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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorwoord
Mijn dank geldt in de eerste plaats mijn promotoren Prof. dr. W. van den Berg, die
het literatuurhistorisch deel begeleidde, en Prof. dr. E. van Uitert, die de
kunsthistorische aspecten voor zijn rekening nam. Ik dank hen beiden voor het in
mij gestelde vertrouwen. Vrienden en familieleden, die soms met bevreemding de
gevolgen aanzagen van wat Jo Tollebeek en Tom Verschaffel hebben beschreven
als ‘de historische interesse’ en ‘de passie van de historicus’, kunnen nu zien wat
mij al die jaren zo bezig hield. Het was een belangstelling die ik kon delen met de
leden van de ‘promovendi-club’ van Prof. dr. W. van den Berg. Speciaal Micky
Cornelissen en Jan Oosterholt dienen vermelding om hun bereidwilligheid mijn
teksten van commentaar te voorzien. Ook heb ik de afgelopen tijd veel steun
ondervonden van Annemarie van Toorn en Anna de Haas, die de gehele tekst
nauwgezet en liefdevol hebben doorgelezen, en mij voor vele misslagen hebben
behoed. Ik dank Ralf Grüttemeier voor zijn bereidheid de samenvatting in het Duits
te vertalen.
Ik dank de organisatie voor Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek, Stichting
Literatuurwetenschap, die mij een promotiebeurs verleende, en het Instituut voor
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam, dat mij onderdak bood. Ik heb
me de afgelopen jaren echter vooral een personeelslid gevoeld van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; door de vriendelijke en collegiale manier
waarop ik op de UB word bejegend, waren de maanden die ik doorbracht in het
‘aquarium’ en in het ‘depôt’ van de UB een welkome onderbreking van het eenzelvige
bestaan van een wetenschapper.
Het is al weer ruim twee jaar geleden dat mijn vader zei: ‘Zeg Toosje, als jij gaat
promoveren, dan willen wij daar wel graag bij zijn’. Het is verdrietig dat deze wens
niet in vervulling kan gaan. Daarom draag ik dit proefschrift aan hem op.
Amsterdam, september 1994
Toos Streng

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

VI
Hem met den nek in 't voorbijgaan beschouwend,
Trok een ander uit zijne vleugels
Een transcendentale veder en schreef:
‘Ik, Niet-Ik, Ik-Ik, A-A’.
D'idealist met een wiekslag verdringend,
Boodschapt een nieuwe:
‘Ideëel en reëel zijn ident,
't Alzijn is juist De Idee!’
Stout klimt er een nu omhoog,
Spiedt in den lichtgloed en roept naar beneden:
‘Hij die daar zat is vervloeid in het Al!’
Eindlijk aan den voet van den ladder
Zet zich de jongste neder en spreekt:
‘Rijst en daalt dan wisselgestalten,
Wisslende en telkens herhaalde systeemen:
Komt en verdwijnt,
Mij geldt ge alleen
Als verschijnsels van 't menschelijk denken’.
Uit: ‘Werelddroom’, van Carel Vosmaer (1872)
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Inleiding
Het Nederlands taal- en letterkundig congres mag zich in de tweede helft van de
negentiende eeuw in een grote populariteit verheugen. In de zomer van 1867 is de
intellectuele elite van Nederland en Vlaanderen bijeen te Gent ter gelegenheid van
het negende congres. Zij wordt onder andere vergast op een lezing van de heer Van
Geetruyen, die aan de organisatie heeft kenbaar gemaakt een ‘Proeve tot het
samenstellen van een wijsgeerig woordenboek’ te willen voorleggen. Hij opent als
volgt:
Het was steeds mijne overtuiging, dat: De geheele wijsbegeerte niets anders
is dan dit: - Het woordenboek rangschikken.
Met het oog daarop, heb ik dan ook in het vorige Congres de vraag gedaan,
of de tijd nog niet gekomen was om een categorisch woordenboek samen
te stellen voor de Nederduitsche taal.
Het doel van een dergelijk boek is tweeledig:
1o. Een klaar beeld te geven van den volmaakten zielsrijkdom van een
volk, op een gegeven tijdstip zijner geschiedenis.
2o. Door rangschikking der woorden onderling tot de juiste definitie der
begrippen te geraken. Want: ‘Le mot c'est le terme où se termine
l'expression possible d'une idée’. (...)
Het eerste woord van dit woordenboek moet natuurlijk dat woord zijn, dat
het meest omvattende begrip aanduidt. Onder alle woorden is er geen enkel
dat meer omvat dan het woord
ALLES.
Dit moet alzoo op de eerste bladzijde staan.1
Dat staat het nu. Ik heb echter niet het woord ‘Alles’ maar de term ‘realisme’ tot
voorwerp van onderzoek genomen. Vaker dan mij lief was, kreeg ik het wat
benauwende idee dat ik daarmee dicht in de buurt kwam van Van Geetruyens ‘Alles’.
De term ‘realisme’ is in de moderne kunst- en literatuurwetenschap ingeburgerd
als algemene benaming voor iedere kunstrichting die op enigerlei wijze streeft naar
nabootsing van de werkelijkheid. Men kan spreken over het ‘realisme’ van Homerus,
van Albrecht Dürer, van Jonathan Swift of van de middeleeuwse beeldhouwkunst.
Daarnaast wordt de term ‘realisme’ speciaal gebruikt voor de kunst en literatuur uit
de jaren tussen 1840 en 1880. ‘De steenhouwers’ van Gustave Courbet (Afb. 1), ‘De
ploegende ossen’ van Rosa Bonheur

1

Edmund van Geetruyen, ‘Proeve tot het samenstellen van een wijsgeerig woordenboek’,
Handelingen van het negende Nederlandsch taal- en letterkundig congres, gehouden
te Gent den 19den, 20sten en 21sten Augusti 1867 (Gent 1868), p. 56-66: 56-57.
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(Afb. 2), de Camera obscura van Nicolaas Beets, Hard Times van Charles Dickens,
Madame Bovary van Gustave Flaubert en Vaders en zonen van Toergenjew, het is
maar een greep uit de werken die door de geschiedschrijvers ‘realistisch’ worden
genoemd.2

1 Gustave Courbet, ‘De steenhouwers’, 1849
Olieverf op doek (159 × 259 cm), Gemälegalerie Neue Meister, Dresden. Vernietigd in 1945

De term ‘realisme’ is in de kunst- en literatuurhistorische studies zo gangbaar dat
het moeilijk voorstelbaar is dat hij tot het midden van de negentiende eeuw nauwelijks
wordt gebruikt. De periode die nu bekend staat als de bloeitijd van het realisme is
tevens de periode van de opkomst van ‘realisme’ als literatuur- en kunstbeschouwelijk
begrip. De geschiedenis van de term ‘realisme’ in de Nederlandse kunst- en
literatuurkritiek vormt het onderwerp van deze studie.
De negentiende-eeuwers hechten geheel andere betekenissen en gevoelswaarden
aan de term ‘realisme’ dan die welke gangbaar geworden zijn in de kunst- en
literatuurbeschouwing van de twintigste eeuw, wat tot gevolg heeft dat een
twintigste-eeuwse lezer op zijn minst tijdelijk zijn vanzelfsprekendheden over de
inhoud van deze term overboord

2

De monografie van S. Kohl over Realismus. Theorie und Geschichte (1977), ‘Realisme in
de Europese letterkunde’ van W. van den Berg (1986) en de artikelen die R. Brinkmann
onder de titel Begriffsbestimmung des literarischen Realismus (1969) bijeenbracht, geven
een goede indruk van de verschillende manieren waarop de term ‘realisme’ in de moderne
geschiedschrijving is gebruikt.
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moet zetten.3 Wie denkt aan een studie over het ‘realisme’ in de negentiende eeuw
zal bijvoorbeeld verwachten dat schrijvers als Balzac, Stendhal, Victor Hugo, Gustave
Flaubert, E.J. Potgieter en C.E. van Koetsveld daarin prominent aanwezig zullen
zijn, en dat schilders als Gustave Courbet, Rosa Bonheur en Jozef Israëls regelmatig
terugkeren. Die verwachting zal worden gelogenstraft, want, om slechts twee
voorbeelden te noemen: Jean-Claude Balzac, die zijn eerste romans in 1830 publiceert,
is inderdaad een van de eerste contemporaine schrijvers die met het ‘realisme’ worden
geassocieerd, maar dat is pas in 1845, en het duurt tot na het overlijden van Balzac
in 1850 voordat er bij de Franse kritiek enige overeenstemming ontstaat over Balzac
als stichter van de realistische school.4 Deze discrepantie heeft weinig met Balzac te
maken, en alles met de zeer voorzichtige opkomst van de term ‘realisme’ in de kunsten literatuurbeschouwing na 1850. Om een Nederlands voorbeeld te noemen: steevast
wordt E.J. Potgieter om zijn ‘Blaauwbes Blaauwbes’ en zijn bewondering voor
Charles Dickens als een van de eerste realisten in de Nederlandse letterkunde
genoemd.5 Pas in 1875 wordt Potgieter voor de eerste keer door critici als ‘realist’
bestempeld.6

2 Reproduktie naar Rosa Bonheur, ‘De ploegossen’
Houtsnede (9, 3 × 22,5 cm), Nederlandsch magazijn 1867, p. 256

3

4
5
6

Ik maak overigens niet, als vele semantici, systematisch onderscheid tussen de ‘betekenis’
van een term en zijn ‘connotaties’ (zie bijvoorbeeld G. Rössler, Konnotation. Untersuchungen
zum Problem der Mit- und Nebenbedeutung (1979)). In de door mij onderzochte periode zijn
de betekenis, de bijbetekenissen en de gevoelswaarde(n) van de term ‘realisme’ zo verstrengeld
dat een dergelijk onderscheid contraproduktief zou zijn.
B. Weinberg, French realism: the critical reaction. 1830-1870 (1937), p. 70.
M.H. Schenkeveld, ‘Vormen van realisme’ (1986) en M. Mathijsen, ‘Realisme in de
Nederlandse letterkunde (1840-1880)’ (1986).
Zie Bijlage II, 1875.05.
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Begripsgeschiedenis vergt enige hersengymnastiek van de twintigste-eeuwse lezer7
en een begripsgeschiedenis mag niet worden verward met de geschiedenis van de
zaak of van het probleem.8 Wie verwacht hier een beschrijving te vinden van ‘het
realisme’ in de literaire werken en de beeldende kunst uit het midden van de
negentiende eeuw wordt teleurgesteld. Ik bespreek in beginsel alleen de kritische
reflectie, niet de kunstwerken uit deze periode. Maar lang niet alle theoretische
verhandelingen behoren tot mijn materiaal: ik bespreek alleen die plaatsen waar met
zo veel woorden over het ‘realisme’, het ‘realistische’ of ‘de realisten’ wordt
gesproken. Evenmin mag men dus een studie verwachten over de opvattingen over
de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid, de uitbeelding van het dagelijks
leven of de sociale kwestie of welke thema's er in de twintigste eeuw zoal meer onder
‘realisme’ worden gevat. Ik beperk me nauwgezet tot die plaatsen waar de termen
‘realisme’, ‘realisten’ of ‘realistisch’ worden gebruikt, maar dit betekent tegelijkertijd
een uitbreiding van het materiaal: ik beperk me niet tot de kunst- en
literatuurbeschouwing in strikte zin. Wanneer een theoloog over ‘realisme’ spreekt,
behoort ook deze vindplaats tot mijn materiaal. Ik heb vindplaatsen verzameld zonder
aanziens des persoons en zonder bij voorbaat inhoudelijk te schiften in het materiaal.
Op een studiedag van de werkgroep Begripsgeschiedenis beschreef N.C.F. van Sas
twee richtingen in het begripshistorisch onderzoek: de ‘rekkelijken’ en de ‘preciezen’.9
De ‘preciezen’ werken volgens een semantische benadering: zij beperken hun
onderzoek tot specifieke termen en hun betekenisvelden; de ‘rekkelijken’ daarentegen
volgen een meer conceptuele benadering: zij onderzoeken bijvoorbeeld de
ontwikkeling van ‘de nationale gedachte’, waarbij het woord ‘nationaal’ in de
onderzochte teksten niet per se hoeft te zijn gebruikt om die tekst tot het materiaal
te rekenen. Ik ben een overtuigd aanhanger van de preciezen en ik beperk mij tot die
plaatsen waar de woorden ‘realisme’, ‘realistisch’ of ‘realisten’ worden gebruikt.10

7

8

9
10

De ontwikkeling van de term ‘realisme’ in het midden van de negentiende eeuw kan worden
vergeleken met de opkomst van de term ‘postmodernisme’ in de jaren tachtig van onze eeuw.
Er zijn de afgelopen tien jaar congressen gehouden over de waarde en de gevaren van het
postmodernisme, er worden studies geschreven over het postmodernisme in de architectuur,
de schilderkunst, de letterkunde en wat niet al; er worden grappen over gemaakt en het besef
dat de term nieuw is, weerhoudt de voorstanders er niet van vrijelijk de wortels van het
postmodernisme in het verleden te zoeken en een eigen pantheon op te richten.
R. Koselleck onderscheidt in zijn inleiding bij Geschichtliche Grundbegriffe (1972), p. xx
‘begripsgeschiedenis’ enerzijds en ‘Wortgeschichte’, ‘Sach- oder Ereignisgeschichte’ en
‘Ideen- oder Problemgeschichte’ anderzijds. ‘Wortgeschichte’ beperkt zich tot het nasporen
van neologismen en het ontstaan van nieuwe uitdrukkingen (zie F. Mauer en F. Stroh,
Deutsche Wortgeschichte (1959), II, p. 225).
Deze studiedag, georganiseerd door het Instituut van Cultuurgeschiedenis waaronder de
werkgroep ressorteert, vond plaats op 19 maart 1993.
In Historische Semantik. Analyse eines Programms (1987) bespreekt D. Busse de
‘Begriffsgeschichtliche Praxis’. Een van zijn conclusies luidt dat vele bijdragen in de door
Koselleck en anderen opgezette Geschichtliche Grundbegriffe zich niet of nauwelijks
onderscheiden van de ‘althergebrachte Ideengeschichte’ (p. 61). Ik sluit me aan bij Busses
kritiek.
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Mijn onderzoek is gebaseerd op de analyse van tijdschriften uit de periode
1835-1875.11 Een artikeltje over ‘Een nog weinig beploegd hoekje van de
litteratuurgeschiedenis’ in de Vaderlandsche letteroefeningen van 1857 bevat een
aantal wijze uitspraken. ‘Zeker is het, dat geene letterkundige voortbrengselen beter
geschikt zijn, om volkeren en tijden te beoordeelen en te leeren kennen dan juist de
periodieke pers in den wijdsten zin genomen’.12 Inderdaad biedt studie van de
tijdschriften, waarin de waan en de taal van de dag direct tot uiting komt, een
uitgelezen mogelijkheid in een tijd thuis te geraken. Journalisten ontbreekt de tijd
weloverwogen te werk te gaan; ‘En daarom juist is de periodieke pers de getrouwe
tolk van hetgeen omgaat in aller hoofd en hart, de bewegelijke kwikkolom, die
dagelijks den stand van gevoelens en meeningen verkondigt, en als de pols des tijds,
aan welker vertraagde of versnelde slagen de kwalen, waaraan hij lijdt, kunnen
onderkend worden’.13 De kritieken en verhandelingen in de tijdschriften zetten mij
bovendien op het spoor van andere publikaties. Deze selectiemethode betekent dat
ik me beperk tot de publieke discussie: boeken en brochures die niet worden
gerecenseerd, en niet-publieke geschriften als onuitgegeven dagboeken, brieven of
manuscripten vallen buiten mijn gezichtsveld. Daarbij heb ik de kranten buiten
beschouwing gelaten. De kunst- en literatuurkritiek speelt zich in deze jaren nog
grotendeels in de tijdschriften af, dus deze beperking lijkt niet bezwaarlijk.14 Een
aantal artikelen van buitenlandse oorsprong heb ik bij het onderzoek betrokken.
Uit de periode 1835-1859 heb ik zo'n tachtig tijdschriften onderzocht. Voor de
jaren tussen 1860 en 1875 heb ik me beperkt tot een twintigtal tijdschriften (zie
Bijlage III). Steeds heb ik uit de tijdschriften de titels van boekwerken gelicht die
mogelijk interessant materiaal konden bevatten. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt
van het tweewekelijks overzicht van de belangrijkste artikelen uit de dagbladpers
dat Onze tolk met ingang van 1869 geeft. Onze tolk bevat bovendien een lijst van
nieuw uitgekomen boeken, tijdschriften en brochures, waaraan ik de interessant
ogende titels heb ontleend. Ten slotte heb ik nog drie soorten bronnen onderzocht:
11

12
13

14

Zie Bijlage III, waar tevens de keuze van de tijdschriften wordt beargumenteerd. Een overzicht
van de tijdschriften geeft M. Mathijsen in ‘Concurrentie voor De gids. Literaire tijdschriften
tussen 1835 en 1845’ (1988). Een aantal tijdschriften wordt besproken in Deel I van de in
1993 verschenen bibliografie Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland van J. Hemels en
R. Vegt.
[anon.], ‘Een nog weinig beploegd hoekje van de litteratuurgeschiedenis’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1857 II (Mengelwerk), p. 730-732: 730-731.
P.J. Veth, [over] De Duitschers en de Nederlanden vóór den Munsterschen vrede. Eene
voorlezing, door J. Bosscha, Hoogleeraar te Amsterdam, De gids 1847 I (Boekbeoordeelingen),
p. 817-834: 818.
Het is overwegend om redenen van praktische aard dat ik me beperk tot de ‘literaire
tijdschriften’, maar tot een ernstige vertekening kan deze beperking niet leiden. De kranten
besteden nauwelijks aandacht aan beeldende kunst (A. Ouwerkerk, ‘Kunst in de krant’
(1991)). In 1871 schrijft K. van Valckenburgh in Het leeskabinet (IV, p. 154) nog: ‘Onder
de weinige dagbladen, die zich nu en dan eens “afgeven” met de kunst behoort het
Handelsblad. 't Duurde lang eer ons practisch publiek dit kon verkroppen’. Volgens K.
Korevaart (‘Het dagblad als bron voor de literatuurgeschiedenis: de ontvangst van Robidé
van der Aa's Oproer en priesterdwang (1838)’ (1986), p. 148) besteden de kranten vanaf
1830 meer aandacht aan nieuw verschenen boeken. Volgens Nop Maas begint de geschiedenis
van de letterkunde in de krant na de opheffing van de dagbladzegel, dat wil zeggen na 1869
(N. Maas, De Nederlandsche spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede
helft van de negentiende eeuw (1986), p. 40).
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ten eerste de belangrijkste Nederlandse kunst- en literatuurgeschiedenissen en
monografieën die tussen 1850 en 1875 verschijnen (van Hofdijk, Jonckbloet, Van
Vloten, Ten Brink, Vosmaer, Van Westrheene, Gram en Doorenbos); ten tweede de
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Handelingen van een aantal maatschappijen en congressen;15 ten derde de Ideën,
Millioenenstudiën en Duizend en eenige hoofdstukken over specialiteiten van Multatuli
en de Litterarische fantasiën en kritieken van Busken Huet, voor zover deze kritieken
niet in de onderzochte tijdschriften zijn verschenen.16
De begindatum van mijn onderzoek is door praktische overwegingen ingegeven.
Ik had eerder onderzoek verricht naar de kunst- en literatuurbeschouwing in de
Nederlandse tijdschriften tussen 1835 en 1850. Buitenlands onderzoek rechtvaardigt
het vermoeden dat vóór die datum niet dan bij toeval over ‘realisme’ wordt gesproken.
Mijn overzicht eindigt in 1875, waardoor het aansluit bij de jaren die door Kloek en
Anbeek zijn onderzocht.17 Er zijn echter ook inhoudelijke argumenten om het
onderzoek met 1875 te beëindigen: ten eerste ontstaat tussen 1850 en 1875 in
Nederland een duidelijk omschreven opvatting over de eisen die aan het realisme in
kunst en literatuur mogen worden gesteld; ten tweede ontstaat rond 1875 een nieuw
artistiek klimaat en groeit het verzet, niet alleen tegen het ‘ongezonde’ realisme van
de Fransen, maar ook tegen het ‘ware’ realisme.
Mijn onderzoek naar het gebruik van de term ‘realisme’ brengt artikelen bij elkaar
waarin de meest uiteenlopende thema's en motieven aan de orde komen. Het is
onmogelijk en overbodig alle aangesneden onderwerpen uitgebreid te bespreken, en
in beginsel beperk ik mijn uitleg tot wat noodzakelijk is voor een goed begrip van
de desbetreffende passage. In de voetnoten geef ik soms verwijzingen naar andere
contemporaine bronnen over hetzelfde thema of verwijzingen naar secundaire
literatuur. Een zekere willekeur is hierbij onvermijdelijk. Het leek mij echter ook
spijtig alleen daarom informatie achter te houden. Een ander probleem is dat het
schrijven van een studie die zowel door kunsthistorici als door literatuurhistorici
gelezen moet kunnen worden zijn eigenaardige problemen geeft. Waar de een meer
toelichting wil, vraagt de ander zich af waarom al het bekende wordt herhaald. Ik
heb geprobeerd zowel literatuur- als kunsthistorici ter wille te zijn.
‘Feitenvereering is de dankbare, natuurlijke uiting van vlijt’, schrijft Aart Admiraal
in 1872. Of hij gelijk heeft weet ik niet, maar in ieder geval heb ik de afgelopen jaren
mijn ontzag voor de feiten wel eens verwenst. Had ik mij minder ijverig betoond en
niet meer dan een vijftal tijdschriften geselecteerd, dan had ik mij vele moeilijkheden
bespaard en was in niets afgeweken van wat gangbaar is in het begripshistorisch
onderzoek. In beginsel beperken begripshistorici zich niet tot de ‘traditionele
ideeënhistorische Gipfelwanderung’, maar in de praktijk beperken onderzoekers zich
veelal tot de bekende klassieke teksten.18 Door de beperking tot de canon dreigt het
15

16
17
18

De Nederlandse taal- en letterkundige congressen heb ik onderzocht aan de hand van het
‘Register’ dat A. Fasel en N. Maas (1979) op de congresbundels maakten. De verhandelingen
van de Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen heb ik nagezien in
de Werken.
Zie O. Praamstra, Gezond verstand en goede smaak. De kritieken van Conrad Busken Huet
(1991), p. 411-428.
T. Anbeek en J.J. Kloek, Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het
proza tussen 1879 en 1887 (1981).
Zie W.R.E. Velema, ‘Post-revisionistische perspectieven. De Franse revolutie als transformatie
van de politieke cultuur?’ (1989), p. 89-90. Uitzonderingen zijn de studie van W. van den
Berg, De ontwikkeling van de term ‘romantisch’ en zijn varianten in Nederland tot 1840
(1973) en die van G.J. Johannes naar ‘de verbeelding’: Geduchte verbeeldingskracht! Een
onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding - van Van Alphen tot Verwey (1992),
de laatste voorzover hij het ‘standaardbetoog’ tussen 1780 en 1840 reconstrueert.
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krijgt echter te maken met een ander
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probleem. Wat te doen met het vaak omvangrijke en zeer diverse materiaal? Wat te
doen met die verspreide vindplaatsen, waar het gebruik van de termen meer ingegeven
lijkt door gebrekkige taalkennis of onbegrip? Om dit probleem, dat zowel van
kwantitatieve als van kwalitatieve aard is, op te lossen heb ik de vindplaatsen van
de term ‘realisme’ en aanverwante termen als ‘realisten’/‘realistisch’ in twee
categorieën verdeeld. De studies en kritieken waarin de termen
‘realisme’/‘realistisch’/‘realisten’ vaker worden gebruikt en/of diepgaander over het
‘realisme’ wordt gesproken, bespreek ik als afzonderlijke ‘Verhandeling’. De overige
vindplaatsen heb ik opgenomen in Bijlage II.
In het eerste deel bespreek ik de geschiedenis van de term ‘realisme’ tot 1855 in
Nederland en daarbuiten. Het zal blijken dat deze term in Nederland vóór 1855
nauwelijks wordt gebruikt in de kunst- en literatuurbeschouwing en dat ook de
buitenlandse critici in meerderheid pas na 1850 de bruikbaarheid ervan inzien. Voor
mijn schets van de buitenlandse ontwikkelingen raadpleegde ik secundaire literatuur;
een aantal werken van Schiller bleek echter een nieuwe bespreking te verdienen.
In het tweede deel volg ik de ontwikkeling van de term ‘realisme’ tussen 1855 en
1875 in Nederlandstalige verhandelingen waarin min of meer uitvoerig over het
‘realisme’ wordt gesproken. In § 2.4 onderscheid ik vier gebruiksmogelijkheden van
de term ‘realisme’: het typologisch, het historisch, het pejoratief en het
programmatisch gebruik. Ik maak per vijf jaar aan de hand van deze typeringen de
balans op over het gebruik van de term ‘realisme’ in Nederland.
Het derde deel is meer thematisch van aard. Ik onderzoek het gebruik van de term
‘realisme’ in de schilderkunst, de beeldhouwkunst en de letterkunde en vraag ook
aandacht voor het gebruik ervan buiten de kunst. Ik besluit dit deel met een bespreking
van de tegenstanders van de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing,
waarbij ik onder andere de betekenisontwikkeling van het suffix ‘-isme’ aan een
nader onderzoek onderwerp. Een systematisch overzicht van de resultaten van Deel
III is opgenomen in Bijlage I.
Rest de vraag waarom ik geïnteresseerd ben in de geschiedenis van de term ‘realisme’.
In de loop van de negentiende eeuw ontwikkelt de roman zich van een met
meewarigheid en dédain behandeld genre tot een hoogwaardig literair genre, en toen
ik dit dissertatieonderzoek begon, was ik vooral geïnteresseerd in de geleidelijk
veranderende opvattingen over de roman. Ik las vele romankritieken uit de eerste
helft van de negentiende eeuw, maar het resultaat was onbevredigend omdat de
romankritiek nauwelijks uitsteeg boven het niveau van een aankondiging. Waarom
kwam die kritiek niet tot ontwikkeling, zo vroeg ik mij af. Niet omdat iedereen er
rond het midden van de negentiende eeuw van overtuigd is, dat het verspilde moeite
is aandacht te besteden aan romans. Juist de critici die zich in beginsel voor de roman
uitspreken, slaagden er niet in een bruikbare romanpoëtica te ontwikkelen. De
verklaring dat de negentiende-eeuwse Nederlanders dom en zelfgenoegzaam waren
en bij voorkeur wegdommelden in de trekschuit, heeft mij nooit erg bekoord. Mijn
onderzoeksvraag verschoof van ‘De romanpoëtica in Nederland tussen 1840 en 1875’
naar ‘Romanpoëtica in Nederland? Verklaring van een gemis’. Op een of andere
wijze leek een romanpoëtica de grenzen van het toen denk- en zegbare te
overschrijden. Dat de
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verklaring daarvan op enigerlei wijze te maken had met de opvatting over wat
‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’, wat ‘schoon’ en ‘ideaal’ in de kunst is, werd me steeds
duidelijker.
Ik ondernam verschillende pogingen de opvattingen over ‘waarheid’ en
‘werkelijkheid’ in de letterkunde rond het midden van de negentiende eeuw te
schetsen, maar steeds ontstonden fricties tussen mijn bronnen en hun
negentiende-eeuwse taalgebruik, en mijn eigen tekst, waarin ik de moderne
terminologie moest gebruiken. Drie ‘tradities’ kwamen met elkaar in botsing: ten
eerste het taalgebruik van de negentiende-eeuwers; ten tweede het taalgebruik van
de literatuurhistorici, die het ontstaan van het realisme rond het midden van de
negentiende eeuw situeren; en, ten derde, het kritische vocabulaire van de moderne
literatuurwetenschap, die de term ‘realisme’ gebruikt wanneer op enigerlei wijze de
verhouding literatuur-werkelijkheid aan de orde komt. Aanvankelijk gebruiken de
negentiende-eeuwers de term ‘realisme’ niet, maar wanneer deze term na het midden
van de negentiende eeuw in het kritische jargon ingeburgerd raakt, komt er een vierde
betekenis bij en wordt de situatie nog ingewikkelder. De historische ontwikkeling
van de term ‘realisme’, die aanvankelijk niet meer dan een motief in mijn onderzoek
vormde, verzelfstandigde zich tot een thema. Aan de hand van de geschiedenis van
de term ‘realisme’ kon ik de grenzen van het zeg- en denkbare aftasten. Niet dat ik
het betreurde dat mijn onderzoek in begripshistorische richting evolueerde: ik ben
ervan overtuigd dat de moderne literatuurwetenschap oog moet hebben voor de
historische dimensie van haar concepten en termen.
Tijdschriftenonderzoek heeft vele voordelen maar één groot bezwaar. Ook dat heeft
de Vaderlandsche letteroefeningen in 1857 onderkend. Zoekend naar de oorzaken
voor de veronachtzaming van de tijdschriften stelt zij, dat men misschien ‘werd
afgeschrikt door de groote moeijelijkheid, om de ontelbare gegevens, zoowel als de
onbekende feiten (...) tot een bruikbaar geheel om te scheppen’.19 De tijdschriften
worden gevuld met een massa (vaak anonieme) verhandelingen, kritieken, gedichten
en verhalen. Het gevaar in de overstelpende hoeveelheid gegevens te verdrinken is
niet denkbeeldig. De Engelse schrijver Lytton Strachey twijfelde er in de jaren twintig
aan of de geschiedenis van het Victoriaanse tijdperk ooit geschreven zou worden.
‘We know too much about it’, schreef hij, ‘For ignorance is the first requisite of the
historian - ignorance which simplifies and clarifies; which selects and omits’. Als
mijn onwetendheid mij zo heeft geholpen, heb ik mijn doel bereikt.

19

[anon.], ‘Een nog weinig beploegd hoekje van de litteratuurgeschiedenis’ (1875), p. 730-731.
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Deel I
Geschiedenis van de term ‘realisme’ tot 1855
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1 ‘Realisten’ en ‘realisme’ in de filosofie
‘The meaning acquired by each word’, zegt Herbert Spencer in zijn
belangrijk hoofdstuk over ‘the words of metaphysicians’ (...) ‘during its
development, has been determined partly by its genealogy and partly by
its environment. (...) - If the words are used, as they must in fact be used
by every one, with all the intrinsic and extrinsic connotatations they have
acquired; then we find that separately and jointly they imply existence
beyond consciousness’.1
In 1855 trekt Gustave Courbet internationaal de aandacht met een grote tentoonstelling
in Parijs die hij Le réalisme doopt. Daarom is het jaar 1855 de geschiedenis ingegaan
als een belangrijke datum in de ontwikkeling van de term ‘realisme’. De wortels van
de term liggen echter in de achttiende eeuw en het negentiende-eeuwse gebruik van
de term ‘realisme’ is beter te begrijpen tegen de achtergrond van deze
voorgeschiedenis.
De eerste vindplaats van de term ‘realisten’ stamt uit 1475, wanneer de filosoof
Petrus Negri in Clipeus Thomistarum de tegenstanders van de nominalisten in de
universaliastrijd bestempelt als ‘realistae’. In 1599 introduceert Marnix van St.
Aldegonde deze term in het Frans, wanneer hij de partijen in de strijd ‘Autres realistes,
autres nominalistes’ noemt.2 Kern van de middeleeuwse universaliastrijd was de
vraag of men een objectief bestaan mag toekennen aan door abstractie verkregen
begrippen, anders gezegd, of het bestaan van het concept ‘God’ als bewijs kan gelden
voor het bestaan van God. ‘Neen’, zegt de ene partij, ‘de algemene begrippen zijn
alleen een naam’; ‘ja’, zeggen anderen, ‘de termen vertegenwoordigen ook een
bepaalde objectieve werkelijkheid’. Deze discussie is achteraf in de geschiedenis
van de filosofie bekend geworden als de strijd tussen de ‘nominalisten’ (de
neezeggers) en de ‘realisten’ (de ja-zeggers).
De eerste vindplaats van het substantief ‘realisme’ stamt uit 1781. Immanuel Kant
spreekt in de Kritik der reinen Vernunft over ‘transzendentaler Realism’ als de leer
die in tegenstelling tot het idealisme ‘der Zeit und Raum als etwas an sich (unabhängig
von unserer Sinnlichkeit) Gegebenes ansieht. Der transzendentale Realist stellt sich
also äußere Erscheinungen (...) als Dinge an sich selbst vor, die unabhängig von uns
und unserer Sinnlichkeit existieren’.3 Door Kant maakt de term ‘realisme’ school als
scheldnaam voor

1

2

3

H.J. van der Schalk, ‘Wetenschappelijke naamsduidingen. Ingezonden’, De levensbode
1872, p. 517-541: 518, noot. Van der Schalk citeert uit Spencers Principles of
psychology.
H.-J. Lotz, Die Genese des Realismus in der Französischen Literarästhetik. Zur Kritik des
nichthistorischen Epochenbegriffs (1984), p. 71. Zie hierover ook F. Hoffmann, ‘Realismus,
Begriff’ (1992) en T. Trappe, ‘Realismus, Rezeption’ (1992).
Deze passage is ontleend aan het hoofdstuk ‘Kritik des vierten Paralogisms der tranzendentalen
Psychologie’ (I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, uitgegeven door R. Schmidt (Hamburg
1956), p. 398, geciteerd naar Lotz, Die Genese des Realismus, p. 71). De titels van geschriften
die ik niet zelf heb onderzocht, heb ik overgenomen zoals ik ze in de geraadpleegde studies
aantrof.
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de filosofische stellingname dat de empirisch waarneembare werkelijkheid de enige
werkelijkheid vormt.4
Er is weinig systematisch onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het woord
‘realisme’ buiten de kunst- en literatuurkritiek, maar op grond van het bestaande
onderzoek tekent zich het volgende beeld af: na 1600 bedoelt men met de term
‘realisten’ de partij in de universaliastrijd die ervan uitgaat dat algemene begrippen
verwijzen naar een objectieve realiteit. Vanaf het einde van de achttiende eeuw raakt
de term in zwang als aanduiding voor de tegenovergestelde opvatting, namelijk dat
de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid de enige werkelijkheid is en algemene
begrippen geen empirische waarde hebben.
Hoe is de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurkritiek terechtgekomen? Zijn er
banden tussen het filosofisch gebruik van de term en het gebruik ervan in de kunst?
Wie gebruikten de term en welke betekenis(-sen) hechtten zij eraan? Werd de term
positief, neutraal of pejoratief gebruikt?

4

De Duitse filosoof Ludwig Feuerbach zondigt volgens H. Braun welbewust tegen de gewoonte
de term ‘realisme’ alleen als scheldwoord te gebruiken, wanneer hij in 1841 verklaart: ‘auf
dem Gebiete (...) der theoretischen Philosophie [d.w.z. de natuurwetenschap, TS] gilt mir
(...) nur der Realismus, der Materialismus’ (Ludwig Feuerbach, Wesen des Christentums,
in: Werke V, uitgegeven door Erich Thies (Frankfurt 1976), p. 396 en 401, geciteerd naar
H. Braun, ‘Materialismus - Idealismus’ (1982), p. 1002). Zie voor de ontwikkeling van de
term ‘realisme’ in de negentiende-eeuwse filosofie verder W. Halbfass, ‘Realismus, Realismus
vs. Idealismus’ (1992).
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2 Geschiedenis van de term ‘realisme’ in de kunst- en
literatuurbeschouwing tot 1855 buiten Nederland
2.1 1795-1805
Het gebruik van de term ‘realisme’ door Immanuel Kant zou voor de kunst- en
literatuurbeschouwing minder belangrijk zijn wanneer Friedrich Schiller niet zo'n
trouw student was geweest van diens filosofische werken.1 Schiller ontleent aan Kant
de termen ‘realist’ en ‘realisme’, en vormt bovendien de afleidingen ‘realistisch’ en
‘Realistinnen’.2 Hij gebruikt deze termen in de verhandeling Über naive und
sentimentalische Dichtung en in zijn correspondentie met Goethe.

F. Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung (1795/1796)
De verhandeling Über naive und sentimentalische Dichtung verschijnt in 1795/1796
in het door Friedrich Schiller geredigeerde tijdschrift Die Horen en wordt in 1800
als boek uitgegeven. In het slotdeel van deze beschouwing komt Schiller tot de
beschrijving van wat hij noemt, ‘einen sehr merkwürdigen psychologischen
Antagonism’ dat ‘radikal’ is en ‘in der innern Gemütsform gegründet’,3 en dat voor
de mensheid veel ernstiger gevolgen heeft dan welke toevallige belangenstrijd dan
ook: ‘kurz einen Gegensatz, welcher Schuld ist, daß kein Werk des Geistes und keine
Handlung des Herzens bey Einer Klasse ein entscheidendes Glück machen kann,
ohne eben dadurch bey der andern sich einen Verdammungsspruch zuzuziehen’.
Welke tegenstelling is het die de mensheid in het verleden in twee partijen verdeelde
en tot op het einde der dagen verdeeld zal houden?
Man gelangt am beßten zu dem wahren Begriff dieses Gegensatzes, wenn
man, (...) sowohl von dem naiven als von dem sentimentalischen Charakter
absondert, was beyde poetisches haben. Es bleibt alsdann von dem ersten
nichts übrig, als, in Rücksicht auf das theoretische, ein nüchterner
Beobachtungsgeist und eine feste Anhänglichkeit an das gleichförmige
Zeugnis der Sinne; in Rücksicht auf das Prak-

1

2

3

Het is in de secundaire literatuur vaak moeilijk uit te maken of er in de bronnen over ‘realisme’
wordt gesproken of dat het de literatuur- en kunsthistorici zijn die een bepaalde mening onder
deze term samenvatten. Omdat het onmogelijk is de over talloze buitenlandse kranten en
tijdschriften verspreide citaten te controleren, heb ik in geval van twijfel de desbetreffende
plaats niet opgenomen.
Behalve in directe citaten maak ik geen onderscheid tussen
‘realisme’/‘realismus’/‘réalisme’/‘réalismus’ (Nederlands), ‘réalisme’ (Frans),
‘Realism’/‘Realismus’ (Duits) en ‘realism’ (Engels) en spreek ik steeds over ‘realisme’,
zoals ik ook, behalve op plaatsen waar het uitdrukkelijk van belang lijkt, geen onderscheid
maak tussen ‘realisme’, ‘realistisch’ en ‘realisten’ en kortweg spreek over ‘realisme’.
Friedrich Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung, in: Schillers Werke XX.
Nationalausgabe, uitgegeven door Benno von Wiese (Weimar 1962), p. 413-503: 491. Een
toegankelijke analyse van Schillers opvatting over naïeve en sentimentele dichtkunst geeft
Wolfgang Ranke in ‘Schiller (1759-1805)’ (1979).
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tische eine resignirte Unterwerfung unter die Nothwendigkeit (...) der
Natur: eine Ergebung also in das, was ist und was seyn muß. Es bleibt von
dem sentimentalischen Charakter nichts übrig als (im Theoretischen) ein
unruhiger Spekulationsgeist, der auf das Unbedingte in allen Erkenntnissen
dringt, im Praktischen ein moralischer Rigorism, der auf dem Unbedingten
in Willenshandlungen bestehet. Wer sich zu der ersten Klasse zählt, kann
ein R e a l i s t , und wer zur andern, ein I d e a l i s t genannt werden, bey
welchen Namen man sich aber weder an den guten noch schlimmen Sinn,
den man in der Metaphysik damit verbinde, erinnern darf.4
De realist en de idealist onderscheiden zich zowel door hun kentheoretische opvatting,
als in moreel opzicht. De realist vertrouwt op zijn zintuigen en is alleen in het
zintuiglijk waarneembare geïnteresseerd; de idealist wantrouwt de zintuigen en
gebruikt de rede om zijn theoretische bespiegelingen te ontwikkelen. De idealist
toetst het handelen aan hoge maatschappelijke idealen; de realist plaatst zijn praktisch
en materieel ideaal in het heden: hij streeft naar geluk en welstand.5 Schiller
onderstreept de principiële gelijkwaardigheid van de realist en de idealist, hij
benadrukt dat zijn beschrijving van het antagonisme gebaseerd is op de ervaring en
dat hij geen idealen schetst waartussen moet worden gekozen.6 De mensheid als
geheel moet de kenmerkende eenzijdigheden van het realisme en het idealisme
opheffen door zowel de realist als de idealist ontplooiingsmogelijkheden te bieden.

De correspondentie tussen Schiller en Goethe (1794-1805)
Tussen juni 1794 en Schillers overlijden in 1805 voeren Goethe en Schiller een
drukke correspondentie: de Briefwechsel die Goethe in 1828/1829 samenstelt, omvat
meer dan duizend brieven. Goethe spreekt op een vijftal plaatsen over het realisme;
in elf van Schillers brieven wordt gesproken over ‘Realism’, ‘Realist(inn)en’ of
‘realistisch’. De eerste vindplaats stamt van begin juli 1796 wanneer Schiller over
een aantal personages uit Wilhelm Meisters Lehrjahre, Goethes roman in wording
waarvan hij gedeelten in manuscript heeft gelezen, het volgende opmerkt:
Es ist zu bewundern, wie schön und wahr die drei Charaktere der
Stiftsdame, Nataliens und Theresens nuanciert sind. Die zwei ersten sind
heilige, die zwei andern sind wahre und menschliche Naturen; aber eben
darum, weil Natalie heilig und menschlich zugleich ist, so erscheint sie
wie ein Engel, da die Stiftsdame nur eine Heilige, Therese nur eine
vollkommene Irdische ist. Natalie und Therese sind beide Realistinnen;
4
5

6

Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung, p. 492.
Het is duidelijk, zo merkt ook John op, dat Schiller bij ‘realisten’ gedacht heeft aan de Engelse
en Franse verlichte filosofen (E. John, ‘Die Herausbildung des Realismusbegriffs als
ästhetische Kategorie in dem Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller’ (1959), p. 475).
‘Ich bemerke, um jeder Mißdeutung vorzubeugen, daß es bey dieser Eintheilung ganz und
gar nicht darauf abgesehen ist, eine Wahl zwischen beyden, folglich eine Begünstigung des
einen mit Ausschließung des andern zu veranlassen. Gerade diese Ausschließung, welche
sich in der Erfahrung findet, bekämpfe ich (...)’ (Schiller, Über naive und sentimentalische
Dichtung, p. 492-493).
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aber bei Theresen zeigt sich auch die Beschränkung des Realism, bei
Natalien nur der Gehalt desselben.7

7

F. Schiller, Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe (ed. Staiger), p. 225. Brief
d.d. 3 juli 1796. Lotz (Die Genese des Realismus) noch John (‘Die Herausbildung des
Realismusbegriffs’) meldt deze vindplaats.
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Schiller sluit hier direct aan bij zijn eigen definitie van ‘realist’ en ‘Realism’ in Über
naive und sentimentalische Dichtung, waar hij ‘de realist’ omschrijft als een op de
praktijk gerichte persoonlijkheid, en schetst hoe het ideaal der mensheid gelegen
moet zijn in de vereniging van idealisme en realisme. Natalie verenigt heilige en
aardse sferen, en dat is wat haar zo lovenswaard, zo ‘esthetisch’ maakt. In dezelfde
brief komt dit thema nog eens ter sprake wanneer Schiller zijn oordeel geeft over het
personage Werner, een vriend van Wilhelm Meister:
Diese Figur ist auch deswegen so wohltätig für das Ganze, weil sie den
Realism, zu welchem Sie den Helden des Romans zurückführen, erklärt
und veredelt. Jetzt steht er [Wilhelm] in einer schönen menschlichen Mitte
da, gleich weit von der Phantasterei und der Philisterhaftigkeit, und indem
Sie ihn von dem Hange zur ersten so glücklich heilen, haben Sie vor der
letztern nicht weniger gewarnt.8
Schiller heeft echter ook kritiek op Goethes roman. Zo vraagt hij zich in een brief
van 8 juli 1796 af of Goethe niet te veel verwacht van de lezer. Moet Goethe zijn
bedoelingen niet duidelijker uitspreken? Goethe reageert direct de volgende dag:
Der Fehler, den Sie mit Recht bemerken, kommt aus meiner innersten
Natur, aus einem gewissen realistischen Tic, durch den ich meine Existenz,
meine Handlungen, meine Schriften den Menschen aus den Augen zu
rücken behaglich finde. So werde ich immer gerne incognito reisen, das
geringere Kleid vor dem bessern wählen, und, in der Unterredung mit
Fremden oder Halbbekannten, den unbedeutendern Gegenstand oder doch
den weniger bedeutenden Ausdruck vorziehen, mich leichtsinniger betragen
als ich bin, und mich so, ich möchte sagen, zwischen mich selbst und
zwischen meine eigne Erscheinung stellen. Sie wissen recht gut, teils wie
es ist, teils wie es zusammenhängt.9
Wanneer Schiller oordeelt dat Goethe zich in de roman te weinig uitspreekt en het
te zeer aan de lezer overlaat een moraal uit het gebodene te trekken, pareert Goethe
fijntjes dat deze ‘fout’ niet een kwestie van persoonlijke keuze is, maar (zoals Schiller
immers in Über naive und sentimentalische Dichtung had betoogd) van aanleg: het
is een tic, die uit zijn ‘innersten Natur’ voortkomt.10 Schiller is niet ongevoelig voor
deze hint en haast zich te verklaren dat hij zijn opmerking niet als kritiek had bedoeld,
en dat Goethe niet alleen de taak, maar zelfs de plicht heeft zijn aanleg te volgen.
Diezelfde dag nog schrijft hij terug:

8
9
10

Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 228. Brief d.d. 3 juli 1796.
J.W. von Goethe, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 243. Brief d.d. 9 juli 1796.
In Über naive und sentimentalische Dichtung (p. 433) had Schiller immers over de naïeve
dichter gezegd: ‘Das Objekt besitzt ihn gänzlich, sein Herz liegt nicht wie ein schlechtes
Metall gleich unter der Oberfläche, sondern will wie das Gold in der Tiefe gesucht seyn. Wie
die Gottheit hinter dem Weltgebäude, so steht er hinter seinem Werk; Er ist das Werk, und
das Werk ist Er (...)’.
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Das, was Sie Ihren realistischen Tic nennen, sollen Sie dabei gar nicht
verleugnen. Auch das gehört zu Ihrer poetischen Individualität, und in den
Grenzen von dieser müssen Sie ja bleiben; alle Schönheit in dem Werk
muß Ihre Schönheit sein.11
In dezelfde brief gebruikt Schiller de term ‘realist’ ook in de zin zoals hij die in Über
naive und sentimentalische Dichtung omschreven had. Hij interpreteert Goethes
verhaal over Wilhelm Meister als een illustratie van zijn theorie, dat ideaal en
werkelijkheid beide hun eisen stellen en dat de mensheid zowel moet bespiegelen
als handelen. Wilhelm vindt het juiste evenwicht tussen ‘Phantasterei’ en
‘Philisterhaftigkeit’, schreef hij op 3 juli: ‘er tritt von einem leeren und unbestimmten
Ideal in ein bestimmtes tätiges Leben, aber ohne die idealisierende Kraft dabei
einzubußen’, schrijft hij vijf dagen later.12 Op 9 juli vraagt Schiller zich echter af of
Goethe Wilhelm inderdaad genoeg geestelijke bagage heeft meegegeven.
Nun ergeht aber die Foderung an Sie (...) Ihren Zögling mit vollkommener
Selbständigkeit, Sicherheit, Freiheit und gleichsam architektonischer
Festigkeit so hinzustellen, wie er ewig stehen kann, ohne einer äußern
Stütze zu bedürfen, man will ihn also durch eine ästhetische Reife auch
selbst über das Bedürfnis einer philosophischen Bildung, die er sich nicht
gegeben hat, vollkommen hinweggesetzt sehen. Es fragt sich jetzt: ist er
Realist genug, um nie nötig zu haben, sich an der reinen Vernunft zu
halten? Ist er es aber nicht - sollte für die Bedürfnisse des Idealisten nicht
etwas mehr gesorgt sein?13
Al deze brieven zijn geschreven tussen 3 en 9 juli 1796. Daarna verdwijnt de term
‘realist’ weer voor enige tijd uit de correspondentie. In oktober van dat jaar schrijft
Schiller, gekscherend dunkt mij, dat hij niet weet welke raad hij Goethe moet geven,
‘denn sie schlägt, wie es scheint, zu ihren realistischen Zwecken gar zu

11

12

13

Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 245. Brief d.d. 9 juli 1796. Zie ook de brief
d.d. 8 juli 1796: ‘Von jener unglücklichen Expedition an, wo er ein Schauspiel aufführen
will, ohne an den Inhalt gedacht zu haben, bis auf den Augenblick, wo er - Theresen
zu seiner Gattin wählt, hat er gleichsam den ganzen Kreis der Menschheit einseitig
durchlaufen; jene zwei Extreme sind die beiden höchsten Gegensätze, deren ein
Charakter wie der seinige nur fähig ist, und daraus muß nun die Harmonie entspringen.
Daß er nun, unter der schönen und heitern Führung der Natur (...) von dem Idealischen
zum Reellen, von einem vagen Streben zum Handeln und zur Erkenntnis des Wirklichen
übergeht, ohne doch dasjenige dabei einzubüßen, was in jenem ersten strebenden
Zustand Reales war, daß er Bestimmtheit erlangt, ohne die schöne Bestimmbarkeit zu
verlieren, daß er sich begrenzen lernt, aber in dieser Begrenzung selbst, durch die
Form, wieder den Durchgang zum Unendlichen findet u.s.f., dieses nenne ich die Krise
seines Lebens, das Ende seiner Lehrjahre’ (p. 239-240).
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 239. Brief d.d. 8 juli 1796. Zie over Schillers
opvatting over de verhouding tussen de denkende en de handelende mens: John Neubauer,
‘The freedom of the machine. On mechanism, materialism and the young Schiller’
(1981-1982), spec. p. 289.
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 248. Brief d.d. 9 juli 1796.
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sentimentalische Mittel ein’.14 In de zomer van 1797 duikt de term ‘realistisch’
opnieuw op. Nu is het Goethe, die schrijft over het ‘realistisch humoristischen
Charakter’ van een gedicht van Schiller,15 en een maand later schrijft hij dat een
reiziger niet in de juiste omstandigheid verkeert om poëzie te schrijven: ‘Für einen
Reisenden geziemt sich ein skeptischer Realism, was noch idea-

14

15

Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 296. Het betreft hier een brief die om redenen
van discretie (in deze brief wordt gesproken over liefdesproblemen van tijdgenoten) in de
eerste edities niet is opgenomen.
Goethe, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 417. Brief d.d. 5 juli 1797. Het betreft Schillers
‘Nadowessische Totenklage’.
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listisch an mir ist, wird in einem Schatullchen, wohlverschlossen, mitgeführt’.16
Schiller pakt de handschoen op en antwoordt dat iedereen, zelfs Goethe, ‘Sie mögen
ein noch so ungläubiger Realist sein’, moet erkennen dat de kunstenaar tot taak heeft
de lezer te verbazen of gevoelens van onlust te wekken. Verwondering en onlust zijn
immers de kiemen van het ‘Idealismus’, dat ‘allein noch verhindert, daß das wirkliche
Leben mit seiner gemeinen Empirie nicht alle Empfänglichkeit für das Poetische
zerstört’.17 Even lijkt het of de vergelijking tussen Goethe en Schiller als ‘de verstokte
realist’ versus ‘de bevlogen idealist’ een running gag in hun briefwisseling wordt,
maar een schrijven van Schiller van 14 september 1797 logenstraft deze gedachte.
Dan schrijft Schiller over de dwaling van vele eigentijdse beeldend kunstenaars
steeds fantastischer te worden.
(...) diese Verirrung der bildenden Künstler, neurer Zeit, erklärt sich mir
hinreichend aus unsern Ideen über realistische und idealistische Dichtung
und liefert einen neuen Beleg für die Wahrheit derselben. Ich denke mir
die Sache so.
Zweierlei gehört zum Poeten und Künstler: daß er sich über das Wirkliche
erhebt und daß er innerhalb des Sinnlichen stehen bleibt. Wo beides
verbunden ist, da ist ästhetische Kunst. Aber in einer ungünstigen,
formlosen Natur verläßt er mit dem Wirklichen nur zu leicht auch das
Sinnliche und wird idealistisch und, wenn sein Verstand schwach ist, gar
phantastisch: oder will er und muß er, durch seine Natur genötigt, in der
Sinnlichkeit bleiben, so bleibt er gern auch bei dem Wirklichen stehen
und wird, in beschränkter Bedeutung des Worts, realistisch und, wenn es
ihm ganz an Phantasie fehlt, knechtisch und gemein. In beiden Fällen also
ist er nicht ästhetisch.
Die Reduktion empirischer Formen aufästhetische ist die schwierige
Operation, und hier wird gewöhnlich entweder der Körper oder der Geist,
die Wahrheit oder die Freiheit fehlen. Die alten Muster, sowohl im
Poetischen als im Plastischen, scheinen mir vorzäglich den Nutzen zu
leisten, daß sie eine empirische Natur, die bereits auf eine ästhetische
reduziert ist, aufstellen, und daß sie, nach einem tiefen Studium, über das
Geschäft jener Reduktion selbst Winke geben können.
Aus Verzweiflung, die empirische Natur, womit er umgeben ist, nicht auf
eine ästhetische reduzieren zu können, verläßt der neuere Künstler von
lebhafter Phantasie und Geist sie lieber ganz und sucht bei der Imagination
Hülfe gegen die Empirie, gegen die Wirklichkeit. Er legt einen poetischen
Gehalt in sein Werk, das sonst leer und dürftig wäre, weil ihm derjenige
Gehalt fehlt, der aus den Tiefen des Gegenstandes geschöpft werden muß.18
Schiller eist dat de kunstenaar in het afzonderlijke kunstwerk het realistische en het
idealistische verzoent. De kunstenaar moet volgens Schiller realistisch zijn voor
zover zijn grenzen worden bepaald door de zintuiglijk waarneembare vormen die de
16
17
18

Goethe, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 434. Brief d.d. 12 augustus 1797.
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 442-443. Brief d.d. 17 augustus 1797.
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 467-468. Brief d.d. 14 septemter 1797.
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werkelijkheid hem biedt; maar de kunstenaar moet zich ook boven de empirische
werkelijkheid verheffen
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en - in een bepaalde zin - ‘idealistisch’ zijn.19 Daarmee wordt de term van een
wereldbeschouwelijk tot een esthetisch begrip.
Verwarrend is de passage waarin Schiller zegt dat kunst niet ‘in beschränkter
Bedeutung des Worts’ ‘realistisch’ moet zijn. Daarmee suggereert hij immers dat er
ook een ‘ruime’ betekenis is van het woord ‘realistisch’, die wel gunstig beoordeeld
moet worden. Mijns inziens moet deze passage echter als volgt begrepen worden.
De kunstenaar moet zijn vormen ontlenen aan de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid. Deze realistische opvatting van het onderwerp is echter slechts een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor wat Schiller ‘esthetische kunst’
noemt. Kunst moet het realisme en het idealisme verzoenen, en het is ook in deze
bewoordingen dat het thema aan de orde komt in een brief die Schiller schrijft naar
aanleiding van de lectuur van enkele werken over de kunst in het Midden-Oosten.
Opgelucht constateert hij ‘welche Wohltat es bei alledem ist, in Europa geboren zu
sein’ en vervolgt dan:
Es ist doch wirklich unbegreiflich, daß die belebende Kraft im Menschen
nur in einem so kleinen Teil der Welt wirksam ist, und jene ungeheuren
Völkermassen für die menschliche Perfektibilität ganz und gar nicht zählen.
Besonders merkwürdig ist es mir, daß es jenen Nationen und überhaupt
allen Nicht-Europäern auf der Erde nicht sowohl an moralischen als an
ästhetischen Anlangen gänzlich fehlt. Der Realism, so wie auch der
Idealism zeigt sich bei ihnen, aber beide Anlagen fließen niemals in eine
menschlich schöne Form zusammen.20
En vier maanden later herhaalt hij deze mening:
Er [Humboldt] will, däucht mir, überhaupt nur sagen, daß das Gemeinsame,
folglich Nationelle, in den Franzosen sowohl in ihren gewöhnlichen
Erscheinungen als in ihren Vorzügen und Verirrungen eine Wirksamkeit
des Verstandes und seiner Adhärenzien, nämlich des Witzes, der
Beobachtung etc. sei, ohne verhältnismäßige Mitwirkung des
Ideenvermögens, und daß sie mehr physisch als moralisch rührbar seien.
Das ist keine Frage, daß sie [de Fransen] bessere Realisten als Idealisten
sind, und ich nehme daraus ein siegendes Argument, daß der Realism
keinen Poeten machen kann.22

19

20
22

Schiller weet dat hij, gezien zijn idealistische aanleg, ervoor moet waken niet te fantastisch
te worden: de vrijheid mag niet in willekeur ontaarden. ‘Ich werde es mir gesagt sein lassen,
keine andre als historische Stoffe zu wählen, frei erfundene würden meine Klippe sein’, maar
het advies historische stof te kiezen is niet zonder problemen: ‘Es ist eine ganz andere
Operation, das Realistische zu idealisieren, als das Ideale zu realisieren, und letzteres ist der
eigentliche Fall bei freien Fiktionen’. Toch acht Schiller zich wel in staat ‘het realistische te
idealiseren’: ‘Es steht in meinem Vermögen, eine gegebene bestimmte und beschränkte
Materie zu beleben, zu erwärmen und gleichsam aufquellen zu machen, während daß die
objektive Bestimmtheit eines solchen Stoffs meine Phantasie zügelt und meiner Willkür
widersteht’ (Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 534-535. Brief d.d. 5 januari 1798).
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 555. Brief d.d. 26 januari 1798.
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 613. Brief d.d. 27 april 1798.
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Deze laatste passage is licht voor verkeerde interpretatie vatbaar. Mijns inziens zegt
Schiller hier niet dat realisme en kunst onverenigbaar zijn. Hij beweert niet meer dan
dat ware kunst nooit uitsluitend op basis van het realisme ontstaat. Studie en
nabootsing van de werkelijkheid alleen maken nog geen kunst; de kunstenaar moet
zich ook boven de werkelijkheid
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verheffen.22 Goethe lijkt weinig geporteerd voor Schillers omvorming van de term
‘realisme’ van kentheoretisch tot esthetisch begrip en schrijft hem nog dezelfde dag
spottend terug:
Gleich zu Anfang stehe mit ihrer Erlaubnis eine Betrachtung über mein
Subjekt, die sich in diesen Tagen bestätigt hat. Ich bin nämlich als ein
beschauender Mensch ein Stockrealiste, so daß ich von allen den Dingen,
die sich mir darstellen, nichts davon und dazu zu wünschen imstande bin
und ich unter den Objekten gar keinen Unterschied kenne als den, ob sie
mich interessieren oder nicht. Dagegen bin ich bei jeder Art von Tätigkeit,
ich darf beinah sagen, vollkommen idealistisch: ich frage nach den
Gegenständen gar nicht, sondern fordere, daß sich alles nach meinen
Vorstellungen bequemen soll. Nach dieser Konfession kann ich mich über
meine gegenwärtige Lage kürzer fassen.23
Ondanks Goethes spot blijft Schiller de term ‘realisme’ gebruiken voor de kunst die
zich bindt aan de vormen der werkelijkheid, bijvoorbeeld nadat Goethe hem in mei
1798 heeft geschreven dat, terwijl rijm bij uitstek geschikt lijkt om de taal te
idealiseren en ontroering mogelijk te maken, onberijmde passages in bepaalde
tragische scenes in de Faust vaak onverwacht meeslepend zijn. Schiller is minder
verbaasd en herinnert hem eraan dat Goethe eenzelfde effect bereikt in sommige
passages in Wilhelm Meister, ‘wo gleichfalls der pure Realism in einer pathetischen
Situation so heftig wirkt’.24 Goethe neemt dit gebruik van de term over wanneer hij
op 16 mei schrijft dat ‘eine ganz realistische Behandlung’ het noodzakelijke
tegenwicht kan bieden, wanneer een modern kunstenaar een zeer tragische en
sentimentele stof behandelt.25
Ondertussen blijft Schiller incidenteel de term ‘realisme’ in de meer
wereldbeschouwelijke zin gebruiken, hoewel dit vaak een plaagstootje tussen twee
vrienden lijkt. ‘Die Hauptsache ist zwar freilich immer das Geld, aber nur für den
Realisten von der strikten Observanz’, schrijft Schiller in 1798,26 en wanneer Goethe
in de winter van 1799 twijfelt of hij ooit nog gedichten zal maken, schrijft Schiller
dat uit gesprekken blijkt dat Goethe nog volop ideeën heeft, maar ‘Ihr Realism zeigt
sich auch hier; wenn wir andern uns mit Ideen tragen und schon darin eine Tätigkeit
finden, so sind Sie nicht eher zufrieden, als bis Ihre Ideen Existenz bekommen
haben’.27
Kant gebruikt de term ‘realisme’ als afkeurende benaming voor een metafysisch en
kentheoretisch standpunt. Schiller neemt de term van hem over, maar wijzigt zowel
de gevoels-waarde als het bereik. In über naive und sentimentalische Dichtung vormt
hij de term ‘realist’ om tot een neutraal begrip en geeft hem een morele en
22

23
24
25
26
27

Ik ben het dan ook niet eens met Lotz, die, onder andere op grond van deze passage, oordeelt
dat Schiller meestal negatief is over de realisten (vergelijk: Lotz, Die Genese des Realismus,
p. 74).
Goethe, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 613. Brief d.d. 27 april 1798.
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 626. Brief d.d. 8 mei 1798.
Goethe, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 632. Brief d.d. 16 mei 1798.
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 628. Brief d.d. 11 mei 1798.
Schiller, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 736. Brief d.d. 5 maart 1799.
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cultuurfilosofische betekenis. De ‘realist’ en de ‘idealist’ zijn volgens Schiller twee
typen mensen die altijd bestaan hebben. In de briefwisseling tussen Schiller en Goethe
worden de termen ‘realisme’ en ‘realisten’
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minder eenduidig gebruikt. Om te beginnen interpreteert Schiller de Bildungsroman
Wilhelm Meisters Lehrjare als een aanschouwelijke voorstelling van de idee dat de
mensheid moet streven naar verzoening van doen en denken, van handeling en
bespiegeling, van realisme en idealisme. Goethe neemt Schillers gebruik van de term
‘realisme’ niet over.
Opmerkelijk is dat Schiller in deze correspondentie ‘realistisch’ ook als een
esthetisch begrip gebruikt.28 Het is verleidelijk om naar aanleiding hiervan meer
algemene beschouwingen te geven over de esthetische opvattingen van Goethe en
Schiller, maar het gebruik van de term ‘realisme’ en ‘realisten’ en ‘realistisch’
rechtvaardigt dit niet.29 Ik beschouw het gebruik van de term ‘realisme’ in de
briefwisseling vooral als een eigenaardigheid tussen twee vrienden. In openbare
geschriften hebben Schiller en Goethe de termen dan ook nauwelijks gebruikt.30
Belangrijk is dat Schiller in Über naive und sentimentalische Dichtung de termen
‘realisten’ en ‘realisme’ in beginsel gebruikt als een min of meer neutrale en niet aan
een bepaalde tijd of plaats gebonden aanduiding voor een (onvermijdelijk eenzijdig)
type mens en wereldbeschouwing, dat staat tegenover en aangevuld moet worden
door ‘idealisten’ en het ‘idealisme’. In deze verhandeling brengt Schiller ‘realisme’
en ‘realisten’ juist niet in verband met kunst. Tot de tegenstelling van de realist en
de idealist komt men immers, naar zijn zeggen, ‘wenn man (...) sowohl von dem
naiven als von dem sentimentalischen Charakter absondert, was beide Poetisches
haben’; wat de kunst betreft spreekt Schiller hier over het ‘naïeve’ versus het
‘sentimentele’. In de Briefwechsel is Schiller dit programma echter ontrouw en
gebruikt hij de termen ook ter karakterisering van bepaalde soorten poëzie en kunst.
In beginsel kan de kunstenaar volgens hem uit twee bronnen putten. In idealistische
kunst worden fantasievormen gebruikt; in realistische kunst worden de vormen aan
de werkelijkheid ontleend. Ware kunst is, aldus Schiller, niet zuiver idealistisch
(kunst mag niet fantastisch worden), maar de kunstenaar moet de werkelijkheid
idealiseren (kunst moet niet ‘realistisch’ zijn in de beperkte zin van het woord).
De individuele mens is volgens Schiller onvermijdelijk of ‘realist’ of ‘idealist’,
maar de kunst mag niet zuiver idealistisch of realistisch zijn. Hoe moeten de
28

29

30

Volgens John (‘Die Herausbildung des Realismusbegriffs’, p. 478) voltrekt zich in de
briefwisseling de omvorming van het realisme-begrip van aanduiding van een
wereldbeschouwelijke-filosofische basishouding tot een esthetische categorie, maar hij voegt
eraan toe dat deze omvorming ‘nicht vollständig’ is omdat deze esthetische categorie nog
nauw met de wereldbeschouwelijke betekenis is verbonden. Inderdaad zijn de esthetische
en de wereldbeschouwelijke betekenissen van de term ‘realistisch’ niet los te koppelen, maar
er is nog een reden om over een niet volledige omvorming te spreken: de term ‘realisme’
kan ook nog in de filosofische zin van het woord worden gebruikt.
Met recht constateert Lotz dat Goethes opvattingen over de verhouding tussen kunst en
werkelijkheid alleen beschreven kunnen worden als men tevens de begrippenparen ‘ideell real’, ‘seiend - wirklich’, ‘subjektiv - objektiv’ en hun afleidingen erbij betrekt (Lotz, Die
Genese des Realismus, p. 76).
Lotz (p. 75-76) heeft in Goethes werk nog drie vindplaatsen aangetroffen: in Aus meinem
Leben. Dichtung und Wahrheit (Gedenkausgahe, 10 delen (1948), p. 667) spreekt Goethe
over zijn ‘angeborenen und angebildeten Realismus’ en in zijn Naturwisschenschaftliche
Schriften (Gedenkausgabe, 16 delen (1949) I, p. 868) over zijn ‘hartnäckigen Realismus’.
Het is geen toeval dat in het laatste geval sprake is van een verslag van een gesprek met
Schiller. Ook memoreert Lotz een uitspraak van de veel oudere Goethe, ‘daß die Politik und
der Realismus jegliche schöne Literatur und Kunst töteten’ (Goethes Gespräche.
Gedenkausgabe, 23 delen (1950) II, p. 775).
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alle mensen behalve voor de kunstenaars? Hoe verhouden zich de naïeve en
sentimentele dichtkunst en de
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realistische en de idealistische kunst? Wanneer de Nederlander N.G. van Kampen
in 1816 een hoofdstuk wijdt aan de ‘Geest der nieuwere heldendichters, in vergelijking
gebragt met dien der ouden’ sluit hij inhoudelijk aan bij Schillers verhandeling über
naive und sentimentalische Dichtung, maar de terminologie neemt hij niet over. Waar
Schiller spreekt over ‘naïeve’ versus ‘sentimentele’ dichtkunst en ‘realisten’ versus
‘idealisten’, neemt Van Kampen uit beide begrippenparen iets over en spreekt over
de ‘naïeve’ dichtkunst die hij tegenover de ‘ideale’ dichtsoort plaatst.31 Het is duidelijk
dat er frictie kan ontstaan tussen Schillers opvatting over realistische en idealistische
kunst enerzijds en die over realisten en idealisten anderzijds. De geschiedenis heeft
uitgewezen dat die misverstanden over de betekenis van de termen ‘realisme’,
‘realistisch’ en ‘realisme’ na de publikatie van de briefwisseling inderdaad zijn
ontstaan.
Erg veel invloed hebben Schiller en Goethe met hun eigenzinnig gebruik van de
term ‘realisme’ aanvankelijk niet gehad. Wellicht is de kloof tussen het contemporaine
woordgebruik en hun gebruik van de term te groot. Daarnaast speelt ook de
onbekendheid van juist deze geschriften een rol. Über naive und sentimentalische
Dichtung verscheen in het weinig succesvolle tijdschrift Die Horen, dat al na drie
jaar wegens gebrek aan belangstelling moest worden opgeheven.32 Weinig lezers
zullen dus in tijdschriftvorm van Schillers verhandeling kennis hebben genomen. In
1800 verschijnt weliswaar een afzonderlijke uitgave, maar vóór 1830 krijgen Schillers
theoretische verhandelingen in Duitsland weinig aandacht, en de summiere reacties
schommelen tussen onverschilligheid en heftige afkeer.33 De briefwisseling tussen
Schiller en Goethe, die in 1828/1829 verschijnt, bereikt wel een zekere populariteit
en na de publikatie groeit Schillers faam, maar de aandacht geldt nog steeds vrijwel
uitsluitend de dichter.34 Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw groeien in
Duitsland de kennis en de waardering van Schillers esthetische en filosofische
verhandelingen.35 Ook in Frankrijk staat Schiller in de negentiende eeuw eerst en
31

32
33

34

35

N.G. van Kampen, Proeve eener beoordeelende vergelijking der vijf beroemdste heldendichten
van lateren tijd, het Verloste Jeruzalem van Tasso, de Lusiade van Camoëns, het Verloren
Paradijs van Milton, de Henriade van Voltaire, en de Messias van Klopstock zoo met
betrekking tot elkander, als in 't bijzonder ook met opzigt tot de twee meesterstukken der
oudheid, de Ilias van Homerus, en de Aeneïs van Virgilius. Opgenomen in het derde deel
van de Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen
(1816), p. 73-471. Zie over de verhouding tussen Van Kampens en Schillers verhandeling:
W. van den Berg, De ontwikkeling van de term ‘romantish’ en zijn varianten in Nederland
tot 1840 (1973), p. 202-206. Hier speciaal p. 202.
Zie de toelichting bij Schillers brief d.d 13 juni 1794 aan Goethe (Der Briefwechsel (ed.
Staiger), p. 27, noot).
Norbert Oellers, ‘Einleitung’ bij Schiller - Zeitgenosse aller Epochen. Dokumente zur
Wirkungsgeschichte Schillers in Deutschland. Teil I, 1782-1859 (1970), p. Tot het van de
jaren twintig is Schiller in Duitsland en elders voornamelijk bekend als dichter en als schrijver
van toneelstukken als Wallenstein en vooral Die Räber.
Zie Albert Ludwig, Das Urteil über Schiller im 19. Jahrhundert (1905), p. 26-32. Zie ook
id., Schiller und die Deutsche Nachtwelt (1909) en Oellers, ‘Einleitung’ (1970), p. 37-39.
Nog in de jaren veertig van de negentiende eeuw klaagt de criticus en schrijver Bertholdt
Auerbach over het gebrek aan waardering voor Schillers Über naive und sentimentalische
Dichtung (zie: Hermann Kinder, Poesie als Synthese. Ausbreitung eines Deutshen
Realismus-Vertändnisses in der Mitte des 19. Jahrhunderts (1973), p. 115 en 120).
Oellers, ‘Einleitung’ bij Schiller -Zietgenosse aller Epochen. Dokumente zur
Wirkungsgeschichte Schillers in Deutschland, Teil II, 1860-1966 (1976), p. xviii.
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verschijnt van
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Roger Bauer, ‘Schillers Ruhm in Frankreich’ (1973), p. 165.
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een aantal van zijn esthetische geschriften ontbreekt de Traité de la poésie naïve et
sentimentale.37

2.2 1825-1850
Duitsland
Heeft de Duitse filosoof Wilhelm Traugott Krug zich door de briefwisseling tussen
Goethe en Schiller laten inspireren toen hij in 1832 voor een filosofische encyclopedie
onder het lemma ‘Esthetische ideeën’ de volgende omschrijving gaf van het ‘esthetisch
idealisme’ en ‘esthetisch realisme’?
Der ästhet. Idealismus (...) ist diejenige Kunsttheorie, welche vom schönen
Künstler fodert, daß er sich bloß an seine eigentümlichen Ideen halte, ohne
sich um die Gesetze des Natürlichen zu bekümmern, daß er die reine, vom
Natürlichen gleichsam entkleidete, Idealität zum einzigen Zielpunkte seines
Strebens mache. Dadurch sind aber viele Künstler (besonders aus der
neuern deutschen Schule, welche sich durch die auf dem Gebiete der
Philosophie herrschenden idealistischen Ansichten verleiten ließ, dieselben
auf das Gebiet der Kunst überzutragen) sowohl in der Poesie und
Beredtsamkeit, als im Fache der bildenden und darstellenden Künste auf
Abwege geraten. Die abenteurlichsten Ausgeburten einer wilden Phantasie
sind dadurch zum Vorschein gekommen und doch von manchen
Kunstliebhabern als Werke von der höchsten Idealität gepriesen worden
(...). Dieser Kunsttheorie steht eine andre entgegen, welche man den ästhet.
Realismus nennen kann, weil sie sich bloß an die Dinge oder Sachen halten
will, die in der wahrnehmbaren Natur als Geschmacks-gegenstände
gegeben sind. Sie fodert daher vom Künstler, daß er bloß die Natur
nachahme, mithin die reine, von aller Idealität gleichsam entkleidete,
Natürlichkeit zum höchsten Zielpunkte seines Strebens mache. Dadurch
sind aber viele Künstler wieder auf andre Abwege geraten, indem sie nun
in das Gemeine und Platte versanken oder, wenn es hoch kam, nur die
Natur ganz treu kopierten, ohne selbständige Werke von idealer Schönheit
hervorzubringen. Wie nun in der Philosophie selbst der Idealismus und
der Realismus überhaupt nur durch den Synthetismus ausgeglichen werden
können (...): so ist dies auch auf dem Gebiete der Kunst der Fall. Der ästh.
Synthetismus ist nämlich diejenige Kunsttheorie, welche von dem Künstler
fodert, daß er zwar auf der einen Seite nach dem Idealischen strebe, folglich
ein höheres Ziel vor Augen habe als der bloße Naturkopist, daß er aber
auf der andern Seite auch die Gesetzmäßigkeit der Natur überhaupt,
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Edmond Eggli, Schiller et le romantisme français (1927) II, p. 566. Zie ook L. Reynaud,
L'influence allemande en France au XVIII et au XIXe siècle (1922), waaruit blijk dat ondanks
de door Mad. de Staël in Frankrijk in gang gezette ‘culte de l'Allemagne’ Schiller nauwelijks
bekend is.
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insonderheit der menschlichen, in seinen Erzeugnissen beobachte, damit
seine Kunst nicht zur Unnatur werde.38
Het realisme heeft volgens Krug uitsluitend aandacht voor de zintuiglijk
waarneembare vorm; het idealisme uitsluitend voor de eigen fantasie. De ware
kunstopvatting is gelegen
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Wilhelm Traugott Krug, Allgemeines Handwöterbuch der philosophischen
Wissenschaften nebst ihrer Literatur und Geschichte, Bd. 1.2, verb. u. verm. Aufl.
(Leipzig 1832), p. 66, geciteerd naar Gerhard Plumpe, Theorie des bürgerlichten
Realismus. Eine Textsammlung (1985), p. 69-70.
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in de vereniging van beide, zo beweert Krug, en zo beweerde ook Schiller in zijn
correspondentie. Ondanks de inhoudelijke overeenkomsten is het echter niet
noodzakelijk waar dat Krug zich door Schiller heeft laten inspireren. Krug schrijft
deze passage voor een filosofisch woordenboek en in de filosofie wordt (onder andere)
de term ‘realisme’ gebruikt als tegenbegrip voor ‘idealisme’, zeker in de kringen van
de Kantianen waartoe Krug behoort.39 In die zin is het niet verwonderlijk dat in een
systematisch opgezet lemma het ‘realisme’ zich aandient als antithese van ‘idealisme’.
Niet alleen het begrippenpaar, ook de eis dat uitersten zich moeten verzoenen, behoort
tot het gangbare filosofische gedachtengoed van deze periode, en de conclusie moet
luiden dat Krug voor zijn programma voor het ‘esthetisch synthetisme’ Schiller niet
nodig had.

• De bronnen van de kunstenaar
Er is een ander aspect in Krugs lemma over het esthetisch idealisme en realisme dat
nadere aandacht verdient. Met de termen ‘idealisme’ en ‘realisme’ typeert Krug twee
stromingen in de kunst die beide tot de romantiek kunnen worden gerekend, voor
zover zij zich afzetten tegen het classicisme. De ene, het ‘esthetisch idealisme’,
exploreert de persoonlijke fantasie en weigert gebruik te maken van de conventionele
classicistische vormen; de andere, het ‘esthetisch realisme’, wordt volgens Krug
gevormd door de kunstenaars die zich evenmin op de traditie richten maar hun
onderwerpen en vormen zoeken in de werkelijkheid. Bij de laatste richting hoort de
aandacht voor couleur locale, voor wat in moderne termen ‘detailrealisme’ kan
worden genoemd.
Een van de factoren die bijgedragen heeft tot de verwarring over de term
‘romantiek’ is dat onder deze term (toen en nu) uiteenlopende opvattingen worden
gerangschikt over de bronnen waaraan de kunstenaar zijn stof en zijn vormen moet
ontlenen. Het is een belangrijk strijdpunt in de kunst- en literatuurbeschouwing: moet
de kunstenaar zijn vormen ontlenen aan de persoonlijke, niet door de werkelijkheid
gebreidelde fantasie; moet de kunstenaar alleen die vormen gebruiken die hij uit
eigen aanschouwing kent of moet de kunstenaar zijn stof en zijn beeldentaal ontlenen
aan de traditie? Dit vraagstuk zal in de loop van deze studie een thema blijken dat
in allerhande vormen en formuleringen aan de orde komt wanneer gesproken wordt
over het ‘realisme’. Het antwoord op deze vraag wordt veelal in een van deze drie
richtingen (fantasie, zintuigen of traditie) gezocht, en dit betekent dat de keuze voor
de een de verwerping van de twee andere impliceert. Er zijn, zo te zeggen, drie ballen
in het spel.
De eerste keer dat in het Duitse taalgebied de term ‘realisme’ in een algemeen
woordenboek een esthetische betekenis krijgt - en de mij bekende secundaire literatuur
hiervan melding maakt - is in 1848. Dan wordt in de Allgemeine Realenzyklopädie
oder Konversationslexikon für das katholische Deutschland ‘Realismus’
gekarakteriseerd als ‘Wirklichkeitslehre’ op het gebied van de filosofie, de politiek
en de esthetica.
39

Aldus Plumpe in een toelichtende notitie, p. 340.
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In ästhetischer Bezeihung stellt der R. [ealismus] die Nachahmung der
Natur als das Prinzip der Kunst auf und so könnten die Naturalisten in der
Kunst einigermaßen auch Realisten genannt werden.40
Er spreekt onwennigheid uit deze omschrijving: de ‘naturalisten’ in de kunst zouden
ook ‘realisten’ genoemd kunnen worden. Deze aarzeling van de auteur biedt mij
gelegenheid een ander thema aan de orde te stellen: de verhouding tussen ‘realisten’
en ‘naturalisten’, tussen ‘realisme’ en ‘naturalisme’.

• De synoniemen: ‘naturalisme’ en ‘realisme’
De term ‘naturalisme’ is van ouder datum dan de term ‘realisme’: al sedert het begin
van de zeventiende eeuw wordt hij gebruikt voor iedere leer op het gebied van de
geschiedenis, de ethiek, de kunst of de godsdienst die op enigerlei wijze ‘de natuur’
tot grondslag neemt.41 In navolging van G.P. Bellori wordt de term ‘naturalisme’ in
de zeventiende eeuw gebruikt voor schilders die werken in de traditie van
Caravaggio.42 In de Franse academische kunstbeschouwing wordt de term
‘naturalisten’ gebezigd voor de kunstenaars die op basis van natuurstudie streven
naar de getrouwe, en dus niet geabstraheerde maar gedetailleerde weergave van de
werkelijkheid.43 De schilders die tot de naturalistische richting worden gerekend,
vallen in drie groepen uiteen: zij die werken in de traditie van Caravaggio, de Spaanse
schilderschool, maar bovenal wat genoemd werd ‘de Vlaamse school’, die tot het
midden van de negentiende eeuw ook de Nederlandse schilderkunst omvat.
‘Naturalist’ kan dan een neutrale karakterisering zijn van een manier van schilderen,
maar dit neutrale gebruik van de term loopt vloeiend over in het pejoratieve. Zo
gebruiken de aanhangers van Poussin de term ‘naturalisten’ in denigrerende zin voor
de schilders die aansluiten op de traditie van Rubens.44
In de negentiende eeuw wordt in de literatuurbeschouwing de term ‘naturalisme’
minder vaak, maar toch met zekere regelmaat gebruikt. Schiller bijvoorbeeld strijdt
tegen het ‘naturalisme’ dat de moderne tragedieschrijver verbiedt gebruik te maken
40

41

42
43
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Allgemeine Realenzyklopädie oder Konversationslexikon für das katholische
Deutschland. Bearb. von einem Vereine katholischer Gelehrter und hrsg. von W.
Binder. Bd. 8 (1848), p. 662, geciteerd naar Plumpe, Theorie des bürgerlichen
Realismus, p. 41.
Zie G. Gawlick, ‘Naturalismus’ (1976), spec. p. 517. Volgens R. Eucken (Geschichte der
philosophischen Terminologie (1879), p. 172) gaat de geschiedenis van de term ‘naturalisme’
zelfs terug tot in de zestiende eeuw. Het tekenen naar het leven, naar de natuur, kon wel deel
uitmaken van de opleiding tot schilder, maar een volleerd schilder werkte volgens de
classicistische opvatting niet naar de natuur.
F. Novotny, ‘Naturalism in art’ (1973), p. 339. Novotny verwijst naar Bellori's L'idea del
pittore, dello scultore e dell'architetto (1664).
J.A. Schmoll, genannt Eisenwerth, ‘Naturalismus und Realismus: Versuch zur Formulierung
verbindlicher Begriffe’ (1975), p. 252.
W. Nerdinger, ‘Zur Entstehung des Realismus-Begriffs in Frankreich und zu seiner
Anwendung im Bereich der ungegenständlichen Kunst’ (1975), p. 231. Het is niet duidelijk
of Bellori spreekt over ‘naturalisten’ of ‘naturalisme’. Novotny beweert het eerste, Nerdinger
het tweede.
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van koren.45 Goethe spreekt van het ‘Naturalismus’ van het toneel in Leipzig: ‘Von
Kunst und Anstand keine Spur’, merkt hij smalend op.46 Bij Schiller en Goethe
betekent ‘naturalisme’ een
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R. Wellek, A history of modern criticism (1970) I, p. 249. Wellek verwijst naar het voorwoord
dat Schiller in 1803 schreef voor Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder. Ein
Trauerspiel mit Chören.
Goethe, Der Briefwechsel (ed. Staiger), p. 853. Brief d.d. 4 mei 1800. Zie ook Goethes brief
d.d. 12 juli 1801, waarin ook het ‘Naturalismus’ op het toneel ter sprake komt.
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overdreven en dus afkeurenswaardig streven naar een zo nauwgezet mogelijke
werkelijkheidsnabootsing,47 en in deze zin wordt het zeker door Duitse critici in de
eerste helft van de negentiende eeuw vaker gebruikt. Omdat filosofen ‘naturalisme’
en ‘realisme’ als synoniemen gebruiken in de kentheorie en de metafysica is het niet
verbazingwekkend dat ze ook in de esthetica als synoniemen worden gebruikt.
Hoewel ‘naturalisme’ en ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing door
elkaar worden gebruikt, zelfs binnen één tekst, heb ik afgezien van een afzonderlijke
bespreking van de term ‘naturalisme’, en wel om twee redenen. Ten eerste is
‘naturalisme’ slechts een van de synoniemen van ‘realisme’. Ook ‘materialisme’48,
‘positivisme’, ‘sensualisme’, ‘kolorisme’, ‘individualisme’ en ‘empirisme’ worden
gebruikt in de kunst- en literatuurbeschouwing op plaatsen waar een moderne lezer
‘realisme’ zou verwachten. Al deze termen hebben ieder hun eigen geschiedenis, en
het zou te ver voeren al de geschiedenissen in het onderzoek te betrekken. Daarbij
komt dat een overzicht van de onderlinge verhouding tussen deze termen, hun
synoniem gebruik, de redenen waarom ze uit elkaar groeien en een beschrijving van
de uiteenlopende pogingen systematisch onderscheid aan te brengen tussen de
verschillende begrippen apart onderzoek vergen.
In 1850 omschrijft Das große Konversationslexikon für die gebildeten Stände het
‘Realismus’ als de ‘Kunsttheorie, welche die bloße Nachahmung der Natur als das
höchste Ziel der Kunst betrachtet, Gegensatz zum ästhetischen Idealismus’.49 Omdat
ook Schiller en Krug ‘idealisme’ en ‘realisme’ tegenover elkaar stellen is er voldoende
aanleiding enige aandacht te besteden aan een term die in de kunst- en
literatuurbeschouwing van de tweede helft van de negentiende eeuw ook een
belangrijke rol zal gaan spelen: ‘idealisme’.

• De tegenbegrippen: ‘realisme’ versus ‘idealisme’

47

48
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In een brief d.d. 26 juli 1800 schrijft Schiller: ‘Der Naturalism is das wahre Zeichen der
Meisterschaft, und so hat Sophokles gearbeit’, maar hier doelt hij niet op het het streven naar
natuurnabootsing, maar op het belang van natuurstudie voor de kunstenaar. Schiller vaart
hier uit tegen het ‘hohle, leere Fratzenwesen’ Schlegel, die had durven beweren ‘daß das
wahre Hervorbringen in Künsten ganz bewußtlos sein muß’. Daartegenover stelt Schiller de
kunstenaar die ‘mit der größtmöglichen Besonnenheit’ en pas na uitvoerige studie aan het
werk gaat (Briefwechsel (ed. Staiger), p. 860. Brief d.d. 26 juli 1800).
Zie Toos Streng, ‘Materialisme in de Nederlandse kunst- en literatuurbeschouwing tussen
1835 en 1860’ (1994).
Das große Konversationslexikon für die gebildeten Stände. In Verbindung mit Staatsmännern,
Gelehrten, Künstlern und Technikern hrsg. von J. Meyer. Abt. 2: O-Z. Bd. 5 (1850), p. 584,
geciteerd naar Plumpe, Theorie des bürgerlichen Realismus, p. 41-42.
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De woorden ‘ideaal’ (als zelfstandig naamwoord), ‘idealist’ en ‘idealisme’ zijn
uitvindingen van de achttiende eeuw,50 maar worden in die tijd nauwelijks gebruikt.51
In de achttiende

50

51

Het woord ‘ideaal’ wordt de eerste keer als substantief gebruikt door de Nederlander L.H.
ten Kate in 1728 (‘Discours préliminaire sur le beau idéal’, in: Traité de la peinture et de la
sculpture van J. Richardson en J. Richardson, Jr., vertaald door L.H. ten Kate), aldus G.
Tonelli in diens artikel over het ‘Ideal in philosophy from the Renaissance to 1780’ (1968),
p. 549. Volgens Buijnsters, die een afzonderlijke paragraaf wijdt aan ‘Het woord ideaal als
vakterm in de esthetica’, gebruikte dezelfde Ten Kate in 1723 ‘'t ideale’ als gesubstantiveerd
adjectief, maar duurde het tot 1781 voordat het woord ‘ideaal’ in het Nederlands als zelfstandig
naamwoord wordt gebruikt, namelijk door Rhijnvis Feith, in diens ‘Verhandeling over het
heldendicht’ (zie de inleiding van P.J. Buijnsters bij Het ideaal in de kunst van Rhijnvis Feith
(1967), p. 25-27).
Het navolgende overzicht is gebaseerd op H. Braun, ‘Materialismus - Idealismus’ (1982),
p. 991-992.
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eeuw verstaat men onder ‘idealisme’ de leer, dat de zintuiglijke werkelijkheid
zinsbedrog is en dat alleen een geestelijke werkelijkheid bestaat. Deze leer wordt
veel minder gevaarlijk geacht dan de leer die ‘naturalisme’ of ‘materialisme’ wordt
genoemd, en dus komt het woord ‘idealisme’ ook veel minder voor.52 Wanneer al
gebruik wordt gemaakt van een tegenbegrip van de term ‘materialisme’ of
‘naturalisme’ geeft men de voorkeur aan ‘spiritualisme’.
Onder invloed van Immanuel Kant verandert de betekenis van de term ‘idealisme’.
Niet door Kant zelf overigens: hij gebruikt ‘idealisme’ en ‘scepticisme’ in de
achttiendeeeuwse zin als termen voor de afkeurenswaardige leer die twijfelt aan het
belang en het bestaan van een materiële werkelijkheid. Het zijn de navolgers van
Kant die de term ‘idealisme’ soms gebruiken als een positief tegenbegrip van
‘materialisme’.53 Door hen wordt de term ‘idealisme’ bij het grotere publiek van een
negatief tot een positief begrip, en zelfs hier is het beter te spreken van een ‘mogelijk
positief begrip’, want minstens zo vaak wordt in de negentiende eeuw de term zoals
vele -ismen gebruikt: ter aanduiding van een laakbare leer die een eenzijdig standpunt
verdedigt. In het algemeen geldt dat wie zich ‘idealist’ noemt, zichzelf beschrijft als
een aanhanger van Kant, maar wie een ander voor ‘idealist’ uitmaakt, hem beschuldigt
van wereldvreemdheid en ontkenning van de werkelijkheid. Dezelfde beschuldiging
wordt ook uitgedrukt door termen als ‘spiritualisme’ en ‘scepticisme’.
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat Schiller op 14 september 1797 in
de hierboven geciteerde brief aan Goethe schrijft dat de kunst die ieder contact met
de zinnelijke vormen verliest ‘idealistisch’ wordt. Vandaar ook dat Krug het
‘idealisme’ in de kunst afwijst. Maar wat voor ‘naturalisme’ geldt, is ook waar voor
‘idealisme’: in de kunsten literatuurbeschouwing is ‘idealisme’ niet het enige
mogelijke tegenbegrip van de term ‘realisme’. Ook hier spreekt men over
‘spiritualisme’, maar ik heb bijvoorbeeld ook ‘romantiek/romantisme’,
‘klassiek/classicisme’, ‘fantasie/fantaisisme’, ‘symbolisme’ en ‘academisme’ als
tegenbegrippen aangetroffen. Ook hier geldt dat de verschillende tegenbegrippen
ieder hun eigen geschiedenis hebben, en dat de geschiedenis van de termen en hun
onderlinge verhouding door mij hier niet systematisch kan worden besproken.
Het feit dat twee Duitse woordenboeken de term ‘realisme’ een esthetische
betekenis toeschrijven, doet vermoeden dat in Duitse boeken en tijdschriften méér
plaatsen te vinden moeten zijn waar zo over het ‘realisme’ gesproken wordt dan tot
nu toe is aangenomen.54
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Het materialisme bestrijdt (volgens de tegenstanders) op kentheoretische gronden twee zaken:
het bestaan van God en de onsterfelijkheid van de ziel. Aan een overkoepelende term voor
de tegenovergestelde opvatting (God bestaat en de ziel is onsterfelijk) is om licht te gissen
redenen minder behoefte.
Het achttiende-eeuwse ‘materialistische’ standpunt luidt dat het bestaan van God en de
onsterfelijkheid van de ziel op kentheoretische gronden moeten worden afgewezen. De
precieze achtergrond van de filosofische discussie doet hier nu niet ter zake. Belangrijker is
dat Kant juist deze geloofspunten - het godsbestaan en de onsterfelijkheid van de ziel - niet
kentheoretisch fundeert, maar het bewijs zoekt in de morele bestemming van de mens. Het
zijn de navolgers van Kant die deze uitgangspunten samenvatten onder de term ‘idealisme’.
Wordt dit vermoeden niet bewaarheid, dan blijkt de onder begripshistorici gangbare opvatting
dat een term pas in de allerlaatste fase van aanvaarding en integratie opgenomen wordt in
de woordenboeken zo algemeen geformuleerd niet juist. G. de Bertier de Sauvigny,
bijvoorbeeld, onderscheidt in ‘Liberalism, nationalism and socialism: The birth of three
words’ (1970), drie fasen in de geschiedenis van een woord: de morfologische schepping,
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Voorlopig volstaat het vast te stellen dat in Duitsland de term ‘realisme’ in de kunsten literatuurbeschouwing geïntroduceerd wordt door Schiller in zijn briefwisseling
met Goethe, terwijl Schiller eerder in Über naive und sentimentalische Dichtung de
term van een pejoratief filosofisch begrip had omgevormd tot een neutrale
cultuurfilosofische term. Op grond van het bestaande onderzoek kan niet
geconcludeerd worden dat zijn gebruik van de term ‘realisme’ in Duitsland voor
1850 van grote invloed is geweest. Dat er in beginsel twee soorten kunstenaars
onderscheiden kunnen worden (zij die de natuur nabootsen en zij die streven naar
de uitbeelding van het ideaal), is een standaardopvatting in de kunst- en
literatuurbeschouwing van de eerste helft van de negentiende eeuw. Dat, parallel aan
het filosofisch onderscheid tussen het ‘idealisme’ en het ‘realisme’/‘naturalisme’, in
een systematisch opgezet woordenboek de eerste opvatting ‘realisme’ wordt genoemd,
kan ook zonder invloed van Schiller zijn gebeurd. Schiller gebruikt de termen
‘realisten’ en ‘realisme’ ter karakterisering van een bepaalde manier van denken en
doen, die samenhangt met het persoonlijkheidstype. Ook Krug verbindt een bepaalde
praktijk aan de theorie. De meeste woordenboeken daarentegen omschrijven ‘realisme’
als een filosofisch standpunt. Hoe de ontwikkeling van het gebruik van de term
‘realisme’ in Duitsland precies is verlopen, is pas te zeggen na uitvoeriger onderzoek
van de contemporaine Duitse tijdschriften.

Frankrijk
Rond 1855 vatte de mening post dat de termen ‘realisme’ en ‘realisten’ na 1848
waren uitgevonden. Deze mening werd door wetenschappers overgenomen en hield
stand totdat een aantal detailstudies uit de jaren dertig van de twintigste eeuw
aanleiding gaf haar te herzien.55 De eerste keer dat de term ‘réalisme’ in Frankrijk

55

de semantische geboorte en de lexicale volwassenheid. In die laatste fase wordt de term in
het woordenboek opgenomen, wat zijns inziens het bewijs is dat een woord in het gewone
taalgebruik gangbaar is geworden.
De eerste uitgebreide studies zijn verricht door Bernard Weinberg, die in French realism:
the critical reaction, 1830-1870 (1937) verslag doet van zijn onderzoek naar de opvattingen
over het realisme in Franse kranten en tijdschriften, en nog net de resultaten kon verwerken
van het onderzoek van Thaddeus Du Val naar The subject of realism in the Revue des deux
mondes (1831-1865) (1936). In 1953 draagt Guy Robert een artikel bij over ‘Le réalisme
devant la critique littéraire de 1851 à 1861’. Een vrij recente bijdrage is van Hans-Joachim
Lotz en stamt uit 1984. In Die Genese des Realismus in der französischen Literarästhetik.
Zur Kritik des nichthistorischen Epochenbegriffs gaat Lotz uitvoerig in op het gebruik van
de term ‘realisme’, waarbij het accent overigens ligt op het gebruik ervan in de
literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis sinds 1900. Ik heb niet de hand kunnen leggen
op de studie van Wilbur H. Oda van The subject of realism in the Revue de Paris (1829-1858)
(1943). Omdat de Revue de Paris ook door Weinberg is bestudeerd, kan deze omissie de
resultaten niet ingrijpend beïnvloeden, al is een kanttekening noodzakelijk. Weinberg is
vooral geïnteresseerd in de opvattingen over de kunstenaars en de schrijvers die (veelal
achteraf) met het ‘realisme’ geassocieerd worden. Ik heb grote bewondering voor Weinbergs
studie, maar uit vergelijking met andere studies blijkt dat Weinberg niet volledig is. Zijn
werk lijkt betrouwbaarder als bron voor de literatuur- en kunsttheorie tussen 1830 en 1870
dan als geschiedenis van het gebruik van de term ‘realisme’ in strikte zin. Het meest recente
overzicht van de geschiedenis van de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuur- beschouwing
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wordt gebruikt in verband met literatuur is in 1826. In de Mercure du dix-neuvième
siècle staat de volgende uitspraak:

stamt uit 1992, en is geschreven door G. Plumpe, die echter geen gebruik maakt van Lotz'
studie.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

28
Cette doctrine littéraire qui gagne tous les jours du terrain et qui conduirait
à une fidèle imitation, non pas des chefs-d'oeuvre de l'art, mais des
originaux, que nous offre la nature, pourrait fort bien s'appeler le réalisme;
ce serait, suivant quelques apparences, la littérature dominante du XIXe
siècle, la littérature du vrai.56
De nieuwe literaire leer, die heel goed ‘realisme’ genoemd zou kunnen worden,
streeft naar een getrouwe nabootsing, niet van kunstwerken, maar van de natuur en
dit realisme zou wel eens de overheersende letterkunde van de negentiende eeuw
kunnen worden, aldus de Mercure in 1826. Aan deze eenmalige vindplaats van de
term ‘realisme’ is in de literatuurgeschiedschrijving veel belang gehecht. Kohls
bewering: ‘Nach dieser günstigen Einführung wird der Terminus “Realismus” nicht
wieder vergessen’ is echter overdreven.57 Pas zeven jaar later duikt de term ‘réalisme’
weer op in een Frans periodiek, nu in de Revue des deux mondes, en bovendien heeft
de term dan een negatieve betekenis. H. Fortoul beschuldigt de schrijver Thourat
ervan een roman afgeleverd te hebben ‘avec une exagération de réalisme’, afgekeken
van Victor Hugo.58 Een jaar later, in 1835, wordt een romanschrijver gewezen op de
gevaren van ‘le Scylla du réalisme’ en ‘le Charybde de l'idéalisme’.59 Tussen 1833
en 1838 is de term ‘réalisme’ echter vooral het persoonlijk bezit van Gustave Planche.

• Gustave Planche
De eerste keer dat Gustave Planche over ‘realisme’ spreekt, is in 1833, wanneer hij
klaagt over ‘le réalisme qui domine aujourd 'hui dans la poésie’.60 Twee jaar later
schrijft hij: ‘il n'est pas vrai qu'un nombre indéterminé de choses réelles, littéralement
observées et décrites, puisse (...) arriver à produire la beauté. Le réalisme, dans
l'invention, mène droit à l'abolition du style’.61 Planche stelt het realisme gelijk met
de ‘getrouwe nabootsing van de natuur’, een kunstrichting die bij hem op weinig
waardering kan rekenen. Niet de werkelijkheid, maar de waarheid, of, in Planches
terminologie, niet ‘réalité’, maar ‘vérité’ is belangrijk voor de kunstenaar.62 In de
kunst gaat het niet om individuele werkelijkheid, maar om algemene waarheid, een
onderscheid dat enige toelichting behoeft.
56
57
58
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60
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[anon.], Mercure du dix-neuvième siècle. (Période romantique 1800-1850). Deel VIII
(Parijs 1826). p. 174, geciteerd naar Lotz, Die Genese des Realismus, p. 78-79.
Kohl, Realismus. Theorie und Geschichte, p. 83.
Revue des deux mondes, 15 februari 1837, geciteerd naar Th.E. Du Val, Jr. The subject of
realism (1936). p. 15.
M.F.T.C., Charivari, 8 december 1835, geciteerd naar E.B.O. Borgerhoff, ‘“Réalisme” and
kindred words: their use as terms of literary criticism in the first half of the nineteenth century’
(1938), p. 837. Ik vermoed dat de cursivering niet door M.F.T.C. is aangebracht.
G. Planche, ‘Portraits littéraires’, Revue des deux mondes, 15 februari 1833, 2e serie, I. p.
397, geciteerd naar Du Val, The subject of realism, p. 22.
G. Planche, ‘Moralité de la poésie’, Revue des deux mondes, 1 februari 1835, geciteerd naar
Du Val, The subject of realism, p. 22.
Zie over Planche de studie van Pontus Grate, Deux critiques d'art de l'époque romantique.
Gustave Planche et ThéophileThoré (1959).
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• Het algemene en het individuele
‘Das Verhältnis des Besonderen zum Allgemeinen ist, philosophisch vertieft, eines
der wichtigsten Probleme der klassischen Ästhetik’, aldus Helmuth Widhammer.63
De Engelse dichter en schilder William Blake zag hier geen probleem: ‘To generalize
is to be an idiot. To particularize is the alone distinction of merit’, schrijft hij in de
kantlijn van de Discourses on art waarin Joshua Reynolds juist de tegenovergestelde
mening verdedigt. Volgens Reynolds is het vermogen tot abstraheren het ultieme
bewijs van de menselijke grootheid, en zijns inziens moet de kunstenaar juist zoveel
mogelijk abstraheren van het individuele voorwerp. Daarmee is hij een typische
vertegenwoordiger van het classicistische standpunt dat de kunstenaar ‘de natuur in
het algemeen’ moet weergeven, en, zoals Wellek zegt, ‘Negatively this view of
“general nature” meant the exclusion of the purely local, concrete, and individual’.64
In de tweede helft van de achttiende eeuw, wanneer de classicistische leer plaats
moet maken voor een meer emotionalistische theorie, raakt in de kunst- en
literatuurbeschouwing het onderscheid tussen het algemene en het bijzondere wat
op de achtergrond, maar aan het einde van de eeuw wordt het weer een van de
kernpunten.65 Goethe verdedigt een extreem standpunt: ‘Wer allgemein sein will,
wird nichts’ en ‘charakteristische Kunst ist nun die einzige wahre’.66 Weinig critici
kiezen zo onomwonden voor het individuele beginsel in de kunst: naast Blake en
Goethe zou Hazlitt kunnen worden genoemd. De meeste eisen dat de kunstenaar op
een of andere wijze streeft naar verzoening van het individuele en het algemene.67
Zij eisen niet, als Goethe, dat de kunstenaar zuiver door de individuele vorm een
algemene gedachte of wetmatigheid uitdrukt,68 maar verlangen dat de kunstenaar de
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64
65

66

67
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Helmuth Widhammer, Realismus und klassizistische Tradition. Zur Theorie der Literatur
in Deutschland 1848-1860 (1972), p. 111. Met ‘klassische Ästhetik’ doelt Widhammer op
de esthetica uit de Duitse ‘Klassik’, dat wil zeggen de jaren tussen 1786 en 1832.
Wellek, A history I, p. 15. Reynolds en Blake worden besproken op p. 113-114, waar Wellek
Quintilianus aanwijst als ‘the classical authority for particularity’.
Wellek, A history I, p. 114. Met nadruk zij gesteld dat ik hier geen volledig overzicht van
deze materie nastreef. Mijn doel reikt niet verder dan aan de hand van enige zegslieden
duidelijk te maken dat er een probleem is. Zie voor de geschiedenis van het probleem de
studie van Erwin Panofsky, Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie
(1975 [1924]). Een goed overzicht biedt ook de dissertatie van F. Denk over Das Kunstschöne
und Charakterische von Winckelmann bis Friedrich Schlegel (1925).
R. Wellek, A history I, p. 203 en p. 321 (noot). Zie ook Goethes Maximen, no. 279, geciteerd
naar Wellek, ibid., p. 325 (noot): ‘Es ist ein grosser Unterschied, ob der Dichter zum
Allgemeinen das Besondere sucht oder im Besonderen das Allgemeine schaut. Aus jener
Art entsteht Allegorie, wo das Besondere, nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen
gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie, sie spricht ein Besonderes aus, ohne
an's Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen’.
Zie hierover ook het opstel van Arthur O. Lovejoy, ‘“Nature” as aesthetic norm’ (1927).
Vergelijk bijvoorbeeld betekenis A 1 (‘natuur’ als ‘empirical reality’) en betekenis A 3
(‘natuur’ als ‘generic type, excluding the differentiae of species and individuals’).
Goethe stelt het kunstwerk gelijk met de natuur. In de natuur heersen bepaalde regels en
wetten. Die algemene wetmatigheden kunnen echter alleen aan individuele verschijnselen
afgelezen worden.
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vormen uit de werkelijkheid enigszins zuivert, veralgemeniseert, idealiseert, of hoe
men dit proces ook wil noemen.69 Zo tekent zich in grote lijnen het
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Overigens moet ik benadrukken dat de keuze voor het individuele of het algemene in de
kunst niet eenduidig verbonden kan worden met bepaalde oordelen over kunstwerken. Samuel
Johnson prijst Shakespeare omdat diens personages het algemeen menselijke vertolken;
Schelling daarentegen veroordeelt Shakespeare als de uitvinder van het ‘characteristic’ in
de kunst en ook Hegel had bezwaren tegen Shakespeares personages, die hij ‘too individual,
too characteristic’ oordeelde (Wellek, A history I, p. 86 (Johnson); II, p. 81 (Schelling); II,
p. 332 (Hegel)).
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3 Reproduktie naar François Gérard, ‘De drie tijdperken van het menschelijk leven’
Houtsnede (12 × 15 cm), Nederlandsch magazijn 1844, p. 384.
‘Van de drie levens-tijdperken geeft de bijgevoegde plaat eene afbeelding. Dit stuk stelt een gezin
voor, niet arm en ook niet rijk, dat uitrust van de vermoeijenissen eener reize in eene vallei, welke de
bekoorlijkheden der lente ten toon spreidt. De jonge vrouw, wier gelaat een spiegel is van hare reine
ziel, is gezeten tusschen haren vader en haren echtgenoot, op welke beide hare handen rusten, terwijl
een angstvallig kind slaapt op haren schoot. De jeugdige echtgenoot, bij haar op de overblijfselen
van een pedestal gezeten, beschouwt haar met eenen blik vol liefde, en drukt haar teederlijk de hand.
De grijsaard, bij zijne dochter liggende en rustende op hare knie, schijnt verzonken te zijn in zijne
gedachten; zijn staf staat bij hem, en een wijde mantel is om zijne leden geslagen.
Gérard had dit stuk vervaardigd voor de koningin van Napels, en het onderwerp was ontleend van
de stelling, dat de vrouw op de levensreis de gids, het genoegen en de steun van den man is. Den
naam, de drie tijdperken des levens (les trois âges), welken men aan deze kunstvoorstelling gegeven
heeft, heeft dezelve behouden; maar deze naam is niet zeer juist. Het ware meer eigenaardig geweest,
om dit stuk eenvoudiglijk de Vrouw te noemen. Alles wordt op deze schilderij hoogelijk geroemd, en
met het volste regt! Het is alles heerlijk van toon, met eenen fijnen smaak en veel zorg bewerkt, en
het landschap zelf ademt den geest van Poussin’ (Nederlandsch magazijn 1844, p. 383).
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4 Reproduktie naar H.F.C. ten Kate, ‘Geloof en ongeloof’
Houtgravure (16 × 23 cm), Kunstkronijk 1845, t.o. p. 94

volgende beeld af. De achttiende-eeuwse classicistische theorie kiest voor de abstracte
vorm. Verlichtingsfilosofen als Diderot kiezen eenduidig voor de individuele vorm.70
In de eerste helft van de negentiende eeuw probeert men echter beide standpunten
te verzoenen. Hoe het algemene en het individuele, het karakteristieke en het ideale
verenigd moeten worden, is daarmee echter niet uitgemaakt.
Welke filosofische excercities plaatsvinden om in theorie het algemene en het
individuele te verzoenen, doet hier nu minder ter zake dan het feit dat de theorie eist
dat het algemene en het individuele op enigerlei wijze moeten worden verenigd.71
Dit geeft de kunst- en literatuurcritici een machtig wapen in handen. De terminologie
is zo algemeen dat ze bij iedere individuele kwestie gebruikt kan worden, en de critici
grijpen bij het formuleren van hun standpunten vaak terug op het onderscheid tussen
‘het individuele’ en ‘het algemene’.

70
71

Götz Pochat, Geschichte der Ästhetik und Kunsttheorie. Von der Antike bis zum 19.
Jahrhundert (1986), p. 411.
Ik ga hier voorbij aan het onderscheid tussen de kunsten (de beeldhouwkunst wordt
bijvoorbeeld veelal als de ‘meer ideale’ beeldende kunst beschouwd, terwijl van de
schilderkunst meer individualiteit in de vorm geëist wordt; de poëzie wordt veelal als de
meest ideale kunstvorm aangewezen) en tussen de verschillende genres (in de schilderkunst
staan bijvoorbeeld het genre, het portret en het landschap als de meest werkelijkheidsgetrouwe
genres zeer laag genoteerd). Afhankelijk van het genre verlangt men meer of minder
idealisering en dus veralgemenisering. In alle kunstvormen eist men echter op enigerlei wijze
de vereniging van beide aspecten, van realiteit en idealiteit, van het algemene en het
bijzondere.
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5 Reproduktie naar Leopold Robert
Lithografie (20,5 × 16,2 cm), Kunstkronijk 1841, t.o.p. 58

Een belangrijke bron van verwarring is dat aan de term ‘ideaal’ uiteenlopende
betekenissen worden gehecht: soms wordt ‘het ideaal’ begrepen als de eeuwige,
onveranderlijke, zuivere gedachte, soms als de vorm waarin het algemene en het
individuele samengaan. De eerste opvatting vindt zijn oorsprong in het tot op de
Ouden teruggaande principe dat het ware onveranderlijk is. Men onderscheidt twee
werelden: de gewone werkelijkheid, die opgebouwd is uit stoffelijke, vergankelijke
zaken die met de zintuigen kunnen worden gekend, en een hogere werkelijkheid, die
de eeuwige, onveranderlijke ideeën bevat en alleen voor de rede toegankelijk is.
Volgens deze opvatting behoort het ideaal uitsluitend tot die hogere wereld. In de
tweede opvatting van het ideaal, die met name
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6 Reproduktie naar J.W Pieneman, ‘Hambroeks zelfopoffering op het eiland Formosa’
Lithografie (14,5 × 18 cm), Kunstkronijk 1847, t.o.p. 18

door Kant en Schiller is ontwikkeld, is het esthetische ideaal (Kant spreekt over
‘Idea’) juist het concept waarin vorm en gedachte, het algemene en het individuele
samenvallen.72
De uiterste consequentie van het streven naar het algemene ideaal is dat de
letterkunde opgaat in de filosofie en de beeldende kunst wordt opgeheven, maar het
is uiteraard niet de opzet de kunst in vormloosheid te doen opgaan. De esthetica van
de eerste helft van de negentiende eeuw verbiedt een volkomen abstracte,
non-figuratieve kunst, overigens niet zozeer omdat men de opkomst van een dergelijke
kunst in de praktijk waarneemt, maar omdat een kunst zonder zinnelijke vorm zich
als theoretische mogelijkheid voordoet. De ongemakkelijke verhouding tussen het
algemene ideaal (dat ieder spoor van de karakteristieke individuele vorm uitsluit) en
het ideaal in de kunst (dat het algemene en individuele verzoent) is een bron van
problemen en aanhoudende verwarring in de kunst- en literatuurkritiek in de eerste
helft van de negentiende eeuw.

72

Wellek, A history I, p. 231 en 253.
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Een goede illustratie van de moeilijkheden waartoe deze uitgangspunten in de esthetica
aanleiding geven is het werk van Victor Cousin, van wie Gustave Planche, als velen
van zijn tijdgenoten, een groot bewonderaar is.73 Onder ‘beau rée;’ verstaat Cousin
‘toutes les beautés physiques, morales, intellectuelles en tant qu'elles se rencontrent
dans un objet réel, déterminé’. Lijnrecht tegenover het ‘beau réel’ staat het ‘beau
ideal:’ ‘l'idéal c'est le réel moins l'individuel... l'idéal, sans être tout le réel, est dans
le réel, dans cette partie du réel qui, pour paraître dans sa généralité pur, n'a besoin
que d'être abstraite de la parti qui l'accompagne’. Kunst moet volgens Cousin
schoonheid voortbrengen, maar niet door de natuur na te bootsen: ‘C'est l'idéal qui
est l'objet de la contemplation passionné de l'artiste... le fond du beau c'est l'idée’.74
Enerzijds worden idealiteit en werkelijkheid als elkaar uitsluitende grootheden
opgevat; anderzijds moet in de kunst gebeuren wat eerst als onmogelijk is
gepostuleerd: de vereniging van het algemene en het bijzondere, van vormeloos
ideaal en zinnelijke vorm.

• Nogmaals Gustave Planche
Moet de kunstenaar de algemene gedachte of het individuele voorwerp weergeven?
Het antwoord van Victor Cousin, en in zijn kielzog Gustave Planche, is eenduidig:
de kunstenaar moet streven naar de uitdrukking van het ideaal, en, zoals hierboven
bleek, ‘ideaal’ en ‘individualiteit’ acht Cousin onverenigbaar. Het schone ideaal
behoort, in de terminologie van Planche, niet tot de ‘réalité’, maar tot het rijk van de
‘vérité’. De kunstenaar moet niet blijven steken in de schildering van het
‘karakteristieke’, van die met de zintuigen toegankelijke werkelijkheid, maar zich
juist zoveel mogelijk van de individuele vorm verwijderen, en deze met behulp van
‘l'invention’ tot waarheid opheffen.75
Planche spreekt over ‘realisme’ en ‘realisten’ wanneer hij vindt dat de kunstenaars
er niet in geslaagd zijn of - wat nog erger is - er zelfs niet naar streven de werkelijkheid
zo veel mogelijk achter zich te laten. In 1835 bijvoorbeeld klaagt hij over het ‘réalisme
épique’ in historische toneelstukken: waar men mag verwachten een beeld geschetst
te krijgen van de politieke overwegingen van koningen en hun geheime
beweegredenen, schildert men uitentreuren de kleding van een verliefde baron. Men
streeft niet naar de uitdrukking van de verborgen gedachten van een hooggeplaatste,
maar verlustigt zich in de schildering van de zichtbare buitenkant van een onbenul.
Planche beschouwt dit als een aantasting van de waarde en de hoge roeping der kunst
73

74
75

Volgens Boime vormde de leer van Victor Cousin ‘the dominant philosophical outlook in
France’ rond het midden van de negentiede eeuw; Cousin ‘ruled the philosophic milieu with
a relentless vigour’ (Albert Boime, Thomas Couture and the electric vission (1980), p. 10-22:
10; zie over Planche en Cousin ook p. 33). Zie over de involved van de Platoonse ideeë van
Cousin op Planche na 1830 ook: Marijke Jonker, Diderot's shade. The discussion on ‘ut
pictura poesis’ and expression in French art criticism 1819-1840 (1994), p. 167-168 en
stelling 11.
Geciteerd naar Nerdinger, ‘Zur Entstehung des Realismus-Begriffs’, p. 229. Nerdinger citeert
uit Cousins verhandeling Du beau réel et du beau idéal uit 1818.
Zie ook Weinberg, French realism, p. 118: ‘Planche conceives of realism as an exact
reproduction or imitation of nature, limited strictly to the physical aspects of observable
things; he regards it as incompatible with beauty, with the ideal, with art’.
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en vandaar dat hij in 1837 naar aanleiding van de toneelwerken van Alexandre Dumas
sr. klaagt dat ‘Soutenir le réalisme dans l'art, c'est méconnaître la cause même de
l'admiration conquise par les belles oeuvres’.76
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G. Planche, ‘Le théâtre modern en France’, Revue des deux mondes, 15 februari 1837,
geciteerd naar Du Val, The subject of realism, p. 15-16.
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Herhaaldelijk benadrukt Planche het onderscheid tussen wetenschap en poëzie, tussen
geschiedschrijving en dichtkunst. Als het in de kunst om werkelijkheid en niet om
waarheid zou gaan, zouden Shakespeare en Schiller lager gewaardeerd moeten worden
dan een toneelschrijver als Vitet, die zich in Les états de Blois en La mort de Henri
III nauwgezet houdt aan de historische waarheid:
(...) cette conséquence extrème du principe des réalistes est évidemment
inadmissible. Nous ne contesterons jamais la patience ingénieuse qui a
précédé aux restitutions de M. Vitet; mais restituer n'est pas créer et le
poète qui ne crée pas ne mérite pas le nom de poète.77
Het realistische beginsel in de kunst eist volgens Planche niet meer dan een
nauwgezette weergave van de zichtbare werkelijkheid. Ware kunst moet echter het
ideaal uitdrukken en daartoe moet de kunstenaar scheppend optreden, en ‘scheppen’
betekent hier dat de kunstenaar de individuele vormen zoveel mogelijk ontdoet van
hun individualiteit, van hun gebondenheid aan tijd en plaats. Na 1837 verdwijnt de
term ‘realisme’ voor ruim tien jaren uit het vocabulaire van Gustave Planche, en
daarmee ook voor enige tijd uit de Franse tijdschriften en verhandelingen.78

• ‘Realisme’ in de schilderkunst
Gustave Planche gebruikt in de jaren dertig de term ‘realisme’ vrijwel alleen in
verband met letterkundige genres (toneel en poëzie). De enige uitzondering is wanneer
hij in 1835 spreekt over het ‘réalisme de Rembrandt’.79 In de jaren veertig wordt de
term ‘realisme’ vooral gebruikt door critici die schrijven over beeldende kunst.80 De
meningen verschillen
77
78

79

80

G. Planche, ‘Du théâtre moderne en France II’, Revue des deux mondes, x, p. 501,
geciteerd naar Borgerhooff, ‘“Réalisme” and kindred words’, p. 840.
Weinberg bespreekt twee plaatsen, één uit 1836 en één uit 1840, waar anderen dan Planche
over het realisme spreken, maar waar de term zijns inziens geen esthetische betekenis heeft
en veeleer sprake is van ‘misuse of the philosophical term’ (Weinberg, French realism, p.
118). Lotz' conclusie (Die Genese des Realismus, p. 82): ‘Der Terminus Realismus bezeichnet
[in Frankrijk] also etwa seit der Mitte der dreißiger Jahre eine deutlich erkennbare, von den
anderen Bewegungen klar unterschiedene literarische Strömung’ kan ik dan ook niet delen.
G. Planche, ‘L'école anglaise en 1835’, Revue des deux mondes, 1835, p. 676, geciteerd naar
H. van der Tuin, Les vieux peintres des Pays-Bas et la critique artistique en France de la
première moitié du XIXe siècle (1948), p. 163.
Tussen 1840 en 1850 wordt de term ‘realisme’ slechts op enkele plaatsen voor de letterkunde
gebruikt. In de secundaire literatuur heb ik maar zes plaatsen gevonden. Weinbergs volgende
vindplaats stamt van 1846, wanneer Marc Fournier in L'artiste spreekt over het ‘véritable
réalisme’ van de roman- en novelleschrijver Charles de Bernard en in hetzelfde jaar spreekt
ene Hippolyte Castille over Balzac en Mérimée als schrijvers uit de ‘école réaliste’
(respectievelijk Marc Fournier, ‘La semaine littéraire. Du loisir dans les travaux de l'esprit’,
L'artiste, 21 juni 1846, p. 258; Hippolyte Castille, ‘M.H. de Balzac’, Semaine, 4 oktober
1846, p. 367-368, geciteerd naar Weinberg, French realism, p.118). In 1847 spreekt een
anonieme criticus over ‘les tendances tristement réalistes’ in het toneelwerk van Félix Pyat
(‘Revue littéraire’. Revue des deux mondes, 1 juni 1847, geciteerd naar Du Val, The subject
of realism, p. 37) en in hetzelfde jaar wordt nogmaals Balzac aangewezen als stichter van
de realistische school (Hippolyte Babou, ‘Petites lettres confidentielles à M. de Balzac par
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echter over het jaar waarin de term ‘realisme’ in de kunstkritiek is geïntroduceerd.
Du Val noemt een artikel van L. Peisse in de Revue des deux mondes uit 1842;
Weinberg een recensie over de Salon van 1844 door Th. Thoré in de Constitutionnel,81
en Nerdinger citeert een uitspraak van Th. Gautier over de Salon van 1844, waar het
schilderij ‘Les cantonniers’ van Adolphe Leleux omschreven wordt als ‘un des
chefs-d'oeuvre de l'école réaliste’.82 Ook zijn de wetenschappers niet eensluidend
over het moment waarop de term ‘realisme’ voor het eerst systematisch in de
kunstbeschouwing wordt gebruikt. Volgens Du Val is dit in 1844;83 volgens Weinberg
is het de protestantse filosoof en kunstcriticus Arsène Houssaye die in januari 1846
in zijn studie Histoire de la peinture Flamande et Hollandaise als eerste de term
‘realisme’ enig belang toekent. Volgens Carasso verscheen deze studie echter in
1848 en om de verwarring volledig te maken noemt Petra ten Doesschate-Chu 1844
als jaar van verschijnen.84 Wel zeker is dat Houssaye een hoofdstuk wijdt aan
Rembrandt onder de titel ‘Période suprême du réalisme, Rembrandt’, en dat hij
‘realisme’ (en ‘naturalisme’) omschrijft als ‘la nature elle-même telle qu'elle est,
sans mensonge et sans ornements’, ‘reproduire la créature telle que Dieu l'a faite’ en
‘la nature elle-même’.85 Houssaye was tevens hoofdredacteur en eigenaar van het
tijdschrift L'artiste en volgens Weinberg wordt de term ‘realisme’ gedurende enkele
jaren alleen in dit tijdschrift gebruikt.86
Wanneer over ‘realisme’ wordt gesproken is het oordeel vrijwel altijd negatief.87
Zo spreekt in 1847 een criticus in L'artiste over ‘un réalisme essentiellement
antipoétique’,88 en in hetzelfde jaar vaart de Revue nouvelle uit tegen ‘les réalistes
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une femme du monde, un diplomate et un pedant’. Revue nouvelle, februari 1847, xiii, p.
94-124: 119, geciteerd naar Weinberg, French realism, p. 70, noot). Tevens verwijst Weinberg
op p. 118 naar een artikel van Arsène Houssaye, ‘Post-face. Les écoles en littérature’, L'artiste,
21 november 1847, 4e serie, xi, p. 34) en een bijdrage van André Thomas, ‘Théatres’, L'artiste,
1 oktober 1848, 5e serie, II, p. 51-52.
Du Val (The subject of realism, p. 23) noemt L. Peisse, ‘Salon de 1842’, Revue des deux
mondes, 15 april 1842; Weinberg (French realism, p. 98) noemt een artikel van Thoré uit
1844 waar deze spreekt over het realisme als ‘la théorie de l'imitation de la nature’ (Th.
Thoré, ‘Salon de 1844’, Constitutionnel, 12 mei 1844).
Nerdinger, ‘Zur Entstehung des Realismus-Begriffs’, p. 230.
Du Val, The subject of realism, p. 62, noot 2.
Op de titelpagina staat, aldus Weinberg, per abuis ‘1866’ (French realism, p. 117). Zie ook:
Dedalo Carasso (‘Een nieuw beeld. Duitse en Franse denkers over de zeventiende-eeuwse
Nederlandse schilderkunst, 1775-1860’ (1992), p. 181) en Petra ten Doesschate-Chu, French
realism and the Dutch masters. The influence of Dutch seventeenth-century painting on the
development of French painting between 1830 and 1870 (1974), p. 8.
A. Houssaye, Histoire de la peinture Flamande et Hollandaise (1846), p. 162 en 203, geciteerd
naar Weinberg, French realism, p. 98.
Weinberg, French realism, p. 118 en 141, noot 10. Als Weinberg deze conclusie uitsluitend
trekt op basis van de vindplaatsen die hij zelf levert op p. 117-118 lijkt me deze generalisatie
overigens niet gerechtvaardigd. Hij geeft in totaal acht bronnen tussen 1846 en 1849: naast
de studie van Houssaye noemt hij drie vindplaatsen uit L'artiste, en daarnaast de Revue
indépendante, de Constitutionnel, de Revue des deux mondes en een studie van Champfleury.
Wat de letterkunde betreft noemt hij op bladzijde 118 nog een drietal plaatsen uit L'artiste,
dat met de Gazette des beaux-arts door Ten Doesschate-Chu (French realism, p. 8) gerekend
wordt tot ‘the more exclusive’ kunsttijdschriften.
Weinberg, French realism, p. 97.
Charles Calemard de Lafayette, ‘Généralités sur l'art’, L'artiste, 28 februari 1847, 4e serie,
viii, p. 257, geciteerd naar Weinberg, French realism, p. 98.
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(pardon du barbarisme)’, die met hun ‘plaisir de copier’ ‘méprisent toutes (...) les
recherches de l'élégance’.89 Soms wordt de term echter ook gebruikt als een min of
meer neutrale aanduiding voor de manier van schilderen die in Italië begon met
Caravaggio en buiten Italië vooral in Vlaanderen/ Nederland en in Spanje tot
ontwikkeling kwam. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Champfleury in 1847
spreekt over het ‘realisme’ van de Spaanse schilderkunst.90 Ook
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Maurice de Vaines, ‘Salon de 1847’, Revue nouvelle, 15 april 1847, geciteerd naar Weinberg,
French realism, p. 99.
Champfleury, Feu miette. Fantaisies d'été (1847), geciteerd naar Weinberg, French realism,
p. 99.
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Th. Gautier brengt de Spaanse schilderkunst in verband met het ‘realisme’, maar hij
gebruikt de term wel in een zeer vage betekenis. Zijn opmerking over de
werkelijkheidsliefde van de Spanjaarden is vooral belangrijk omdat ze de redactie
van het Franse woordenboek Bescherelle in de editie van 1845-1847 doet besluiten
de term ‘realisme’ ook als volgt te omschrijven: ‘Se dit aussi dans le sens de réalité’
en daarbij Gautiers uitspraak citeert: ‘Ces effrayants tableaux de martyrs sont
très-nombreux en Espagne, où l'amour du réalisme et de la vérité dans l'art est poussé
aux dernières limites’.91
De term ‘realisme’ wordt in Frankrijk in 1826 voor het eerst in verband met literatuur
gebruikt. Midden jaren dertig wordt opnieuw over het ‘realisme’ en ‘realisten’ in de
literatuur gesproken. Dan is dit vooral een persoonlijke eigenaardigheid van de
criticus Gustave Planche en diens tijdschrift Revue des deux mondes. Na 1838 wordt
de term ‘realisme’ door Planche ruim tien jaar niet meer gebezigd, en op enkele
verspreide opmerkingen na duurt het tot na 1850 voordat met zekere regelmaat over
‘realisme’ en ‘realisten’ in de letterkunde wordt gesproken. Vrijwel altijd wordt de
term negatief gebruikt. Na het midden van de jaren veertig wordt met name door
Arsène Houssaye en andere medewerkers van het tijdschrift L'artiste over ‘realisme’
in de schilderkunst gesproken. Ook hier wordt de term ‘realisme’ overwegend negatief
gebruikt, maar daarnaast kan hij ook - als het in de kunstbeschouwing oudere begrip
‘naturalisme’ - neutraal worden gebruikt. Ook voor de beeldende kunst geldt echter
dat de term ‘realisme’ pas na 1850 algemener wordt gebezigd.92

2.3 1850-1855
Frankrijk
Na 1850 neemt het gebruik van de term ‘realisme’ explosief toe. In het Odéon wordt
bijvoorbeeld een revue op de planken gebracht, waarin een schilder voorkomt die
‘Réalista’ heet en de volgende tekst in de mond wordt gelegd: ‘C'est faire laid qu'il
faut! Oui, monsieur, s'il vous plaît, / Tout ce que je dessine est horriblement laid, /
Ma peinture est affreuse, et, pour qu'elle soit vraie, / J'en arrache le beau comme on
fait de l'ivraie. / (...) Voilà le vrai!’93 In de beeldende kunst heerst, aldus Henri
Delaborde, het ‘système réaliste’, dat van de kunstenaar niet meer eist dan ‘une
imitation littérale’ van ‘la réalité’.94 Gustave Planche heeft jarenlang niets over het
‘realisme’ gezegd wanneer hij in 1851 vaststelt: ‘Le réalisme a fait depuis quelques
91
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Weinberg, French realism, p. 142, noot. Weinberg is er niet in geslaagd te achterhalen waar
Th. Gautier deze uitspraak gedaan heeft.
Weinberg, French realism, p. 2.
Het betreft Le feuilleton d'Aristophane. Revue, van Th. de Banville en Ph. Boyer, geciteerd
naar Émile Bouvier, La bataille réaliste (1844-1857) (1913), p. 247. Weinberg (French
realism, p. 118-119) constateert dat na 1850 het aantal plaatsen waar over het ‘realisme’
wordt gesproken explosief stijgt.
Henri Delaborde, ‘Salon de 1853’, Revue des deux mondes, 15 juni 1853, geciteerd naar Du
Val, The subject of realism, p. 23.
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années des progrès effrayants dans toutes les branches de la fantaisie. (...) Imiter,
transcrire littéralement, s'appelle aujourd'hui
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preuve de génie’.95 Hiermee sluit Planche zich aan bij al zijn tijdgenoten die zich in
sterk negatieve zin uitlaten over het ‘realisme’, dat gelijkgesteld wordt met ‘getrouwe
nabootsing van de natuur’.
Een realistisch kunstenaar geeft slechts een precieze weergave van de zichtbare
werkelijkheid en onderscheidt zich volgens de gangbare opvatting in niets van een
fotograaf. ‘Realisme’ wordt geassocieerd met het ontbreken van stijl, gedachte, smaak
en schoonheid, en gelijkgesteld met de volledige afwezigheid van enig ideaal
bestanddeel, en dat is het ergste verwijt dat men een kunstenaar kan maken. Vandaar
dat Planche benadrukt dat de werken uit ‘l'école italienne, l'école espagnole’ en
‘l'école flamande’ (waartoe ook de Nederlandse kunst wordt gerekend) misschien
op het eerste gezicht en in vergelijking met de werken van Rafaël ‘purement réaliste’
lijken, maar dat bij nader inzien blijkt dat zij niet alleen door ‘l'imitation’, maar ook
door ‘l'imagination’ zijn ontstaan96 en dus ver verheven boven die van de moderne
realisten.97 De critici stellen ‘realisme’ gelijk met ‘calque de la réalité’, ‘copie fidèle
de la nature’, ‘peinture exacte’, ‘vérité dans l'art’ en Weinberg concludeert: ‘These
formulations, indeed, are almost monotonous in their similarity; very few of them
go beyond some phrase as quoted’.98 Ook Guy Robert komt tot de slotsom dat
‘realisme’ voornamelijk wordt gebruikt ‘dans un sens large et péjoratif à la fois’.99
Tussen 1850 en 1855 ontwikkelt de term ‘realisme’ zich in Frankrijk tot een
scheldwoord met een zeer ruime betekenis: het kan duiden op een overdreven aandacht
voor detailschildering, maar het kan ook in zeer algemene zin worden gebruikt,
wanneer men van oordeel is dat er te weinig ‘gedachte’ in het kunstwerk is en er te
weinig ‘idealisme’ uit spreekt. De vaagheid van de term wordt nog vergroot doordat
Franse critici na de opstanden van 1848 ‘realisme’ gaan associëren met ‘socialisme’
en ‘communisme’, die immers ook materiële boven ideële zaken stellen en geen
enkel ontzag tonen voor tradities en conventies.100 ‘In considering the sources, it is
interesting to note that many critics regarded realism as having derived rather from
a new materialistic spirit in society, following upon the Revolution of 1848, than
from any literary tradition’, aldus Weinberg.101
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Gustave Planche, ‘Géricault’, Revue des deux mondes, 1 mei 1851, geciteerd naar Du Val,
The subject of realism, p. 22-23.
Gustave Planche, ‘Salon de 1852’, Revue des deux mondes, 15 mei 1852, geciteerd naar Du
Val, The subject of realism, p. 64. Zie ook H. Delaborde, ‘Salon de 1853’ (geciteerd naar
Du Val, p. 75), waar deze bestrijdt dat het schilderij ‘De paardenmarkt’ van Rosa Bonheur
‘realistisch’ mag worden genoemd: ‘Nul doute que ce tableau ne tire de la réalité une grande
partie de sa signification, mais il a aussi l'accent de l'imagination et du goût’.
In eerder jaren had Planche zich minder ingenomen getoond met de werken uit de Nederlandse
school en zijn veranderde waardering is te belangrijk om hier onbesproken te laten. In deze
passage tornt hij namelijk aan het oude onderscheid tussen de twee soorten kunst, die veelal
als de zuidelijke, Italiaanse school versus de noordelijke, Vlaamse school worden aangeduid.
Planche ontwaart een derde stroming: de realisten in de eigen tijd, die inderdaad doen wat
men (inclusief hijzelf) tot nu toe de naturalisten uit de Italiaans/Spaanse en Nederlandse
school verweet: het letterlijk nabootsen van de zichtbare werkelijkheid.
Weinberg, French realism, p. 127.
Robert, ‘Le réalisme’, p. 13. Zie ook p. 10, waar Robert concludeert dat zowel in de
letterkundige kritiek als in de kunstbeschouwing de term ‘realisme’ veelal wordt gelijkgesteld
met ‘exactitude absolue, reproduction nette, scrupuleuse en au besoin triviale de tous les
types’.
Du Val, The subject of realism, p. 37 en 55.
Weinberg, French realism, p. 129.
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‘Realisme’ werd tussen 1850 en 1853 volgens Nerdinger zo'n negatief geladen begrip,
dat het vrijwel onmogelijk werd de term in neutrale of positieve zin te gebruiken.
Hoe heeft het machtige scheldwoord ‘realisme’ dan toch weer een gunstige betekenis
gekregen? De discussie over het ‘realisme’ in Frankrijk concentreert zich tussen
1848 en 1857 rond het werk van twee kunstenaars: de schilderwerken van Gustave
Courbet en de verhalende werken van Champfleury. Beiden hebben op hun critici
gereageerd en hebben er zo het hunne toe bijgedragen dat de term ‘realisme’ definitief
een plaats kreeg in de woordenschat van de westerse kunst - en literatuurbeschouwing.

• Champfleury
Wanneer in Frankrijk tussen 1847 en 1857 wordt gesproken over het ‘realisme’ in
de letterkunde, valt vrijwel altijd ook de naam van Champfleury.102 Champfleury zelf
gebruikt in zijn kritieken de term ‘realisme’ nauwelijks. In 1847 spreekt hij over ‘la
peinture espagnole d'un réalisme si saisissant, si vrai’103 en in 1850, weer zonder
nadere uitleg, over ‘le réalisme dans l'art’.104 Even weinigzeggend gebruikt hij de
term in de zomer van 1853 wanneer hij schrijft over de achttiende-eeuwse Zwitserse
schrijver Usteri, die een zeer ontwikkeld ‘sentiment de la réalité’ heeft en uit wiens
in Zurichs dialect geschreven werk Champfleury een lange passage overneemt ‘pour
donner une idée du réalisme d'alors’. Ter geruststelling van ‘les adversaires du
réalisme’ voegt Champfleury eraan toe dat het werk ook enkele zeer ontroerende
gedeelten kent.105 Later in het artikel is hij zelfs negatief over het realisme waar hij
zegt dat men geen biografie over de Duitse dichter Hebel hoeft te lezen om zeker te
weten dat diens poëzie ‘vrai’ is, maar dat men niet hoeft te vrezen voor ‘les tons crus
du réalisme’.106
Tussen 1853 en 1855 beklaagt Champfleury zich herhaaldelijk over de onjuistheid
en onheusheid van de in de term ‘realisme’ tegen hem en anderen uitgedrukte
beschuldiging. Hij spreekt in 1853 over ‘réaliste’ als een ‘titre injurieux qu'on jette
à la face de quelques écrivains qui ont la maladresse d'étudier la nature et les
sentiments de l'homme jusque dans leurs plus profonds replis’107 en in hetzelfde artikel
102
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Weinberg, French realism, p. 145. In 1857 verschijnt Madame Bovary van Gustave Flaubert
in boekvorm. Tussen 1847 en 1855 verschijnen van Champfleury, het pseudoniem van Jules
Husson (1821-1889), dertien romans en verhalenbundels, onder andere over het moeizame
bestaan van een jonge kunstenaar (Chien-Caillou, 1847), de perikelen van de Parijse
bohémiens (Les aventures de Mademoiselle Mariette, 1853) en het leven van de burgerij in
een provincieplaatsje (Les bourgeois de Molinchart, 1855).
Champfleury, Feu Miette. Fantaisies d'été (Parijs 1847), p. 18, geciteerd naar Weinberg,
French realism, p. 103.
Champfleury, ‘Mouvements des arts’, Ordre, 21 september 1850, geciteerd naar Weinberg,
French realism, p.98.
Champfleury, ‘La littérature en Suisse’, getekend: augustus 1853, geciteerd naar Le réalisme,
de titel die Champfleury in 1857 geeft aan een bundel eerder verschenen kritieken.
Champfleury, Le réalisme (Parijs 1857), p. 225-269: 239-241.
Champfleury, ‘La litterature en Suisse’, Le réalisme, p. 259.
Champfleury, ‘Lettre à M. Ampère touchant la poésie populaire’. Oorspronkelijk verschenen
in Revue de Paris, 15 november 1853, xix, p. 585-592, geciteerd naar Champfleury, Le
réalisme, p. 184-197: 184.
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werpt hij zich op als verdediger van de ‘ware kunst’ die men tegenwoordig onder de
naam ‘realisme’ vervolgt alsof het een maatschappij-ondermijnende kracht betreft:
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L'art vrai, ce qu'on pourchasse aujourd'hui sous le nom de réalisme avec
l'achamement que les paysans de la banlieue mettaient le jour de
l'envahissement de l'Assemblée à crier: ‘A mort le communisme!,’ l'art
simple, l'art qui consiste à rendre des idées sans ‘les faire danser sur la
phrase’, comme disait Jean-Paul Richter, l'art qui se fait modeste, l'art qui
dédaigne de vains ornements de style, l'art qui creuse et qui cherche la
nature comme les ouvriers cherchent l'eau dans un puits artésien, cet art
qui est une utile réaction contre les faiseurs de ronsardisme, de gongorisme,
cet art trouve partout dans les gazettes, les journaux, les revues, parmi les
beaux esprits, les délicats, les maniérés, les faiseurs de mots, les chercheurs
d'épithètes, les architectes en antithèses, des adversaires aussi obstinés que
les bourgeois dont je vous ai donné un portrait.
Mais, monsieur, il ne s'agit pas ici exclusivement de réalisme; les temps
ne sont pas venus de discuter cette brûlante question qui fait jeter les hauts
cris aux gens de mauvaise foi, aux esprits timorés et aux ignorants.108
Wat Champfleury betreft is ‘realisme’ een scheldwoord dat alleen door onwetenden
wordt gebruikt. Anders reageert zijn vriend, de schilder Gustave Courbet, die minstens
zo vaak voor ‘realist’ is uitgemaakt.

Gustave Courbet
In 1855 ontvangt Parijs uit geheel Europa bezoekers voor de Wereldtentoonstelling,
waar vele landen tonen waartoe zij op industrieel en artistiek terrein in staat zijn. De
tentoonstelling is over twee gebouwen verdeeld: het Palais d'industrie, waar ieder
Europees land zijn kunnen op het gebied van de nijverheid laat zien, en het Palais
des beaux arts, waar de inzendingen op het gebied van de schilder- en beeldhouwkunst
worden getoond. Gustave Courbet, een gevierd Frans schilder, heeft ruim veertig
werken ingezonden, maar de Franse tentoonstellingscommissie accepteert slechts
een deel van Courbets inzending. Courbet legt zich niet neer bij de afwijzing en richt
een eigen tentoonstelling in.109 De organisatie van kunsttentoonstellingen was in
Frankrijk sinds de zeventiende eeuw voorbehouden aan de Académie of daarmee
gelieerde organisaties en slechts bij hoge uitzondering organiseren Franse kunstenaars
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Champfleury, ‘Lettre à M. Ampère’, p. 189-190. De dichters Gongora en Ronsard
stonden bekend om hun gezwollen stijl (P.G. Witsen Geysbeek, Algemeen noodwendig
woordenboek (enz.), respectievelijk p. 639 en p. 2444).
Uit recent onderzoek is gebleken dat Courbet al voor de afwijzing door de
tentoonstellingscommissie plannen had voor de inrichting van een eigen tentoonstelling (P.
Mainardi, Art and politics of the Second Empire. The Universal Expositions of 1855 and
1867 (1989), p. 57-59). Bovendien is gebleken dat Courbet, die midden 1855 op de rand van
faillissement verkeerde, heimelijk regeringssteun kreeg bij de inrichting van zijn
‘contra-tentoonstelling’ (A. Boime, ‘The Second Empire's official realism’ (1982), p. 108).
In de openbaarheid - en daarom gaat het mij hier - koestert Courbet echter zorgvuldig het
beeld van ‘rebel with a cause’.
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eigen tentoonstellingen in hun atelier.110 Wanneer Courbet zijn tentoonstelling opent
vlak naast het Palais des beaux arts wordt dit beschouwd als een uitermate arrogant
en platvloers voorbeeld van reclame voor eigen werk, meer passend bij een
handelsman dan bij een kunstenaar.111
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Zie over de geschiedenis van het Franse tentoonstellingswezen: Elizabeth Gilmore Holt, The
triumph of art for the public. The emerging role of exhibitions and critics (1989), p. xxiii-xxvi,
1-11.
G. Needham, 19th century realist art (1988), p. 159-160.
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Courbet doet er alles aan de goede smaak te tarten. Boven de toegang van het
tentoonstellingsgebouw laat hij een alleen al door de omvang provocerend bord
bevestigen, waarop met grote letters de naam van zijn tentoonstelling prijkt: ‘Le
Réalisme’. Nog stuitender vindt men het dat Courbet op diverse plaatsen in de stad
met grote affiches de bezoekers van de Wereldtentoonstelling uitnodigt tot een bezoek
aan zijn expositie. Het gebruik van moderne reclametechnieken is niet de enige
provocatie. De term ‘realisme’ zelf is een moedwillig tarten van de openbare mening.
De uitgang -isme of -ismus duidt in het midden van de negentiende eeuw op
eenzijdigheid, op overdrijving. Men beschuldigt anderen van een -isme, of het nu
liberalisme, communisme, materialisme, classicisme of romantisme is. Wanneer een
-isme niet te vermijden is, zal men voorzichtigheidshalve allerhande nuanceringen
en kwalifikaties toevoegen en bijvoorbeeld het ware liberalisme of het ware
communisme verdedigen, dat wil zeggen, het goede van een beginsel zonder de
eenzijdigheid of de overdrijving.112
In de korte inleiding die Courbet bij de tentoonstellingscatalogus schrijft, merkt
hij koketterend op dat de naam ‘realist’ hem opgedrongen is, en inderdaad geldt hij
voor de contemporaine kritiek als de apostel van de realistische school: Guy Robert
noemt alleen al uit het jaar 1852 vijf verschillende tijdschriften waarin Courbet is
beschuldigd van ‘réalisme’.113
Le titre de réaliste m'a été imposé comme on a imposé aux hommes de
1830 le titre de romantiques. Les titres en aucun temps n'ont donné une
idée juste des choses; s'il en était autrement, les oeuvres seraient superflues.
Sans m'expliquer sur la justesse plus ou moins grande d'une qualification
que nul, il faut l'espérer, n'est tenu de bien comprendre, je me bornerai à
quelques mots de développement pour couper court aux malentendus.
J'ai étudié, en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l'art des
anciens et l'art des modernes. Je n'ai pas plus voulu imiter les uns que
copier les autres; ma pensée n'a pas été davantage d'arriver au but oiseux
de l'art pour l'art. Non! j'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière
connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma
propre individualité.
Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. être à même de traduire les
moeurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation, être
non-seulement un peintre, mais encore un homme, en un mot, faire de l'art
vivant, tel est mon but.114
Courbet maakt ‘réalisme’ dus tot een geuzennaam. Hij buigt de term om van
vervloeking tot eretitel. Dat wekt weerstand en onbegrip bij vriend en vijand.
Champfleury neemt het op zich tekst en uitleg te geven.
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Welbewust gebruikt Courbet, aldus Nerdinger, de term ‘realisme’ om ‘die
Publikums-wirksamkeit dieses Schreck- und Zugnamens finanziell auszunützen’ (Nerdinger,
‘Zur Entstehung des Realismus-Begriffs’, p. 233). Zie over de betekenis van het achtervoegsel
‘isme’ ook mijn hoofdstuk 12.
Robert, ‘Le réalisme’, p. 5, noot 2.
G.C. [Gustave Courbet], ‘Le réalisme’, voorwoord bij de catalogus van de Exhibition
et vente de 40 tableaux et 4 dessins de l'oeuvre de M. Gustave Courbet [1855].
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7 Honoré Daumier, ‘Combat des écoles. - L'Idéalisme et le Réalisme’
Lithografie (17,7 × 22,5 cm), Le charivari, 24 april 1855

• Nogmaals Champfleury
In L'artiste van 2 september 1855 legt Champfleury uit hoe Courbet is gekomen tot
de vermetele daad een eigen tentoonstelling in te richten onder de naam ‘Le
réalisme’.115 Volgens Champfleury hebben Courbets tegenstanders, die nu zo hard
klagen dat diens tentoonstelling een schandaal is en een blijk van anarchie, dit onheil
over zichzelf afgeroepen. De tentoonstellingscommissie was zo dom het werk van
een gevierd kunstenaar als Courbet te weigeren omdat zijn werk ‘realistisch’ zou
zijn, een beschuldiging waarop Courbet rechtlijnig heeft gereageerd:
Le raisonnement suivant s'est résumé dans son cerveau: on m'appelle
réaliste, je veux démontrer, par une série de tableaux connus, comment
je comprends le réalisme. Non content de faire bâtir un atelier, d'y
accrocher des toiles, le peintre a lancé un manifeste, et sur sa porte il a
écrit: Le réalisme (...). M. Courbet est un réaliste, je suis un réaliste:
puisque les critiques le disent, je les laisse dire.116
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Champfleury, ‘Du réalisme. Lettre à madame Sand’. Deze brief is onder de titel ‘Sur M.
Courbet. Lettre à Madame Sand’ opgenomen in Champfleury, Le réalisme, p. 270-285. Ik
citeer uit de boekuitgave.
Champfleury, ‘Sur M. Courbet’, p. 271-272.
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Champfleury volgt zijn vriend Courbet echter minder gewillig dan hij het hier doet
voorkomen. Hij heeft een diepgewortelde afkeer van alle woorden die eindigen op
-isme: de betweterigheid van de gebruikers staat hem tegen. Daarnaast vindt hij het
bezwaarlijk dat de -ismen gebruikt worden ter aanduiding van ‘scholen’, en met
scholen wil Champfleury, verklaard tegenstander van de Académie, uiteraard niets
te maken hebben. Maar zelfs als hij zou willen, zo verklaart hij, zou hij geen
eenduidige beschrijving kunnen geven van de regels en wetten die een realistisch
van een niet-realistisch werk onderscheiden:
Avec dix personnes intelligentes, on pourrait vider à fond la question du
réalisme; avec cette plèbe d'ignorants, de jaloux, d'impuissants, de critiques,
il ne sort que des mots. Je ne vous définirai pas, madame, le réalisme; je
ne sais d'où il vient, où il va, ce qu'il est.
Hoe het gesprek ook zou verlopen, één ding weet Champfleury zeker: ‘Homère serait
un réaliste, puisqu'il a observé et décrit avec exactitude les moeurs de son époque’.117
Heeft Cicero Homerus niet veroordeeld omdat hij de goden als mensen laat handelen
en had Homerus er volgens Cicero niet beter aan gedaan de mensen als goden te
schetsen? Champfleury begrijpt en verdedigt Courbet, hij legt diens strijdvaardige
annexatie van de term ‘realisme’ uit, maar hij gaat niet zo ver met Courbet mee dat
hij de term ‘realisme’ ook voor zichzelf aanvaardt.
In 1857118 bundelt Champfleury een aantal eerder verschenen kritieken onder de
titel Le réalisme, waarmee hij zich eindelijk neerlegt bij het gebruik van de term
‘realisme’ voor de beweging waarmee hij zich verbonden voelt, maar zelfs dan gaat
het niet zonder morren. In het voorwoord van deze bundel gaat Champfleury uitvoerig
in op de geschiedenis van de term ‘realisme’, een geschiedenis die volgens hem niet
verder teruggaat dan 1848, toen de namen van ‘nombreuses religions en isme’ op
muren werden geklad. Dergelijke geloven kunnen nooit meer dan een
overgangsverschijnsel vormen: ‘Tous ces mots à terminaison en isme, je les tiens en
pitié comme des mots de transition’ en het laatste wat Champfleury wil, is uitgeroepen
worden tot het hoofd van ‘la petite église du réalisme’.119 Geërgerd verklaart hij dat
hij het woord ‘realisme’ alleen heeft gebruikt om de critici te pareren die hem
beschuldigden van goedkoop effectbejag.120 Champfleury hecht niet aan materiële
waarheid maar aan oprechtheid, dat wil zeggen dat de kunstenaar moet uitspreken
wat hij waarlijk zelfheeft gezien, gedacht en gevoeld. Kunstenaars moeten schrijven
over wat zij in hun eigen tijd om zich heen waarnemen, en schrijvers in Engeland

117
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120

Champfleury, ‘Sur M. Courbet’, p. 273.
In dit hoofdstuk beperk ik me in beginsel tot de jaren vóór 1856, maar om te laten zien hoe
historisch belast de term ‘realisme’ is, volg ik Champfleury tot in 1857.
Champfleury, ‘Quelques notes pour servir de préface’, Le realisme, p. 1-21: 2-3.
Champfleury verwijst in een noot naar de hierboven besproken ‘Lettre à M. Ampère’ uit
1853.
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en Duitsland, Rusland, Zweden en Nederland, België en Amerika zijn daar om te
bewijzen hoe belangrijk de observatie voor de letterkunde van deze tijd is.121
‘J'ai toujours protesté contre ce mot [“réalisme”], à cause de mon peu de goût pour
les classifications’, zo benadrukt Champfleury, maar nu het door zo vele critici als
wapen wordt gebruikt tegen hem en de zijnen, wil Champfleury duidelijk maken tot
welke partij hij behoort en met welke groepen in de maatschappij hij zich solidair
voelt. Het realisme wordt door zijn bestrijders vergeleken met een opstand: ‘j'ai
toujours eu une grande sympathie pour les minorités, et je ne crains pas de faire partie
momentanément de cette insurrection’, en daarom gaat Champfleury uiteindelijk
toch overstag. Dat de term ‘realisme’ geen lang leven beschoren zal zijn, staat voor
hem echter buiten kijf:
À l'heure qu'il est, le mot réalisme a fait son trou dans le dictionnaire, sans
qu'aucune force puisse l'en faire sortir. Inventé par les critiques comme
une machine de guerre pour exciter à la haine contre une génération
nouvelle, l'arme est de celles qui blessent ceux qui l'emploient. Le mot
réalisme, un mot de transition qui ne durera guère plus de trente ans, est
un de ces termes équivoques qui se prêtent à toutes sortes d'emplois et
peuvent servir à la fois de couronne de laurier ou de couronne de choux.
Nul doute qu'à un moment donné, les critiques, pris dans leurs propres
piéges, ne cherchent à diviser les écrivains en bons réalistes et en mauvais
réalistes.122
Champfleury's voorspelling dat de term ‘realisme’ niet langer dan eenjaar of dertig
mee zal gaan, is onjuist gebleken. Maar hij doet waarlijk een profetische uitspraak
als hij voorspelt dat er de komende jaren volop gediscussieerd zal worden over het
ware en het valse, het zieke en het gezonde realisme.
Na 1850 raakt de term ‘realisme’ in Frankrijk ingeburgerd. Hij wordt gebruikt als
een scheldwoord waarin het oordeel is vervat, dat de kunstenaar zich niet van de
platte werkelijkheid heeft losgemaakt en blijft steken in de mechanische nabootsing
van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid. Gustave Courbet, door de kritiek
gedoodverfd als de apostel van het realisme in de schilderkunst, buigt in 1855 de
term ‘realisme’ om van vervloeking tot erenaam. Zijn vriend, de schrijver
Champfleury, door de critici zo mogelijk nog vaker met het realisme geassocieerd
dan Courbet, heeft begrip voor diens motieven, maar volgt hem - twee jaar later slechts onder protest.123 Dat Courbet ‘realisme’ als geuzennaam gebruikte, zal aan
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Champfleury wijst onder andere op het werk van Dickens, Thackeray, Charlotte Brontë,
Gogol, Toergenjew, Hildebrand [N. Beets], Conscience, Auerbach, Gotthelf en de Zweedse
romancière Frederika Bremer (Champfleury, ‘Quelques notes’, p. 6).
Champfleury, ‘Quelques notes’, p. 4-5.
In 1856/1857 verschijnt een tijdschrift Réalisme, uitgegeven door Edmund Duranty, Jules
Assézat en Henri Thulié. De onbekende, weinig succesvolle schrijvers kozen deze titel
waarschijnlijk in de hoop sympathie en medewerking te vinden bij de schrijvers, kunstenaars,
critici en musici waarmee zij dagelijks in de kroeg verkeerden. Het tijdschrift heeft echter
nauwelijks aandacht gekregen, niet in Parijse kringen, laat staan daarbuiten (zie Madeleine
Ambrière, Précis de littérature française du XIXe siècle (1990), p. 329-330 en 394).
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‘realisme’ voor de rechtbank gedaagd; augustus 1857 wordt Baudelaire om zijn
‘realisme’ veroordeelde.124 Of deze rechtzaken bij Champfleury een rol hebben
gespeeld, kan ik niet uitmaken. Dat hij zich als ‘realist’ in goed gezelschap bevond,
kan niet worden betwijfeld.

Duitsland
Realismus und Gründerzeit, een baanbrekende studie uit 1976 over de Duitse
letterkunde tussen 1848 en 1880, opent met een artikel van Georg Jäger over ‘Der
Realismus-Begriff in Frankreich’, gevolgd door een bijdrage van dezelfde auteur
over ‘Der Realismus-Begriff in der Kunstkritik’. Pas daarna komt het eigenlijke
onderwerp, de Duitse literatuur, aan de orde. Deze opzet weerspiegelt drie gangbare
opvattingen over de geschiedenis van de term ‘realisme’ in het midden van de
negentiende eeuw: de term ‘realisme’ is ontwikkeld door Franse kunstcritici;
buitenlandse critici hebben de term van de Fransen overgenomen; letterkundigen
hebben de term ontleend aan de kunstbeschouwing.
Omdat het gebruik van de term ‘realisme’ in de Duitse kunst- en literatuurkritiek
minder systematisch is onderzocht dan die in de Franse, is het niet mogelijk de
geschiedenis van het ‘realisme’ in Duitsland in algemene lijnen te schetsen, en ik
beperk me daarom tot een bespreking van de twee verhandelingen over het realisme
van vóór 1855 die G. Plumpe heeft opgenomen in de Theorie des bürgerlichen
Realismus: een verhandeling uit 1852 van Julian Schmidt en een van Theodor Fontane
uit 1853.

• Julian Schmidt
‘Im Gegensatz zu dem Idealismus, der sowohl in der französischen Klassizität, als
in der Goetheschen Kunstperiode herrschend war’, schrijft Julian Schmidt in 1852,
‘neigt man sich jetzt zu der Ansicht, das Prinzip der Kunst sei der Realismus, die
Nachahmung der Natur’. In de literatuurgeschiedschrijving staat de criticus Julian
Schmidt bekend als een van de belangrijkste woordvoerders van het Duitse realisme
uit het derde kwart van de negentiende eeuw. Schmidts latere werk geeft volop
aanleiding tot deze karakterisering, maar als Schmidt in 1852 had geweten dat hij
als realist in de geschiedenis zou worden bijgeschreven, zou hij daarmee weinig
gelukkig zijn geweest.
Kenmerkend voor de ideale kunst is volgens Schmidt dat iedere gelijkenis met de
empirische werkelijkheid wordt vermeden, dat de vormen slechts een conventionele
betekenis hebben en dat de opvattingen over het schone en verhevene verbonden
worden aan een beperkt arsenaal van vaste vormen. Dit betekent, zo kan ik er ter
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Flaubert, die uiteindelijk wordt vrijgesproken, was aangeklaagd in verband met ‘le réalisme
vulgaire et souvent choquant de la peinture des caractères’ in Madame Bovary; Baudelaire
wordt op 20 augustus veroordeeld omdat hij zich in Les fleurs du mal schuldig maakt aan
‘un réalisme grossier et offensant pour la pudeur’ (C. Pichois, Le romantisme II, 1843-1869
(1979), p. 256).
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verduidelijking van Schmidts standpunt aan toevoegen, dat bijvoorbeeld in de
beeldhouwkunst de kledij van de personen zuiver conventioneel is. Wanneer een
idealist een standbeeld maakt van een achttiende-eeuws staatshoofd wordt deze niet
in de kleding van zijn tijd uitgehouwen, maar omhangen met de conventionele tekenen
van macht en gezag. Een romeinse toga, een laurierkrans en een scepter behoren
bijvoorbeeld tot de vaste attributen. Een dergelijke kunst is niet zonder gevaren, en
met name de Duitse kunst dreigt, aldus Schmidt, ten onder te gaan in een universele,
louter conventionele, zeer algemene vormentaal en een reactie
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was dan ook noodzakelijk. De realistische reactie is echter overdreven, want ‘sie
hatte sehr Unrecht, wenn sie gegen die Allgemeinheit der schönen Form überhaupt
in die Schranken trat’. Langs die weg moet de oplossing niet worden gezocht.
De reactie op het idealisme is volkomen doorgeslagen. In hun verzet tegen de
conventionele schoonheid schilderen de moderne Fransen bij voorkeur het lelijke en
weerzinwekkende, een verschijnsel dat zich ook op het toneel voordoet. ‘Das Prinzip
des Realismus leidet aber an einem andern, viel schlimmern Gebrechen’.
Allerdings soll die darstellende Kunst wie die Malerei nichts geben, als
die Wahrheit, und zwar die irdische Wahrheit, denn eine andere gibt es
nicht (...) der moderne Realismus (...) nimmt seine Wahrheit aus dem
zufälligen Kreis der Empirie, er hat zufällig einer Poissarde zugesehen,
wie sie sich zankt, und läßt nun eine Königin auf dieselbe Weise zich
zanken. So macht es z. B. Victor Hugo in seiner Marie Tudor, in seiner
Lukretia. Etwas physisch Unmögliches ist das nicht (...) aber diese
empirische Möglichkeit ist keineswegs künstlerische Wahrheit. Jene
Verschiedenartigkeit der Naturen kann zufällig zusammenkommen, aber
sie soll es eigentlich nicht, und hier bleibt Sophokles' Spruch ewig wahr:
der Dichter soll die Menschen darstellen, nicht wie sie sind, sondern wie
sie sein sollen. Das heißt nicht etwa, er soll sie zu Engeln machen, denn
die Menschen sollen keine Engel sein, sondern er soll der Natur ablauschen,
was sie aus ihnen machen wollte, was aber vollständig zu erreichen, ihr
durch zufällige, nicht zur Sache gehörende Umstände, versagt blieb.125
In reactie op de conventionele, algemene schoonheid van het idealisme hecht het
moderne realisme uitsluitend aan referentiële, individuele waarheid. Daaruit blijkt
echter dat de realisten niet inzien dat ware kunst altijd iets conventioneels heeft en
kunst nooit kan zonder een bepaalde ‘Allgemeinheit’.
Voorzeker zal de canon van de conservatieve Fransman Gustave Planche sterk
verschillen van die van de liberale Duitser Julian Schmidt, maar hun opvatting over
‘het realisme’ en de argumenten die zij ertegen in stelling brengen komen overeen.
Hun belangrijkste verwijt is dat de realisten waarheid in de kunst gelijkstellen aan
waarheid in de werkelijkheid.

• Theodor Fontane
‘Was unsere Zeit nach allen Seiten hin charakterisiert, das ist ihr Realismus’, aldus
Theodor Fontane in een artikel uit 1853 over de ontwikkelingen in de dichtkunst
sinds 1848. ‘Die Welt ist des Spekulierens müde’ en iedereen richt zich op het leven
in het hier en nu: artsen en politici willen geen bespiegeling, maar empirisch
onderzoek; allerwege worden praktische oplossingen gezocht van de contemporaine
maatschappelijke problemen. Nergens is de invloed van dit realisme volgens Fontane
echter zo groot en zo uitgesproken als op het gebied van de kunst. De beeldhouwer
125

[anon.] [Julian Schmidt], ‘Einige Übelstände in unseremTheaterwesen’, Die Grenzboten
11 (1852), 2. Sem., Bd. 3, p, 90-95, geciteerd naar Plumpe, Theorie des bürgerlichen
Realismus, p. 110-112.
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Gottfried Schadow gaf het goede voorbeeld, ‘und wahrlich, wenn es Absicht gewesen
wäre, das Ridiküle der einen Richtung und das Frische,
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Lebensfähige der andern zur Erscheinung zu bringen’, dan had Schadow geen beter
werk kunnen verrichten.126 Tussen 1800 en 1850 is volgens Fontane de macht van
het realisme in de schilder- en beeldhouwkunst en in de letterkunde gestaag
gegroeid.127
Het realisme is volgens Fontane het ‘Grundstreben unserer Zeit’. Hoe manifesteert
zich dit realisme in de letterkunde en vooraleerst, hoe is zij ontstaan, zo vraagt hij
zich af.
Der Realismus in der Kunst ist so alt als die Kunst selbst, ja, noch mehr:
er ist die Kunst. Unsere moderne Richtung ist nichts als eine Rückkehr
auf den einzig richtigen Weg, die Wiedergenesung eines Kranken, die
nicht ausbleiben konnte, solange sein Organismus noch überhaupt ein
lebensfähiger war. Der unnatürlichen Geschraubtheit Gottscheds mußte,
nach einem ewigen Gesetz, der schöne, noch unerreicht gebliebene
Realismus Lessings folgen, und der blühende Unsinn, der während der
dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts sich aus verlogener Sentimentalität
und gedankenlosem Bilderwust entwickelt hatte, mußte als notwendige
Reaktion eine Periode ehrlichen Gefühls und gesunden
Menschenverstandes nach sich ziehen, von der wir kühn behaupten: sie
ist da.128
Dat ruimt op: Fontane veegt de volledige Duitse letterkunde van het tweede kwart
van de negentiende eeuw als ziekelijke onzin van tafel. Pas sinds 1848 zijn de
letterkundigen weer op het rechte spoor, dat in de achttiende eeuw uitgezet was.
Vandaar de grote verwantschap tussen de contemporaine schrijvers en die uit de
periode 1750-1770 toen Lessing, Herder en Bürger heersten: ‘Das Frontmachen
gegen die Unnatur, sie sei nun Lüge oder Steifheit, die Shakespeare-Bewunderung,
das Aufhorchen auf die Klänge des Volksliedes - unsere Zeit teilt diese
charakteristischen Züge mit den sechziger und siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts’.129 Daarmee is nog steeds de vraag niet beantwoord wat het realisme
nu precies is.
Von allen Dingen verstehen wir nicht darunter das nackte Wiedergeben
alltäglichen Lebens, am wenigsten seines Elends und seiner Schattenseiten.
Traurig genug, daß es nötig ist, derlei sich von selbst verstehende Dinge
noch erst versichern zu müssen. Aber es ist noch nicht allzu lange her, daß
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[anon.] [Theodor Fontane], ‘Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848’, Deutsche Annalen
zur Kenntnis der Gegenwart und Erinnerung an die Vergangenheit 1 (1853), p. 353-377,
geciteerd naar Plumpe, Theorie des bürgerlichen Realismus, p. 140-148: 141.
Fontane wijst op de werken van de Duitse schilder Adolf Menzel en op die van de Amerikaan
Emanuel Leutze, op de romans van Jeremias Gotthelf, het toneelwerk van Hebbel, en de
poëzie van Ferdinand Freiligrath.
[Fontane], ‘Unsere lyrische und epische Poesie’, p. 142-143.
[Fontane], ‘Unsere lyrische und epische Poesie’, p. 143. Wel is volgens Fontane sinds de
achttiende eeuw het inzicht in Shakespeare en de kennis van de volkspoëzie vergroot en
vooral verdiept. ‘Das ist der Unterschied zwischen dem Realismus unserer Zeit und dem des
vorigen Jahrhunderts, daß der letztere ein bloßer Versuch (...), ein Zufall, im günstigsten
Falle ein unbestimmter Drang war, während dem unserigen ein fester Glaube an seine
ausschließliche Berechtigung zur Seite steht’ (p. 144).
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man (namentlich in der Malerei) Misere mit Realismus verwechselte und
bei Darstellung eines sterbenden Proletariers, den hungernde Kinder
umstehen, oder gar bei Produktionen jener sogenannten Tendenzbilder
(...) sich einbildete, der Kunst eine glä nzende Richtung vorgezeichnet zu
haben.
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Fontane beschouwt Rauchs ontwerp voor het standbeeld van Frederik de Grote (Afb.
8), dat tussen 1840 en 1851 tot stand kwam, als een overgangsstadium van het
realisme: ‘es ist der nackte, prosaische Realismus, dem noch durchaus die poetische
Verklärung fehlt’. Het realisme zoals dat zich in de eerste helft van de negentiende
eeuw heeft ontwikkeld, is gerechtvaardigd als reactie op vormloosheid en het gebrek
aan werkelijkheidszin, maar het is nog niet het ware realisme dat de kunst der
toekomst zal vormen:

8 CD. Rauch, ‘Ruiterstandbeeld van Frederik II (de Grote)’, 1840-1851 Berlijn, Unter den Linden
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Diese Richtung verhält sich zum echten Realismus wie das rohe Erz zum
Metall: die Läuterung fehlt. Wohl ist das Motto des Realismus der
Goethesche Zuruf:
Greif nur hinein ins volle Menschenleben,
Wo du es packst, da ist's interessant,
aber freilich, die Hand, die diesen Griff tut, muß eine künstlerische sein.
Das Leben ist doch immer nur der Marmorsteinbruch, der den Stoff zu
unendlichen Bildwerken in sich trägt; sie schlummern darin, aber nur dem
Auge des Geweihten sichtbar und nur durch seine Hand zu erwecken. Der
Block an sich, nur herausgerissen aus einem größern Ganzen, ist noch kein
Kunstwerk, und dennoch haben wir die Erkenntnis als einen unbedingten
Fortschritt zu begrüßen, daß es zunächst des Stoffes, oder sagen wir lieber
des Wirklichen, zu allem künstlerischen Schaffen bedarf. Diese Erkenntnis,
sonst nur im einzelnen mehr oder minder lebendig, ist in einem Jahrzehnt
zu fast universeller Herrschaft in den Anschauungen und Produktionen
unserer Dichter gelangt und bezeichnet einen abermaligen Wendepunkt
in unserer Literatur.130
Het realisme eist dat de kunstenaar zijn stof en zijn vormen ontleent aan de
werkelijkheid, en Fontane realiseert zich terdege dat de kern van zijn opvatting over
het realisme gelegen is in de beantwoording van de vraag wat die werkelijkheid nu
precies omvat. Hij formuleert voor het ‘ware realisme’ het volgende programma:
Er [der Realismus] ist die Widerspiegelung alles wirklichen Lebens, aller
wahren Kräfte und Interessen im Elemente der Kunst (...). Er umfängt das
ganze reiche Leben, das Größte wie das Kleinste: den Kolumbus, der der
Welt eine neue zum Geschenk machte, und das Wassertierchen, dessen
Weltall der Tropfen ist; den höchsten Gedanken, die tiefste Empfindung
zieht er in seinen Bereich, und die Grübeleien eines Goethe wie Lust und
Leid eines Gretchen sind sein Stoff. Denn alles das ist wirklich. Der
Realismus will nicht die bloße Sinnenwelt und nichts als diese; er will am
allerwenigsten das bloß Handgreifliche, aber er will das Wahre. Er schließt
nichts aus als die Lüge, das Forcierte, das Nebelhafte, das Abgestorbene
- vier Dinge, mit denen wir glauben, eine ganze Literaturepoche bezeichnet
zu haben.131
Schmidt identificeert het moderne realisme in de kunst met zuivere nabootsing van
de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, bij voorkeur in haar schaduwzijden.
Fontane, die van dergelijke kunstvormen net zo afkerig is als Schmidt, geeft
nadrukkelijk te kennen dat dit niet het ‘ware realisme’ is. Het ware realisme wil meer
dan zintuiglijk waarneembare werkelijkheid en weet dat er verschil is tussen waarheid
en werkelijkheid, tussen kunstwaarheid en natuurwaarheid. Fontane doet de
kunstenaars die geen onderscheid maken tussen lelijkheid en schoonheid en tussen
empirische waarheid en waarheid in de kunst af als aanhangers van het ‘valse
130
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[Fontane], ‘Unsere lyrische und epische Poesie’, p. 145-146. De uitspraak over het
standbeeld van Rauch staat op p. 142.
[Fontane], ‘Unsere lyrische und epische Poesie’, p. 147.
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realisme’. De verhandelingen van Fontane en Schmidt rechtvaardigen het vermoeden
dat in de Duitse literaire tijdschriften en kunstbladen van vóór 1855 meer over ‘het
realisme’ te vinden is, dan de opzet van Realismus und Gründerzeit doet vermoeden.
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9 Reproduktie naar Bandinelli, ‘Werkplaats of atelier van een' Italiaanschen kunstschilder, in de
zestiende eeuw’ Gravure (18,8 × 31 cm), Nieuw Nederlandsch magazijn 1850, p. 276-277
‘Onze plaat schijnt (...) het atelier van den kunstenaar te Florence voor te stellen; de eenvoudige en
trotsche stijl, die dit geheele tooneel van zwijgenden ernst beheerscht, maakt met getrouwheid en
waardigheid den diepen eerbied aanschouwelijk, die zich altoos hecht aan de school van Florence
(...). Hoe zeer ademt alles in dit nederige verblijf de leer van het schoone! welk eene vlijt! welk eene
aandacht! welk eene stilte! welk eene waarheid eindelijk in al deze beelden! Hoe zeer verschilt dit
schouwspel, dat tot eerbied wekt, en de ernstigste denkbeelden, die het doet geboren worden, met alle
gerucht, wanorde en losbandigheid, waardoor de meeste moderne ateliers zich kenmerken! Maar
hoe ver zijn zij ook verwijderd van het verhevene karakter der werken, waarmede de zestiende eeuw
de wereld vereerd heeft; de meeste der werken van onzen tijd, zijn werktuigelijk en los uitgevoerd,
en volstrekt ontbloot van zielsverheffing, van genie!’ ([anon.], ‘Een Italiaansch atelier of kunstschilders
werkplaats, in de zestiende eeuw’, Nieuw Nederlandsch magazijn 1850, p. 275-278: 275).
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10 Reproduktie naar H. Valentin, ‘Eene schilderswerkplaats of atelier, uit de negentiende eeuw’
Houtsnede (19,5 × 30,8 cm), Nieuw Nederlandsch magazijn 1850, p. 324-325
‘Door hun atelier aan de woelingen der ledigheid, aan doellooze, onzamenhangende gesprekken,
aan gedruischmakende bezoekers ter prooi te geven, hebben onze kunstenaars zich van de achting
beroofd, die de kunst op het algemeen moet maken. Het heiligdom is een waar koffijhuis geworden;
er wordt gerookt, gesmookt, geweld gemaakt. Voor Jan alleman openstaande, verloor het dat
indrukwekkende, het geheimzinnige, dat de kunst omhult; het is thans, om zoo te zeggen, eene
rarekiekkast voor de geheele wereld geworden. De kunstenaar, beroofd van de onmisbare
ingekeerdheid, aan de verbeeldingskracht zoo noodzakelijk, heeft zich aan eene ingeving blootgegeven,
die door het gemak en de bevalligheid voorgeschreven worden, doch waarin men te vergeefs den
indruk zal zoeken, die eeuwen lang duurt. De gedachte kan te midden van het gedruisch ontstaan,
doch kan alleen in de eenzaamheid vruchten dragen (...). Deze is ook de eenige weg om tot
oorspronkelijkheid te geraken, die enkel en alleen de uitdrukking van onze wezentlijke zelfstandigheid
is. (...) De te veelvuldige aanrakingen met de beuzelachtige wereldlingen belet ons ons zelven te
zoeken; de omgang met hen, ontneemt ons daartoe den lust. Onze geest, onophoudelijk in aanraking
met de alledaagsche verstanden, verliest haar’ gloed, en kan dan het best vergeleken worden met de
kleine koperen muntstukken, die spoedig ontvangen en even spoedig uitgegeven worden, en welke
noch verrijken noch verarmen’ ([anon.], ‘Een schilders-atelier uit onzen tijd’, Nieuw Nederlandsch
magazijn 1850, p. 323-325: 324-325).
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Overige landen
Onderzoek naar het gebruik van de term ‘realisme’ in andere Europese landen dan
Frankrijk en Duitsland ontbreekt. Uit de secundaire literatuur heb ik niet meer dan
de volgende opmerkingen bijeen kunnen sprokkelen. In Engeland vindt de term
‘realisme’ bredere verspreiding door toedoen van John Ruskin, die in 1856 een studie
publiceert over de contemporaine Franse schilderkunst.132 R.G. Davis vond de
benaming ‘realism’ al in 1853 toegepast op de Franse schrijver Balzac,133 en Stang
noemt een passage in Fraser's magazine van januari 1851, waarin Thackeray wordt
aangewezen als ‘Chief of the Realist school’.134 Volgens Binkley wordt de term
‘realisme’ in 1856 door Engelse critici gebruikt in verband met het werk van de
Zweedse romanschrijfster Frederika Bremer en in 1857 ter karakterisering van Scenes
of clerical life van George Eliot. In 1856 wordt in Engeland ook nog de Duitse vorm
‘Realismus’ gebruikt in een bespreking van Soll und Haben van de Duitse schrijver
Gustav Freytag.135
In België kwam, naar Vlasselaers' zeggen, ‘het grote realisme debat’ na 1845 op
gang.136 Vlasselaers heeft vele Belgische tijdschriften van na 1840 onderzocht en
volgens hem duurt het tot 1858 voordat Johan van Rotterdam, onder verwijzing naar
de schilderkunst, als eerste in België de termen ‘realist’ en ‘realisme’ gebruikt als
specifieke benaming voor een nieuwe literaire richting.137
Er is mij geen onderzoek bekend naar de ontwikkeling van de term ‘realisme’ in
de Scandinavische landen, Rusland, Italië en Spanje.

2.4 Gebruiksmogelijkheden van de term ‘realisme’
Op grond van de verschillende betekenistoekenningen onderscheid ik vier
gebruiksmogelijkheden van de term ‘realisme’, die dienstig kunnen zijn bij het
onderscheiden van de
132
133

134
135

136
137

Dit was Deel IV van Ruskins beroemde reeks van studies over Modern painters.
Westminster review LX (July, 1853), p. 203, geciteerd naar R. Stang, The theory of the novel
in England. 1850-1870 (1959), p. 148. Over een discussie in Engeland rond de term ‘realisme’
is niets te vinden in Realismustheorien in England (1692-1912). Texte zur historischen
Dimension der englischen Realismusdebatte (1979), van Walter F. Greiner en Fritz Kemmler.
Fraser's magazine XLIII, p. 86, geciteerd naar R. Stang, The theory of the novel, p. 148.
Robert Binkley baseert zich op een artikel van E.E. Hale, ‘The earlier “realism”’, dat verscheen
in de Faculty papers of Union College, XXV, no. 2, 1932. Ik heb dit artikel niet in handen
kunnen krijgen (R.C. Binkley, Realism and nationalism. 1852-1871 (1935), p. 42).
Bij toeval ontdekte ik een opstel getiteld: ‘Nominalist and realist’ van Ralph Waldo Emerson,
dat in 1844 opgenomen werd in de bundel Essays. Second series. Emerson onderscheidt twee
typen mensen: ‘We are amphibious creatures, weaponed for two elements, having two sets
of faculties, the particular and the catholic’. Hij sluit - meer dan Schiller - aan bij het gangbare
filosofische taalgebruik en gebruikt ‘nominalist’, waar Schiller over ‘realist’ zou spreken
(R.W. Emerson, ‘Nominalist and realist’, in: Essays. Second series (1983), p. 135).
J. Vlasselaers, ‘De romanpoëtica in Vlaanderen (1840-1880): een onderzoek naar de
functionaliteit van een genre’ (1990), p. 152.
J. Vlasselaers, Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie (1985),
p. 231.
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verschillende tradities en het schetsen van de ontwikkelingslijnen over een langere
periode.138
Ten eerste het typologisch gebruik van de term, dat wil zeggen dat de term wordt
gebruikt als een waardenvrij, niet aan een tijd of plaats gebonden begrip, ‘der als
Norm alle möglichen Texte in realistische und nicht-realistische unterschieden
kann’.139 De term ‘realisme’ wordt bijvoorbeeld typologisch gebruikt door Schiller
in zijn verhandeling Über naive und sentimentalische Dichtung.
Ten tweede onderscheid ik het historisch gebruik, dat wil zeggen dat de term
‘realisme’ wordt gebruikt ter aanduiding van een specifieke periode, school of richting
op een bepaald moment. Wanneer de Mercure du dix-neuvième siècle in 1826 zegt
dat het realisme kenmerkend zou kunnen worden voor de literatuur van de negentiende
eeuw, kan men van een historisch gebruik spreken, maar meestal is er sprake van
historisch gebruik wannneer de term achteraf voor een bepaalde groep of richting
wordt gebezigd. Zo is na 1900 de term ‘realisme’ ingeburgerd geraakt als
periodeaanduiding voor de kunst die tussen 1840 en 1880 overheersend werd geacht.
Ten derde het pejoratief gebruik, dat wil zeggen dat de term ‘realisme’ als
scheldwoord fungeert waarmee een min of meer omlijnd complex van gebreken
wordt aangeduid. Gustave Planche bijvoorbeeld gebruikt de term ‘realisten’ pejoratief
en ook in de eerste helft van de jaren vijftig wordt de term in Frankrijk voornamelijk
zo gehanteerd. Wie de term ‘realisme’ pejoratief gebruikt, spreekt over ‘anderen’.
Daartegenover staat - ten vierde - programmatisch gebruik, dat wil zeggen dat een
term door (een bepaalde groep) kunstenaars, schrijvers of critici wordt gebruikt als
kortste samenvatting van hun doelstellingen en verlangens.140 In Frankrijk wordt de
term ‘realisme’ voor het eerst programmatisch gebruikt door Gustave Courbet, twee
jaar later gevolgd door de schrijver Champfleury. In Duitsland wordt de term
‘realisme’ - voor zover ik het kan beoordelen - als programmatisch begrip gebruikt
door Theodor Fontane, die in 1853 zijn programma voor het ware realisme ontvouwt.
Het gebruik van de term ‘realisme’ buiten Nederland vóór 1855 kan nu als volgt
worden samengevat. Het blijkt dat de term ‘realisme’ uit de filosofie stamt. Door de
filosofen wordt hij soms historisch gebruikt in verband met de middeleeuwse
universaliastrijd, maar bij hen overheerst het pejoratief gebruik. Het typologisch
gebruik van de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing stamt van
Schiller. Het pejoratief gebruik van de term

138
139

140

De terminologie heb ik aan anderen ontleend. Ik ben verantwoordelijk voor de configuratie
van de vier mogelijkheden.
De uitdrukking ‘typologisch’ is bij Duitse onderzoekers tamelijk ingeburgerd en wordt
bijvoorbeeld gebruikt door Lotz (Die Genese des Realismus, p. 115) en Kinder (Poesie als
Synthese, p. 9). Kinder bespreekt het gebruik van de term ‘realisme’ door historici en bakent
- in discussie met Jakobson en diens beroemde artikel ‘Over het realisme in de kunst’ (1921)
- het typologisch gebruik af van het historisch en het normatief gebruik. De uitdrukking blijkt
echter ook dienstbaar ter karakterisering van het contemporaine taalgebruik.
Braun spreekt in ‘Materialismus - Idealismus’ (1982) over ‘polemisch’ en ‘programmatisch’.
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‘realisme’ is vooral in Frankrijk sterk ontwikkeld. Wanneer de term ‘realisme’ in de
jaren dertig door Gustave Planche pejoratief wordt gebruikt, staat de term voor een
tamelijk duidelijk omschreven complex van fouten. In de jaren vijftig, wanneer het
pejoratief gebruik van de term ‘realisme’ in Frankrijk enorm toeneemt, worden
allerhande soorten van ongenoegen en angsten onder de term gerangschikt. De Duitse
literator Theodore Fontane gebruikt - voor zover bekend - in 1853 als eerste de term
‘realisme’ in programmatische zin.141 Grotere bekendheid krijgt echter de Franse
schilder Gustave Courbet, die in 1855 ‘realisme’ als geuzennaam gebruikt, naar het
zich laat aanzien overigens onafhankelijk van de ontwikkeling in Duitsland. Courbets
Franse geestverwanten volgen hem schoorvoetend: in 1857 aanvaardt de schrijver
Champfleury de term ‘realisme’. Van een historisch gebruik van de term ‘realisme’
is voor 1855 nauwelijks sprake, al scheppen de programmatisch realisten zich uiteraard
een pantheon (waarin Homerus en Shakespeare prominent aanwezig zijn) en gaan
de tegenstanders van het ‘realisme’ op zoek naar de wortels van het kwaad. Midden
jaren veertig duikt de term ‘realisme’ als esthetisch begrip voor het eerst op in Franse
en Duitse woordenboeken.142
De term ‘naturalisme’ is een van de synoniemen van ‘realisme’. Andere zijn
bijvoorbeeld ‘materialisme’, ‘empirisme’, ‘sensualisme’, ‘positivisme’. ‘Naturalisme’
kan zowel typologisch als pejoratief worden gebruikt. ‘Idealisme’ is een van de
tegenbegrippen van ‘realisme’. Andere zijn bijvoorbeeld ‘romantisme’, ‘classicisme’,
‘fantasie’. De term ‘idealisme’ kan zowel typologisch als pejoratief worden gebruikt.
De grens tussen kenmerkende en laakbare eenzijdigheid, en dus tussen het
typologisch en het pejoratief gebruik van de term ‘realisme’ is niet altijd te trekken.
Het onderscheid tussen het ‘ware’ en het ‘valse’, het ‘zieke’ en het ‘gezonde’ kan
worden gebruikt om het gewenste onderscheid aan te brengen. Wat hier is gezegd
over ‘realisme’ geldt ook voor verwante termen als ‘realisten’ en ‘realistisch’.

141

142

Ik vermoed dat de term ‘realisme’ in Duitsland veel vaker typologisch wordt gebruikt dan
in Frankrijk. Dit zou betekenen dat Fontane voortgaat op de door Schiller ingeslagen weg
(ook Schiller heeft het over het ‘wahre’ en het ‘falsche Realismus’), en het verklaart dat
Fontane zonder veel tumult te veroorzaken over het goede en het verkeerde realisme kan
spreken.
Overigens wordt de term ‘realisme’ als esthetische term pas in 1866 opgenomen in het
woordenboek van de Académie franÇaise: ‘Réalisme, s.m. (néol.) Système moderne qui
paraît consister à peindre la nature telle qu'elle est, ou telle qu'on croit la voir’ (Complément
du dictionnaire de l'Académie franÇaise (...) (Parijs 1866), geciteerd naar Weinberg, French
realism, p. 142, noot).
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3 Geschiedenis van de term ‘realisme’ tot 1855 in Nederland
3.1 De woordenboeken
In de Nederlandse woordenboeken vóór en uit de eerste jaren van de negentiende
eeuw1 is geen lemma ‘realisme’ opgenomen.2 In het Algemeen woordenboek van
kunsten en wetenschappen van Gerrit Nieuwenhuis uit 1822 krijgt het ‘realisme’
echter enige aandacht, en aan het einde van de jaren veertig wordt het ‘realisme’
steeds vaker als filosofische stellingname in de woordenboeken vermeld.3 De
omschrijving in Kramers Algemeene kunstwoordentolk uit 1847 is representatief:
Realismus: de werkelijkheidsleer, de philosophische leer, die aan de
dingen buiten ons een werkelijk wezen toeschrijft, dat onafhankelijk is
van onze voorstellingen (het tegengest. van idealismus); Realisten, pl.
aanhangers dezer leer, zaakgeloovers; in de middeleeuwen die
scholastieken, welke de algemeene begrippen der dingen voor iets reëels
of werkelijks hielden (in tegenst. met de nominalisten).4
De kortste omschrijving van ‘realismus’ is die van de vijfde, gewijzigde druk van
Kramers Woordentolk uit 1851, waarin ‘realismus’ wordt omschreven als
‘werkelijkheid-leer’.5 De uitvoerigste omschrijving staat in het Algemeen noodwendig
woordenboek der zamenleving van P.G. Witsen Geysbeek. Het deel P-Sce verscheen
in 1847; op bladzijde 2234 wordt aandacht geschonken aan ‘realismus’ en ‘realisten’.

1

2

3

4

5

De hoofdredacteur van het Woordenboek der Nederlandse taal te Leiden was zo vriendelijk
mij inzage te geven in de collectie woordenboeken en encyclopedieën. Daarnaast heb ik alle
oplagen onderzocht van de door F.M. Claes (A bibliography of Netherlandic dictionaries
(1980), p. 12-22) genoemde Nederlandse woordenboeken na 1800, voorzover aanwezig in
de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
Het deel ‘Bastaardt-woorden’ van L. Meyers woordenschat (Amsterdam 1745) bevat wel de
lemmata ‘realiseren’ (bestaan, in wezen zijn) en ‘realiteit’ (zaaklykheit, daadlykheit), terwijl
in het deel ‘Konst-woorden’ zijn opgenomen: ‘realis’ (zaaklyk, zakig), ‘realissimus’
(allerzaaklykst), ‘realitas’ (zaaklykheit, daadlykheit) en ‘realiter’ (daadlyker, zaaklyker). Het
lemma ‘realisme’ ontbreekt bijvoorbeeld in het Huishoudkundig habdboek of huishoudelijk
woordenboek verkort, van Noël Chomel (Amsterdam 1800-1803); in H. Wester,
Woordenboekje, behelzende één lijstje van minbekende Nederlandsche woorden, en één van
meest in gebruik zijnde bastaardwoorden (Groningen 1826); en in de twaalfde druk van L.
Meyers woordenschat, bevattende in drie deelen, de verklaring der basterdwoorden,
kunstwoorden en verouderde woorden, laatstelijk merklijk verbeterd en vermeerderd door
Ernst Willem Cramerus (Dordrecht 1805).
Gt. Nieuwenhuis, Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen, voor den
beschaafden stand en ten behoeve desgezelligen levens, onder medewerking van een aantal
vaderlandsche geleerden bijeenverzameld (Zutphen 1826). Deel R-S.
J. Kramer, Jz., Algemeene kunstwoordentolk, bevattende de vertaling en verklaring
van alle vreemde worden en zegswijzen, die in geschriften van allerlei aard, in de taal
der zamenleving, in handel, bedrijf enz. voorkomen (enz.) (Gouda 1847).
Kramers' woordentolk verkort, bevattende de vertaling en verklaring van vele duizenden
vreemde woorden, waarvan de kennis voor den ambtenaar, koopman, fabriekant, kunstenaar,
dagbladlezer enz. van dagelijksche behoefte is. Vijfde, op nieuw aanzienlijk vermeerderde
en verbeterde druk (Gouda 1851).
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in tegenstelling van idealismus,6 is dat wijsgeerig stelsel,
hetwelk niet alleen iets reëels (wat is of werkelijk bestaat) aanneemt, maar
dit reële of reale ook beschouwt als het eerste en oorspronkelijke, om
daarna door beweging, ontwikkeling, vorming, verbinding enz. van hetzelve
al het ideale (bewustzijn, voorstelling enz.) af te leiden. De hoofdstelling
van het realismus is bijgevolg deze: het reale is het oorspronkelijke, waaruit
het ideale moet worden afgeleid (realeprius, idealeposterius); want het
ideale is voortgevloeid uit het eerste, en moet daaruit onafgebroken worden
afgeleid. Dit stelsel berust natuurlijk op eene hoofdstelling, welke nooit
te bewijzen valt, dewijl niemand ooit zal kunnen betoogen, dat het ideale
of denkbeeldige is afgeleid van het reale of bestaande. Tegen het realismus,
als wijsgeerig stelsel, pleit echter niet alleen dit, dat hetzelve zijne
hoofdstelling niet bewijzen kan; maar er valt daartegen nog meer in te
brengen. Wanneer men voortbouwt op den grondslag van het realismus,
dan lost hetzelve zich op in een dood materialismus, mechanismus of
fatalismus, en kan derhalve onmogelijk worden beschouwd, als
overeenkomstig met de behoeften van den menschelijken geest. Daarbij
komt nog dit, dat het realismus zich zelf natuurlijk beperkt binnen de
grenzen van tijd en ruimte, en zich derhalve vertoont als sensualismus en
empirismus. De eerste grieksche wijsgeeren (d.i. de wijsgeeren uit de
jonische of physische school) waren nagenoeg allen dergelijke realisten;
want zij namen of een zeker element (water, lucht of iets dergelijks) of
een verward mengsel van alles (den chaos) aan, als het reale grondbeginsel
van alle dingen, waaruit de wereld met alle levende en denkende wezens
ontstaan was, nu door verandering (verdikking of verdunning), dan door
afscheiding (scheiding van het gelijksoortige en ongelijksoortige) enz. Er
waren echter ook toen reeds eenigen, die duidelijk gevoelden, dat dit
leerstelsel den menschelijken geest onmogelijk kon bevredigen, en deze
riepen thans een oorspronkelijk levend en denkend wezen te hulp, om
daardoor te kunnen voldoen aan 's menschen hoogere behoeften. Dit wezen
schonken zij de magt, om op de ruwe stof te werken, en aan dezelve alle
vormen te geven. Anderen zochten een zoodanig wezen in de stof zelve,
en kwamen derhalve het pantheismus en hylozoïsmus zeer nabij. Met
betrekking tot de scholastische realisten moeten wij hier opmerken, dat
men hen in het algemeen verdeelen kan in platonische en aristotelische
realisten, naarmate zij zich meer aan de stellingen van PLATO of aan die
van ARISTOTELES hielden. Wanneer de realisten worden tegenovergesteld
aan de humanisten, dan verstaat men daaronder onderwijzers of
paedagogen, die aan de zoogenaamde realiën (...) de voorkeur toekennen
boven eene wetenschappelijke beoefening der oude letterkunde.7
REALISMUS,

6

7

‘Idealismus’ wordt in het eerste deel van het Algemeen noodwendig woordenboek der
zamenleving, dat in 1836 verscheen, onder andere omschreven als het door Kant
bestreden ‘wijsgeerig stelsel, volgens hetwelk de dingen buiten ons blootelijk als
verschijnselen worden beschouwd (...), doch inderdaad niet bestaan’ (p. 812).
Witsen Geysbeek, Algemeen noodwendig woordenboek, Deel III (1847), p. 2234. Een
vergelijkbare omschrijving is opgenomen in P. Weiland, Kunstwoordenboek of
verklaring van allerhande vreemde worden, benamingen, gezegden en spreekwijzen,
die, uit verscheiden talen ontleend, in de zamenleving en in geschriften, betreffende
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Witsen Geysbeek onderscheidt drie betekenisvelden voor de term ‘realisme’. Ten
eerste ‘realisme’ als een (verwerpelijk) metafysisch stelsel, dat alleen de materie
beschouwt als ‘het eerste en oorspronkelijke’; daarnaast ‘realisme’ als de benaming
voor een der partijen in de

alle vakken van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen ('s-Gravenhage
1824) en de ‘Nieuwe volledige uitgaaf’ die in 1846 in Dordrecht verschijnt.
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universaliastrijd en - ten slotte - ‘realisme’ als een pedagogisch streven. Witsen
Geysbeek lijkt sterk op Duitse voorbeelden te leunen. Het is echter maar zeer de
vraag of de term ‘realisme’ in de eerste helft van de negentiende eeuw ook zo wordt
gebruikt in de Nederlandse tijdschriften.
Bij de bestudering van de tijdschriften is mijn aandacht in de eerste plaats uitgegaan
naar de kunst- en literatuurkritieken, en ik heb niet alle filosofische studies in de
tijdschriften nauwkeurig gelezen. Ik heb ze echter goed genoeg doorgekeken om
staande te durven houden dat de term ‘realisme’ nauwelijks een rol speelt in het
filosofische debat in het tweede kwart van de negentiende eeuw. In inleidende werken
wordt de term ‘realisme’ soms gebruikt,8 en incidenteel wordt hij gebruikt als
synoniem voor ‘empirisme’ of ‘ervaringswijsbegeerte’.9 Als filosofen al over
‘realisme’ of ‘realisten’ spreken, dan is het vrijwel altijd ter aanduiding van de
middeleeuwse filosofische richting, van wat in het woordenboek van Witsen Geysbeek
‘de scholastische realisten’ wordt genoemd. Voor de contemporaine filosofie wordt
de term nauwelijks gebruikt.
In 1843 plaatst een schrijver in Het leeskabinet het realisme tegenover het
humanisme,10 en in 1845 pleit een Gids-recensent voor een grotere verspreiding van
‘realistische kennis’.11 Dit gebruik van de term ‘realistisch’ en ‘realisme’ gaat terug
op de benaming van de pedagogische richting van het Realismus, die bepleit op de
middelbare scholen minder aandacht te besteden aan de klassieke talen en tijd vrij
te maken voor vakken als natuurkunde en wiskunde, die meer op praktisch nut en
het leven van alledag zijn gericht. Deze stroming zou uiteindelijk leiden tot de
oprichting van de ‘Real-schule’ in Duitsland en de HBS in Nederland.12 De
8

9

10
11

12

Zie bijvoorbeeld de classificatie van verschillende filosofische systemen door de Duitse
filosoof Heinrich Schmid, in diens Voorlezingen over het wezen der wijsbegeerte en hare
beteekenis voor wetenschap en leven. Voor denkende lezers, door Heinrich Schmid. Uit het
Hoogduitsch vertaald en met ophelderingen voorzien, door F.C. de Greuve, Hoogleeraar te
Groningen. Het realisme is volgens Schmid het monistische systeem ‘volgens hetwelk het
kennen door de voorwerpen bestemd wordt, zoodat het subjective van het objective afhangt,
en het reale het absolute is’ (zie de anonieme recensie van dit werk in Godgeleerde bijdragen
1840 II, p. 481-502: 487).
Zie J. Nieuwenhuis, [over] Het idealisme of de Licht-philosophie der XIX eeuw, in betrekking
tot het christendom beschouwd; en van het standpunt der Christelijke openbaring en der
ervarings-wijsbegeerte wederlegd, door H. Timmer, Algemeen letterlievend maandschrift
1847 II (Boekbeoordeeling), p. 479-491. Zie ook de opmerking van J. van Vloten dat ‘de
Ervaringsmannen’ als C.W. Opzoomer niet gerechtigd zijn zich een oordeel aan te matigen
over Spinoza: ‘De ervarings-wijsgeeren en -redenaars dezer dagen zijn reeds door hunne
eenzijdige ingenomenheid, hunnen overdreven ijver voor hunne aangebedene, tot eene
rechtmatige beoordeeling van den wijsgeer [Spinoza], die toch niet minder ervaringsman
dan idealist, realist dan bespiegelaar was, ongeschikt’ (J. van Vloten, ‘Antikritiek’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1854 II (Mengelwerk), p. 541-545: 545).
[anon.], ‘Uit het reisjournaal van een Duitschen natuurkundige. VI.’ (Naar het Hoogduitsch),
Het leeskabinet 1843 IV, p. 97-117: 105.
Zie J.G.F.E., [over] Geschiedenis der merkwaardigste uitvindingen, van den vroegsten tijd
tot op den tegenwoordigen [...], uit het Hoogduitsch van dr. E.M. Vogel, De gids 1845 I
(Boekbeoordeelingen), p. 984-989: 988.
Vergelijk bijvoorbeeld het Kunstwoordenboek, of verklaring van allerhande vreemde woorden
enz., van P. Weiland ('s-Gravenhage 1824), waarin ‘Reaalschool’ wordt omschreven als
‘eene school, in welke niet enkel woorden en talen, maar ook tot het burgerlijk leven noodige
kunsten en wetenschappen geleerd worden’ (p. 385).
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tegenstanders van deze beweging verenigen zich onder de vlag van het Humanismus.13
Uit het feit dat de Gids-auteur het woord ‘realistisch’ cursiveert, mogen we opmaken
dat hij het een bastaardwoord vindt; zijn twijfel over de woordkeuze

13

Elders wordt over deze discussie gesproken als de strijd tussen de ‘reële’ en de ‘formele’
opvatting.
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spreekt hij zelfs met zo veel woorden uit: de recensent vraagt om een verspreiding
in ruimere kring van ‘praktische of liever (men vergeve ons het woord) realistische
kennis’.

3.2 De tijdschriften
Witsen Geysbeek dekt het contemporaine woordgebruik niet volledig, want in de
tijdschriften heb ik een aantal passages aangetroffen die met het Algemeen noodwendig
woordenboek in de hand niet goed te begrijpen zijn. De eerste stammen uit 1838
wanneer S. de Jong in de Algemeene konst- en letter-bode schrijft:
De schilders hadden voor de kerken, even als de Grieksche beeldhouwers
voor hunne tempels het goddelijke in de voleindiging der menschelijke
vormen trachten voor te stellen, en sommigen waren daarin, getuige de
Madonna's van d a V i n c i , R a p h a ë l , S a s s o F e r r a t o en anderen,
uitmuntend geslaagd. Meer kon men bij de toenmalige kennis in
wetenschappen en fraaije letteren en het bekrompene der godsdienstige
begrippen niet verwachten. De poging der kunst, om het i d e a l i s m e
door r é a l i s m e voor te stellen, had het hoogste standpunt bereikt, en
verviel zij daarna in het laatst der 16de eeuw niet geheel, dan verloor zij
toch een groot gedeelte van hare veerkracht (...).
De pogingen der beste Italiaansche Schilders der 15e en 16e eeuw [Da
Vinci, Raphaël etc.], om het ideälisme door réalisme, of het goddelijke in
de voleindiging der menschelijke vormen voor te stellen, had het hoogste
standpunt bereikt.14
Zeven jaar later gebruikt J.J.L. ten Kate ‘realistisch’ zoals Schiller de term in Über
naive und sentimentalische Dichtung gebruikt had, waar hij zegt ‘GOETHE had, in de
plaats van 't afgewezen Christendom, het realistische streven naar volkomen
beschaafde Natuur tot zijn godsdienst gekozen; SCHILLER daarentegen stelde er de
Metafyzika voor in de plaats’.15 Ook Henry Riehms vergelijking tussen Goethe en
Schiller uit 1849 is direct te herleiden tot de briefwisseling tussen deze schrijvers.
Goethe's poëzij kenmerkt zich juist door die realistische rigting, welke
noodzakelijk is voor de gezondheid en degelijkheid van alle kunst, terwijl
een vormende en vrij opvattende geest in haar de werkelijke stof
beheerscht. Schiller's poëzij had, in den beginne, eene overwegend
14

15

S. de Jong, ‘Iets over de tegenwoordige schilderkunst in Europa’, Algemeene konsten letter-bode 1838 I, p. 226-232, 245-252, 275-281, 290-296, 306-313, 323-327,
359-365, 403-412, 419-422. Hier respectievelijk p. 229 en 406 (in Bijlage II: 1838.01).
S. de Jong is waarschijnlijk de uit Leeuwarden afkomstige kunstschilder Servaas
Cornelis de Jong (zie P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars (17501880) (1981), p. 252).
V..........s [J.J.L. ten Kate], [over] Friedrich Schiller. Eene schets, van Sir Edward Bulwer
Lytton, vertaald door S. Vissering, De spektator 1845 (vijfde deel), p. 289-297:295 (in Bijlage
II: 1845.01). Voor het oplossen van de pseudoniemen in De spektator heb ik, hier en elders,
gebruik gemaakt van P.G.L. van Rijswijck, De spektator van J.A. Alberdingk Thijm.
1842-1850 (1968).
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idéalistische rigting, maar rustte, in later' tijd en na lange schommeling,
in het evenwigt tusschen werkelijkheid en idéaliteit. Toen nu alles
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ontwaakte, kon de schilderkunst niet blijven voortdommelen; ze wachtte
slechts op de rust des vredes, om zich te vertoonen in glansrijke
ontwikkeling.
Wanneer men den smaak van onzen tijd beschouwt, onafhankelijk van
andere invloeden én het grooter tal der kunstenaarsscheppingen, dan moet
men dien voor landschaps- en genre-schilderkunst als overwegend
erkennen, en hoewel zich daarin 't gebrek openbaart aan kerkelijken en
nationalen zin, is toch de doorblinkende realistische rigting verheugend,
omdat van dáar een weldoende invloed op de historische kunst kan en zal
werken, vooral wanneer deze zich tevens laat doortrekken van den
historischen geest, welke nu de protestantsche godgeleerdheid en alle
stellige wetenschappen in Duitschland doordringt .16
‘Realisme’ wordt in Nederland ook na 1850 slechts spaarzaam gebruikt. Uit 1851
stamt een vindplaats van ‘realistiesch’ die direct ingegeven is door het Duitse
origineel. D. Dorbecks vertaling van de ‘Brieven over landschap-schilderkunst’ van
de Duitse schilder en theoreticus C.G. Carus bevat de volgende passage:
Verheerlijking der menschelijke form (...) is, naar wy gezegd hebben, het
ware doel der plastiek, en wel verheerlijking der menschenform van de
zijde harer physische kracht en schoonheid; zy is van daar volgends haar
wezen realistiesch (werkelijk), en de form op zich-zelf, niet de uitdrukking
daarvan, wordt door haar beöogd.17
Interessanter is dat in 1852 voor het eerst wordt gesproken over het ‘realisme’ van
de Nederlandse schilderschool. Naar aanleiding van de oprichting van het standbeeld
van Rembrandt van Rijn schrijft het Nieuw Nederlandsch magazijn:
De schilderkunst heeft in de Nederlanden, sedert de middeleeuwen zulk
eene krachtige houding ten aanzien van het leven en de geschiedenis van
het volk aangenomen, dat zij door haren omvang en gewigt, het eerst na
de italiaansche school verdient genoemd te worden. Haar karakter is
tegenover dat der laatste, in het groote en geheele, als naturalismus en
individualistiek te verstaan, welke beide rigtingen, zij dikwerf tot in het
uiterste vervolgde. Heeft nu de nederlandsche school ook het hoogste doel
16

17

Henry Riehm, ‘Opmerkingen omtrent schilder- en bouwkunst, voornamelijk kerkelijke’,
De gids 1849 II, p. 329-351: 330 (in Bijlage II: 1849.01). Riehm treedt hier niet op
als auteur, maar als vertaler, en wel van Gedanken über Malerei und Baukunst
besonders in kirchlicher Beziehung, van Dr. W.M.L. de Wette. Dit verklaart de
opmerking over het ‘gebrek aan nationale zin’, dat zou blijken uit de grote belangstelling
voor de genre-schilderkunst.
D. Dorbeck, ‘Brieven over landschap-schilderkunst’, naar Dr. C.G. Carus, De
kunstkronijk 1851, p. 22-23, 28-30, 38-42, 78-82, 93-94; 1852, p. 24-28; 1853, p.
37-43, 52-65; 1854, p. 30-38, 82-85: 78-79: 1851, p. 78-79 (in Bijlage II: 1851.01).
Bij Carus luidt deze passage: ‘Verherrlichung der menschlichen Gestalt (...) ist, wie
gesagt, das wahre Ziel der Plastik, und zwar Verherrlichung der Menschen Gestalt
von der Seite ihrer physischen Kraft und Schönheit; sie ist daher ihrem Wesen nach
durchaus realistisch, und die Gestalt an sich, nicht der Ausdruck derselben, wird von
ihr gesucht’ (geciteerd naar: C.G. Carus, Neun Briefe über Landschaftsmalerei,
geschrieben in den Jahren 1815 bis 1824 [1947], p. 42).
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der kunst, namelijk de voorstelling van het verhevene in de menschelijke
natuur, niet volkomen bereikt, zoo is zij tevens van het denkbeeldige en
onnatuurlijke, door het gezonde van haar grondbeginsel, meer bevrijd
gebleven dan eenige andere school; zij heeft niet slechts de hoogste
zegenpraal van het koloriet
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11 Reproduktie naar Louis Roijer, ‘Rembrandt van Rijn’, 1852
Houtsnede (20,2 × 17,3 cm), Nieuw Nederlandsch magazijn 1852, p. 177
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aan te wijzen, maar ook een' waarlijk te bewonderen rijkdom van
zielkundige scheppingen en dramatisch leven. Gedurende de veertiende
eeuw was de nederlandsche schilderkunst nog eene spruit van de duitsche,
en aan de school der idealisten verwant. Omstreeks het einde dier eeuw
echter, ontwaakte met de oud-vlaamsche school der gebroeders van Eyck,
de voorstelling van het werkelijke leven, het portret, het landschap, de
perspectief, met één woord, het realismus; te gelijker tijd bereikte het
koloriet eene kracht en gloed als in geene latere school.18
Het jaar erop gebruikt W. van Rehburg ‘realisme’ in wereldbeschouwelijke zin,
wanneer hij opmerkt: ‘Het Idéaal weggenomen als doel voor het streven, wat blijft
er over? Realisme, Materialisme’.19 De volgende vindplaats stamt uit 1853, wanneer
W.B. Stoof ‘réalistisch’ pejoratief gebruikt. Hij schrijft onder andere over ‘gewaande
trouwe copiïsten of de zoogenaamde réalisten’ die ‘daguerréotype-portretten’ maken:
Wij hebben den portretschilder in drie verschillende eenzijdige rigtingen
nagegaan, en ontdekt, dat geene van hen nog kunstwerken daarstelt:
De flatterende schilder verzaakt, in zijn uitsluitend streven naar
conventioneel schoon, karakter en waarheid.
De réalistische zoekt de waarheid tot in het kleine en onbeduidende, en
mist daardoor karakter en schoonheid.
De eenvoudige verkrijgt slechts het algemeene, omdat het diepe en schoone
boven de sfeer van zijne bevatting ligt.
Wij zullen nu eindelijk den waren kunstenaar nagaan, die schoonheid zoekt
in de harmonie van geest en natuur; die het model weet te idéaliseren of
groot op te vatten, zonder het te ontaarden.20
Tot slot vond ik in De recensent uit 1853 van de hand van D. Dorbeck, die in 1851
nog moeilijkheden had met de vertaling van het ‘realistisch’ uit het Duits naar het
Nederlands, de volgende vergelijking tussen Schiller en Goethe:
Arme Goethe! uw helderziende vriend Mephistopheles heeft het u by den
aanvang uwer loopbaan reeds voorspeld, wat uwe richting des geestes van
die der overige dichters en rijmelaars verwijdert en u voor alle tijden
izoleert: ‘Uw streven, uwe onuitwijkbare richting gaat dáarheen, om het
werklijke eene poëtische form te geven; de andere zoeken het zoogenaamde
poëtische, het imaginaire te verwezendlijken en dat geeft niets dan
18

19

20

[anon.], ‘Rembrandt van Rijn. Herdacht bij de oprigting van zijn standbeeld te
Amsterdam, op den 27sten mei 1852’, Nieuw Nederlandsch magazijn 1852, p. 177-184:
178 (in Bijlage II: 1852.01).
W. van Rehburgh [= G.E.C. Croiset], ‘Nederlandsch socialismus. Antwoord aan den heer
A. Elink Sterk Junior’, De recensent. Algemeen letterlievend maandschrift 1852 II
(Mengelwerk), p. 427-438: 432 (in Bijlage II: 1852.02). Van Rehburgh reageert op A. Elink
Sterk, ‘Nederlandsch socialismus’, De recensent. Algemeen letterlievend maandschrift 1852
II (Mengelwerk), p. 327-337.
W.B. Stoof, ‘Over de teeken- en schilderkunst. Hare waarde voor wetenschap en
industrie en haar invloed op beschaving’, Pantheon 1853 I, p. 146-153, 161-177:
respectievelijk p. 170 en 174. Hierna: 1853.01. Zie over de in Utrecht werkzame
tekenleraar en schilder Willem Benedictus Stoof: Scheen, Lexicon, p. 499.
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onbehou'en dingen’. (...) - Hoe kort is dit leven, hoe arm, kleen en nietig
verschijnt al het werklijke, bestaande, ja, de gantsche waereld tegen dat,
wat dezen in den boezem voelen en waarnaar zich het gantsche heelal
richten moet. En
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nu hier een dichter, die der werklijkheid zich aansluit, zoo als ze is,
poëtiesch neemt en ze in hare form tracht te veredelen. Ginds verbijsterde,
onbevredigde, hoogmoedige, heerschzuchtige, eigenbatige idealisten hier een opgeruimde, het leven waardeerende en veredelende realist.21
In de periode 1835-1854 gebruiken de Nederlandse critici de termen ‘realisme’,
‘realistisch’ of ‘realisten’ nauwelijks. De vindplaatsen kan men globaal in twee
categorieën verdelen. In de meest algemene zin duidt ‘realisme’ op een streven, een
gerichtheid op de werkelijkheid, en staat het tegenover ‘idealisme’, dat zich van de
werkelijkheid afwendt en gericht is op de wereld van de ideeën. Belangrijk is daarnaast
dat in 1852 voor het eerst gesproken wordt over het ‘realisme’ van de Nederlandse
schilderschool. In het Nieuw Nederlandsch magazijn wordt de term ‘realisme’ gebruikt
voor een combinatie van het schilderen van de natuur in plaats van ideeën (het
naturalistische aspect) met de uitdrukking van het individuele in plaats van het
algemene (het individualistische aspect).
In een aantal citaten wordt Goethe in verband gebracht met het realisme en
vergeleken met Schiller die de tegenovergestelde richting vertegenwoordigt, een
vergelijking die vanaf het prille begin een wezenlijk element vormt van hun
correspondentie. In deze brieven wordt lang niet altijd over ‘realisten’ of ‘idealisten’
gesproken maar later vatten de critici dit thema wel onder die termen samen, en
worden Schiller en Goethe beschouwd als de personificatie van twee soorten poëzie
en twee soorten kunsttheorie: Schiller is de dichter van de idee, Goethe is de dichter
van de werkelijkheid; Schiller is de idealist, Goethe de realist.22 Deze vergelijking,
waarop hierboven Ten Kate en Riehm zinspelen, loopt ook als een rode draad door
de studie die D. Dorbeck in de jaren vijftig over Goethe en Schiller publiceert. De
vergelijking tussen de idealist en de realist ligt bovendien ten grondslag aan het
proefschrift waarmee L.S.P. Meijboom in 1840 de titel van doctor in de theologie
verwerft.

3.3 De dissertatie van L.S.P. Meijboom (1840)
Het is eigenlijk onjuist te stellen dat L.S.P. Meijboom in zijn dissertatie van 1840 de
term ‘realisme’ gebruikt. De dissertatie is - zoals te doen gebruikelijk - in het Latijn
geschreven en noch in de titel (Commentatio theologica de ideis et rebus in facto
positis, in re christiana apte conjunctis), noch in de studie zelfkomt het woord
‘realismus’ voor. Dat is echter wel het geval
21

22

D. Dorbeck, ‘Goethes aristokratisme. Eene psychologische studie’, De recensent.
Algemeen letterlievend maandschrift 1853 II (Mengelwerk), p. 401-431: 428-429 (in
Bijlage II: 1853.02).
Tot ver in de negentiende eeuw valt de vergelijking tussen Goethe en Schiller uit ten gunste
van Schiller. Volgens Van der Laan stelt men ‘gedurende de 19e eeuw alleen daarom zoo
dikwijls de vraag, wie “grooter” is, Schiller of Goethe, om van eigen hoogstaande gevoelens
blijk te kunnen geven door haar ten gunste van den eerste te beantwoorden’ (J.E. van der
Laan, Goethe in de Nederlandsche letterkunde (1933), p. 57). In de tweede helft van de
negentiende eeuw wordt Goethe vaak boven Schiller geplaatst (zie bijvoorbeeld de paragrafen
van Van der Laan over C.W. Opzoomer (p. 135-136) en het artikel van J. van Vloten over
‘Schiller en Goethe in tegenstelling’, dat in 1872 in Levensbode verschijnt).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

65
in de vertaling van de titel door J. Witkop: Verhandeling, bevattende eene Voorstelling
des Christendoms als de hoogste vereeniging van ideën en daadzaken, Idealisme en
Realisme. In het theologische tijdschrift Waarheid in liefde geeft Witkop een uitvoerig
leesverslag van deze dissertatie.23

De realist en de idealist
In Meijbooms dissertatie staan volgens Witkop ‘realisme’ en ‘idealisme’ tegenover
elkaar als opponerende richtingen. Het realisme en het idealisme zijn twee
beschouwingswijzen die te allen tijde en op alle levensgebieden kunnen worden
aangewezen.
De geschiedenis der beschaving van het menschdom doet ons zien, dat
langs twee wegen het menschdom steeds is voortgegaan in het rijk der
waarheid. Steeds waren en zijn er, die zich streng houden aan de
waarnemingen hunner zinnen en geene schrede verder wagen; die
opmerken, wat de geschapene wereld aan hen vertoont; opnemen, wat de
beschouwingen van anderen omtrent natuur, wet en pligt, God en mensch,
hebben geleerd, om daarnaar hunne denk- en levenswijze in te rigten. Op
het gebied des schoonen letten zij alleen op de met het zinnelijk oog te
aanschouwen schoonheid; den mensch betrachten zij in den ondeelige [het
individu, TS24], niet in de menschheid; in het rijk der zedelijkheid erkennen
zij als pligt, al wat door de wetten van den staat en de zedelijkheid omtrent
's menschen handelwijze wordt voorgeschreven; hunne deugd is eene
uitwendige. Hunne kennis van God is in een vast stelsel gesloten en de
Oneindige wordt meest in handelingen gediend; in één woord, de stoffelijke
natuur en het menschelijk leven wordt bij de zoodanigen door de zintuigen,
de ondervinding, vaste levensvormen, wetten en stelsels bepaald en daarvan
afhankelijk gemaakt. Zij zoeken in alles kennis der zaken, van het wezenlijk

23

24

J. Witkop, hervormd dominee in het Friese Metslawier, schrijft zijn verslag voor Waarheid
in liefde, het huisorgaan van de Groninger theologen. Witkop volgt Meijboom op de voet en
het is beter te spreken van een vertaling en samenvatting van de dissertatie dan van een
kritiek. Vandaar dat ik me gerechtigd acht te spreken van Meijbooms gebruik van de term
‘realisme’ terwijl ik me eigenlijk baseer op Witkops vertaling van Meijbooms dissertatie.
Dat Witkop een goede reden had de term ‘realisme’ te gebruiken bij het vertalen van
Meijbooms werk zal later nader worden beargumenteerd.
‘Met i n d i v i d u , heeft het vorige geslacht veel getobd’, aldus N. Beets in 1865. ‘Men
wilde het volstrekt vertalen. MEERMAN, in zijne keizerlijke hexameters, door
o n d e e l b a r e (...); COLLOT D'ESCURY (...) door o n d e e l i g e ; maar dan kwam er
duidelijkheidshalve (i n d i v i d u ) tusschen twee haakjes bij’ (Nicolaas Beets, ‘Over
neologismen’, Handelingen van het VIIIste Nederlandsch taal- en letterkundig congres,
gehouden te Rotterdam, den 11, 12 en 13 september 1865 (Rotterdam 1865), p. 55-60:
59).
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bestaande (res, facta)25 en worden daarom niet ten onregte met den naam
van Realisten bestempeld.26
De realisten vertrouwen alleen op zintuiglijke waarnemingen. In ethisch en religieus
opzicht houden zij vast aan de bestaande opvattingen, en wat de kunst betreft zijn
zij slechts geïnteresseerd in uiterlijke schoonheid. Diametraal tegenover het type van
de realist staat

25

26

Zie over de moeilijkheden bij het vinden van een Latijns of Nederlands equivalent
voor de nieuwe termen ‘Tatsache’ en ‘matter of fact’: J. Roelevink, Gedicteerd verleden.
Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de Universiteit te Utrecht, 1735-1839
(1986), p. 219.
J. Witkop, [over] Commentatio theologica de ideis et rebus in facto positis, in re
Christiana apte conjunctis, van L.S.P. Meijboom, Waarheid in liefde 1842, p. 275-330:
278-279.
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- aldus Meijboom - het type van de idealist, wiens natuurbeschouwing,
kunstopvattingen en standpunten over ethiek en theologie als volgt worden
beschreven:
In hunne beschouwingen der natuur zoeken zij door de waarneming van
het veranderlijke naar iets onveranderlijks, naar wet en kracht, die slechts
door de rede kunnen bevat worden; op het schoonheidsgebied streven zij
naar het ideaal des schoonen, in hetwelk alle de bestanddeelen des schoonen
harmonisch zijn vereenigd; in de menschenwereld rigten zij hun' blik op
al het voortreffelijke, niet in éénen mensch, maar in het menschelijk
geslacht, om uit dit voortreffelijke, door zamenvoeging, schifting en
veredeling het volmaakte beeld der menschheid te doen uitkomen, verre
verheven boven de wezenlijkheid. Op het gebied der zedelijkheid en
godsdienst streven zij naar de hoogste, geestelijke volmaaktheid, verre
verheven boven wet en voorschrift. De gansche schepping is hun het boek,
waaruit Gods wezen en gezindheid is te kennen, en de gemeenschap met
dat Wezen is hun eene inwendige, geestelijke, in één woord, overal zoeken
zij naar het oneindige, volmaakte, eeuwige, naar ideën. Vandaar den naam
van Idealisten, welke den zoodanigen wordt gegeven.27
Er zijn volgens Meijboom twee manieren om naar de wereld te kijken: als een realist,
dat is als iemand die alleen afgaat op zijn zintuiglijke waarnemingen van de gegeven
vormen, of dit nu op het gebied van de kunst, de moraal of de theologie is; of als een
idealist, dat wil zeggen als iemand die op zoek is naar de eeuwig geldende, volmaakte
ideeën. Het zal duidelijk zijn dat Meijboom een trouw lezer is geweest van Schillers
verhandeling Über naive und sentimentalische Dichtung, waaruit deze passages
vrijwel zijn overgeschreven. Opmerkelijk is wel dat Meijboom het typologisch
onderscheid tussen de ‘realist’ en de ‘idealist’ gebruikt als leidraad voor de
geschiedenis van de filosofie, die hij beschouwt als een voortdurende pendelbeweging
tussen realisme en idealisme. Meijboom beschrijft bijvoorbeeld hoe zich na de
‘realistische geestesrichting’ van de oudste Griekse wijsgeren een behoefte aan ideeën
openbaart in het denken van Eleaten als Xenophanus en Parmenides, die hij
karakteriseert als ‘de ijsbrekers op het gebied van het Idealisme’.28 Het patroon van
afwisseling en (pogingen tot) verzoening van tegendelen openbaart zich ook in de
geschiedenis van de kunst. Voordat ik daar nader op in kan gaan moet ik echter eerst
een praktisch probleem aan de orde stellen. Witkop volgt Meijboom weliswaar
nauwgezet, maar de passages in het werk van Meijboom die specifiek over kunst

27
28

J. Witkop, [over] Commentatio theologica, van L.S.P. Meijboom, p. 279-280.
J. Witkop, [over] Commentatio theologica, van L.S.P. Meijboom, p. 280.
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gaan, bespreekt hij niet zo uitgebreid.29 Het hiernavolgende is direct gebaseerd op
Meijbooms tekst, zonder tussenkomst van Witkop.30

29

30

Witkop schrijft zijn bespreking van Meijbooms dissertatie voor Waarheid in liefde, een
tijdschrift dat zich erop toelegt ‘godsdienstige onderwerpen voor een grooter publiek’ te
behandelen. Dat hij weinig aandacht besteedt aan de esthetische en cultuurkritische
opmerkingen in Meijbooms werk mag dan ook niet als een teken van afkeuring worden
geïnterpreteerd. Zie voor de karakterisering van Waarheid in liefde de Algemeene geschiedenis
van K.F. Becker, vertaald door A. Doijer, Tz. Deel 21 (Haarlem 1840), p. 343.
Mijn speciale dank gaat uit naar Dr. Dirk Schouten uit Nijmegen die zo vriendelijk was de
desbetreffende Latijnse passages voor mij te vertalen.
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Realisten en idealisten in de kunst
De geschiedenis van de kunst wijst volgens Meijboom uit dat er twee typen
kunstenaars zijn: de realist en de idealist. De realist streeft naar nabootsing van de
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, de idealist naar de uitbeelding van ideeën.
Het blijkt dat Meijboom de realist volkomen gelijkschakelt met wat Schiller ‘de
naïeve dichter’ noemt en evenzo ‘de idealist’ en ‘de sentimentele dichter’ aan elkaar
gelijkstelt. Voorbeelden van realistische schilders en beeldhouwers, van kunstenaars
die in hun werk ‘de vorm der diverse voorwerpen, de lichamen van dieren en mensen’
tot uitdrukking brengen, zijn volgens Meijboom te vinden bij de Egyptenaren (denk
aan de mummies), de Etrusken en de oudste Christenen. Bij poëzie- en toneeldichters
tekent het realisme zich af waar de dichtkunst ‘enkel een schildering is, geen scheppen
van nieuwe werelden’. Een dergelijk type dichtkunst overheerst bij de Fransen en in
oude Duitse en Nederlandse literatuur. Een recent voorbeeld is het werk van Goethe.
Er zijn - aldus Meijboom - ook kunstenaars geweest die niet de natuur willen
nabootsen, maar die vanuit hun beschouwing van de natuur vorm willen geven aan
hun ideeën. Meijboom wijst op de schildering van ‘edele gevoelens’ door Griekse
beeldhouwers en schilders als Zeuxis, Apelles en Praxiteles en christelijke kunstenaars
als Rafaël en Guido Reni; op de schildering van ‘grote deugden’ door Homerus,
Milton, Klopstock en Xenophon; op de schildering van ‘algemene ideeën’ (ideae
universales) door Pindarus, Horatius, Ossian en de middeleeuwse troubadours en,
in de moderne tijd, door bijvoorbeeld Cats, Feith, Schiller en Körner. Ook
toneelschrijvers hebben ‘algemene ideeën’ uitgedrukt. Omdat in de natuur het absolute
goed of het absolute kwaad niet bestaat, kunnen volstrekt goede of volstrekt slechte
toneelpersonages niet ontleend zijn aan de vormen der natuur en daarom put de
toneelschrijver uit de wereld der ideeën. Als grote idealistische toneeldichters roemt
Meijboom de Griekse dichters Aischylos, Sophocles en Euripides. Bovendien wijst
hij op het werk van Shakespeare, (nogmaals) Schiller, Körner en Vondel, bij wie
eveneens het streven waarneembaar is ‘vanuit het zintuiglijk waarneembare op te
stijgen tot de idee van het volmaakte en absolute’, om zo bij de toeschouwers de
liefde tot het goede te doen ontbranden.31

De verzoening van realisme en idealisme
Meijboom zoekt een theoretisch fundament op basis waarvan het realisme met het
idealisme kan worden verzoend. Hoe kan de kunst de ideeën en het zintuiglijk
waarneembare, ‘ideae’ en ‘res in facto positae’ verenigen?32 Meijboom wijst
Hemsterhuis' opvatting af, dat de kunstenaar de natuur moet overtreffen door het
over vele individuele voorwerpen en personen verspreide schone in één beeld samen
te brengen. Meer mogelijkheden ziet hij in Schillers cultuurfilosofie, waarin wordt
gesteld dat er twee typen mensen zijn: de realist en de idealist. Deze twee typen zijn
van alle tijden en alle plaatsen. Realisten letten in de
31
32

Ludovicus Suson Petrus Meijboom, Commentatio theologica de ideis et rebus in facto positis,
in re christiana apte conjunctis (Groningen 1840), p. 4-5.
Meijboom, Commentatio theologica, p. 44.
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kunst ‘alleen op met het zinnelijk oog te aanschouwen schoonheid’ en schilderen de
individuele, de ‘ondeelige’ mens. De realistische kunstenaar ontleent zijn vormen
uitsluitend aan de werkelijkheid. Idealisten daarentegen streven ‘naar het ideaal des
schoonen, in hetwelk alle de bestanddeelen des schoonen harmonisch zijn vereenigd’;
zij richten zich ‘op al het voortreffelijke, niet in éénen mensch, maar in het
menschelijke geslacht’ en binden zich niet aan het bestaande. Hun doel is ‘om uit
dit voortreffelijke, door zamenvoeging, schifting en veredeling het volmaakte beeld
der menschheid te doen uitkomen, verre verheven boven de wezenlijkheid’, aldus
Meijboom. De scheidslijn tussen de ‘realist’ en de ‘idealist’ in de kunst wordt gevormd
door de keuze voor de individuele of de algemene vorm. Beide middelen hebben
hun eigenaardige bezwaren: de realistische kunst, die de individuele vorm gebruikt,
bevredigt alleen de zinnelijke behoeften van de mens; de idealistische kunst, die
algemene vormen zoekt, bevredigt alleen de hogere verlangens en behoeften. Deze
bezwaren kunnen niet opgeheven worden, en er moet voor gewaakt worden dat beide
richtingen, die ieder voortkomen uit een oorspronkelijk menselijke behoefte, zich in
de kunst naast elkaar kunnen ontwikkelen. In het afzonderlijke kunstwerk kunnen
de eenzijdigheden niet opgeheven worden. In de totale kunstproduktie van de gehele
mensheid moeten de eenzijdigheden van het realisme en het idealisme opgeheven
worden door beide richtingen naast elkaar een plaats te garanderen.
Meijbooms dissertatie is - al is het dan ook in Witkops resumé van deze Latijnse
dissertatie - het eerste mij bekende geschrift waarin uitgebreid over ‘het realisme’
gesproken wordt. Meijboom spreekt over ‘via realistica’ en over ‘idea’ versus ‘res’,
Witkop over ‘de strijd tussen realisme en idealisme’. Gezien de inspiratiebron van
Meijboom is deze vertaling volledig gerechtvaardigd, en daarmee lever ik het eerder
beloofde argument om bij de bespreking van Meijbooms gebruik van de term
‘realisme’ geen systematisch onderscheid te maken tussen de Latijnse tekst van
Meijboom en de Nederlandse vertaling van Witkop. Rest de vraag waarom Meijboom
in zijn Latijnse tekst niet over ‘realismus’ versus ‘idealismus’ spreekt. Had hij dit
gedaan, dan was hij waarschijnlijk beschuldigd van het schrijven van potjeslatijn.
De uitgang ‘-ismus’ is bekend uit het Grieks, maar wordt als een barbarisme uit het
Latijn geweerd.33
Meijbooms dissertatie heeft weinig aandacht getrokken. Het exemplaar van de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam was in ieder geval niet opengesneden toen
ik het de eerste keer aanvroeg. Zijn proefschrift is een opmerkelijke, maar geïsoleerd
gebleven toepassing van de cultuurfilosofie die Friedrich Schiller in Über naive und
sentimentalische

33

Franz Dornseiff, ‘Der -ismus’ (1948), p. 348.
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Dichtung ontvouwde.34 De typologie die Meijboom hanteert, vindt noch in eigen
werk, noch bij anderen op korte termijn navolging.35

Conclusie 1835-1854
De term ‘realisme’ verschijnt in de jaren twintig van de negentiende eeuw in de
Nederlandse woordenboeken als filosofische en soms als pedagogische opvatting.
In de kunst- en literatuurbeschouwing worden de termen ‘realisme’ en ‘realisten’
vóór 1855 nauwelijks gebruikt. Een uitzondering is de dissertatie van L.S.P.
Meijboom, wiens typologisch gebruik van de termen ‘realisme’ en ‘idealisme’ is
ontleend aan Schillers verhandeling Über naive und sentimentalische Dichtung. In
de tijdschriften wordt Goethe soms beschreven als behorende tot het realistische
karaktertype. Dit gebruik van de term is vooral terug te voeren op de Briefwechsel
tussen Goethe en Schiller.
Het typologisch gebruik van de term ‘realisme’ in het Nieuw Nederlandsch
magazijn van 1852 is een uitvloeisel van de uit de zeventiende eeuw stammende
traditie te spreken over het ‘naturalisme’ van de Nederlandse school.
Op twee plaatsen wordt de term ‘realisme’ pejoratief gebruikt: wanneer Stoof in
1853 de ‘réalistische’ schilder verwijt dat deze zich verliest in detailschoonheid, en
wanneer G.E.C. Croiset, alias W. van Rehburgh, ‘Realisme’ gelijkstelt aan een
platvloerse en materialistische wereldbeschouwing.
Van een historisch of een programmatisch gebruik van de term ‘realisme’ is,
voorzover het esthetische opvattingen betreft, in Nederland vóór 1855 geen sprake.

34
35

Meijbooms studie ontbreekt in E.F. Kossmann, Festrede. Schillerfeier te 's Gravenhage 1805
- 9 mei - 1905. Met eene Nederlandsche Schiller-bibliografie, door Wouter Nijhoff (1905).
Na afronding van zijn studie theologie publiceert Meijboom talloze werken op ethisch,
theologisch en esthetisch gebied. In deze Nederlandstalige verhandelingen gebruikt Meijboom
de termen ‘realisme’ en ‘idealisme’ niet. Wel heb ik de term ‘realist’ aangetroffen in zijn
inleiding bij de Franstalige editie van de werken van de achttiende-eeuwse Nederlandse
filosoof Hemsterhuis, die hij ‘ni idéaliste, ni réaliste, mais l'un et l'autre’ noemt. Zie: ‘Coup
d'oeuil sur Fr. Hemsterhuis et sa philosophie’, Supplément aux oeuvres philosophiques de
François Hemsterhuis, door L.S.P. Meijboom (Leeuwarden 1850), p. 110-227: 214. Daarnaast
bespreekt Meijboom in een Latijnstalige studie over Hemsterhuis uit 1840 verschillende
manieren van filosoferen aan de hand van de begrippenparen ‘dogmatismus’ en ‘criticismus’,
‘naturalismus’ en ‘supranaturalismus’ en ‘realismus’ en ‘idealismus’ (zie de anonieme
recensie over De Francisci Hemsterhusii, door L.S.P. Meijboom, Godgeleerde bijdragen
1840 II, p. 641-659: 656).
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Deel II
‘Realisme’ in de Nederlandse kunst- en
literatuurbeschouwing, 1855-1875
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4 1855-1859: Opkomst van een nieuweling
Dát een Christuskop?...... Houd je stil...... realistisch opgevat, he?...... De
groote knoop doorgehakt. - Sakkerloot! je durft, hoor!...... 't Kostuum van
den tijd - maar, een mooije, verheven uitdrukking in dat gelaat...... Een
fiksche, mooije schepping!
Arnold Ising, 1858

4.1 Het Nieuw Nederlandsch magazijn en de realistische of werkelijke
school (1855)
Eind 1855 wordt in het Nieuw Nederlandsch magazijn, een van de oudste
geïllustreerde tijdschriften van Nederland,1 afwijzend gereageerd op de theorie van
de ‘realistische of werkelijke school’. Volgens de anonieme auteur moet uit een
schilderij ‘waarheid van opmerking’ en ‘waarheid der voorstelling’ blijken, maar hij
laat direct een waarschuwing volgen:
Men merke op, dat wij zeggen waarheid en niet werkelijkheid. Deze beide
woorden zijn te dikwijls door sommige schilders vermengd geworden, en
het is daaraan te wijten, dat eene school is ontstaan, welke den naam van
realistische of werkelijke school draagt, en welker eenig streven tot nu toe
schijnt te zijn geweest, de schepping onder haar platste vormen voor te
stellen. Boven alles vreezende van vooringenomenheid jegens de natuur
beschuldigd te worden, kiest zij bij voorkeur hare leelijkste zijden, en om
haar niet te vleijen, lastert zij haar!2
De verklaring van het ontstaan van de ‘realistische’ school zoekt de auteur in een
verwarring van de begrippen ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’. Om de werkelijkheid
weer te geven, moet de kunstenaar de beelden ontlenen aan het dagelijks leven, en
voorwerpen en personen schilderen zoals men ze dagelijks ziet, maar om waar te
schilderen moet men de voorwerpen en de personen geven zoals de schilder ze gezien
heeft met de mooiste belichting en in de belangrijkste ogenblikken.3 De auteur pareert
bij voorbaat het verwijt van woordenzifterij door erop te wijzen dat het onderscheid
tussen werkelijkheid en waarheid meer is dan een
1
2

3

Hemels en Vegt, Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland, p. 310.
[anon.], ‘Eene Vlaamsche herberg, volgens Isaak van Ostade. Eene les voor jonge
schilders, over het verschil tusschen werkelijkheid en waarheid. Met plaat’, Nieuw
Nederlandsch magazijn 1855, p. 385-386: 386.
Het uit de achttiende eeuw stammende onderscheid tussen ‘réel’ en ‘vrai’ was - zoals ik in
§ 2.2 heb uiteengezet - een van de stokpaardjes van Gustave Planche, vast medewerker van
de ook in Nederland veelgelezen Revue des deux mondes. Eenzelfde onderscheid tussen
‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’ maakt bijvoorbeeld J.F. van Oordt (‘Voorlezing over den
roman van E. Sue. Gehouden in eene vergadering van de Rotterdamsche Afdeeling der
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen’, Vaderlandsche letteroefeningen
1846 II (Mengelwerk), p. 309-335: 321) en A.J. de Bull in ‘Schetsen van Alexander V.H’:
‘Werkelijkheid is 't uiterlijke, de schors. Waarheid het innerlijke, de ziel’ (De kunstkronijk
1851, p. 83-89: 84).
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kwestie van terminologie, en in feite wijst op twee principieel verschillende stelsels
in de schilderkunst. Volgens de schrijver heeft het ene stelsel geleid tot schilders als
Titiaan en Rafaël;4 het andere beginsel tot ‘de slechtste schilders van de Vlaamsche
school’.5
Alleen ‘de slechtste’ schilders uit de Nederlands-Vlaamse traditie wijst de auteur
af. Bij het artikel is een gravure gevoegd naar het schilderij ‘Een Vlaamsche herberg’,
van Isaak van Ostade (Afb. 12). De auteur geeft een uitgebreide beschrijving van dit
schilderij, juist om te laten zien wat het verschil is tussen het ‘werkelijke’ en het
‘ware’. Het verbeeldt een dorpsherberg, waar een wagen voor staat. Op de bok zit
de voerman. Een dienstmaagd komt de herberg uit met een kruik bier in haar handen.
Er staan wat buren te praten. Een hond ligt te slapen. Kippen lopen pikkend rond.
Hoe is het te verklaren dat zo'n eenvoudige afbeelding zo'n betoverende
aantrekkingskracht uitoefent, vraagt de criticus zich af. ‘Waarom? - Omdat deze
voorstelling op de waarheid gegrond is’:
Zij toont ons zonder overdrijving, doch op een goed gekozen uur, een
dorpstafereel in al zijne landelijke eenvoudigheid. Dit stuk aanziende
gevoelen wij denzelfden indruk als hadden wij het oorspronkelijke voor
oogen. Wij gevoelen de frischheid van deze grooten boomen, welke het
rieten dak der hut beschaduwen; de wijngaard slingert zich schilderachtig
tegen de hut op; wij hooren het gemurmel van het water, dat langs het gras
kabbelt. (...) Er ligt in het geheel der compositie eene kalmte, eene
frischheid en rust, welke ons ongemerkt aandoen; men voelt zich geneigd
om voor deze schilderij te gaan zitten en haar geruimen tijd aan te staren.
De toeschouwer voelt de behoefte geruime tijd naar het schilderij te kijken en doet
daarmee precies wat de schilder deed toen hij halt hield en besloot zijn ezel op te
stellen om dit tafereel te schilderen. Tot slot benadrukt de schrijver dat zijn artikel
een duchtige waarschuwing bevat ‘voor jonge schilders, die zich laten medeslepen
door de stelling, dat de natuur altijd fraai is’. De auteur verzet zich aldus met een
beroep op de ‘beau nature’ tegen de ‘werkelijke school’. De realistische school werkt
zijns inziens naar het onjuiste beginsel dat de kunstenaar de werkelijkheid moet
kopiëren. Het zogeheten ‘dichterlijke eener schilderij’ wordt echter niet opgewekt
door de afgebeelde voorwerpen op zich zelf, maar is gelegen in de gevoelens die het
schilderij opwekt bij de toeschouwer.6 Daarom moet de schilder niet klakkeloos
schilderen wat hij ziet, maar ‘zonder overdrijving’ en ‘op een goed gekozen
4

5

6

De keuze voor Titiaan en Rafaël als vertegenwoordigers van ‘het andere stelsel’ is tamelijk
willekeurig. Belangrijker is dat zij vertegenwoordigers zijn van de Italiaanse school uit de
vijftiende en zestiende eeuw die in de kritiek vaak geplaatst wordt tegenover de realistische
manier van schilderen (Du Val, The subject of realism, p. 65).
De Franse critici maakt zeker tot 1830 geen onderscheid tussen de Vlaamse en de Nederlandse
school. Vaak werd ‘de Vlaamse school’ als algemene term gebruikt. Zo vergelijkt de Revue
des deux mondes in 1847 de schrijver Balzac met de ‘Flamands’ Gerard Dou, Teniers, Van
Mieris en Rembrandt. (Deze vergelijking is opgenomen in H. van der Tuin, ‘Les vieux
peintres des Pays-Bas et quelques comptes rendus en France de la première moitié du XIXe
siècle’ (1942), p. 271; zie ook Ten Doesschate-Chu, French realism, p. 12-13.)
De opvatting dat het, ook bij de beoordeling, gaat om de gevoelens die het kunstwerk oproept
en niet om de morele indruk wordt het eerst verdedigd door Abbé Du Bos (1670-1742) in
zijn Réflexions critiques sur la poésie et la peinture uit 1719. Volgens deze opvatting moet
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12 ‘Eene Vlaamsche herberg. Naar eene schilderij van Isaak van Ostade’
Houtsnede (21,5 × 17 cm), Nederlandsch magazijn 1855, p. 385

uur’ zijn schilderij samenstellen. De kunst van de schilder ‘bestaat vooral daarin, om
tusschen zijn werk en ons eene onzigtbare keten daar te stellen, waarlangs de
electrische vonk zich verspreidt, en waardoor wij den terugschok ontvangen van de
aandoeningen, welke hij met het penseel heeft geschetst’.7 De schilder moet niet de
werkelijkheid, maar de waarheid schilderen.

7

een schilder een onderwerp kiezen dat de toeschouwer emotioneel zou raken wanneer deze
het echt zou zien. De schilder moet zorgen dat de toeschouwer door het schilderij ervaart
wat iedere toeschouwer in het echt zou ervaren (zie Pochat, Geschichte der Ästhetik, p.
371-373 en M. Iknayan, The concave mirror. From imitation to expression. French esthetic
theory 1800-1830 (1983), p. 13). Zie voor Nederland in het bijzonder: J.J. Kloek, ‘Rhijnvis
Feith, het belang en de gevoelige lezer. Een receptie-esthetische problematiek avant la lettre’
(1981).
[anon.], ‘Eene Vlaamsche herberg, volgens Isaak van Ostade’, p. 385-386.
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4.2 T. van Westrheene, Wz. (1855-1856)
Tobias van Westrheene, Wz. (1825-1871)8 publiceert in 1856 een boek over Jan
Steen en de Nederlandse schilderkunst. In 1855 schrijft hij in de Algemeene konsten letter-bode over de Parijse wereldtentoonstelling,9 en, in hetzelfde jaar,10 stelt hij
voor het gezaghebbende tijdschrift De kunstkronijk11 een bijlage van ruim zeventig
pagina's samen over ‘De

13 ‘Het gebouw der schoone kunsten’ [van de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1855]
Lithografie (15,5 × 23,3 cm), Kunstkronijk 1856 (Bijlage), t.o. p. 14

8

9

10

11

T. van Westrheene, Wz. volgt aanvankelijk een schilderopleiding maar dit wordt een ‘mislukte
proefneming’ die hij wegens gebrek aan talent afb reekt (J.G. Frederiks en F. Jos. van den
Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1891),
p. 880). Hij besluit met schrijven en vertalen zijn kost te verdienen, waarmee hij een van de
weinige broodschrijvers is in deze periode. Vanaf 1850 maakt hij naam met romans en
verhalen en met artikelen over literatuur en beeldende kunst in tijdschriften als de
Vaderlandsche letteroefeningen, de Algemeene konst- en letter-bode en De kunstkronijk.
Nadere gegevens over T. van Westrheene, Wz. zijn te vinden in de biografische schets die
A. Ising schreef voor de Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij
der Nederlandsche letterkunde (1872) en in het overlijdensbericht in De Nederlandsche
spectator 1871, p. 318-320.
Van Westrheene behoort sinds 1854 tot de redactie van het weekblad de Algemeene konsten letter-bode. In 1854 wordt de Algemeene konst- en letter-bode overgenomen door een
nieuwe redactie, waarin ook R.C. Bakhuizen van den Brink, M.F.A.G. Campbell en J.
Tideman zitting hebben. Zie over de Algemeene konst- en letter-bode de gelijknamige studie
van I. Vermeiren uit 1972.
Op 14 juni 1855 kondigt het Nieuwsblad voor den boekhandel de eerste vier afleveringen
van deze artikelenreeks aan. In totaal worden achttien afleveringen gewijd aan de Parijse
tentoonstelling.
De kunstkronijk stond onder redactie van Mr. J. van Lennep en S.J. van den Bergh en is
tevens het orgaan van de maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam. Met ingang van de
achttiende jaargang (dus vanaf april 1856) wordt Van Westrheene hoofdredacteur van De
kunstkronijk.
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algemeene tentoonstelling van kunst en industrie te Parijs, in 1855’. Schrijven over
de wereldtentoonstelling was geen eenvoudige taak als men bedenkt dat niet alleen
een min of meer gemotiveerd oordeel moet worden uitgesproken over de
tentoonstelling in het Palais d'industrie, waar men onder andere vogelkooien, bureaus,
zilverwerk, boekbanden, damescorsetten, preekgestoelten en rottingen en karwatsen
kan bewonderen, maar dat daarnaast ook de catalogus van de kunsttentoonstelling
5112 nummers bevat. Nooit eerder was er gelegenheid geweest de moderne kunst
uit zoveel verschillende landen en van zulke uiteenlopende richtingen te bestuderen
en te vergelijken.12 De critici stonden voor de taak een gids te schrijven die niet alleen
het publiek tot rondleiding kon dienen bij de bezichting van de overstelpende
hoeveelheid geëxposeerde werken, maar die bovenal inzicht moest verschaffen in
doel en betekenis van de nieuwe kunstvormen.13 De behoefte tot vergelijking werd
sterker gevoeld naarmate de traditionele canon aan gezag inboette en de
contemporaine kunst zich losmaakte van de academische traditie, alleen al omdat
men de anarchie vreesde die door het machtsvacuüm zou kunnen ontstaan.14 Van
Westrheene is een van de critici die de gelegenheid aangrijpt om een analyse te geven
van ‘den aart en de verscheidenheid van het streven en werken van onzen tijd op het
heerlijke en onbegrensde gebied van het Schoone, omtrent de beginselen, die daaraan
ten grondslag liggen, de doeleinden, die worden nagestreefd’ en bovendien inzicht
te verschaffen ‘omtrent de hoogte, waarop men de kunst, bij eene onpartijdige
vergelijking, in de verschillende landen van Europa verheven ziet’.15 Met deze drie
publikaties, één in boekvorm en twee in gezaghebbende tijdschriften, tekent Van
Westrheene zich af als een van de belangrijkste kunstcritici, zowel voor de
contemporaine kunst als voor de kunst van ouder datum.

Van Westrheene in de Algemeene konst- en letter-bode (1855)
Vanaf 23 juni 1855 schrijft Van Westrheene in tien wekelijkse afleveringen over de
‘Tentoonstelling te Parijs’.16 Hij betreurt het dat de Nederlanders hun inzending niet
beter hebben verzorgd, waardoor de Nederlandse schilderkunst in het niet zinkt naast
‘de kolossale, werkelijk schoone of meer pretentieuse producten’ uit de andere landen.
12
13
14
15

16

Elizabeth Gilmore Holt, The art of all nations, 1850-1873. The emerging role of exhibitions
and critics (1981), p. 111.
Holt, The art of all nations, p. XXV en XXX.
Francis Haskell, Rediscoveries in art: some aspects of taste, fashion and collecting in England
and France (1976), p. 5.
T. van Westrheene, Wz., ‘De algemeene tentoonstelling van kunst en industrie te Parijs, in
1855’. Opgenomen met een afzonderlijke paginering in De kunstkronijk 1856. Hier p. 1. In
de paginering is een fout geslopen. De bladzijden 21-24 komen tweemaal voor, nadat de
nummers 17-20 bij ongeluk overgeslagen zijn. De tweede keer zijn de pagina-nummers
gemarkeerd met een asterisk (*). Ik houd me bij de verwijzingen aan de paginering zoals die
in De kunstkronijk is aangegeven.
T. van Westrheene, Wz., ‘Tentoonstelling te Parijs’, Algemeene konst- en letter-bode 1855
I, p. 196-198 (23 juni); II, p. 205-207 (30 juni); III, p. 213-215 (7 juli); IV, p. 221-223 (14
juli); V, p. 234-235 (21 juli); VI, p. 241-243 (28 juli); VII, p. 257-259 (11 augustus); VIII,
p. 274-275 (25 augustus); IX, p. 289-291 (8 september); X, p. 297-298 (15 september). De
afleveringen verschijnen wekelijks, behalve wanneer er wegens plaatsgebrek (zie bericht
van de redactie, p. 251) van die regelmaat moet worden afgeweken.
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Toch vormt de Nederlandse afdeling op de tentoonstelling voor hem een welkom
rustpunt.
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14 Reproduktie naar T.S. Cool, ‘Chactus en de kluizenaar hij het lijk van Atala (Chateaubriand)’
(Ingezonden naar de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1855)
Lithografie (18 × 25, 1 cm), Kunstkronijk 1856, t.o. p. 26

Waarlijk, het is weldadig, wanneer men, verbijsterd door den schitterenden
logen, door de grootheid, die op verre na niet altijd grootschheid is, door
de disharmonie en de vermoeiende bontheid, die de schaduwzijde uitmaakt
van zoo vele, anders heerlijke en grandiose, scheppingen, uitrusten kan
bij de kalme, eenvoudig ware, helder en toch krachtige, harmonieuse
schilderijen, welke uit het vaderland hierheen zijn gezonden.17
Na een lofzang op de Nederlandse kunst en haar ‘gemoedelijkheid, eenvoud en
waarheid’ onderwerpt Van Westrheene in de volgende afleveringen de buitenlandse
inzendingen aan een nader onderzoek. Hij wil geen partij kiezen voor een of andere
richting in de beeldende kunst, tenminste ‘zoo lang het geen bepaald slechte was’,
zoals hij er fijntjes aan toevoegt.18 In de tien afleveringen bespreekt hij
achtereenvolgens de schilderwerken, de beeldhouwwerken en de inzendingen op de
nijverheidstentoonstelling. Aan deze besprekingen laat hij een uitgebreide inleiding
voorafgaan waarop ik wat uitvoeriger inga, om straks te kunnen laten zien in welk
verband hij de termen ‘realisme’, ‘realistisch’ en ‘realisten’ gebruikt.

17
18

Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 198.
Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 221.
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• De vier hoedanigheden van de kunst
Volgens Van Westrheene is iedere richting in de moderne kunst op deze
tentoonstelling vertegenwoordigd. De verschillende richtingen (Van Westrheene
spreekt over ‘de hoedanigheden, welke zulk eene richting eigen zijn’) tekenen zich
als volgt af:
(...) zoo als bij de eene kracht en rijkdom van kleur, bij de andere zuiverheid
en strengheid van teekening, bij eene derde diepte en beteekenis der
aesthetische of wijsgeerige gedachte, bij eene vierde geestigheid en
levendigheid in opvatting en voorstelling.19
Aan deze opsomming van de vier ‘hoedanigheden’ ligt een bij de kunstcritici van
zijn tijd zeer gangbare indeling ten grondslag: die naar kleur, tekening (lijn), gedachte
en voorstelling. Bij de koloristen is het volgens Van Westrheene belangrijk dat het
kleurgebruik krachtig is en rijk, terwijl bij de lijnschilders de zuiverheid van de lijn
het belangrijkste beoordelingscriterium is. Aan de derde en vierde ‘hoedanigheid’,
gedachte en voorstelling, ligt het even gangbare onderscheid ten grondslag tussen
de kunstenaars die een idee uitdrukken en de kunstenaars die de werkelijkheid
nabootsen.20 Bij de kunstenaren der idee weegt bij Van Westrheene het zwaarst dat
de uitgedrukte gedachte, of deze nu van esthetische of wijsgerige aard is, een zekere
diepgang en waarde heeft. Bij de kunstenaars die primair de werkelijkheid willen
nabootsen, stelt hij als eis dat zij niet bij de werkelijkheid blijven staan. Zij moeten
de dode materie bezielen en ‘geest en leven’ brengen in de, in principe dode,
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.21
Bij de beoordeling van de verschillende nationale bijdragen komen de vier factoren
(kleur, lijn, gedachte en voorstelling) in enigerlei vorm steeds terug. Zo zegt Van
Westrheene dat een schilderij van Andreas Gastaldi getuigt van ‘veel gevoel voor
kleur en (...) daarenboven goed van opvatting maar zwak van teekening’ is.22 Het
werk van Gastaldi krijgt dus een voldoende voor ‘kleur’ en ‘voorstelling’, maar een
onvoldoende voor ‘lijn’. De Belgische inzending wordt volgens Van Westrheene
gekenmerkt door wat de kunstkenners waarderen als ‘den zin voor waarheid en kleur,
die, onder verschillende gedaanten, toch altijd in de Vlamingen is blijven voortleven’,
een vormgetrouwheid die door het grote publiek als technische perfectie wordt
geroemd. De keerzijde is echter dat men bij hen tevergeefs een diepe gedachte zoekt.23
De Belgen krijgen dus een onvoldoende voor ‘gedachte’, maar een voldoende voor
‘voorstelling’ en ‘kleur’. In deze zin vormen de Belgische werken de tegenpool van
de meeste Engelse schilderijen, die Van Westrheene als volgt karakteriseert:
19
20
21

22
23

Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 205.
Zie bijvoorbeeld de in § 3.3 besproken dissertatie van Meijboom uit 1840 over het onderscheid
tussen ‘realisten’ en ‘idealisten’ in de kunst.
Zo zegt Van Westrheene bijvoorbeeld dat het werk van de Franse landschapschilder Alexandre
Decamps, die op de Wereldtentoonstelling met zestig werken is vertegenwoordigd, ‘meestal
geestig gecomposeerd’ is (Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 223).
Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 206. Het betreft ‘Parisina en de gevangenen
van Chillon’ van Andreas Gastaldi, ingezonden door het koninkrijk Sardinië.
Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 206.
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De gedachte is meestal gelukkig, oorspronkelijk en zuiver, maar zij wordt
ook meestal teruggegeven in vormen, wier aanschouwelijkheid niet kan
doen vergeven, dat ze zondigen tegen de waarheid, den goeden smaak, en
het gevoel van kleur en harmonie. Over het algemeen toonen de Engelschen
zich veel beter teekenaars dan koloristen.24
De Engelse schilders krijgen dus een goed cijfer voor ‘gedachte’ en ‘lijn’, maar een
onvoldoende voor ‘voorstelling’ (waarheid) en ‘kleur’. De Engelse beeldhouwkunst
krijgt van Van Westrheene alleen een voldoende voor de ‘lijn’: ‘Over het algemeen
zijn de engelsche beeldhouwwerken streng van teekening, maar missen zij het ideale
in de vormen. Men herinnert zich daarbij te veel de modellen die er voor geposeerd
hebben’. Datzelfde kan niet gezegd worden van de Duitse inzending, waarin hij een
duidelijke tendens waarneemt:
Dat beginsel is in de eerste plaats een zichtbaar en krachtig streven om
niet slechts de uiterlijke, de pittoreske zijde van eenig onderwerp te
schilderen, maar om ook de wijsgeerige gedachte, de openbaring van het
intellectuele of gevoelsleven van den individu of van de menschheid in
de zichtbare vormen terug te geven.25
De Duitse schilders proberen dus volgens Van Westrheene een gedachte uit te drukken
in een werkelijkheidsgetrouwe voorstelling, een streven dat volgens hem overigens
vaak tot halfslachtigheid leidt. Er ontstaat strijd tussen ‘de gedachte’ en ‘de
voorstelling’.

• Het realistisch element in de schilderkunst
De eerste plaats waar Van Westrheene de term ‘realistisch’ gebruikt, is in de tweede
aflevering, wanneer hij naar aanleiding van de Belgische inzending opmerkt:
Het is merkwaardig te zien, hoe het realistisch element bij de meeste Belgen
de plaats van de romantiek heeft ingenomen. A. Stevens is een van de
gelukkigste voorstanders van die richting; hij moet zich echter voor
overdrijving wachten: Ce qu'on appelle le vagabondage heet eene van
zijne schilderijen, welke eenige chasseurs de Vincennes voorstelt, eene
arme vrouw met haar kind wegvoerende. De armoede, al het pijnlijke en
droevige van een kouden winterdag in de besneeuwde straten, is meesterlijk
uitgedrukt, maar op het gevaar af van plat en trivial te worden.26
Wat Van Westrheene hier precies met ‘het realistisch element’ bedoelt is niet
duidelijk. Ik neig ertoe te zeggen dat hij ‘romantiek’ gebruikt ter aanduiding van het
beginsel dat de kunst primair een of andere gedachte (dat wil zeggen een ideaal, een
gedachte werkelijkheid, een fantasie) moet uitdrukken, en dat hij ‘het realistisch
24
25
26

Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 213.
Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 214.
Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 206.
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element’ gebruikt om erop te wijzen dat in België de aandacht verschuift naar de
weergave van de tastbare werkelijkheid. Belangrijker dan de precieze betekenis van
de uitdrukking ‘het realistisch element’ in deze passage is het feit dat ze wordt
gebruikt, dat Van Westrheene haar opschrijft alsof het een uitdrukking is die voor
zichzelf spreekt en dat hij de opkomst van het realistisch element als een ‘richting’
kwalificeert.
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In de derde aflevering bespreekt Van Westrheene de Duitse schilderwerken, waarin
Van Westrheene het streven signaleert naar een vereniging van wijsgerige gedachte
met waarheid van voorstelling: men wil niet slechts ‘de uiterlijke, de pittoreske zijde
van eenig onderwerp’ schilderen, maar bovendien de wijsgerige gedachte ‘in de
zichtbare vormen terug (...) geven’. In de historiële schilderkunst pogen de Duitse
schilders zo te komen tot de combinatie van historische getrouwheid enerzijds en
‘het uitdrukken van wijduitgestrekte, veelomvattende denkbeelden’ anderzijds. Deze
combinatie slaagt niet altijd omdat dergelijke denkbeelden niet altijd geschikt zijn
‘om gekneed en geperst te worden in de vormen, waarover de beeldende kunst te
beschikken heeft’. Zowel de gedachte als de vorm lijdt hieronder: het beeld wordt
verwrongen en de gedachte onbegrijpelijk. Ook in de Duitse genre-schilderkunst ziet
Van Westrheene die halfslachtigheid die het gevolg is van het streven tegelijkertijd
‘een zuiver pittoresk element’ en een ‘wijsgeerige gedachte’ te schilderen. Te vaak
heeft het pittoreske zich verzelfstandigd waardoor de uitdrukking van de gedachte
en de virtuositeit van uitvoering met elkaar in strijd komen. Eenzelfde strijd tussen
‘gedachte’ en ‘voorstelling’ ziet hij ook in de Duitse landschapschilderkunst:
Ook in het landschap is er worsteling op te merken en wel tusschen de
meer realistische wijze van zien en schilderen der natuurverschijnselen,
en het oude begrip van het dusgenaamde stylistische landschap. Jammer
genoeg loopt er hier zoowel als daar veel manier en affectatie onder.27
De landschapschilder kan op twee manieren aan zijn stof komen: door te putten uit
de conventionele vormen en idealen of door eigen studie van de werkelijkheid. Het
laatste is de landschapskunst volgens ‘de meer realistische wijze van zien en
schilderen’; het eerste, het stilistische landschap, dankt zijn ontstaan aan de
conventionele opvatting. De term ‘realistisch’ krijgt bij Van Westrheene dus een
plaats in de oppositie ‘gedachte’ versus ‘voorstelling’ (= vorm). Een aparte plaats is
echter beschoren aan ‘Le Réalisme’, een met een hoofdletter geschreven eigennaam.

• Le Réalisme
De vierde aflevering is geheel gewijd aan de schilderijen van de Franse inzending.
Tot besluit van deze aflevering schrijft Van Westrheene:
Ik kan niet eindigen zonder gesproken te hebben van den meest
excentrieken der dusgenaamde realisten in de fransche school, Courbet.
Hij heeft elf schilderijen op deze tentoonstelling; ongeveer een gelijk aantal
was geweigerd, waarschijnlijk omdat men meende dat het realistisch

27

Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 214. In ‘Über einfache Nachahmung
der Natur, Manier und Stil’ in de beeldende kunst, uit 1789, spreekt Goethe afkeurend
over ‘eenvoudige nabootsing’ en ‘manier’ en positief over ‘stijl’. Zie over de
geschiedenis van de termen ‘manier’ en ‘stijl’ het opstel van Ursula Link-Heer,
‘Maniera. Überlegungen zur Konkurrenz von Manier und Stil (Vasari, Diderot, Goethe)’
(1986).
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element wat al te veel heerschappij in die schilderijen voerde. Welnu,
Courbet heeft zich niet laten afschrikken. Sints eenige dagen28 heeft

28

De aflevering is ondertekend: ‘Parijs, Juli 1855’, en verscheen in de Algemeene konsten letter-bode van 14 juli.
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hij onmiddelijk naast het Palais des Beaux-Arts [het
tentoonstellingsgebouw, TS] eene eigene tentoonstelling van veertig van
zijne schilderijen geopend. Groote biljetten, vooral in de stad, waarop met
reusachtige letters de leus: le Realisme te lezen staat, noodigen tot de
bezichtiging uit. Ik heb er natuurlijk aan voldaan, en ben zoo mogelijk
door het aanschouwen van die ultra-realistiche [sic] schilderijen gekomen
tot de overtuiging, dat Courbet een kunstenaar is van groot talent, maar
dat hij, òf door valschen smaak geleid, òf om zich te doen opmerken, juist
datgene uit de natuur met de meeste waarheid tracht terug te geven, wat
er ons in stuit en waarvan de kunstenaar anders het oog afwendt.
Daarenboven is er eene zekere pretentie, iets dat naar opzettelijke
verkrachting van de regelen van schoonheid en welstand zweemt, niet in
te miskennen. Intusschen bereikt hij zijn doel; er wordt van hem
gesproken.29
Courbet beschikt volgens Van Westrheene over grote technische capaciteiten maar
ontbeert goede smaak of wil provoceren. Welke andere redenen zou een schilder
kunnen hebben zo tegen alle regels van het decorum te zondigen en nu juist datgene
uit de natuur te kiezen dat afstotend is en gewoonlijk door een kunstenaar juist niet
als onderwerp verkozen wordt? Tot een bevredigende verklaring van Courbets
‘ultra-realisti[s]che schilderijen’ komt Van Westrheene niet. Hij beschouwt het
realisme van Courbet als een overdrijving van het belang van ‘het realistisch element’.
De provocerende eenzijdigheid die spreekt uit de werken van Courbet en uit de titel
van diens tentoonstelling wekt bij Van Westrheene wrevel en onbegrip.

• Het realistisch element in de beeldhouwkunst
In de schilderkunst keurt Van Westrheene het streven naar waarheid van voorstelling
goed, maar in de beeldhouwkunst niet. Daarin moet het streven naar het ideale op
de voorgrond staan. Van Westrheenes hoogste lof geldt ‘Danaïde’ van de Duitse
beeldhouwer Christian Daniel Rauch30:
(...) geen enkel beeld op deze tentoonstelling nadert zoo dicht aan het
antiek. De kop is onbeschrijfelijk edel, de vormen zijn idealiesch schoon;
de rust, de plastische rust, welke uit die strenge lijnen en die karige, maar
heerlijke drapeering spreekt, verheft dit beeld verre boven alle andere,
waarin altijd nog iets van het model is overgebleven, dat afbreuk doet aan
het ideale karakter.
In de beeldhouwkunst wil Van Westrheene dus alleen ‘lijn’ en ‘gedachte’ zien. Kleur
is in de beeldhouwkunst altijd uit den boze, maar ook van ‘voorstelling’, van enigerlei
blijk van natuurnabootsing, moet niets te merken zijn. Tot zijn spijt heeft hij echter
29
30

Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 223.
Dezelfde Rauch wordt door Th. Fontane geprezen om het realisme van zijn standbeeld van
Frederik de Grote (zie § 2.3). Het gaat bij de ‘Danaïde’ echter niet om een standbeeld, maar
om een mythologisch beeld.
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ook onder de beeldhouwers ‘realisten’ aangetroffen, dat wil zeggen, beeldhouwers
die de natuurgetrouwe nabootsing wel belangrijk achten:
Ook onder de beeldhouwers heeft men realisten, die meenen dat de calque
[kopie, imitatie, TS] van de natuur voor 't minst evenveel beteekent, als
hare dichterlijke vertolking. Een negerslaaf na de ontfangene bastonnade,
van Vanhove (...), is zulk
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eene calque die, ik wil het gaarne bekennen, met veel kennis en talent is
gemaakt; er is zelfs meer actie, meer leven in dan in de meeste andere
calques, en dat zegt veel.
‘Actie’ en ‘leven’: het zou een compliment zijn als Van Westrheene een schilderij
besprak, maar de beeldhouwer moet geen leven brengen in de afbeelding, maar juist
streven naar de ideale vorm. Het levende, het dramatische, de actie moet
voorbehouden blijven aan de schilderkunst. Tot zijn spijt ziet hij echter in vrijviel
alle beeldhouwwerken van zijn tijd dat ‘genre-achtige,’ zoals hij het noemt,
overheersen.31

Van Westrheene in De kunstkronijk (1855)
Van Westrheene volgt in de bijlage in De kunstkronijk het in zijn tijd gangbare
taalgebruik door over ‘scholen’ te spreken wanneer hij de verschillende nationale
inzendingen bedoelt. Achtereenvolgens stelt hij aan de orde: de Franse, de Engelse,
de Belgische, de Hollandse en de Duitse school waarna hij nog enige bladzijden
wijdt aan ‘Verschillende scholen uit noordelijk en zuidelijk Europa’.32 Iedere school
heeft zijn eigen, nationale traditie, en die traditie speelt bij Van Westrheene een
cruciale rol in de beoordeling van de tegenwoordige kunstwerken.
De kunst dezer eeuw, zelfstandig, krachtig en oorspronkelijk voortstrevende
op den weg naar het verhevene ideaal, haar door een roemvol voorgeslacht
aangewezen, zoekende naar een nieuw, eigenaardig en waardig karakter,
om zich te onderscheiden van en te handhaven nevens de kunst van
vroegere eeuwen - ziedaar dan het eerste en voornaamste, dat ik wil trachten
in deze kolommen te doen erkennen, als het hoofdverschijnsel in den
wedstrijd der scholen en der richtingen.33
De kunst van de negentiende eeuw moet enerzijds de weg volgen die de traditie
aanwijst, maar anderzijds moet ze zich onderscheiden en zelfstandig handhaven ten
opzichte van de kunst van ouder datum. Voordat Van Westrheene de verschillende
nationale inzendingen aan zijn oordeel onderwerpt, geeft hij daarom eerst een
31

32

33

Van Westrheene, ‘Tentoonstelling te Parijs’, p. 234. Daar geeft Van Westrheene ook de
volgende beschrijving van het beeld ‘Eva met hare beide kinderen in den schoot’ van Jean
Baptiste Debay: ‘(...) het is eene heerlijke gedachte, die Eva met hare beide kinderen in den
schoot, die moeder, welke de beide zonen, waarvan de een eenmaal de moordenaar zal worden
van den anderen, met hare armen omvat. En toch, toch is er zelfs hier iets kleins in de
opvatting; het onderwerp is niet uitgeput, het is een genre - geen historiesch beeldhouwwerk.
Eva is hier eene moeder als elke andere en niets is er dat u bij haar doet denken aan de
algemeene moeder van het menschelijk geslacht’.
Van Westrheene volgt de indelingscriteria die sinds het einde van de achttiende eeuw in
musea werden gehanteerd: eerst naar de kunsten, daarna per land en ten slotte chronologisch.
Zie: Debora J. Meijers, Klasseren als principe. Hoe de k.k. Bildergalerij te Wenen
getransformeerd werd in een ‘zichtbare geschiedenis van de kunst’ (1772-1781) (1990), p.
3-5.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 2.
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vergelijkende karakteristiek van de verschillende nationale tradities, waarbij hij de
term ‘realisme’ in een nieuwe betekenis gebruikt.
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• De Franse school
Van Westrheene opent met de ontstaansgeschiedenis en de tegenwoordige toestand
van de Franse kunst, die zo vaak ‘hier een beschamend, daar een gevaarlijk, elders
weder een weldadig voorbeeld’ is geweest voor kunstenaars uit andere landen. De
Franse kunst is volgens Van Westrheene tot het begin van de zestiende eeuw
verzonken ‘in eene diepe nacht van barbaarschheid en bijgeloof’. Pas na 1515,
wanneer Koning Frans I Italiaanse beeldhouwers, schilders en graveurs naar Frankrijk
haalt, komt de kunst tot bloei. Een waarlijk Franse school ontstaat pas rond het midden
van de zeventiende eeuw met schilders als Nicolas Poussin, Eustache Lesueur en
Pierre Pujet. De bloeitijd van de Franse school is echter slechts kort; rond het midden
van de achttiende eeuw ontaarden de beeldhouwkunst en schilderkunst in wat Van
Westrheene noemt ‘manier en behendigheid’. Maar een nieuwe toekomst gloort:
Te midden van dit verval vertoonden zich de eerste sporen van de nieuwe
richting, die de Fransche kunst ook hare wedergeboorte zou schenken.
Die richting, het was het realisme, gepredikt en als beginsel aangenomen
door Chardin, Greuze, Vernet, enz.
Wat bedoelt Van Westrheene hier met ‘realisme’? Iets kan afgeleid worden uit de
schilders die hij noemt: Jean Baptiste Siméon Chardin is een schilder van stillevens,
genrestukken en meisjesbeeltenissen; Jean Baptiste Greuze schildert genrestukken,
waarbij hij zowel in onderwerp als in kleurkeuze beïnvloed is door de
zeventiende-eeuwse Nederlandse schilders; Claude Joseph Vernet maakt overwegend
landschappen en zeetaferelen. ‘Realisme’ heeft hier een wat vage betekenis. Uit de
context is op te maken dat Van Westrheene het beschouwt als een gezond beginsel
dat tegenwicht kan bieden aan de valse smaak en de mode die voorschrijft dat de
kunstenaar allerlei triviale voorstellingen moet afbeelden ten gerieve van de huizen
der rijken en de boudoirs van de courtisanes.
Wat Van Westrheene met ‘realisme’ bedoelt, wordt in de loop van het artikel
duidelijker. Op het bovenstaande citaat volgt een alinea die opent: ‘Maar niet
onbelemmerd of onvermengd zou het realisme zich ontwikkelen’. Van Westrheene
wijst op de invloed van de klassieken en van het academisme in de achttiende eeuw.
Hij bespreekt een grote verscheidenheid van schilders wier werk, hoe groot bij
sommigen ook de invloed van het romantische kleurgebruik is, op enigerlei wijze
terug te voeren is tot het beginsel van de school van David: de oriëntatie op de
klassieken. Hij bespreekt bijvoorbeeld het werk van Ingres, Eugène Delacroix en
Ary Scheffer, en vervolgt dan:
Daarnevens en daartusschen hadden zich de kiemen van het realisme, door
Greuze en eenige van zijne tijdgenooten gezaaid, onmerkbaar ontwikkeld;
vermengd met de romantiek, en ditmaal, grillig genoeg, gepaard aan een
gloeiend, oostersch koloriet, vertoont het zich op geheel oorspronkelijke
wijze in Decamps. Over het algemeen schoot het vooral wortel bij de
koloristen bij uitnemendheid; Couture, Diaz en zoovele anderen leveren
hier het bewijs, hoe het zich vormde tot eene geheel nieuwe richting, die
echter, terwijl de conventie in de vormen, zoowel als de gehoorzaamheid
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aan de overlevering op het gebied der opvatting, voor goed was
afgezworen, maar al te veel in zich opnam van het conventionele, het
gemanierde in de uitvoering,
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van de overdrevene hulde van het procédé, die den vervaltijd der fransche
kunst in de vorige eeuw kenmerkte.34
Het beginsel van het realisme, in Frankrijk geboren in het midden van het achttiende
eeuw, kent dus tot halverwege de negentiende eeuw verschillende
verschijningsvormen. Nog steeds heeft Van Westrheene echter geen duidelijke
omschrijving gegeven van wat hij er onder verstaat. Het realisme blijkt vooral goed
te aarden bij uitgesproken koloristen als Thomas Couture en de genre- en
landschapschilder Narcisse Diaz de la Peña. Van Westrheene lijkt iets dichter bij een
duidelijk afgebakende betekenis van de term ‘realisme’ te komen wanneer hij als
negatieve kenmerken van het realisme noemt: het afwijzen van de conventionele
vormentaal en de traditionele opvatting van het onderwerp.35
Uit de geschiedenis blijkt volgens Van Westrheene dat de Franse kunstenaars
steeds dezelfde fout maken: ze overdrijven. Door die overdrijving wordt een op zich
waardevol beginsel tot een ‘manier’. Ook het realisme heeft te lijden onder deze
typisch Franse fout. Door de grote aandacht voor het procédé, voor het technische
en conventionele aspect, maken de realisten de kunst tot een kunstje, een
gemaniëreerdheid waarvoor de Franse kunst, zoals de afgelopen tijd weer eens
bewezen is, steeds moet blijven waken:
Eindelijk hebben wij hier nog te doen met de vormen, waarin zich het
realisme in den jongsten tijd heeft geopenbaard, namelijk in eene zóó
nuchtere, zóó prozaïsche opvatting en vertolking der werkelijkheid, dat
men zich niet kan weêrhouden te denken aan eene opzettelijke
verwaarloozing van hetgeen reeds op zich zelf poëtisch is in de uiterlijke
verschijning der natuur - iets dat even goed eene gemanierdheid, eene
affectatie is als elke andere.
Intusschen is er in dat streven naar strikte, zij het dan ook onbehagelijke,
waarheid, iets dat getuigt van oorspronkelijkheid en... bijna had ik
geschreven: goede trouw. En toch is dit juist wellicht het grootste gebrek
van de jongere fransche school, dat zij het realisme, de ernstige studie der
natuur, met gemoedelijkheid schijnt te willen, en toch, bij eene
naauwkeurige beschouwing, blijkt ontcierd te worden door eene vaak
onuitstaanbare pretentie, door het wanhopig najagen van nieuwe procédés,
en vóór alles het oog wil trekken door het vreemde. De mode, die grillige
koningin, in Frankrijk slaafscher dan ergens elders gediend, heerscht er
ook maar al te veel op het gebied der kunst. Zich tot mode te verheffen,
en op hare beurt als mode gevleid en stoffelijk beloond te worden - ziedaar
34
35

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 11.
De betekenis van een term als ‘realisme’ is vaak alleen antithetisch te omschrijven; andere
stromingen zijn immers niet alleen ‘anders’ maar ook ‘tegenovergesteld’. Zie bijvoorbeeld
de volgende uitspraken van Van Westrheene: ‘Maar laat ons, eer wij verder van de ontrouwe
of twijfelachtige vertegenwoordigers der akademie naar hunne navolgers of de voorstanders
der tegenovergestelde richting afdwalen, nog voor eenige oogenblikken tot de adepten der
akademische leer terugkeeren’ (p. 24 [=20]). Zie ook p. 30, waar Van Westrheene over
idealisten in de landschapschilderkunst opmerkt: ‘Ik herhaal het, op hun standpunt zijn zij
(...) uitstekende kunstenaars; de tegenovergestelde richting wordt intusschen met schier even
veel talent gevolgd’ (cursivering van mij, TS).
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vaak het hoogste dat eene kunstrichting schijnt te bedoelen, meestal ten
koste van den goeden smaak.36

36

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 11-12. Overigens vertoont Van
Westrheenes kritiek op Courbets gemaniëreerdheid opvallende gelijkenis met het
oordeel dat Théophile Gautier over Courbet velde. Deze typeerde Courbet als ‘a
mannerist of ugliness’ (geciteerd naar de Engelse vertaling in Holt, The art of all
nations 1850-1873, p. 6).
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Het gevaar Van Westrheene mis te verstaan is groot, juist omdat hij hier zo'n
eenvoudige omschrijving lijkt te geven van het woord ‘realisme’. Is ‘studie van de
natuur’ niet de kortst mogelijke omschrijving van de betekenis van ‘realisme’? Het
is echter geen breedsprakigheid dat Van Westrheene spreekt over ‘de ernstige studie
der natuur’. Niet iedere studie van de natuur is juist: de kunstenaar moet door een
bepaalde ernst zijn bezield, en zich niet door luchthartige of laaghartige motieven
laten leiden.37 Het opzettelijk veronachtzamen van het poëtische wekt aanvankelijk
de indruk dat men de waarheid weergeeft, maar het is geen realisme, het is een
maniertje. De werken van de Franse realisten lijken op het eerste gezicht het resultaat
van ernstige studie van de natuur, maar blijken het gevolg van het zoeken naar het
vreemde. Daarom ontmaskert Van Westrheene dit realisme als een vals realisme.
Uiteindelijk is hij van oordeel dat de Franse realistische school niets anders gezocht
heeft dan financieel voordeel.38 De morele ernst, zo belangrijk bij de waarneming en
de nabootsing van de natuur, ontbreekt bij de tegenwoordige Franse realisten. Deze
kunstenaars dienen geen hoger doel, maar willen slechts de zinnen prikkelen of
anderszins sensatie maken.

• De overige landen
Volgens Van Westrheene is het niet moeilijk ‘de tegenwoordige gedaante en het
kenmerkende van elke school uit haar verleden te verklaren’, mits men ‘eenigzins
vertrouwd is met de geschiedenis van de intellectuele en artistieke ontwikkeling der
volken, met de elementen van vooruitgang of reactie, die zich in hun leven hebben
geopenbaard’.39 Uit de geschiedenis blijkt dat in Frankrijk twee beginselen werkzaam
zijn: de richting die zich meer op de traditie oriënteert, en het realisme, dat zich op
de werkelijkheid oriënteert. Beide hebben er historische rechten.
Van Westrheene vindt het moeilijk de stand van zaken in de Engelse kunst te
beoordelen. De Engelse inzending op de Parijse tentoonstelling is voor velen de
eerste kennismaking met de Engelse kunst uit heden en verleden. Van Westrheene
heeft zelfs de mening horen verkondigen ‘dat de engelsche school geene
antecendenten, geene voorvaders bezit, dat zij eene toevallige verschijning is, zonder
voorafgaande geschiedenis, welke haar verklaart’. Daarmee is hij het niet eens.
Weliswaar ontbreekt bij de Engelse school een ‘uit den schoot des volks ontkiemd
aesthetiesch beginsel’, maar toch heeft ze iets eigens: ‘Naïveteit, ziedaar nog altijd
het kenmerk van de meeste engelsche schilderijen; naïveteit in de opvatting en
uitdrukking der gemoedsbewegingen, in het vertolken der natuur’.40
De Belgische school is volgens Van Westrheene niet zelfstandig maar staat sterk
onder invloed van wat elders gebeurt, of het nu de Franse romantiek is of de
academische richting. De traditionele fout van de Belgische kunstenaars is dat ze de
vormen van een kunstrichting overnemen zonder het wezen ervan te begrijpen.
37

38
39
40

Het Nederlandse woord ‘ernst’ is (evenals ‘oprechtheid’) verwant met het Franse woord
‘sincérité’, dat in de theorie van de Franse realisten zo'n belangrijke rol speelt (zie Nochlin,
Realism, p. 35-36).
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 12 en 28.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 12.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 13.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

Daardoor ontaardt hun kunst vaak in conventionalisme. De laatste jaren is de Franse
realistische school van grote invloed in België, maar ook nu zijn het - aldus Van
Westrheene - veeleer de vormen dan
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het wezen van de nieuwe richting die nagevolgd worden. Ook over de Duitse kunst
is Van Westrheene slecht te spreken.
Hare landschap-schilders, en vooral hare genre-schilders zijn blijkbaar
niet vreemd gebleven aan den franschen invloed, hebben er blijkbaar naar
gestreefd aan hunnen arbeid het bevallige pittoreske karakter te geven, dat
hun in de latere fransche kunst aantrok en bekoorde. Zij hebben het
nationale karakter van hunne eigene kunst verloochend, om het dorre en
drooge van hare vormen, en getracht de duitsche diepte en innigheid, het
spirituële en ideale beginsel, te steken in het meer materiële kleed der
koloristen en realisten.
Van Westrheene herhaalt hier wat hij in de Algemeene konst- en letter-bode zei: de
Duitse kunstenaars slagen er niet in het streven naar het uitdrukken van een gedachte
te verenigen met dat naar getrouwheid in vorm en kleur. De Duitsers zouden dichter
bij hun traditie moeten blijven, een traditie die hij als volgt beschrijft:
Wat het kenmerkende der duitsche kunst (...) uitmaakt, is bekend. De
koelheid eener speculatieve wijsbegeerte, gehuld in de meest phantastische
vormen: eene neiging tot het metaphysische en sophistische, waarbij de
taal, waarin de kunst tot de zinnen spreekt, de navolging der zichtbare
natuur, zich bepaalde tot lijnen zonder bevalligheid of verscheidenheid,
en eene conventionele of in het geheel geene kleur, ziedaar hare
hoofdkenmerken.41
De Duitse kunst kenmerkt zich door het uitdrukken van wijsgerige gedachten in
vormen die aan de verbeelding ontsproten zijn. De Duitse kunstenaars die hun vormen
wel aan de werkelijkheid ontlenen, beperken zich in hun tekening tot
contourtekeningen zonder veel kleur. Anders gezegd: Duitsers zijn overwegend
idealisten, geen realisten en het zijn lijntekenaars, geen koloristen.42 De Duitse traditie
is op de Parijse tentoonstelling eigenlijk alleen in zuivere vorm aanwezig in de werken
van Peter von Cornelius, een sterk religieus geïnspireerd schilder, wiens ontwerpen
voor fresco's met titels als Satans Sturz, Sieben Engel mit den Schalen des Zorns en
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit in de jaren vijftig veel
aandacht trekken. Van Westrheenes conclusie luidt, dat hij veel liever meer dergelijke
vertegenwoordigers van ‘het onverbasterde duitsche kunstleven’ had willen zien en
minder werken waarin ‘afwijking van het nationale beginsel en toenadering tot, en
vermenging met de vreemde scholen is te zien’.43 Hoewel Van Westrheenes afkeer
41
42

43

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 14.
In de eerste helft van de negentiende eeuw zoeken vele Duitse kunstenaars inspiratie in Rome.
Van Westrheenes waardering van deze ontwikkeling is gemengd: ‘(...) aller
gemeenschappelijke dwaling is, dat zij, op schier niets anders bedacht dan op het geven van
zichtbare vormen aan de denkbeelden, door de dichters der romantische school gepredikt,
en onder den invloed van meer litteraire dan pittoreske elementen, minder werk maakten van
de studie der natuur, zelfs bij de navolging van de eerste italiaansche meesters en van de
strenge realisten onder deze, dan van een hersenschimmig ideaal, dat zij de christelijke of
de christelijk-germaansche kunst noemden’ (p. 14-15).
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 15.
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van de Duitse kunst regelmatig tussen de regels doorschemert, wil hij dat ook de
Duitse kunstenaars zich aan hun traditie houden.
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De laatste school die Van Westrheene bespreekt, is de Nederlandse, die naar zijn
zeggen gelukkig nog vaak blijk geeft van ‘ijverige studie van de oude meesters en
vooral van die alleroudste meesteres, de Natuur’.
Een open oog voor de schoonheid en de harmonie der natuur, een levendige
zin voor het poëtische en verhevene, waarvan hare uiterlijke verschijning
de afspiegeling is, trouw, gemoedelijkheid en waarheid in het teruggeven
dier uiterlijke verschijning - ziedaar, waarin zij uitmunt, waarin zij nog
altijd blijkt doordrongen te zijn van den geest en de beginselen van het
voorgeslacht.44
De moderne Nederlandse kunst blijft nauw verbonden met de traditie van de
zeventiende-eeuwse meesters; een groot compliment in de ogen van Van Westrheene:
het is goed trouw te blijven ‘aan de beproefde beginselen van zijne doorluchtige
voorgangers’, al haast hij zich eraan toe te voegen dat de Nederlandse kunstenaars
zich gelukkig nooit geheel hebben geïsoleerd van wat elders gebeurde: kunstenaars
hebben immers ook tot plicht op de hoogte te zijn van hun tijd.45 De ‘degelijke,
gezonden zin, die onze natie en de kunstenaars onder ons kenmerkt’ heeft ons ervoor
behoed dat dit ten koste is gegaan van de oorspronke-lijkheid, van de zelfstandigheid
van de Nederlandse kunst.46
Na dit overzicht van Van Westrheene's typologieën van de verschillende nationale
scholen, kan ik de aandacht weer toespitsen op het gebruik, de betekenis(-sen) en de
gevoelswaarde van de termen ‘realisme’, ‘realisten’ en ‘realistisch’. Aan de hand
van twee thema's zal ik tonen hoe Van Westrheene deze termen in het vervolg van
de Bijlage gebruikt. Het eerste thema is dat van het romantisme en het realisme; het
tweede dat van de idealist en de realist.

• Romantisme en realisme

44

45

46

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 16. Zie ook p. 10: ‘Nederland
heeft eene schilderschool gekweekt, waarvan zin voor eenvoud, waarheid en harmonie,
waarvan vooral eene getrouwe studie, eene gemoedelijke navolging der natuur de
hoofdkenmerken waren (...) ik, die de toekomst der Nederlandsche Kunst alleen
gewaarborgd reken door eene verstandige en oprechte waardeering van haar voorleden,
ik wensch geen oogenblik te vergeten, dat noch de slaafsche navolging, noch de
willekeurige verkrachting van de uiterlijke verschijning der natuur, maar integendeel
de diepe studie van haar wezen, gepaard aan een warm en fijn gevoel, aan eene gezonde
en tevens dichterlijke opvatting van hare veelzijdige en onuitputtelijke schoonheid, de
grootheid en den roem dier mannen heeft uitgemaakt. Te dikwijls reeds heeft de
overdrevene en onvoorzichtige ingenomenheid en bewondering van het vreemde en
schitterende den Nederlandschen kunstenaar verleid tot ontrouw aan de beproefde
beginselen van zijne doorluchtige voorgangers’.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 10. Zie over het leerstuk dat een
kunstenaar ‘van zijn tijd’ moet zijn, de studie naar de geschiedenis van de leuze ‘Il faut être
de son temps’ van George Boas uit 1950.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 16.
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In Frankrijk overheerst de academische traditie.47 De academie heeft de laatste tijd
echter concessies moeten doen aan twee tegenstanders: ‘het telkens in krachten en
uitgestrektheid winnende romantisme en zijnen dubbelzinnigen bondgenoot, het
realisme’.48 Wat het

47

48

Volgens Van Westrheene wordt Frankrijk afwisselend beheerst door ‘volstrekte
bandeloosheid’ en ‘het knellendste despotisme’. Dit geldt zowel voor de politiek en de
literatuur als de beeldende kunst. Hij beschrijft de academische traditie als exemplarisch
voor het despotisme in de beeldende kunst (p. 21 [=17]).
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 21 [= 17].
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romantisme en het realisme gemeenschappelijk hebben is de vijand: de academie,
of, zo men wil, het (neo)classicisme.49 Waarom Van Westrheene spreekt over een
dubbelzinnig bondgenootschap tussen realisme en romantisme wordt duidelijk
wanneer hij over Courbet het volgende opmerkt.
Ik moet u met een enkel woord spreken van de realisten, en voer u daarom
even voor de werken van Courbet, de meest geprononceerde personaliteit
onder hen. (...) in tegenoverstelling van hen, die de wetten van conventie
en traditie ontliepen, door zich in de sfeeren der fantaisie te begeven, wil
Courbet ze trotseren door onverwrikt stand te houden op het terrein der
realiteit. Als tegenwicht van de uitspattingen en overdrijvingen van het
romantisme zou zulk een verschijnsel verblijdend zijn, als parti pris echter
is het een gevaarlijk voorbeeld en eene berispelijke eenzijdigheid.50
Romantisme en realisme verenigen zich in hun afkeer van de heerschappij van de
traditie en de conventie. Daarna lopen hun wegen uiteen: terwijl het romantisme zich
geheel op de fantasie richt, oriënteert het realisme zich uitsluitend op de realiteit.51
Bij de interpretatie van de term ‘romantisme’ is overigens oplettendheid geboden.
Op de plaatsen waar het romantisme niet wordt vergeleken met het realisme, maar
met de academische traditie wordt het onderscheid gezocht in het gebruik van kleur.
Terwijl met het begrippenpaar ‘romantisme - academische vorm’ gedoeld wordt op
het onderscheid tussen koloristen en lijnschilders (dus het ‘hoe’ van de uitvoering),
vestigt het begrippenpaar ‘romantisme - realisme’ de nadruk op het ‘wat’: ontleent
de kunstenaar zijn vormen aan een fantasiewereld of aan de zichtbare wereld?52

• Idealisten en realisten
49

50
51

52

Van Westrheene betitelt deze richting onder andere als ‘akademische school’ (p. 8), ‘de
akademische richting’ (p. 14, p. 22*), ‘het akademische stelsel’ (p. 22*, p. 23 [=19]), ‘de
akademische leer’ (p. 24 [=20]), de ‘académiens’ (p. 44). Hij gebruikt deze benamingen voor
alle kunstrichtingen die zich op enigerlei wijze binden aan de voorschriften en wetten van
een bepaalde school. Een contemporain voorbeeld van een dergelijke richting ziet Van
Westrheene in de Pre-Rafaëlieten, bij wie volgens hem een despotische tucht heerst.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 28.
Zie ook Van Westrheenes opmerking over de kolorist Alexandre Decamps: ‘Bij Decamps
huwt zich het realisme somtijds aan het romantisme, en daar hij zijne onderwerpen meestal
ontleent aan het Oosten, is het soms vrij moeielijk te bepalen, waar de werkelijkheid ophoudt
en de fantaisie begint’ (p. 26). En: ‘(...) wij hebben de verschillende richtingen, die de kunst
in Frankrijk volgt, gadegeslagen, en het is tot twee daarvan, het romantisme en het realisme,
dat voornamelijk het werk der belgische schilders, die zich in Parijs ophouden, kan worden
terug gebracht’ (p. 35).
Zo zegt Van Westrheene over een werk van de schilder Adolphe Yvon: ‘Nog weder eene
proeve van dezelfde richting; het stelsel van David met eene merkbare toenadering tot het
koloriet der romantische school, eene geringe neiging tot het latere realisme, de techniek tot
eene verbazende hoogte opgevoerd’ (p. 23*). Van Westrheene spreekt hier over ‘het latere
realisme’, zoals hij elders spreekt over ‘het standpunt der jongere realistische school’. Dat
het realisme historisch gezien gevolgd is op het romantisme speelt in zijn opstel echter
nauwelijks een rol. Hij gebruikt de termen typologisch, niet historisch.
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Een ander begrippenpaar waar Van Westrheene zich van bedient, is dat van de
‘idealist’ en de ‘realist’. Hij betitelt Ingres, die hij beschrijft als de zuiverste
vertegenwoordiger van de academische vormen, als een ‘idealist’53 Elders toont hij
zich verbaasd over de geheel eigen weg die de schilder Jean Louis Hamon gegaan
is.

53

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 23 [= 19].

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

90
Hamon, in zijne teekening getrouw aan de akademische beginselen,
verloochende al het andere en vertoonde zich op eenmaal als idealist, toen
hij in den salon van 1853 optrad met zijne symbolische voorstelling: La
comédie humaine (...) even als zijne idylle, in 1852 geëxposeerd: Ma soeur
n'y est pas. (...) De uitdrukking is voortreffelijk, de kleur zoo als men haar
van den idealist kan eischen, stil en harmonieus, zonder eenige pretentie
van wezenlijkheid.54
De term ‘idealist’ wordt gebruikt voor een kunstenaar die in zijn uitvoering weliswaar
geheel in de academische traditie staat, maar zich in zijn onderwerp een romanticus
toont door zich op het gebied van de persoonlijke fantasie te wagen. Een dergelijk
gebruik van de term ‘idealisten’ (het woord ‘idealisme’ gebruikt Van Westrheene
niet) komt terug bij de bespreking van de Franse landschapschilders. De Franse critici
zijn zeer gecharmeerd van de landschappen van Théodore Rousseau - hoofd van de
school van Barbizon - en Jean Baptiste Corot. Van Westrheene waardeert deze werken
lager; hij vindt dat hun vormen vaak slecht uitgevoerd zijn, al vraagt hij zich af of
hij van schilders als Rousseau en Corot getrouwheid van de vorm mag eisen.
(...) Rousseau en Corot zijn uitsluitend idealisten, en met wat goeden wil
en wat verloochening van onzen nuchteren hollandschen waarheidzin,
kunnen wij hen huldigen als de uitstekende vertegenwoordigers van hunne
richting.55
‘Idealisten’ streven niet naar natuurnabootsing dus is men niet gerechtigd kritiek uit
te oefenen op ‘dat onbestemde, en daardoor onnatuurlijke, dat zwak fantastische’ in
het werk van idealisten als Rousseau en Corot. Anders is het gesteld met het werk
van een schilder als Français.
(...) Français wil er nog een weinig realist bij zijn, en op dat terrein mogen
wij hem onvoorwaardelijk veroordeelen om die slecht geteekende boomen,
om die zware lucht in zijn Sentier dans les blés.56
Wie fantasiebloemen en droombomen schildert, gaat in principe vrijuit, maar wie de
natuur wil weergeven moet aan zekere technische eisen voldoen. Een ‘idealist’ is
een kunstenaar die zijn vormen ontleent aan de wereld van de verbeelding; de ‘realist’
ontleent zijn vormen aan de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.
Hoe verhouden zich de begrippenparen ‘romantisme’/‘realisme’ en ‘idealisten’/
‘realisten’ tot elkaar? Een idealist is niet hetzelfde als een aanhanger van de
54
55

56

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 22*.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 30. Het feit dat dezelfde Théodore
Rousseau in 1857 in de Revue des deux mondes door E. de Lagenevais ‘le réaliste par
excellence’ wordt genoemd, maakt nog eens duidelijk dat de aanduiding ‘realist’ meer
zegt over de opvattingen van de criticus dan over de eigenschappen van schilder (zie
Du Val, The subject of realism, p. 73-74).
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 30. Zie ook: ‘De engelsche
landschapschilders kunnen met stilzwijgen worden voorbij gegaan; het fantastische
wordt bij hen niet vergoed door het geniale van eenen Rousseau; waar zij realisten
trachten te zijn, worden ze scherp en kleingeestig’ (p. 34).
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romantieke school. Om de verschillen te schetsen kan ik teruggrijpen op de vierslag
die Van Westrheene in
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de Algemeene konst- en letter-bode aanwees als ‘de hoedanigheden’ van de kunst:
lijn versus kleur en gedachte versus voorstelling. Het probleem zit in de dubbele
betekenis van de term ‘gedachte’, van het woord ‘ideaal’. Het woord ‘ideaal’ heeft
het betekenisaspect ‘verzonnen’, ‘niet bestaand’ en staat daarmee tegenover
‘werkelijk’, ‘bestaand’. Een ander betekenisaspect van ‘ideaal’ is: traditionele
gedachte, conventionele vorm. Het woord ‘ideaal’ draagt dus zowel het fantastische,
als het conventionele in zich. Afhankelijk van de context ligt de nadruk meer op het
traditionele of op het illusoire aspect.
Zo ontstaat de volgende reeks: lijn - kleur, ideaal (conventioneel - traditioneel /
persoonlijk - verdicht) - natuurwaarheid. De verschillende richtingen laten zich nu
eenvoudig definiëren. Van Westrheene gebruikt de term ‘academische richting’ voor
de lijnschilders die werken volgens een traditionele voorstelling. ‘Romantisme’ staat
voor kleurschilders die een persoonlijke fantasiewereld schilderen. ‘Idealisten’ zijn
lijnschilders die een persoonlijk ideaal schilderen. ‘Realisten’ zijn kleurschilders die
streven naar natuurwaarheid.

• Het realisme van de geest
Een ‘realist’ is, zo mogen we Van Westrheene tot zover interpreteren, een schilder
die zijn vormen ontleent aan de tastbare werkelijkheid. Wordt deze interpretatie niet
tegengesproken in zijn bespreking van de Engelse inzending? Van Westrheene
beschrijft het schilderij ‘Muziekpartij’ van John Calcott Horsley. Hij prijst de
oorspronkelijkheid en de naïveteit waarmee het onderwerp behandeld is. ‘Ziet die
twee jongeluî rechts, voor wie de muziek niets dan het middel is om elkander te doen
begrijpen, dat er even veel harmonie is tusschen hunne harten als tusschen de noten
die ze te samen zingen (...). En die oudtjens, wat merken ze goed wat er tusschen die
verliefden omgaat, en wat houden ze zich toch alsof ze van niets wisten!’ Van
Westrheene is vol lof over de wijze waarop Horsley ‘de ziel van zijne beelden’ laat
lezen. Daarenboven blijkt Horsley een uitstekend schilder van details, waarmee hij
zich onderscheidt van de meeste Engelse schilders:
De materieele waarheid wordt niet altijd met even veel getrouwheid
teruggegeven door de britsche kunstenaars; ook zij verplaatsen ons dikwerf
in eene denkbeeldige natuur, hunne kleur is veelal conventioneel en hun
realisme bepaalt zich tot een ander gebied, dan waarop wij het in Frankrijk
werkzaam zien, tot het gebied van den geest namelijk.57
Er is niet alleen realisme mogelijk op het gebied van de zichtbare werkelijkheid,
maar ook op ‘het gebied van de geest’, op psychologisch gebied. Is dat niet in strijd
57

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 33. Ook elders wijst Van
Westrheene erop dat de Franse schilders zich te zeer laten leiden door het streven naar
technische volkomenheid in de weergave van de materiële werkelijkheid. De Belgische
schilder Alfred Stevens bijvoorbeeld staat volgens hem sterk onder invloed van Gustave
Courbet, en dit verklaart waarom in Stevens' schilderij ‘Ce qu'on appelle le
vagabondage’ ‘de platte navolging der platte werkelijkheid’ het ‘fijnere sentiment’
heeft gedood: ‘Omdat Stevens alles wilde opofferen aan zijn systema en dat systema
medebracht, dat alles moest gezien worden, niets te raden mocht overblijven’ (p. 38).
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met mijn interpretatie dat een realist per se gebonden is aan de zintuiglijke
werkelijkheid? Als mijn interpretatie niet klopt zou dit grote gevolgen hebben voor
de kunsttheorie. Het toelaten
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van een realisme op het gebied van de geest zou het immers mogelijk maken de kloof
te dichten tussen de wereld van de fantasie en de zintuiglijke werkelijkheid, tussen
de wereld van de waarheid en die van de verdichting. Dit zou revolutionair zijn, maar
het blijkt dat een dergelijke interpretatie beslist niet op de weg van Van Westrheene
heeft gelegen.
Wat Van Westrheene bedoelt met ‘realisme op het gebied van de geest’ wordt
duidelijk wanneer hij spreekt over een schilderij met spelende kinderen van Thomas
Webster. Aan de uiterlijke waarheid heeft Webster volgens hem niet veel aandacht
besteed, maar ‘waarheid, diepe aanschouwelijke waarheid is er in de uitdrukking
van alles wat er in het jolige, onbezorgde en lichtbewogene kindergemoed moet
omgaan bij zulk een spel’. ‘Degelijke waarheid’, noemt Van Westrheene het. Dan
blijkt dat ook dit ‘psychologisch realisme’ gebonden blijft aan de zintuiglijk kenbare
werkelijkheid:
Daar er evenwel onder de britsche kunstenaars, die het, even als zoo
menigeen in Frankrijk, verkieslijker schijnen te vinden door een theatraal
effect de zinnen van den aanschouwer te boeien, dan nadenken en
medegevoel bij hem op te wekken door de eenvoudige, ongekunstelde
uitdrukking van hetgeen zich van het menschelijke gemoed op gelaat en
in houding afspiegelt.58
Hier wordt duidelijk wat Van Westrheene bedoelt met ‘realisme op het gebied van
de geest’: het gaat om het individuele geestesleven, voorzover zich dit aan het uiterlijk,
in gezichtsuitdrukking en houding, laat aflezen.59 Vandaar dat Van Westrheene uiterst
tevreden is over het werk van de Belgische schilder Adolf Dillens, die zijn
onderwerpen ontleent aan het Zeeuwse volksleven: ‘Hij heeft de toestanden
bestudeerd; de feiten, met al de gevoelens en gewaarwordingen, waarvan ze vergezeld
gingen en voor zoo ver zij zich in eene zichtbare gedaante afspiegelden, getrouw
teruggegeven’.60 Zelfs de ‘realist op het gebied van de geest’ moet binnen de grenzen
van het zintuiglijk waarneembare blijven.61

Van Westrheene en Jan Steen. Étude sur l'art en Hollande (1856)
Begin 1856 verschijnt van de hand van Tobias van Westrheene, Wz. bij Martinus
Nijhoff in Den Haag een boek over Jan Steen, met als ondertitel Étude sur l'art en
58
59

60
61

Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 33 (cursivering van mij, TS).
Zie ook p. 24*, waar Van Westrheene de Franse schilder Horace Vernet typeert als een
schilder van ‘de werkelijkheid, het leven in zijn duizendvoudige nuances’: ‘Wanneer men
de kunst wil beperken tot het teruggeven van hetgeen een feit of een toestand kenmerkends
heeft in zijne uiterlijke verschijning, en het aan het toeval overlaten of daardoor te gelijk de
hoogere waarheid, de geestelijke beteekenis, den aanschouwer duidelijk wil worden, dat men
het dan doe met het genie en de macht van een Horace Vernet’.
Van Westrheene, ‘De algemeene tentoonstelling’, p. 36 (cursivering van mij, TS).
Vandaar dat Van Westrheene benadrukt dat een schilder als Webster - ook een ‘realist op
het gebied van de geest’ - weliswaar niet streeft naar technische volkomenheid in de
uitvoering, maar beslist niet gelijkgesteld mag worden met de Franse schilder Hamon, die
door Van Westrheene op p. *22 ‘een idealist’ genoemd was.
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Hollande.62 Het is de eerste monografie op het gebied van de beeldende kunst die
voldoet aan de nieuwe

62

T. van Westrheene, Wz., Jan Steen. Étude sur l'art en Hollande. Met geëtst portet van Jan
Steen, door J.L. Cornet ('s-Gravenhage 1856).
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eisen op het gebied van de historiografie.63 Het is ook de eerste Nederlandse publikatie
waarin de Nederlandse kunst als realistische kunst tegenover de niet-Nederlandse,
idealistische kunst wordt geplaatst.64 Dat het een Nederlandse, maar geen
Nederlandstalige verhandeling is, lijkt noch Van Westrheene, noch zijn tijdgenoten
te deren.65

• Het naturalistische en het individualistische beginsel
Een belangrijk deel van Jan Steen. Étude sur l'art en Hollande (p. 97-191) wordt in
beslag genomen door een lijst van de werken van de schilder. Voor het
realisme-onderzoek is vooral het derde hoofdstuk uit het eerste deel (p. 14-23) van
belang, waarin Van Westrheene zijn karakteristiek geeft van de Nederlandse kunst.66
Volgens hem blijkt uit de geschiedenis van de Nederlandse kunst dat het streven naar
‘l'étude fidèle et naïve de la nature’ en het ‘principe de l'individualité’ kenmerkend
zijn voor de Nederlandse kunstenaar.67 Met dat laatste bedoelt Van Westrheene dat
de Nederlandse schilderkunst het eigene, het kenmerkende, het individuele van een
bepaald voorwerp of een bepaalde toestand wil tonen. Dat zoeken naar het individuele
vormt het grote onderscheid tussen de Nederlandse kunst en andere scholen, waarin
op enigerlei wijze altijd gewerkt wordt aan de hand van een conventioneel type. Het
is in de volgende passage dat Van Westrheene de term ‘realisme’ introduceert.
Ici on ne s'est point contenté de peindre par imitation un spécimen de toute
une génération d'objets semblables; on a voulu rendre chaque objet avec
la fidélité du miroir. (...) C'était l'effet tout naturel de la puissance de
l'aspect pittoresque des objets dont on était entouré; c'était du réalisme.
Les artistes hollandais ne pensaient pas même à revêtir l'idée abstraite de
formes qui ne fissent que rappeler la nature, ni à exprimer de grandes idées
au moyen d'un langage de convention. Quoique les formes fussent souvent
bien loin du beau, ils étaient irrésistiblement attirés par tout ce qui accusait
dans la nature un caractère fortement prononcé. Dès que le pinceau avait
fait passer dans l'imitation le caractère des objets qu'ils avaient devant les
63

64
65

66

67

[anon.] [A. Ising en C. Vosmaer], [over] ‘Tobias van Westrheene’, De Nederlandsche
spectator 1871, p. 318-320. Volgens Ising (‘Levensbericht’, p. 31) heeft R.C. Bakhuizen
van den Brink Van Westrheene tot het schrijven van deze monografie aangezet.
Het boek wordt aangekondigd in het Nieuwsblad voor den boekhandel van 20 maart 1856.
Het voorwoord is gedateerd: ‘La Haye, Février 1856’.
Dat deze studie in het Frans is geschreven behoeft kennelijk geen nadere toelichting. Van
Westrheene verantwoordt deze keuze niet in zijn Avant propos, en geen enkele criticus maakt
er een opmerking over. De term ‘realisme’ klinkt in het Frans misschien wat minder vreemd
dan in het Nederlands, maar de Nederlandse critici nemen in hun bespreking van Van
Westrheenes studie zo zonder enig commentaar de term over dat ik me gerechtigd acht hier
te spreken over het Nederlandse gebruik van de term ‘realisme’.
In de negentiende eeuw moet men per publikatie, en vaak per vindplaats, uitmaken hoe ruim
men de term ‘kunst’ moet interpreteren: alle kunsten (inclusief de letterkunde)? de beeldende
kunsten? een van de beeldende kunsten? In Van Westrheenes studie over Jan Steen kan men
‘l'art’ in het algemeen gelijkstellen met ‘schilderkunst’.
Van Westrheene, Jan Steen, p. 18-19.
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yeux, ils avaient atteint leur but; quant à la pensée que recélait la forme,
ils la livraient - qu'on me pardonne l'expression - au-dessus du marché.
L'art hollandais resta étranger à l'idéalisme qui s'était révélé dans l'art
primitif de l'Italie.68

68

Van Westrheene, Jan Steen, p. 20.
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De Nederlandse kunstenaar neemt - aldus Van Westrheene - geen genoegen met de
weergave van het type van een aantal voorwerpen; hij wil met de getrouwheid van
een spiegel ieder afzonderlijk voorwerp weergeven. Hij streeft naar de weergave van
de natuurlijke indruk die de omringende werkelijkheid in al haar beeldende kracht
maakt en niet naar de uitdrukking van de abstracte idee, dat nog slechts vagelijk aan
de natuur herinnert, of naar de uitdrukking van grote gedachten in een conventionele
taal. Al zijn de voorwerpen ook vaak ver verwijderd van het zogeheten schone,
wanneer de Nederlandse kunstenaar erin slaagt het kenmerkende van het voorwerp
weer te geven, is zijn doel bereikt; dat de vorm een gedachte zou kunnen verbergen,
neemt hij op de koop toe. En dat is wat, volgens Van Westrheene, de Nederlandse
schilders tot typische realisten maakt: de realistische kunstenaar is tevreden met de
natuurgetrouwe weergave van het individuele voorwerp. De idealistische kunstenaar
stelt andere eisen. Die wil de abstracte idee van de vorm weergeven of hogere
gedachten uitdrukken. Die heeft, volgens Van Westrheene, geen oog voor het eigene,
is juist op zoek naar het algemene van het voorwerp, naar dat wat Van Westrheene
‘de idee’, ‘de gedachte’ noemt. Terwijl een realist deze of gene eik schildert, zoekt
de idealist naar het type van ‘de eik’, of van ‘de boom’ zelfs.

Het realisme en de Nederlandse schilderkunst
Geldt Van Westrheenes karakteristiek van de Nederlandse kunst alleen voor de
zeventiende eeuw, of is het realisme kenmerkend voor de Nederlandse kunst in het
algemeen? Voor de eerste interpretatie zou pleiten, dat Van Westrheene de
Nederlandse realistische kunst stelt tegenover de middeleeuwse Italiaanse idealistische
kunst, dat wil zeggen tegenover de kunst die streeft naar het uitbeelden van ideeën
(namelijk goddelijke waarheid) in zichtbare vormen volgens door de katholieke kerk
bepaalde typen en tradities.69 Toch ziet Van Westrheene realistische kunst niet als
een typisch zeventiende-eeuws verschijnsel. Ook buiten deze periode neemt hij ‘de
realistische beginselen’ waar. Zo verklaart hij de lage staat van de Nederlandse
schilderkunst in de middeleeuwen uit de voortdurende strijd tussen ‘l'art typique
conventionnel’ en het streven naar ‘l'imitation maladroitement naïve’.70 In alle
middeleeuwse werken van Nederlandse bodem ziet Van Westrheene de gevolgen
van deze strijd: hij bespeurt er iets onvruchtbaars in, iets van dwang en gemaaktheid.
Soms, zegt hij, zoekt men zelfs tevergeefs naar de ‘naïveté’, naar wat hij als ‘de
natuurlijke poëzie’ van de Nederlandse kunstenaar beschouwt.
In Jan Steen blijkt nog eens hoeveel waarde Van Westrheene hecht aan de
nationaliteit van de kunstenaar. Het is volgens hem cruciaal voor het welslagen van
69

70

De opmars van het realisme in de kunst begint met de studie van de klassieken. Deze
ontwikkeling stuit op verzet bij de katholieke kerk. ‘Au moyen âge l'église avait ses raisons
pour s'opposer aux progrès du réalisme dans l'art: si elle encourageait la reproduction de ses
traditions sur la toile, elle imposait en même temps les types, qui restèrent invariables jusqu'au
moment où l'étude des antiques amena une révolution qu'elle ne vit qu'avec douleur’ (Van
Westrheene, Jan Steen, p. 20). Daarmee appelleert Van Westrheene aan een ander aspect
van de Nederlandse kunst: dat ze ten dele ontstaan is uit verzet tegen de kerkelijke kunst van
de katholieke traditie.
Van Westrheene, Jan Steen, p. 20-21.
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de kunst dat de kunstenaar handelt in overeenstemming met zijn nationale geaardheid.
Vandaar dat zijn analyse van de Nederlandse schilderkunst rond 1600 ook implicaties
heeft voor de Nederlandse kunst van de negentiende eeuw:
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Les leçons que prêchent les oeuvres de Jan Steen que j'ai essayé de rendre
plus efficaces encore en invoquant la réhabilitation de son caractère moral
et artistique, doivent, ainsi que toute autre étude sérieuse des tendances
de l'école hollandaise, porter des fruits salutaires pour l'art de l'avenir.71
Ernstige studie van de kunst van het verleden zal vruchten afwerpen voor de kunst
van de toekomst. De Gouden Eeuw van de Nederlandse kunst was de zeventiende
eeuw, toen het realisme over het idealisme zegevierde. De kunst die het algemene
in conventionele vormen uitdrukte, werd vervangen door een kunst die streeft naar
de afbeelding van het individuele op grond van eigen waarneming. De Nederlandse
kunstenaar van de negentiende eeuw kan alleen tot de toppen van zijn kunnen geraken
wanneer hij zich in deze traditie plaatst.72
Wat de vroeg achttiende-eeuwse econoom David Ricardo ooit als economische
stelling poneerde: de leer van het comparatief voordeel, die stelt dat het grootste
voordeel wordt behaald wanneer ieder individu of land zich specialiseert in datgene
waarin het de grootste voorsprong heeft, is in Van Westrheenes kunsttheorie verheven
tot wet.73 Ieder land, iedere kunstenaar moet handelen volgens de beginselen waardoor
ze zich traditioneel positief onderscheiden van andere landen en buitenlandse
kunstenaars. Dit betekent dat de Nederlandse kunstenaar verplicht is te werken
volgens de beginselen van het realisme.74

C. Vosmaer over Jan Steen
Carel Vosmaer schaart zich in zijn bespreking van Van Westrheenes studie over Jan
Steen achter diens analyse van de Nederlandse schilderschool:
71
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Van Westrheene, Jan Steen, p. 96.
Van Westrheene betoont zich aldus een aanhanger van wat men het ‘nationaal classicisme’
zou kunnen noemen: de schildersrichting die zich oriënteert op de klassieke periode van het
nationale verleden. Zie ook de catalogus Op zoek naar de Gouden Eeuw. Nederlandse
schilderkunst 1800-1850, die in 1986 verscheen onder redactie van Louis van Tilborgh en
Guido Jansen, speciaal het artikel van Eveline Koolhaas-Grosfeld, ‘Op zoek naar de Gouden
Eeuw. De herontdekking van de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst’.
In Nederland is de gedachte dat ieder land zich moet richten op het ontwikkelen van zijn
sterke kanten vooral bekend geworden door Montesquieu, die deze gedachte tot grondslag
neemt voor zijn herhaaldelijk in het Nederlands vertaalde De l'esprit de lois (1748). (Zie: E.
Koolhaas en S. de Vries, ‘Terug naar een roemrijk verleden. De zeventiende-eeuwse
schilderkunst als voorbeeld voor de negentiende eeuw’ (1992), p. 108-112.)
In de achttiende eeuw stonden twee stromingen tegenover elkaar. De classicistische traditie
kan geen enkele waardering opbrengen voor de Nederlandse schilderkunst van de Gouden
Eeuw omdat deze absoluut niet strookt met de classicistische opvattingen over ‘belle nature’.
De afbeelding van het individuele in plaats van het algemene is een van de redenen waarom
zij de Nederlandse schilderkunst verafschuwt (zie P. Demetz, ‘Defenses of Dutch painting
and the theory of realism’ (1963), p. 99). Daarnaast, of beter gezegd daartegenover, staan
schrijvers als Diderot die de individualiserende manier van schilderen van de Nederlanders
anders, maar gelijkwaardig achten aan de Italianizerende kunst. In de eerste helft van de
negentiende eeuw lijkt men het er over eens te zijn dat de vereniging van het ‘individuele’
en het ‘algemene’ nastrevenswaardig is. Van Westrheene echter keert terug naar het
achttiende-eeuwse standpunt van Diderot, die stelt dat er twee manieren van schilderen zijn
die gelijkwaardig maar onverenigbaar zijn. Zie hierboven, § 2.2.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

De sch[r]ijver stelt met veel juistheid onze kunst voor in haar voornaamste
beginsel, in haar individualisme, dat hij te recht zoowel in de vrije richting
van elk individu, als in het bezigen van de individuele, karakteristieke
vormen der voorwerpen en voorstellingen opmerkt: voorwerpen,
voorstellingen, toestanden, die niet tot een
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idealen vorm opgevoerd hun karakter verliezen in de algemeene type,
maar dat zeer sterk behouden. Vandaar wat men in haar realisme noemt,
het tegenovergestelde van het idealisme der zuidelijke kunst.
Vosmaer verwerpt echter de term ‘realisme’ voor deze manier van schilderen. Deze
suggeert zijns inziens te zeer dat de Nederlandse schilderkunst iedere vorm van
idealisme ontbeert, en deze opvatting wil Vosmaer nadrukkelijk bestrijden:
Ja die kunst is reëel, maar zij is het vooral in hare vormen, omdat zij die
als karakteristiek en in hun volle beteekenis eerbiedigt, maar zij bezit ook
haar idealisme en dit is haar kleur, haar belichting. Hierin is zij ideaal,
hierin zoekt zij vooral de schoonheid der voorstelling, hierin is zij
waarachtig dichterlijk. Dit is door velen te zeer voorbij gezien.75
Vosmaers kenschets van de Nederlandse schilderkunst als de school van het
individualisme en zijn opvattingen over het realisme komen uitgebreid aan de orde
in zijn werk met de bescheiden titel: Eene studie over het schoone en de kunst.

4.3 C. Vosmaer: Eene studie over het schoone en de kunst (1856)
Op 18 juli 1856 legt Carel Vosmaer de laatste hand aan het voorwoord van Eene
studie over het schoone en de kunst, die eind november 1856 verschijnt.76 Het eerste
deel, ‘Over het schoone’, is encyclopedisch van karakter en bespreekt de verschillende
opvattingen over het schone vanaf Plato. In het tweede deel ontwikkelt Vosmaer zijn
opvattingen over de kunst van de eigen tijd. Ideale kunst schept volgens Vosmaer
een algemeen ideaal boven en buiten de natuur, waardoor de uitgebeelde mensen,
toestanden en karakters ver boven de werkelijkheid staan; het realisme of naturalisme
volgt de natuur in al haar kenmerkende vormen. Het idealisme geeft de vormen van
het genus, het algemene; het realisme het bijzondere, het persoonlijke. Het idealisme
geeft typen, het realisme individuen.
Al de tegenstellingen van romantiek en klassiek - van academiesche vormen
of vrije, individuele opvatting - het heerschen van den vorm of van de
gedachte, - spiritualisme of formalisme, - - de oude kunst en de nieuwe
(voor een groot deel) - en in kleiner kring, de Hollandsche en Vlaamsche,
en de Italiaansche scholen - lossen zich eigenlijk op in deze twee, idealisme
of realisme.77
Volgens Vosmaer is het de vraag of de moderne kunst moet streven naar realisme
of idealisme. Hij introduceert de term ‘realisme’ echter om hem te verwerpen.
75
76
77

C.V. [Carel Vosmaer], [over] Jan Steen. Étude sur l'art en Hollande, door T. van
Westrheene, Wz., Algemeene konst- en letter-bode 1856, p. 221-222.
De studie is aangekondigd in het Nieuwsblad voor den boekhandel, 20 november 1856.
Mr. C. Vosmaer, Eene studie over het schoone en de kunst (Amsterdam 1856), p. 119.
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Het idealistische en het individualistische beginsel
‘Liever dan realisme, dat de zaak niet geheel juist uitdrukt, zou ik tegenover idealisme
het individualistiesche beginsel noemen’.78 Dit ‘individualistische beginsel’ is volgens
Vosmaer in de loop der tijden steeds belangrijker geworden omdat het individu steeds
zelfstandiger is geworden. De keerzijde van deze ontwikkeling is dat het belang van
de traditie vermindert. Met name bij de Germaanse volkeren heeft het individualisme
zich sterk ontwikkeld.
Zoowel als het idealisme zamenvalt met grootere gehechtheid aan
traditionele vormen en gezag, met grootere zinnelijkheid, met een meer
universalistiesche neiging in staat, godsdienst, maatschappij, zoo is de
andere naauw verwant met het individuele en particularistiesche streven
dat wij in de Germaansche volken aantreffen.79
Volgens Vosmaer moet men het idealistische en het individualistische beginsel niet
zien als twee manieren waartussen een kunstenaar willekeurig kan kiezen. Het gaat
om twee wijzen van zien die elkaar uitsluiten. Hij beroept zich hierbij op Töpffer:
‘il faut ici opter entre un principe ou l'autre, entre celui de l'imitation des individus,
ou celui de l'imitation des types généraux’.80 Vosmaer kiest voor het individualistische
beginsel, waarvoor hij drie argumenten heeft.
Het idealistische principe heeft prachtige kunstwerken voortgebracht, die echter
vaak iets kouds, iets onbeweeglijks hebben. ‘Dit is de klip voor het idealisme,
beweginglooze koude waarin zij te vaak vervalt’.81 Alleen schilderijen die volgens
het individualistische beginsel zijn gemaakt kunnen het gehele leven uitdrukken. De
enorme opgang die Géricault maakte met zijn kleurige schilderingen van een
gardeofficier te paard en van het vlot met de drenkelingen van de Medusa verwondert
Vosmaer niet: Géricaults wending naar de natuur is een verademing na het koude en
geposeerde van de werken uit de school van David.82
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Met zijn keuze voor ‘het individualistische beginsel’ in plaats van ‘individualisme’ sluit
Vosmaer zich al dan niet bewust aan bij het Franse taalgebruik waarin verschil wordt gemaakt
tussen ‘individualisme’ en ‘individualité’. ‘Individualisme’ heeft de negatieve connotatie
van anarchisme en maatschappelijke ongebondenheid terwijl ‘individualité’ duidt op
persoonlijke onafhankelijkheid en zelfverwerkelijking (S. Lukes, ‘The meanings of
“individualism”’ (1971), p. 49).
Vosmaer, Eene studie, p. 133-134. Omdat hij ‘idealisme’ tegenover ‘individualistische
beginsel’ stelt, komt Vosmaer in deze passage in moeilijkheden. Hij heeft niet het
woord ‘realisme’ willen gebruiken; maar in deze context was ‘individualisme’ (zie de
vorige noot) ook niet bruikbaar. Dus wordt het ‘de andere’. De argumentatieve waarde
van de zin over het ‘individualistische beginsel’ dat ‘naauw verwant’ is ‘met het
individuele streven’ wordt nu wel erg klein.
Rodolphe Töpffer is een Geneefs schilder en kunstcriticus wiens geschriften in het midden
van de negentiende eeuw groot aanzien genieten. Zijn werk wordt geroemd om de humor
en vooral om de wijze verbinding tussen theorie en praktijk. Töpffers Réflexions et
menu-propos verdient volgens Vosmaer een vaste plaats op ieders bureau (Vosmaer, Eene
studie, p. 32).
Vosmaer, Eene studie, p. 138.
Het is duidelijk dat Vosmaer spreekt van ‘idealisme’ waar tegenwoordige kunsthistorici van
‘neo-classicisme’ spreken.
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Daar komt bij dat het idealistische beginsel volgens Vosmaer niet strookt met de
moderne beschaving. De oude kunst ontleent haar vormen aan goden en godenwereld,
maar die mythische tijd is voorbij en de moderne kunst moet haar vormen ontlenen
aan de natuur en de werkelijkheid. Zoals Vosmaer het formuleert: ‘de moderne kunst
is in het leven getreden, het bovenmenschelijke is haar uitsluitend beginsel niet meer,
maar zij schept uit
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en spreekt tot het leven en het is daarnaar dat haar vorm zich gewijzigd heeft, zich
tot het leven, de natuur en de werkelijkheid wendende’.83
Vosmaers derde reden om het individualistische beginsel boven het idealisme te
verkiezen is filosofisch van aard. Volgens hem ontkent het idealisme ten onrechte
dat er verband bestaat tussen het wezen van dingen en hun vorm, dus tussen het
uiterlijk en het innerlijk. Volgens Vosmaer is de vorm onafscheidelijk van het wezen
of de idee.
De ideale voorstelling ziet nog een ander belangrijk punt voorbij, den
innigen band tusschen wezen en vorm, tusschen het verschijnsel en het
daarin verschijnende. Die vorm, die als het ware de tot uitwendige
verschijning gekomen idee is, is bepaald zamenhangend en onscheidbaar
van het wezen of de idee, in den vorm is het karakter uitgedrukt en spreekt
dit tot ons, en hij is ook daar noodzakelijk, hij kan niet anders zijn. En die
vormen eindelijk hebben hun beteekenis (...), zij zijn de onvoorwaardelijke
teekenen van wat de dingen uitdrukken.84
Het individuele uiterlijk is niet toevallig, zoals de ‘idealisten’ beweren, maar behoort
tot het wezen van het voorwerp en moet als zodanig door een kunstenaar worden
behandeld.85
Vosmaer wijst het idealisme af, kiest voor het individualistische beginsel en moet
daarom - anno 1856 blijkbaar onvermijdelijk - bij voorbaat de beschuldiging
afwentelen dat hij een plat realisme zou voorstaan:
Doch indien wij de individualistiesche richting verkiezen, willen wij geen
te ver gedreven realisme voorstaan. De zucht om de karakteristiek en de
beteekenis der vormen te behouden mag nimmer ontaarden in bloot en
angstvallig copieren der werkelijkheid, of in trivialiteit en 't prozaïsche,
noch in materialisme, die het hoogste in de juiste en bloote nabootsing
van den vorm vinden.86
Waar Vosmaer het idealisme van gebrek aan leven, van een dood ideaal, beschuldigt,
verwijt hij het realisme gebrek aan ideaal. Vandaar dat hij de karakterisering van de
Nederlandse schilderkunst als ‘realistisch’ verwerpt. Hij karakteriseert haar als
‘individualistisch,’ een wijze van voorstellen die hij geheel in overeenstemming acht
met het Nederlandse volkskarakter, dat immers sterk naar het werkelijke neigt en
een goed oog heeft voor de natuur.
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Vosmaer, Eene studie, p. 138.
Vosmaer, Eene studie, p. 138-139. Vosmaer beroept zich op de Nederlandse
kunsthistoricus Humbert de Superville, die in Des signes inconditionels dans l'art uit
1827 het verband tussen het uiterlijk en het innerlijk analyseert.
Deze stellingname heeft twee ingrijpende consequenties, die Vosmaer beide aanvaardt. Ten
eerste dat godsdienstige, mythologische en allegorische onderwerpen niet geschikt zijn voor
de moderne Nederlandse kunstenaar. Ten tweede dat de beeldhouwkunst - waarin volgens
Vosmaer wel ideale vormen moeten worden gebruikt - in de Germaanse landen geen
bestaansrecht heeft.
Vosmaer, Eene studie, p. 140.
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Ideaal en idealisme
Voor een juist begrip van Vosmaers opvatting is het belangrijk in het oog te houden
dat ‘ideaal’ en ‘idealisme’ bij hem niet onlosmakelijk verbonden zijn. Een kunstenaar
moet kiezen tussen het idealistische en het individualistische beginsel, maar afwijzing
van het
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idealisme betekent niet: afwijzing van het ideaal in de kunst.87 Alleen zo is te
begrijpen, dat Vosmaer ter verdediging van de kunstenaars uit de Nederlandse
schilderschool aanvoert dat deze weliswaar in hun vormen realistisch werken, maar
in andere opzichten, namelijk in het gebruik van licht en donker en in hun kleuren,
wel degelijk zeer ideaal zijn:
Zij toonen daarin duidelijk dat zij de vormen der werkelijkheid over
nemende, zich toch verre boven de lagere werkelijkheid en de zintuiglijk
waar te nemen dingen verhieven, dat eene verhevene idee hun in den geest
zweefde, en dat zij die idee, in de gestalte der werkelijk bestaande dingen,
maar met een poëtiesch en ideaal licht overgoten, op een bezielde wijze
hebben uitgedrukt.88
In de traditionele opvatting zijn er twee soorten schilders: schilders van de lijn en
schilders van de kleur. De schildering van het ideale en algemene wordt onlosmakelijk
verbonden geacht met het kleurloze; de schildering van het niet-ideale en individuele
met kleur.89 De Nederlandse schilders vormen het prototype van de kleurschilders,
de koloristen. Hier blijkt hoezeer Vosmaer afwijkt van de traditionele opvatting.
Rembrandt is Vosmaers bewijs dat een Nederlandse kunstenaar het ideale juist in de
kleuren kan vinden. Rembrandt verwaarloost alle ‘idealisme van vormen’: geen groef
in het gelaat, geen scheurtje in de kleren wordt door Rembrandt verheimelijkt. Door
de belichting geeft Rembrandt echter toch alles ‘idealiteit en dichterlijkheid’, brengt
hij ‘een ideaal en een poëzy’ in zijn werk en geeft de gestalten een ‘poëtisch en ideaal
licht’.90 Men heeft volgens Vosmaer het ideale te veel gezocht in het idealiseren van
vormen en contouren. Het belang van de idealiteit van licht en kleur heeft men ernstig
onderschat, met als gevolg een misplaatste minachting voor de Nederlandse
schilderschool.

De eenzijdigheid van realisme en idealisme en de vereniging van wezen en
vorm
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Vosmaer is op dit punt niet erg duidelijk, en dit verklaart waarom Van Westrheene in zijn
recensie van Vosmaers Studie tot de conclusie komt dat de schrijver in de strijd tussen
idealisme en realisme voor het idealisme kiest. Van Westrheenes recensie verscheen in De
kunstkronijk 1858, p. 2-4. Hier spec. p. 4.
Vosmaer, Eene studie, p. 141-142.
Zie Demetz, ‘Defenses of Dutch painting’, p. 99. De geschiedenis van de strijd tussen ‘lijn’
en ‘kleur’ gaat terug tot in de zeventiende eeuw. In 1671-1672 verscheen bijvoorbeeld van
Philippe de Champaigne een opstel over La quérelle des dessins et de la couleur, waarin hij
de voorrang van de kleur boven de tekening bepleit, en Roger de Piles zette in La balance
des peintres (1708) de kleurbehandeling tegenover het klassieke ideaal (zie Pochat, Geschichte,
p. 353 en 357). Het begrippenpaar ‘koloristen’ en ‘tekenaars’ werd door Anton Raphaël
Mengs verder ontwikkeld in Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack in der
Mahlerey, dat in 1762 verscheen (zie U. Kultermann, Kleine Geschichte der Kunsttheorie
(1987), p. 101). In de negentiende eeuw wordt het begrippenpaar meestal radicaal en
antithetisch geïnterpreteerd.
Vosmaer, Eene studie, p. 142.
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De mens bestaat uit geest en stof, is ‘half engel half dier’ en de kunst moet streven
naar de vereniging van die twee bestanddelen, van geest en stof, of in de meest
algemene benaming: van wezen en vorm. Dit onderscheid ziet Vosmaer op alle
levensgebieden: ‘In de plantennatuur is het leven en gedaante, in het dier en den
mensch ziel en ligchaam, in de taal geluid en gedachte, in het schrift letter en geest’;
overal is het onderscheid zichtbaar tussen ‘het eeuwige ware en de veranderlijke
verschijning’, altijd is ‘de eenheid splitsbaar in wezen en vorm’, zo blijkt ook uit de
geschiedenis van de kunst:
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En zij is belangrijk die onderscheiding en juiste waardering van wezen en
vorm, omdat de kunstgeschiedenis ons voorbeelden geeft hoe verkeerd
beide beurtelings tot uitersten gedreven en uitsluitend gehuldigd zijn
geworden. Nu eens het spiritualistiesche beginsel op eenzijdige wijze
heerschende, met verwaarloozing en minachting van vorm en stof, dan
weder vergoding des vorms ten koste des geestes. Daar beide op uitsluiting
en eenzijdigheid berusten en op ontkenning van wat onmisbaar is, zijn
beide verwerpelijk.91
In de middeleeuwen bijvoorbeeld heerst in de schilderkunst het spiritualisme, dat
alle aandacht richt op het geestelijke aspect van de kunst, en de vorm verwaarloost.
Daardoor ontstaat een verwerpelijk ‘kunstmysticisme’.92 Even laakbaar is de
tegenovergestelde eenzijdigheid: de verering van de vormen en het uitsluitend streven
naar stoffelijke vervolmaking. Dat leidt tot het materialisme, tot de misvatting dat
het enige doel van de kunst is nabootsing van de vorm. In de letterkunde ziet Vosmaer
eenzelfde vergoding van de vorm in de dichtkunst wanneer de gedachte van het
kunstwerk wordt verwaarloosd en alle aandacht uitgaat naar vormaspecten als de
prosodie.
De kunstenaar moet in het kunstwerk stof en geest verstrengelen, maar uiteindelijk
moet het geestelijke boven het stoffelijke staan. Vosmaer verklaart zich te rekenen
tot hen die ‘in den gezonden zin spiritualisten (...) zijn’,93 dat wil zeggen dat hij zich
schaart achter het goede van het beginsel zonder tot overdrijving te vervallen en de
stof geheel te willen uitbannen. De stof is een onlosmakelijk onderdeel van het
kunstwerk, dat zowel ‘de drager eener gedachte’ moet zijn als de ‘stoffelijke
verschijning’ van die gedachte. ‘Niet alleen in het daargestelde, maar ook wel degelijk
in de daarstellingswijze (...) ligt het schoone eens kunstwerks’.94
Derhalve, in realisme noch idealisme, in mystiek spiritualisme noch vormen stofvereering, ligt de rechte aard en het wezen des kunstwerks, maar
slechts hierin: de geest (in de ware eeuwige beteekenis,) de stof
doordringende en vergeestelijkende. Geest en stof in de innige eenheid
des kunstwerks zaamgevloeid - heerlijke vereeniging van de aarde met
den hemel, van het menschlijke met het Godlijke, die niet nalaten kan van
het gebrekkige tot het volmaakte, van het vergankelijke tot het eeuwige,
van het aardsche tot het Godlijke op te voeren.95
Volgens Van Westrheene zijn ‘realisme’ en ‘idealisme’ onverenigbaar omdat ze als
methode niet verenigbaar zijn; volgens Vosmaer zijn ‘realisme’ en ‘idealisme’
onverenigbaar omdat ze per definitie eenzijdig zijn.

91
92
93
94
95

Vosmaer, Eene studie, p. 142-143.
Vosmaer, Eene studie, p. 145.
Vosmaer voegt eraan toe dat term ‘spiritualisme’ jammer genoeg in een kwade reuk is
gekomen nu het geconfisqueerd is door de ‘Nieuw-Katholieke school’ (p. 148).
Vosmaer, Eene studie, p. 146.
Vosmaer, Eene studie, p. 149.
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4.4 D. Dorbeck over Goethe en Schiller (1856-1857)
Didericus Dorbeck (1815-1888) is een van die critici uit het midden van de
negentiende eeuw die door historici volledig over het hoofd gezien zijn. De enige
handboekschrijver die hem noemt is Te Winkel, maar alleen als de maker van een
aantal romances dat onder het pseudoniem ‘Didymus’ in 1849 verschijnt.96 Dorbeck
geeft regelmatig in geschrifte blijk van zijn belangstelling voor de Duitse esthetica
en kunst- en literatuurkritiek. Hij publiceert een van de belangrijkste
negentiende-eeuwse Nederlandse studies over Schiller en vertaalt in 1851 de Brieven
over landschapskunst van de bekende Duitse criticus Carl Gustav Carus.97 Dorbeck
is een van de weinige Nederlandse auteurs die al vóór 1855 de termen ‘realistisch’
en ‘realist’ gebruiken. De beeldhouwkunst is ‘volgens haar wezen realistisch
(werkelijk), en de form op zichzelf, niet de uitdrukking daarvan, wordt door haar
beoogd’,98 aldus C.G. Carus in Dorbecks vertaling. Dorbeck heeft zich kennelijk
onzeker gevoeld over de vertaling van het Duitse ‘realistisch’ in dit verband, en voegt
er tussen haakjes ‘werkelijk’ aan toe. Of was hij zich ervan bewust een barbarisme
te gebruiken en is dat de verklaring voor de toevoeging? Hoe het zij, het is duidelijk
dat Dorbeck het woord ‘realistisch’ hier een ongewoon woord vindt, dat niet zonder
nadere toelichting kan worden gebruikt. Dorbecks onwennigheid met het woord
‘realisme’ zal echter snel verminderen.

De dichterlijke realist en de dichterlijke idealist
In 1853 looft Dorbeck Goethe als ‘een opgeruimde, het leven waardeerende en
veredelende realist’, als een schrijver die zich bij de werkelijkheid aansluit omdat
hij zo optimistisch is te denken dat daar iets waardevols te vinden is. Dit in
tegenstelling tot de ‘idealist’ die zich met zijn pessimistische egocentrisme en zijn
‘afgodendienst der ik-heid’, van de werkelijkheid afkeert.99
In 1856, als Dorbeck een studie over Friedrich Schiller publiceert, is de betekenis
van het begrippenpaar ‘realist’ en ‘idealist’ verschoven. De ‘realist’ is nu op de eerste
plaats iemand die zich neerlegt bij het bestaande, terwijl de ‘idealist’ weet heeft van
een betere wereld. Volgens Dorbeck reiken de ambities van een realist als Goethe
96

97

98
99

Zie J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen
(1925-1927) II, p. 230. Dorbeck staat niet vermeld in het omvangrijke handboek over de
geschiedenis van het katholicisme van L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren.
Katholiek Nederland 1853-1953 (1953). In Romantiek en katholicisme in Nederland van
Gerard Brom (1926) komt Dorbeck alleen voor als vriend en kunstbroeder van de dichter
H.J. Hofdijk (Deel I, p. 150). Summiere informatie over Dorbeck is te vinden in P.C.
Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (1911-1937)
I, p. 740-741. Ook komt hij terloops ter sprake in de inleiding die E.M. de Ree in 1993 schreef
bij de correspondentie tussen Hofdijk en J.A. Alberdingk Thijm. Het portret van Dorbeck,
dat in 1855 in de Vergeet mij niet. Muzenalmanak is opgenomen, heeft Ree opgenomen als
afbeelding 7.
Zie de Schiller-bibliografie in Kossmann, Festrede (1905), p. 74-82. Zie over de rol van
Carus in het gedachtengoed van Hofdijk ook E.M. de Ree, W.J. Hofdijk. Brieven aan J.A.
Alberdingk Thijm (1993), p. 29-30.
Bijlage II, 1851.01.
Bijlage II, 1853.02.
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niet verder dan het verbeteren, het idealiseren zo men wil, van het werkelijke leven.
Schiller echter, de zedelijke dichter bij uitstek, wil het ideaal in het leven brengen,
en uiteindelijk zelfs het ideaal
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in de plaats stellen van het gewone leven. Wanneer Goethe al een hoger gevoel zoals
liefde voelt, dan gebruikt hij dit om het ding, het voorwerp te beminnen. Schiller
daarentegen wordt niet aangetrokken door voorwerpen maar door ‘algemeene
denkbeelden’, en zijn onderwerpen ontleent hij dan ook aan het rijk der idealen of
de geschiedenis. Deze vergelijking brengt Dorbeck tot de volgende uitspraak.
In Schiller vinden wy dus het idealistiesch beginsel vertegenwoordigd; en
die edele geestdrift voor het zedelyk-ideale in de levens- en
waereldbeschouwing, waardoor hy ons zoo naamloos aantrekt, en met
waarlyk verheffende gevoelens doorgloeit, wordt by Goethe niet gevonden.
Goethe is een dichterlyke realist, zoo als Schiller een dichterlyke idealist
is.100
Schiller heeft belangstelling voor de algemene gedachten, voor de wereld van het
ideale. Schiller en Goethe laten zich vergelijken met Plato en Aristoteles. Schiller is
als Plato ‘een zedelyk opvoeder van zijn volk’, Goethe is daarentegen verwant met
Aristoteles: ‘hy heeft denzelfden realistieschen zin voor het individueele, dezelfde
sympathie voor de natuur’.101

Schiller en Kant
Volgens Dorbeck was Schiller zeer onder de indruk van het latere werk van Kant.
Dorbeck beschrijft Schillers lectuur van Kant als een ‘een schok der herkenning’:
door Kant ‘was metafyziesch hetzelfde denkbeeld uitgedrukt, waaraan S c h i l l e r
in zijne poëzie hulde bewees’.102 De kern van Kants metafysisch standpunt is volgens
Dorbeck dat Kant noch voor het eenzijdig idealisme, noch voor het eenzijdig
materialisme kiest.103 Kant is idealistisch, voorzover hij vasthoudt aan de goddelijke
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D. Dorbeck, ‘Schiller. Eene aesthetische studie’, De recensent. Algemeen letterlievend
maandschrift 1856 II, p. 247-287; 1857 II, p. 23-100, 129-172: 1856 II, 251. Zie ook
1856 II, p. 256: ‘Zijne muze doet de last van het aardsche leven afwentelen, en voert
ons uit de sfeeren van het zinnelyke in het rijk der idealen over (...). Overal wekt zy
tot de beschouwing van het Heilige en Hoogste op (...). Maar zijne muze weet te weinig
met de werkelykheid der waereld om te gaan, en haar ideale maaksels te weinig met
die realiteit te doorvloeyen, wijl haar de idee zelfs boven het verschijnsel gaat en er
derhalven niet volkomen inwoont. (...) zijne idealiteit blijft meestentyds afgetrokken
(abstract), d.i. zy is niet by machte aan de verstoffelyking der algemeene ideën voor
het oog de plastiesche klaarheid, de vaste omtrekken en de kleur der natuur te schenken,
noch voor het gevoel den polsslag en de warmte van het individueele leven’.
Dorbeck, ‘Schiller’, 1856 II, p. 259.
Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 30.
In noten die soms bijna een gehele pagina beslaan en in noten bij die noten bespreekt Dorbeck
de achttiende-eeuwse filosofie, die volgens hem wordt beheerst door de strijd tussen de
eenzijdige idealisten die alles uit de ziel en de geest willen verklaren, en de materialisten die
de mens reduceren tot een dierlijk wezen en alles willen afleiden uit de zintuiglijke
waarneming. Volgens Dorbeck vormt de verhouding tussen de geestelijke wereld en de
zinnelijke wereld ook een centraal thema bij Schiller, die bijvoorbeeld op twintigjarige leeftijd
een dissertatie schrijft Over het verband van de dierlyke natuur des menschen met zijn
geestelyke (Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 24).
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oorsprong van de mens en de onsterfelijkheid van de ziel, maar zijn idealisme blijft
dualistisch ‘wyl hij de dingen op zich zelven (...) (noumena) en hunne verschijnselen
(phaenomena), wijl hy Zinnelykheid en Rede gescheiden dacht’.104 Kants verdienste
is dat hij beide werelden, de wereld van de zinnelijkheid en de wereld van de rede,
van elkaar losmaakt en de wereld van de verschijnselen en die van de gedachten een
onafhankelijk bestaan verschaft.
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Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 45.
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Na Kants radicale scheiding tussen de wereld der verschijnselen en die der gedachten
rijzen nieuwe vragen. Kunnen die twee werelden weer met elkaar verzoend worden?
Tot welke wereld behoort de mens: tot de wereld der verschijnselen of tot de wereld
der gedachten? Als de mens inderdaad tot de wereld der verschijnselen behoort, wat
is de mens dan nog waard, wat onderscheidt hem dan nog van het dier? Fichte wijst
- aldus Dorbeck - in 1794 op de wetenschap, die in staat zou zijn ‘de verloren waarde
der menschheid te herstellen’ en de mens boven de dierlijke staat te verheffen.105
Anderen wijzen op de kunst als de plaats waar de verzoening tot stand kan worden
gebracht: het schone is immers ‘de burgeres van twee waerelden’.106
Kant scheidt de wereld van de geest en de wereld van de stof. Daarna is het
noodzakelijk de verhouding tussen die twee werelden precies te omschrijven, en dit
is volgens Dorbeck wat Schiller in Über naive und sentimentalische Dichtung heeft
geprobeerd:
Daar nu Idealisme en Realisme hunne verzoening vierden, zonder evenwel
in elkaer op te lossen, zoo keurden zy het noodzakelyk, om hunne
verhouding tot elkander in duidelyke omtrekken vast te stellen. Dit
geschiedde in de beroemde verhandeling van Schiller Over naieve en
sentimenteele dichtkunst.107
De ‘esthetisch-ideale zienswijze’ en het onderscheid tussen de realist en de idealist
die Schiller in zijn filosofische verhandeling theoretisch ontwikkelt,
veraanschouwelijkt hij, naar Dorbecks zeggen, in zijn toneelstukken.

De realist en de idealist
In Wallenstein en in Tasso beschrijft Schiller volgens Dorbeck de realist en de idealist
als de twee typen mensen. De realist houdt zich aan het zintuiglijk waarneembare
en probeert uit empirische waarnemingen algemene wetten af te leiden. Hij hecht
aan bezit en probeert dit zoveel mogelijk te vergroten. Geluk en tevredenheid zijn
zijn hoogste doel. De idealist laat zich leiden door zijn principes. Hij neemt geen
genoegen met het bestaande en wil de wereld verbeteren. Beide mensentypen hebben
ook hun eigenaardige bezwaren. De realist zal nooit in strijd met het verstand
handelen, wat maakt dat hij nooit bijzonder slecht, maar ook nooit bijzonder goed
handelt. De idealist daarentegen is tot bijzonder grote, maar ook tot bijzonder lage
daden in staat. Vaak is een idealist geen doener en beperkt hij zich tot het verspreiden
van ideeën. De uitvoering zal hij aan de realisten overlaten. De idealist is daarom
edeler, maar de realist volkomener.
De moderne individuele mens zal altijd of een realist of een idealist zijn. Schiller
benadrukt volgens Dorbeck dat alleen de mensheid als geheel de eenheid van realisme
en idealisme kan en moet nastreven: ‘in de verzoening van het Idealisme met het
105
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Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 65. Dorbeck doelt op Einige Vorlesungen über die Bestimmung
des Gelehrten, die Johann Gottlieb Fichte in de zomer van 1794 te Jena uitsprak.
Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 50.
Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 65.
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Realisme plaatst de denker het Ideaal der menschheid’.108 Het individu zal die eenheid
nooit bereiken, maar dit betekent niet dat het individu niet zou moeten proberen zijn
eenzijdigheden
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Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 70.
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te overwinnen: ‘Drum paart zu eurem schönsten Glück / Des Schwärmers Ernst, des
Weltmanns Blick’, zoals Dorbeck uit Schiller citeert. In zijn vriendschap met (de
realist) Goethe probeert (de idealist) Schiller deze verzoening in zijn eigen leven te
verwerkelijken. De ontmoeting tussen Goethe en Schiller was er een tussen het
bespiegelende talent en het intuïtieve, en beiden realiseerden zich dat zij ‘door
wederzijdsche inwerking’ elkaar konden ‘volmaken en bevoordeelen’ en ‘dat zy zich
tot de voorstelling van den reinmenschelijken mensch verbinden konden’. Dit besef
van ‘wederzijdsche volmaakbaarheid’ van de realist Goethe en de idealist Schiller
zou - aldus Dorbeck - een doorslaggevende rol spelen in het leven van Schiller.109

De noodzakelijkheid van het idealisme voor de kunst
Volgens Dorbeck is het Schillers grote verdienste dat hij ‘de noodzaaklykheid van
het Idealisme voor de nieuwe kunst aantoont’.110 Daarmee geeft Dorbeck een wat
eigenzinnige interpretatie van Schillers filosofische werk, waarin geen keuze tussen
het realisme en het idealisme wordt gemaakt, noch voor het leven, noch voor de
kunst. Dorbeck weegt echter ook Schillers eigen poëtische werk mee. Schiller is een
‘dichterlijke idealist’ die abstracte vormen gebruikt en Dorbeck concludeert daaruit
dat Schiller in de kunst uiteindelijk de voorkeur geeft aan de idealistische richting.111

4.5 J.M. en het echt, waarachtig realisme in de letterkunde (1858)
Het eerste Nederlandse pleidooi voor realisme in de letterkunde verschijnt in het
tijdschrift dat bij literatuurhistorici bekend staat als het oubolligste en meest
conservatieve tijdschrift van de negentiende eeuw: de Vaderlandsche letteroefeningen.
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Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 131.
Dorbeck, ‘Schiller’, 1857 II, p. 66, noot.
Dorbeck had een specifieke reden om Schillers opvatting zo te interpreteren. Hij is een gelovig
katholiek, maar loopt in het Algemeen letterlievend maandschrift niet te koop met zijn
geloofsovertuiging. Wanneer Dorbeck zegt dat de moderne kunst niet kan bestaan zonder
het idealisme, dat wil zeggen zonder de erkenning van de hogere bestemming van de mens,
zegt hij in feite dat ware kunst zonder christendom niet mogelijk is. Het realisme is zijns
inziens de kunstovertuiging van de ongelovige, of in ieder geval van hem die, als de oude
Grieken, geen weet heeft van een betere wereld in het hiernamaals, of daar onverschillig
tegenover staat; het idealisme is de kunstovertuiging van de gelovige mens die hoopt en
vertrouwt op een betere wereld dan het ondermaanse. Vandaar dat Dorbeck het realisme
afwijst. Daarmee maakt Dorbeck, zo moet ik concluderen, een mengelmoes van Schillers
terminologie en cultuurfilosofie en de opvatting over het klassieke en het moderne zoals die
door Chateaubriand in Le génie du christianisme (1802) is uiteengezet. Chateaubriand betoogt
dat de klassieken zich noodgedwongen moesten beperken tot de nabootsing van het bestaande
maar dat het christendom de mensheid een ideaal heeft verschaft, waardoor de moderne
kunstenaar zich een verhevener doel kan en moet stellen. Inhoudelijk houdt Dorbeck zich
aan Chateaubriand; de terminologie over de ‘idealist’ en de ‘realist’ ontleent hij aan Schiller.
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In ‘Iets over de poëzij in de negentiende eeuw. (Een vliegend blaadje)’ doet J.M. een
oproep tot een ‘echt, waarachtig realisme’ in de literatuur.112
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In deze verhandeling moet men ‘poëzij’ steeds lezen in de ruime betekenis van het woord,
dat wil zeggen dat ‘poëzij’ en ‘dichtkunst’ zowel de lyriek als de epiek en het drama omvatten.
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En dat is de roeping der poëzij in onzen tijd: aansluiting aan het leven,
ingaan in de werkelijkheid. (...) dat is de behoefte onzes tijds: open oog
en oor, open hart en zin voor het menschenleven, studie, ernstige,
gemoedelijke studie der werkelijkheid, der natuur, der maatschappij. Niet
dat echt-materialistisch, dat ongelukkig, plat realisme, dat de kunst wil
verlagen tot eene bloote kopie, eene werktuigelijk-getrouwe nabootsing
der zinnelijk-waarneembare natuur; - laat dit realisme zijn triomfen vieren
bij de wonderen der daguerreotypie, der photographie, en al dergelijke
handigheden meer, waaraan de naam van kunst zoo onwaardiglijk verspild
is. Maar ik bedoel dat echt, waarachtig realisme, dat overal van de
werkelijkheid uitgaat, om die daarna te idealiseren, dat immer zich aansluit
aan de natuur, daaraan zijne beelden en vormen ontleent, om die dan te
bezielen met de hooge, de levende en levenwekkende gedachte. Ik bedoel
dat realisme, dat zich niet afsluit in eene conventionele, fiktieve wereld,
en aan de wereld rondom vreemd blijft; maar dat zin en gevoel en
sympathie heeft voor elke waarachtige levensuiting, op elk gebied des
geestes; dat het heden te doorgronden tracht, en het woord der
Gods-openbaring te lezen poogt in het thans gegeven schrift, en niet slechts
in het hiëroglyphenschrift der voorgeslachten. Omdat de poëzij - wil zij
gehoor en waardeering vinden bij anderen dan kamergeleerden, voor wie
zij toch niet eeniglijk, zelfs eigenlijk niet, bestemd is - de taal des tijds
moet spreken, en daartoe dien tijd moet begrijpen; omdat dit realisme, die
zin voor realiteit, voor waarheid, op elk gebied, eene behoefte, een
karaktertrek onzes tijds is; - daarom is het ook - thans meer dan ooit behoefte en gebiedende eisch voor de poëzij.113
Dat het realisme in de contemporaine letterkunde noodzakelijk is, vormt de conclusie
van J.M.'s betoog. Stap voor stap zal ik zijn verhandeling volgen en laten zien hoe
hij tot deze slotsom komt. Volgens J.M. moet de dichter een ziener, een profeet zijn
die zijn tijdgenoten leidt. Om zijn tijdgenoten te kunnen leiden, moet de dichter zijn
eigen tijd kennen. De kern van de verhandeling wordt dan ook gevormd door de
beantwoording van de vraag hoe de eigen tijd eruit ziet. Eerst moet echter de vraag
worden beantwoord wat poëzie is.

De bronnen van de kunstenaar: stof of geest, natuur of leven
113

J.M., ‘Iets over de poëzij in de negentiende eeuw. (Een vliegend blaadje)’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1858 II (Mengelwerk), p. 109-127: 125-126. Ik ben
er niet in geslaagd te achterhalen wie er schuilgaat achter de letters ‘J.M.’ Gesteld dat
de naamletters voorletters zijn of overeenstemmen met de beginletters van de echte
naam, dan is de enige plausibele kandidaat Jan Hendrik Maronier, een in 1827 geboren
remonstrantse dominee, die van 1853 tot 1869 beroepen is in Leiden. De biografische
woordenboeken maken melding van bijdragen van Maronier aan De gids,
Vaderlandsche letteroefeningen en de Tijdspiegel. Harde bewijzen dat Maronier de
schrijver is van dit artikel heb ik niet gevonden. (Zie Frederiks en Van den Branden,
Biographisch woordenboek, p. 495 en J. Tideman, De Remonstrantse Broederschap.
Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten enz. (1905),
p. 86.)
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Poëzie is ‘de beligchaming der onstoffelijke gedachte, des eeuwigen ideaals’. De
dichter moet een gedachte - die per definitie onstoffelijk is - uitdrukken in stoffelijke
vormen. Tot zover blijft J.M. binnnen de gangbare opvattingen over de taak van de
dichter. Belangrijker is zijn antwoord op de vraag waar de dichter die ‘stoffelijke
vormen’ moet vinden. Volgens de traditionele opvatting zijn hier twee mogelijkheden:
de kunstenaar kan zijn vormen ontlenen aan de wereld van de stof of aan de wereld
van de geest. De eerste omvat de zintuiglijk waarneembare natuur; de tweede het
door de traditie gesanctioneerde geheel van conventionele algemene typen. J.M.
geeft echter een wezenlijk andere invulling van deze tweedeling.
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Altijd ligt ‘ter ontleening der rijkste vormen, ter meest veelzijdige bearbeiding, het
groote boek der Gods-openbaring opengeslagen, in de wereld des stofs en in de
wereld des geestes’, aldus J.M., namelijk ‘in de natuur en in het leven’. Stilzwijgend
vervangt hij de tegenstelling tussen ‘natuur’ en ‘traditie’ door die tussen ‘natuur’ en
‘leven’. Daarmee geeft hij de kunstenaar geheel andere keuzemogelijkheden. Met
‘leven’ bedoelt J.M. namelijk het menselijk leven, de maatschappij; met ‘natuur’ de
dode, zintuiglijk waarneembare natuur buiten de mens. Volgens de traditionele
opvatting moet de dichter kiezen voor individuele vormen, ontleend aan de empirische
werkelijkheid, of voor algemene vormen, ontleend aan de wereld der idealen. Volgens
J.M. moet een kunstenaar kiezen of hij zijn vormen ontleent aan de dode ‘natuur’ of
aan het ‘leven’.
Moet de contemporaine dichter ‘de zinnelijk-waarneembare natuur bij uitsluiting,
of ook bij voorkeur, kiezen tot voorwerp zijner poëzij?’ Neen. Volgens J.M. is
natuur-poëzie niet passend voor deze tijd: ‘(...) de bloemen des velds, de ruischende
wouden, de schuimende beek, die van de rotsen schiet, of tusschen lagchende oevers
dartelt; de eeuwige bergen met hun kroon van smetteloos sneeuw’ zijn niet het
eigenlijke onderwerp van de moderne poëzie. De moderne mens kan de natuur
bewonderen, van de natuur genieten, de natuur bestuderen, maar welbeschouwd staat
de natuur altijd buiten de mens: ‘(...) zij heeft niet met ons het leven gemeen, het
leven des geestes; geen hart klopt ons tegen in haar boezem’. Met de wereld van de
natuur kan de mens niet meevoelen. De natuur is ‘eene vreselijke, geheimzinnige,
schier vijandige magt, onder wier looden schepter de zwakke mensch, de hulpelooze
individu, verpletterd wordt’. De natuurwetenschapper toont ons de natuur; de
kunstenaar moet ons ‘de geest in de natuur’ tonen. Dan is hij wat hij zijn moet:
‘Priester van den geest in den grooten tempel der natuur’.
Ik zeide het reeds, de mensch is het hoogste, ja, ik durf beweren eigenlijk
het eenige, voorwerp der poëzij: de natuur is alleen in zoo verre belangrijk,
als zij met het denken en gevoelen des menschen wordt in verband gebragt;
op zich-zelve is en blijft zij ons vreemd: decoratie van het groote
wereldtooneel, waar slechts één speler - de mensch - optreedt. Alleen het
menschelijke treft ons, trekt ons aan, alleen het menschelijke verstaan wij.
Omdat de mens alleen in het waarlijk menselijke is geïnteresseerd, moet de kunstenaar
zijn stof ontlenen aan ‘het oneindig-geschakeerde’, ‘het onuitputtelijk-rijke
menschenleven rondom hem’.114 De natuur is voor de moderne schrijver niet meer
dan het decor van menselijk handelen. De taak van de moderne dichter ligt in het
leven.

De ware dichter
Om het waarlijk menselijke goed te kunnen beschrijven moet de dichter volgens J.M.
aan twee eisen voldoen. Ten eerste moet hij zichzelf goed kennen. Hij moet ‘zich
rekenschap geven van eigen denken en gevoelen, van eigen willen en streven, van
114

J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 112-116.
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eigen krachten en roeping, zich ontwikkelen tot zelfbewustheid’, maar dit betekent
niet dat de kunstenaar zich zou mogen afsluiten van de wereld. ‘Afzondering,
opsluiting leidt immer tot eenzijdigheid, die onverzoenlijke vijandin der waarheid’.
Maatschappelijk isolement leidt
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tot het type schrijver dat J.M. omschrijft als ‘de autobiograaf’: de dichter ‘die
onvermogend is buiten zich-zelven te treden, en die onder elken vorm en iedere
gedaante steeds zich-zelven, en alleen zich-zelven, en dan nog meest van ééne zijde,
zal schilderen’. Het prototype van een dergelijke dichter is Byron, die vele jongelingen
voorging in ‘eene volstrekt eenzijdige, overdreven-subjektieve, en juist daarom
valsche en onware, werelden levensbeschouwing’. Een ‘gezond betamelijk
subjektivisme’ is echter een vereiste. Alleen dan zijn volledige ontplooiing en
zelfbewustzijn mogelijk: ‘geen waarachtig dichter is denkbaar, zonder eene krachtig
ontwikkelde, veelzijdig, harmonisch gevormde, individualiteit’.
De dichter moet streven naar het hoogste: een ‘lied des levens’ te zingen.115 Daarom
moet hij niet alleen inzicht in zichzelf hebben, maar ook in het leven om zich heen.
Dit inzicht onderscheidt de kunstenaar van de gewone mens, die niet in staat is
gedachten en denkbeelden te ontwaren in het dagelijkse leven. Alleen het genie kan
de eenheid en harmonie waarnemen in ‘dit bont verscheiden, dit chaotisch-woelende
heden’.116 Herhaaldelijk benadrukt J.M. dat de moderne dichter met beide benen in
de wereld van de eigen tijd moet staan en zet hij zich af tegen de opvatting dat de
ware dichter zich juist zoveel mogelijk van zijn eigen tijd en plaats moet losmaken.
Uitvoerig schrijft hij over de kunstenaars van de eerste helft van de negentiende eeuw
die zich - naar zijn zeggen - volledig hadden afgewend van de eigen tijd omdat men
kunst en eigen tijd onverenigbaar achtte. De kunst is gevlucht voor de
geïndustrialiseerde wereld, ‘voor het gesnuif en gestamp en gebriesch, voor de vuile
rookwalmen en gloeijende fornuizen onzer fabrieken (...), voor den harden,
rusteloozen, werktuigelijken, verstompende arbeid onzer machine-menschen en het
hijgen naar voordeel en genot’.117 Volgens J.M. is het echter de vraag of het leven
van de negentiende eeuw inderdaad niet geschikt is voor poëzie: ‘zou er werkelijk
onverzoenbare strijd, onoplosbare tegenspraak bestaan tusschen de rigting en roeping
des tijds, en de poëzij?’118

Materialisme en realisme en de richting des tijds
Volgens J.M. is de opvatting over de vermeende onverenigbaarheid van de poëzie
en de eigen tijd veroorzaakt door een foutieve analyse van die eigen tijd. Men heeft
slechts oog gehad voor het materialisme, ‘een materialisme, dat overal en altijd het
schoone aan het nuttige, het ideale aan het voel- en tastbare, het toekomende aan het
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Zie ook J.M. in de recensie van De kerkregisters en De predikantsdochter, naar het Engelsch
van George Crabbe, Vaderlandsche letteroefeningen 1858 I (Boekbeschouwing), p. 734-742.
‘Ze zijn niet altijd vrolijk en lagchend, die beelden, dikwerf treurig en zwart: naast het schoone
en goede staat, onverzoend en het schier overschaduwend, het kwade en afschuwelijke’.
Crabbe schildert dergelijke donkere taferelen echter niet omdat hij daar een macaber genoegen
in schept of omdat hij ‘de ligt geprikkelde verbeelding wil opwekken’, maar omdat men de
kwalen moet kennen voor men ze kan genezen: ‘Dat is de wereld, dat is het leven. 't Is goed
en kwaad door een gemengd’ (p. 736).
J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 116-119.
J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 119-120.
J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 110.
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tegenwoordige, het waarachtig-goede aan het voordeelige, leert opofferen’ en
gezworen vijand is van zowel
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godsdienst als literatuur.119 J.M. ontkent de kracht van dit materialisme niet, maar
zijns inziens is het niet de enige tendens: naast het materialisme staat het streven
naar waarheid, dat werkzaam is op alle levensgebieden. Als ‘ideaal’ in deze context
niet een te beladen woord zou zijn, zou men J.M.'s betoog kunnen samenvatten door
te zeggen dat er, ondanks het heersende materialisme, nog steeds mensen zijn met
‘idealen’, mensen die iets beters voor ogen staat dan wat het heden biedt.120 Wie in
deze tijd slechts het materialisme ziet, maakt zich schuldig aan ‘schromelijke
eenzijdigheid’.121

Een tijdperk van overgang
‘Dat gevoel van onvoldaanheid met het heden, dat bijkans instinktmatig bewustzijn,
dat de tegenwoordige toestanden slechts een tijdperk van overgang zijn, voorbereiding
van grootere dingen, leeft, meer of minder helder ontwikkeld, in alle denkende en
gevoelende menschen dezes tijds’, aldus J.M.'s doorslaggevende argument tegen het
vermeende ‘materalisme’ en de onverenigbaarheid van de moderne tijd met poëzie.
Wat de ‘grootere dingen’, zeg maar de idealen van zijn tijd zijn, weet J.M. niet want
hij leeft in een periode van strijd, van overgang. In abstracto is iedere periode een
tijd van overgang (namelijk van verleden naar toekomst), maar J.M. verdedigt de
stelling dat men zowel in het leven van ieder afzonderlijk individu als in dat van
volkeren kan spreken van specifieke ‘perioden van overgang’, die worden gekenmerkt
door een strijd tussen allerhande onverenigbare beginselen en richtingen, een tijdperk
van zoeken naar een nieuwe orde. ‘In zulk een tijd leven wij, en in dat proces der
transformatie, der wedergeboorte, is alles begrepen: godsdienst en wetenschap, kunst
en maatschappij’.122
‘Te midden der schuimende branding, bij het loeijen van den noodstorm, (...) is
het zeer weinigen gegeven, te zingen’. Klachten over het verval van de poëzie zijn
niet ten onrechte geuit en dit verval is een direct gevolg van het feit dat men leeft in
een overgangsperiode, ‘een tijd (...) van strijd en gisting, ontbinding en vorming; een
tijd waarin van algemeen geloof en algemeene begrippen, als grondvorm en wet van
het algemeene denken en gevoelen, geen sprake kan zijn’. Vandaar dat een periode
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Zie voor nadere achtergrond J.W.H. Oerlemans, Autoriteit en vrijheid 1800-1914. Een
cultuurhistorisch onderzoek naar de weerstanden tegen de industriële maatschappij (1966),
p. 1-28 over het economisch en het ideologisch individualisme.
Deze passage is een van de vele plaatsen waar J.M. het woord ‘ideaal’ blijkbaar een te beladen
term acht. Op slechts enkele plaatsen in het artikel komt het woord ‘ideale’ voor. In het begin
van zijn verhandeling zet J.M. uiteen dat kunst voldoet aan een diepe en waarlijk menselijke
behoefte: ‘het bewustzijn van, de zucht naar het ideale’ (p. 111). In dezelfde, zeer algemene
zin, zegt hij een pagina eerder dat kunst de uitdrukking is van ‘het ideale in stoffelijke
vormen’.
J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 120.
Volgens W. Houghton, The Victorian frame of mind, 1830-1879 (1964) kwam het gevoel te
leven in een ‘age of transition’ op rond 1830 en werd het ‘the basis and almost universal
conception of the period’ (p. 1) en liepen de reacties erop uiteen van hoop tot wanhoop, van
optimisme tot pessimisme (p. 22-23).
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van ‘anarchie der meeningen’ niet bevorderlijk is voor de kunst.123 In een
overgangsperiode wordt niet alleen minder,
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J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 121. Vooral in religieuze kringen wordt de opvatting verdedigd
dat kunst en letteren zich alleen goed kunnen ontwikkelen in een periode van rust, wannneer
er ‘een gemeenschappelijke overtuiging’ heerst. Zie bijvoorbeeld J.J. Viotta, ‘Klassieke
muziek’, De kunstkronijk 1850, p. 22-29 en Beroep van een Christen, aan de letterkundigen
onzer dagen gerigt, naar het Fransch van G. de Félice, met een voorwoord van B.T. Lublink
Weddik (Amsterdam 1842), p. 23-55: 23.
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maar ook een ander soort literatuur geschreven dan in een periode van rust. Als de
kunstenaar niet uitkijkt, wordt hij overmeesterd door de woelingen van zijn tijd en
drukt hij nog slechts zijn hoogst persoonlijke gevoelen uit. Het is volgens J.M. dan
ook geen toeval dat er in de eerste helft van de negentiende eeuw overwegend lyrische
poëzie is geschreven, het meest subjectieve genre, waarin de nadruk ligt op de uiting
van persoonlijke gevoelens. In toneelwerken en verhalende literatuur moet de schrijver
zijn gevoelens meer objectiveren, en dit laatste in dubbele zin: de gevoelens moeten
vorm krijgen, moeten tot object worden en bovendien moet de schrijver met een
zekere emotionele afstand over die gevoelens schrijven.

De toekomst van de letterkunde
In de eerste helft van de negentiende eeuw is het de dichters niet gelukt een vorm en
een inspiratiebron te kiezen die in overeenstemming zijn met de eisen des tijds.124
Kunnen de kunstenaars van de tweede helft van de negentiende eeuw weer aansluiting
vinden bij de eigen tijd?
Volgens J.M. heeft de kunstenaar tot taak de hogere ideeën van zijn tijd uit te
drukken. De contemporaine kunstenaar leeft in een tijdperk van overgang en er is
dus geen gemeenschappelijke mening, geen communis opinio, die de kunstenaar zou
kunnen vertolken. Wel ontwaart J.M. een algemeen beginsel dat ten grondslag ligt
aan deze tijd, namelijk het streven naar waarheid en het zoeken naar aansluiting bij
de eigen tijd. Het is nu juist deze tendens die J.M. samenvat onder de term ‘realisme’.
Het is in deze zin dat hij het realisme propageert. In zijn werken moet de dichter, die
immers de tijdgeest moet uitdrukken en vormgeven, blijk geven van dit realisme.
De contemporaine kunstenaar moet in de eigen tijd inspiratie opdoen, maar daarmee
heeft hij nog niet aan alle eisen voldaan. In de dagelijkse werkelijkheid van chaos
en strijd moet hij de hogere harmonie tonen. De natuurwetenschap heeft laten zien
dat de natuur een vijandige macht is die de zwakke mens, het hulpeloze individu,
verplettert. De natuur heeft pas betekenis wanneer de dichter de natuur ziet als de
openbaring van de eeuwige gedachte en de verzinnelijking van hogere ideeën,
namelijk van orde, samenhang en eenheid. Het is dus de dichter die betekenis in de
natuur moet aanbrengen en de natuur eenheid en samenhang moet geven. Wat voor
de natuur geldt, geldt zeker voor het leven:
De dichter moet denker, oorspronkelijk denker zijn, in den vollen zin des
woords; al de denkbeelden, de gevoelens, de driften, de aandoeningen, die
zijn tijd bewegen, moeten in hem weerklank vinden, moeten in zijne ziel
zich verbinden tot één harmonisch geheel, van hem eene blijvende
124

J.M. onderscheidt vier richtingen in de letterkunde van de eerste helft van de negentiende
eeuw: de ‘subjektieve Byroniaansche school der wanhoop en wereld-verachting’, ‘de beruchte
school van de “poétique du laid”’, de dichters die de poëzie tot een woorden- en klankenspel
maakten, en - tegenover dit woordenspel zonder enige gedachte - ‘de school der
diepzinnigheid, der wijsgeerige poëzij’, voor wie de poëzie alleen gedachte was en die de
dichters beschouwde als profeten die geen studie nodig hadden omdat hun intuïtie voldeed,
en, ten slotte, de dichters die inspiratie zoeken in de middeleeuwen (p. 122-124).
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zijn blik moet verder reiken dan die zijner
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tijdgenooten: in de oneindige verscheidenheid, in de schijnbare wanorde
van het heden, moet hij éénheid en harmonie, in het blinde woelen en
streven een voortschrijden naar hooger doel, zien.
Weer benadrukt J.M. dat de dichter in zijn tijd moet staan; dat hij zich niet terug mag
trekken in zijn eigen persoonlijkheid of zijn eigen theorie, maar leven moet ‘in
gemeenschapsoefening met alle groote en goede en edele geesten der menschheid’.125
De romantiek heeft, aldus J.M., de letterkunde vrijgemaakt van de ‘conventionele
boeijen van een verouderd klassicisme’, waardoor zij eindelijk verlost is van ‘het
onzigtbaar spooksel, waardigheid der kunst’ en van ‘het verpligte en vervelende
gezelschap der goden en godinnen van den Olympus’. Aan de romantiek hebben we
de ‘vrijheid der gedachte’ te danken waarin conventies worden verworpen en wordt
gezocht naar nieuwe vormen voor de nieuwe ideeën. Ze heeft ons echter ook
opgezadeld met een passie voor de middeleeuwen en de navolging van wat men
‘naïeve volkspoëzij’ noemt. Volgens J.M. is de tijd nu weer rijp voor herstel van de
klassieke waarden van ‘schoonheid en zuiverheid van vormen’ en ‘de eischen van
den goeden smaak en het aesthetisch gevoel’. Niet de klassieke vormen, wel de
klassieke waarden moeten in ere worden hersteld.
De moderne kunstenaar heeft tot taak de ‘eeuwig-springende ader des levens, des
werkelijken levens, te openen, en daaruit kracht en leven en inspiratie te putten’ en
J.M. pleit voor een ‘echt waarachtig realisme, dat overal van de werkelijkheid uitgaat,
om die daarna te idealiseren’.126 Zijn pleidooi voor het realisme in de literatuur is dus
een pleidooi voor een literatuur die de werkelijkheid idealiseert, dat wil zeggen het
ware, schone en goede aantoont in de contemporaine maatschappij, en zo de idealen
levert voor de toekomst en de maatschappij de richting toont waarheen ze moet gaan.

J.M. over Natuurkennis en natuurpoëzie van C.W. Opzoomer
Eind 1858 dient zich voor J.M. nogmaals een gelegenheid aan zijn opvattingen over
het ‘ware realisme’ uit te dragen, namelijk de verschijning van Natuurkennis en
natuurpoëzie van C.W. Opzoomer. Opzoomer omschrijft het realisme als de eenzijdige
opvatting die, in tegenstelling tot het idealisme, stelt dat de kunst uitsluitend de
zintuiglijk waarneembare natuur moet nabootsen. Dit is in de ogen van J.M. echter
niet ‘het realisme’, maar slechts dat wat hij ‘dat echt-materialistisch, dat ongelukkig,
plat realisme’ noemt.127
Het verschil tussen J.M. en Opzoomer komt duidelijk tot uiting in hun beoordeling
van de plaats van de natuurbeschrijving in de poëzie. De eenvoudigste vorm van
natuurpoëzie bestaat volgens Opzoomer in een gedetailleerde beschrijving van de
voorwerpen of natuurtoneelen. J.M. bestrijdt dit: bij het maken van een nauwkeurige
beschrijving is alleen het observerende verstand actief, terwijl het hart koel kan
blijven. Dan kan het resultaat nooit poëzie zijn, want ‘alléén van het bewogen en
getroffen hart kan de poëzij uitgaan’:
125
126
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J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 126-127.
J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 125.
J.M., ‘Iets over de poëzij’, p. 125.
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Ware het anders, dan zou wezenlijk een handboek der physika poëzij zijn,
en eene daguerreotype ware de volmaaktste landschapschildering. Dat is
toch zoo niet; en de heer OPZOOMER zelf zegt onmiddellijk, dat niet alles,
wat in de schepping bestaat, als inhoud (der natuurpoëzij) verdient
opgenomen te worden; en tegenover de dwalingen van een plat realisme
en een overdreven idealisme beiden handhaaft hij het goed regt van het
echt realisme en der ware idealiteit.
Volgens Opzoomer moeten de kunstenaars alleen het werkelijk schone kiezen.
Volgens J.M. wijst Opzoomer echter de verkeerde oorzaak aan voor het gebrek aan
poëzie, van schoonheid en gedachten. De fout schuilt niet in een verkeerde selectie
van de voorwerpen, maar in Opzoomers opvatting dat kale beschrijving poëzie zou
kunnen zijn:
En niet alleen dat de noodzakelijkheid eener keuze de mogelijkheid eener
naauwkeurige beschrijving, zonder meer, op het gebied der poëzij, reeds
buitensluit: ook de beschrijving-zelve moet meer dan beschrijving, moet
zelfstandige opvatting en schildering der werkelijkheid zijn: moet de natuur
niet maar bloot kopiëren, maar haar inderdaad vervormen en idealiseren.
In elk waarachtig kunstwerk, 't zij dichtstuk, 't zij schilderij, is dit ook
steeds het geval: de poëtische werkelijkheid is altijd eene andere dan de
materiële werkelijkheid waaraan ze ontleend is: zij is tevens iets meer en
iets minder.128
Een beschrijving wordt pas poëzie wanneer de dichter ‘iets van menschelijk gevoel
en van menschelijke hartstocht’ in de natuur legt. Dan houdt de beschrijving op en
begint de poëzie.129 Poëzie ontstaat pas door ‘de zuivere uitdrukking der gedachte of
gewaarwording, door de aanschouwing van het beschreven voorwerp of tooneel in
de ziel des dichters gewekt’.130 Dit betekent dat een realistische kunst in de zin van
Opzoomer volgens J.M. eenvoudigweg buiten het gebied van de kunst valt.

Tot slot
Het herstel van de klassieke waarden; het besef te leven in een periode van overgang;
het specifieke vermogen van de kunstenaar eenheid en samenhang in de omringende
werkelijkheid te zien waar deze voor de gewone mens verborgen blijft; de plicht van
de kunstenaar dit vermogen te gebruiken om de mensheid naar een betere toekomst
te geleiden, met deze thema's toont J.M. zijn verwantschap met wat in de

128
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J.M., [over] Natuurkennis en natuurpoëzie, door C.W. Opzoomer, Vaderlandsche
letteroefeningen 1858 I (Boekbeschouwing), p. 516-523: 519-520.
Zie hierover H.C. Buch, Ut Pictura Poesis. Die Beschreibungsliteratur und ihre Kritiker
von Lessing bis Lukács (1972), p. 22-24.
J.M., [over] Natuurkennis en natuurpoëzie, p. 519.
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twintigste-eeuwse Duitse literatuurgeschiedschrijving bekend geworden is als de
stroming van het ‘poëtisch’ of ‘burgerlijk’ realisme.131

131

Zie bijvoorbeeld Fritz Martini, Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus. 1848-1898
(1981); H. Widhammer, Die Literaturtheorie des deutschen Realismus (1848-1860) (1977)
en C.A. Bernd, ‘Poetischer Realismus, bürgerlicher Realismus, programmatischer Realismus
- die Kontroverse um die richtige Benennung einer Epoche in der deutschen
Literaturgeschichte’ (1986).
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Reacties op J.M.'s oproep tot een echt, waarachtig realisme in de letterkunde blijven
in Nederland opmerkelijk genoeg uit. Het enige (indirecte) bewijs van waardering
is dat J.M. na 1860 een aantal recensies mag schrijven voor De gids. Staan zijn
analyse van de tijd en zijn programmatisch gebruik van de term ‘realisme’ te ver af
van de denkwereld van de tijdgenoten om reacties - positief of negatief - te kunnen
uitlokken?

4.6 C.W. Opzoomer: De waarheid en hare kenbronnen (1859)
In de werken van Cornelis Willem Opzoomer tekent zich het toenemende belang en
de groeiende bekendheid van het begrippenpaar ‘realisme’ versus ‘idealisme’ in de
esthetische discussie duidelijk af. Vandaar dat ik kort terugblik op eerdere werken
van deze jurist, die in 1846 op 25-jarige leeftijd wordt aangesteld als hoogleraar
wijsbegeerte in Utrecht, een functie die hij tot 1889 vervult. Opzoomers eerste
esthetische geschrift is de verhandeling ‘De kunst, uitdrukking der waarheid’, waarin
de term ‘realisme’, zoals te verwachten in een stuk uit 1848, niet wordt gebruikt.132
In 1851 zet Opzoomer zijn filosofische opvattingen systematisch uiteen in De weg
der wetenschap. Een handboek der logica, dat in datzelfde jaar een tweede druk
mocht beleven en in het Duits wordt vertaald.133 Opzoomers colleges zijn in de jaren
vijftig niet alleen bij studenten wijsbegeerte zeer in trek. J. ten Brink spreekt over
een collegezaal, afgeladen met letterkundige, juridische en theologische studenten
die geen woord willen missen.134
In De weg der wetenschap stelt Opzoomer de vraag hoe de empirische methode,
die voor de natuurwetenschappen tot zulke belangrijke inzichten heeft geleid, kan
worden gebruikt in de andere wetenschappen. Opzoomer heeft weinig vertrouwen
in de idealistische richting, die bespiegeling aanwijst als de beste weg voor de
ontwikkeling van de menselijke kennis, en kiest voor de empirische methode, voor
wat hij noemt ‘de weg der ervaring’. Het begrippenpaar realisme - idealisme komt
in De weg der wetenschap slechts terloops ter sprake in een paragraaf over het gebruik
van algemene begrippen in de wetenschap, waar de strijd tussen realisme en idealisme
als een middeleeuwse discussie wordt aangestipt.135
In 1857 verschijnt Wetenschap en wijsbegeerte, waarin Opzoomer in een noot laat
weten dat men de termen ‘realisten’ en ‘realisme’ tegenwoordig niet meer kan
gebruiken zonder nadere toelichting. In de middeleeuwen plaatste men ‘realisten’
tegenover ‘nominalisten’ en ‘conceptualisten’, waarbij de eersten aan hun door
abstractie verkregen begrippen een werkelijk bestaan toekenden. Opzoomer moppert
dat ‘realisme’ en ‘realisten’ de laatste tijd gebruikt worden als tegenpolen van
132
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Deze verhandeling verscheen in De kunstkronijk 1848, p. 57-62.
In 1863 publiceert Opzoomer een populair-wetenschappelijke editie van dit werk onder de
titel Het wezen der kennis. Een leesboek der logica, dat in 1990 opnieuw is uitgegeven met
een inleiding van W. van Dooren.
F. Schregel-Onstein, Het rijk geschakeerde leven van Prof. Dr. Jan ten Brink (z.j.), p. 25.
C.W. Opzoomer, De weg der wetenschap. Een handboek der logica (Leiden/Amsterdam
1851), p. 79.
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‘idealisme’ en ‘idealisten’, waardoor ‘realisme’ tegenwoordig precies het
tegenovergestelde betekent van wat er vroeger mee werd bedoeld.136

136

C.W. Opzoomer, Wetenschap en wijsbegeerte (Amsterdam 1857), p. 39, noot 6.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

113
In 1858 kan Opzoomer de discussie rond het realisme niet langer met een voetnoot
afdoen. Op 16 februari van dat jaar spreekt hij in een gemengde vergadering (dat wil
zeggen dat er zowel mannen als vrouwen aanwezig waren) van het Natuurkundig
gezelschap te Utrecht over Natuurkennis en natuurpoëzie. Opzoomer maakt duidelijk
dat hij weinig heil ziet in de strijd die rond het realisme en het idealisme is ontstaan:
hij spreekt over een strijd ‘die nog in de kunstwereld niet wil ophouden’. Volgens
hem hebben de beginselen van het realisme en het idealisme alleen historische waarde
en is het niet moeilijk ‘de ware leer te ontvouwen, die beider regt vereenigt, beider
dwaling vermijdt’.137 Dat de oplossing van de strijd tussen realisme en idealisme in
de kunst gelegen is in het vermijden van beide uitersten, houdt hij ook een jaar later
staande in De waarheid en hare kenbronnen.138

Het realisme volgens Opzoomer
In 1859 keert Opzoomer zich zowel tegen het realisme als tegen het idealisme, al
besteedt hij de meeste aandacht aan het realisme, dat volgens hem nog steeds een
gangbare opvatting is.139 Het realisme is volgens Opzoomer de opvatting dat getrouwe
navolging van de natuur het doel is van de kunst. Daarmee doet het recht aan het
belang van de natuurstudie voor de kunstenaar, maar dit voordeel weegt niet op tegen
de bezwaren.
Een eerste probleem is dat het realisme als kunstbeginsel niet op alle kunsten van
toepassing is. Een architect en een componist kunnen aan het beginsel van de
navolging van de natuur geen leidraad ontlenen. Opzoomer heeft echter ernstiger
bezwaren tegen het realisme: het beginsel van de nabootsing van de natuur is niet
alleen onvolledig, maar ook eenzijdig en daardoor ‘uiterst gevaarlijk’.140
Navolging van de natuur is, aldus Opzoomer, middel noch doel van de kunst. Het
doel van de kunst is harmonie; harmonie tussen de gedachte van de kunstenaar en
het werk, dat wil zeggen: tussen de inhoud en de vorm. Dit betekent dat in een
kunstwerk alles gemotiveerd is: er staat niet meer en niet minder dan door de gedachte
wordt rechtvaardigd.141 Opzoomer voegt daaraan de restrictie toe dat de gedachte
belangrijk moet
137
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Mr. C.W. Opzoomer, Natuurkennis en natuurpoëzie (Amsterdam 1858), p. 19 en 21,
cursivering van mij, TS.
Mr. C.W. Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen (Amsterdam 1859). In het eerste
hoofdstuk ‘Wat is waarheid?’ (p. 1-40) bespreekt Opzoomer de idealisten als aanhangers
van de opvatting dat ideeën nooit meer zijn dan de voorstelling van de menselijke geest,
terwijl de realisten van mening zijn dat de wereld buiten ons gekend kan worden. Deze
epistemologische discussie laat ik verder buiten beschouwing. In De weg der wetenschap
noemt Opzoomer vijf bronnen van kennis: de zinnelijke gewaarwording, het gevoel van lust
en onlust, het schoonheidsgevoel, het zedelijk gevoel en het godsdienstig gevoel. Wie wil
bepalen of iets waar is moet in principe een van die vijf kenbronnen gebruiken. Dit betekent
bijvoorbeeld dat men voor het vellen van een moreel oordeel een beroep moet doen op het
zedelijk gevoel; wie wil weten of iets ‘esthetisch waar’, dat wil zeggen ‘mooi’ is, moet zijn
schoonheidsgevoel raadplegen. Zintuiglijke noch innerlijke waarnemingen, zedelijke noch
godsdienstige overwegingen mogen een beslissende stem hebben op het gebied der kunst.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 164.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 166.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 156-157.
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zijn.142 Vandaar dat zijn conclusie luidt: ‘Vereeniging van den schoonen vorm met
de schoone gedachte, schoonheid dus, en schoonheid alleen, ziet daar het doel van
den echten kunstenaar, het doel der kunst’.143
Volgens Opzoomer kan die harmonie niet worden bereikt door nabootsing van de
werkelijkheid en dus kan het realisme zelfs niet als het middel van de kunstenaar
gehandhaafd blijven. De natuur is redeloos en lelijk: ze is ingericht volgens haar
eigen wetten en niet volgens de wetten der schoonheid. Ook de menselijke wereld
is vol gebrek aan orde en samenhang. Hoe vaak gebeurt het niet dat we iemands
handelingen niet kunnen rijmen met zijn karakter, zijn geschiedenis en zijn
omstandigheden? Omdat noch de natuur, noch de mensenwereld harmonisch is, moet
de kunstenaar zijn gedachten opleggen aan de werkelijkheid: hij moet zijn menselijk
stempel drukken op de redeloze natuur, deze door opvatting en voorstelling adelen
en orde en samenhang aanbrengen.144 ‘Zoo maakt hij [de kunstenaar] niet alleen de
natuur meer natuurlijk, maar ook in het menschelijke leven de waarheid meer waar,
dat is meer waarschijnlijk’.145 Opzoomer wijst dus het realisme als middel in de kunst
af omdat de kunstenaar soms moet handelen in strijd met de historische waarheid.146
Opzoomer wijst bijvoorbeeld op de uitbeelding van de Christus-figuur. Volgens hem
zijn de theologen het er nooit over eens geworden of Jezus een knappe of een lelijke
verschijning was, maar mocht nu blijken dat Christus bijzonder afstotend is geweest,
dan rechtvaardigt dat niet de schildering van een onknappe Christus: dat zou in strijd
zijn met de wetten der kunst, die eisen dat de Christusfiguur ‘kalme grootheid, heilige
ernst en teedere liefde’ veraanschouwelijkt.147 De kunst kent haar eigen wetten en
dat zijn niet de wetten van de natuur of de geschiedwetenschap.
Wanneer de kunstenaar handelt volgens het realistische beginsel dat afbeelding
van de natuur het hoogste doel der kunst is, kan hij nooit het werkelijke doel van de
kunst, namelijk harmonie, bereiken. De harmonie in de kunst is volgens Opzoomer
tweeledig: zij is ten eerste gelegen in de overeensteming tussen vorm en inhoud, dat
wil, in zijn terminologie, zeggen tussen de afbeelding en de gedachte van de
142
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Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 157-160. Opzoomer besteedt een overdreven
te noemen aandacht aan de eis dat de gedachte van de kunstenaar belangrijk moet zijn. Ik
vermoed dat hij reageert op de kritiek die zijn lezing over Natuurkennis en natuurpoëzie had
opgewekt, onder andere bij J.M. in de Vaderlandsche letteroefeningen.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 187, cursivering van mij, TS.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 174.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 170-171. Zie het motto dat Opzoomer
meegaf aan het eerste deel van de verhandeling over ‘Aangeboren begrippen’ in Wetenschap
en wijsbegeerte (1857), en dat is ontleend aan Schiller: ‘Wiederholen zwar kann der Verstand
was da schon gewesen,/ Was die Natur gebaut bauet er wählend ihr nach./ Ueber Natur hinaus
baut die Vernunft, doch nur in das Leere,/ Die nur, Genius, mehrst in der Natur die Natur’
(cursivering van mij, TS). Dit is no. 901/902 (‘Der Genius’) van de Xenien, in de editie van
Erich Schmidt en Bernhard Suphan.
Waarmee Opzoomer het in zijn tijd gangbare standpunt verwoordt (vergelijk M. van der Wal
en J.J. Heij, ‘“Het geschiedkundig bestanddeel van aesthetische voorstellingen”. Geschiedenis
en beeldende kunst in Nederland in de 19e eeuw’ (1991)).
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 171. Zie ook R. Miedema, Christus en de
beeldende kunst (1927), speciaal p. 10-13 over het mythische en het historisch georiënteerde
Christusbeeld in kunsten en wetenschappen, en Birgit Schulte, Die Darstellungen der
Wundertaten Christi in der Malerei und Graphik des 19. Jahrhunderts. Eine Untersuchung
zur christlichen Ikonographie (1988).
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kunstenaar; en ten tweede in de afwezigheid van strijd in het kunstwerk, positief
geformuleerd: in de orde en samenhang die de kunstenaar heeft aangebracht.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

115

Het idealisme volgens Opzoomer
De kunstenaar moet volgens Opzoomer de natuur reinigen.148 ‘Door de natuur boven
de natuur naar het ideaal, dat is de ware weg van den kunstenaar’.149 Alleen door
studie van de natuur kan de kunstenaar zich boven de natuur verheffen, en met dit
pleidooi voor de weg der ervaring in de kunst is tevens Opzoomers belangrijke
bezwaar tegen het idealisme gegeven: het idealisme denkt dat de kunstenaar zonder
studie van de werkelijkheid tot een ideaal kan komen.150 Inderdaad leeft het ideaal
in de geest van de kunstenaar, maar niet als een aangeboren begrip. Zoals Opzoomer
elders heeft betoogd: aangeboren begrippen bestaan niet, het ideaal komt door studie
van de natuur tot stand en moet ook voortdurend aan de werkelijkheid worden
getoetst.151
Het empiristische van Opzoomers kunstopvatting blijkt in zijn bespreking van de
Griekse beeldhouwkunst, die hij de hoogst mogelijke kunst acht. De Griekse
beeldhouwkunst is volgens de gangbare opvatting idealistisch van aard. Met vreugde
begroet Opzoomer dan ook het werk van de Engelse fysioloog Prichard, die zich
afvroeg of de Griekse kunstenaars modellen uit de natuur of een ideale conceptie
hebben gevolgd. Op grond van het fysiologische onderzoek van Griekse schedels
leek Prichard de conclusie gewettigd dat het fraaie Griekse profiel in de kunst niet
overdreven is en niet ontsproten is aan bepaalde ‘imaginary principles’, maar
inderdaad een natuurgetrouwe kopie is van het gelaat van Griekse tijdgenoten.152 En
Opzoomer besluit: ‘Aan de natuur zelve is ook het hoogste ideaal der kunst
ontleend’.153

Realisme noch idealisme
Realisme en idealisme hebben volgens Opzoomer alleen historische waarde: ‘Elk
der beide richtingen is in haar regt, zoo lang zij tegen de overdrijving der andere
strijd voert’.154 Zo zegt hij over het realisme: ‘Bestudeer de natuur, dat woord is nooit
vruchteloos uitgesproken. In tijden van wansmaak, wanneer men aan de verbeelding
148
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Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 174.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 177.
Men moet hier denken aan de verbeeldingstheorie die stelt dat de ideale beelden die een
kunstenaar voor de geest staan, herinneringen zijn aan een of andere paradijselijke toestand.
In Wetenschap en wijsbegeerte (1857) wijdt Opzoomer twee verhandelingen aan de bestrijding
van het idee van de ‘Aangeboren begrippen’ (p. 201-246 en p. 247-280). Volgens hem is het
ideaal geen aangeboren begrip maar moet het op ervaring worden gegrond. Daarom moet
ook bij de kunstenaar het ideaal ontstaan door abstractie van de werkelijkheid: ‘Het ideaal
van den kunstenaar, de ideale menschelijke vorm, die hem voor den geest staat, en dien hij
in zijne kunstgewrochten zoekt weer te geven, is zeker in geen der werkelijke menschen te
vinden; is het daarom van de waarneming dier menschen onafhankelijk? is het zonder haar
verkregen?’ (p. 255-256). ‘Neen’, luidt het antwoord (zie p. 218 e.v., en p. 255-256).
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 213-214, noot 24. De Britse
natuurwetenschapper James Cowles Prichard (1786-1848) genoot grote bekendheid door
zijn Researches into the physical history of man.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 177.
Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 177.
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den teugel te ruim liet, en zich om de waarheid niet meer bekommerde, was het
wijzen op de natuur het eenige redmiddel’.155 Maar het realisme vergeet op zijn beurt
dat de mens zijn stempel op de natuur moet drukken en maakt de mens tot slaaf van
de natuur, een misvatting die het idealisme op zijn beurt moet corrigeren.
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Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 165.
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De beginselen van het realisme en het idealisme kunnen historisch gezien hun waarde
hebben, voor de contemporaine kunstenaars is de tegenstelling tussen het realisme
en het idealisme ijdel, omdat deze oppositie suggereert dat men moet kiezen tussen
het ene of het andere beginsel. In sterk politiek geladen metaforen stelt Opzoomer
dat geen van beide richtingen de ‘uitsluitende heerschappij’, de enige ‘wettige magt’
mag vormen. Wanneer een van beide richtingen naar ‘despotisme’ streeft, zal ze
verzet oproepen bij ‘de andere magt’ die zij ‘onttroonde’. Als historisch voorbeeld
van deze strijd tussen twee machten noemt Opzoomer de opkomst van het burgerlijk
drama en de familieroman in de tweede helft van de achttiende eeuw, die ‘uit allerlei
onnatuurlijkheden terugvoerden tot de natuur en den natuurlijken mensch’. Met die
nieuwe genres verviel men echter in het andere uiterste: ‘men had nog geen besef
van een hoogere natuur dan die men vlak voor zich had, het leven dat men zelf leefde’,
en daardoor verdween volgens hem de poëzie uit de kunst: ‘men ging naar den
schouwburg alleen om nog eens voor geld zijn eigen armzaligheid te zien, die men
te huis voor niet [gratis, TS] kon aanschouwen’. Tot slot volgt een verrassende
passage waarin hij de wederopstanding van de geest van Shakespeare aan het einde
van de achttiende eeuw beschrijft als de gerechtvaardigde reactie op het realisme
van het burgerlijk drama. Shakespeare vertegenwoordigt de idealistische geest, die
‘zijn volle minachting voor de erbarmelijke natuur der gewone menschen uitsprak’
en wees op ‘de groote, de oneindige natuur’ en daarmee het realisme, dat geen weet
heeft van een hogere natuur, bestrijdt.156
Minstens zo erg als alleenheerschappij van het realisme is volgens Opzoomer het
despotisme van het idealisme. Van het laatste is sprake wanneer in de kunst de
gedachte overheerst. Volgens de idealistische opvatting zou men Pope boven
Shakespeare, Hogarth boven Rafaël en Berlioz boven Mozart moeten stellen, een
onaanvaardbare consequentie, aldus Opzoomer.157

4.7 C. Vosmaer: ‘Een zijdelingsche ideal-realist’ (1859)
De vraag of zogeheten realistische werken al dan niet de uitdrukking van een gedachte
of gevoel kunnnen zijn, staat centraal in een vermakelijk artikel van Carel Vosmaer
in de tweede jaargang van De tijdstroom. Dit tijdschrift is in 1858 opgericht door
een Haagse vriendenkring waartoe behalve Vosmaer, ook Van Westrheene en Arnold
Ising behoren, en die - zoals Ising achteraf met de nodige zelfspot opmerkt - ‘het
heel anders deed dan alle andere tijdschriften’ en daarom ‘in het midden der maand,
niet met den 1sten (dat was te vulgair)’ verschijnt.158 In De tijdstroom reageert
Vosmaer op een aantal recensies over een
156
157
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Opzoomer, De waarheid en hare kenbronnen, p. 177-178.
De opmerking over Hogarth is een sneer naar P.J. Veth, die een Gids-artikel besluit met de
opmerking: ‘Onze hedendaagsche kunst zou uit de studie van Hogarth oneindig veel voordeel
trekken, zoo zij van hem leerde geen penseelstreek te bezigen, waarin niet eene gedachte
was uitgedrukt’ (zie ‘William Hogarth’, door P.J. Veth, De gids 1856 II, p. 442-480: 480).
A. Ising, ‘Levensbericht van Tobias van Westrheene, Wzn’, p. 29. De tijdstroom. Maandschrift
gewijd aan wetenschap, letteren en kunst was de voortzetting van het tijdschrift Gelderland
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- mede door hem georganiseerde - kunsttentoonstelling in Den Haag. Het artikel
heeft de vorm van een gesprek tussen hem en zijn wat knorrige vriend Bamboots
tijdens een wandeling in de polder.159 De discussie over het realisme komt op gang
naar aanleiding van een artikelenreeks in de Rotterdammer. Bamboots leest voor uit
‘Het derde bezoek’ uit de Rotterdamsche Courant:
Wat zijn de oorzaken, dat het realisme in de moderne kunst zoo zeer de
overhand heeft, en door zulke uitstekende talenten wordt gehuldigd, terwijl
het idealisme zoo zeer op den achtergrond treedt? Beter en gelukkiger
realist dan Jan Weissenbruch is er welligt niet in ons land. In zijn grootste
stadsgezigt is eene ruimte, eene helderheid, welke illusie maken. Vooral
in zijn kleiner stadsgezigt is het zonlicht, flikkerende op de gebouwen, die
eene soort van werkelijkheid schijnen te verkrijgen tegen de fijne, dunne
lucht, schier onberispelijk uitgedrukt. Vraagt echter niet naar poëzij:
Weissenbruch schijnt ze u niet te willen geven. De waarheid is hem alles
in de kunst, en hij wijdt haar eene eeredienst, waarvan wij het beredeneerde
erkennen, maar waarin wij te vergeefs zoeken naar een spoor van gevoel.
Waarlijk, wanneer wij sommige schilderijen zien, zooals b.v. Schermer's
paardenmarkten - waarvan wij de groote verdienste van studie en
opmerking geenzins voorbijzien, dan moet ons de ernstige waarschuwing
van het hart: draag toch in 's hemels naam zorg het hooger en edeler
beginsel der kunst niet te verstikken in den wierook, dien ge der materie,
en altijd maar weêr der materie, toezwaait.160
Volgens de Rotterdammer streven realistische kunstenaars als Jan Weissenbruch
slechts naar een technisch volmaakte nabootsing van de zichtbare werkelijkheid. Het
verbaast Vosmaer, dat nu juist de werken van Weissenbruch gebrek aan poëzie wordt
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(1852-1857). Toen in 1860 De Nederlandsche spectator werd opgericht, verlieten de meeste
medewerkers De tijdstroom (Lexicon van de Nederlandse letterkunde (1986), p. 392).
Bamboots (Bamboche, ‘marionetten-gezigt’) is de bijnaam van de zeventiende-eeuwse
Nederlandse schilder Pieter van Laar, waarvoor Witsen Geysbeek de volgende verklaring
geeft: ‘Hij verkreeg den genoemden bijnaam deels door zijnen zonderlingen gelaatsvorm,
deels mogelijk ook omdat hij de uitvinder van die figuren was, welke onder den naam van
Marionetten bekend zijn. Van zijne jeugd af teekende hij alle voorwerpen, die hem onder
het oog kwamen, en bezat hij zulk een sterk geheugen, dat hij de zoodanige, die hij slechts
eenmaal gezien had, na verloop van eenen zeer geruimen tijd, volkomen gelijkend wist te
schilderen. Meestal legde hij zich op kleine stukken toe, als jaarmarkten, kinderspelen,
jagtpartijen, landschappen en soortgelijke, in welke alle nogtans veel kracht, geest en
bevalligheid doorstralen’ (Witsen Geysbeek, Algemeen noodwendig woordenboek (1843),
p. 925).
Mr. C. Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche tentoonstelling. Nalezing van een afgeoogst
veld’, De tijdstroom 1859 II, p. 61-81: 79-80. De schilder van de paardenmarkten moet
zijn C.A.J. Schermer (zie Afb. 45). Het fragment uit de Rotterdammer maakt overigens
duidelijk dat er in de kranten - die ik buiten beschouwing laat - mogelijk enig interessant
materiaal te vinden is. Maas vermoedt dat het artikel in De Rotterdammer is geschreven
door T. van Westrheene (Nop Maas, De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een
documentaire (1989), p. 49).
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verweten, terwijl de criticus in de Rotterdammer lovend spreekt over werken die
Vosmaer veel zwakker oordeelt.161 Vosmaer reageert als volgt:

161

Jan Weissenbruch, een stadsgezichtenschilder die vooral om zijn schildering van het effect
van het zonlicht zeer gewild was, had op de Haagse tentoonstelling van 1857 zijn eerste
stedelijke gouden medaille gehaald (Scheen, Lexicon, p. 575).
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Dood is alle idealisme, waar geen kern in zit van degelijkheid, van streng
genomen rekenschap van vorm en kleur der werkelijkheid. Geen poëzy
in Weissenbruch! Wat is poëzy? Toch niet dat rare, niet te grijpen,
nevelachtige, vormlooze, eenigzins interessant zwakke, iets? (...) - dan
moet ik hem vragen: is dat wegtooveren van het paneel, van de verw, van
het kleine bestek, is dat scheppen van ruimte, lucht, licht, diepte, is dat
geven van illusie, is die macht die ons gekluisterd houdt aan wat wij in de
werkelijkheid zouden voorbijgaan en minachten, - IS DAT ALLES GEEN
POËZY? is, ja IS dat wel realisme, als de kunstenaar door zijn talent de
onverschillige werkelijkheid tot een boeijend kunstwerk omschept.162

In naam van dezen kikkert... verdedig het realisme
Magje eigenlijk wel van ‘realisme’ spreken wanneer een werk meer is dan droge
reproduktie van de werkelijkheid? Deze vraag doet de vrienden halt houden. Zij gaan
zitten aan de kant van een boerensloot. Bamboots fungeert als aangever wanneer hij
Vosmaer de vraag voorlegt: ‘In naam van dit boeren... gevalletje, in naam van deze
kroosvolle (...) sloot, in naam van dezen kikkert, bezweer ik je, verdedig het
realisme’.163 Vosmaer neemt de uitdaging aan, al begint hij met de verontschuldiging
dat eigenlijk de tijd ontbreekt de kwestie naar behoren te kunnen bespreken.
‘- De kunst is lang,’ zei ik eindelijk, ‘en onze tijd vóór den eten is maar
kort: anders voldeed ik aan uw bezwering. Wat zoudt gij denken voor die
verdediging van twee paralel-loopende feiten, de onmiskenbare vooruitgang
der schilderkunst sedert de olieverw, sedert de renaissance, sedert het eind
van den rococo-tijd, sedert den dood der romantiek onzer eeuw, - en bij
elk dier perioden van nieuw leven en nieuwe kracht grooter Hingebung
naar natuur, naar werkelijkheid, naar dat zoogenaamde realisme? Wat
zoudt gij denken over eene uitwerking van dit thema:
De schilderkunst tot eerste wet erkennend, dat de inhoud volkomen in den
vorm zij verwezenlijkt.
De schilderkunst ook aan haar wet voldoende, wanneer zij zelfs het
toevallige, vergankelijke, nederige, onverschillige, door haar bevruchtende
adem adelt tot schoonheid.
De groote vraag, niet in het onderwerp, niet in den stijl, maar in de wijze
waarop de in des kunstenaars verbeelding ontstane gedachte gerealiseerd
is.
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Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche tentoonstelling’, p. 80. Met dat gecursiveerde ‘iets’
doelt Vosmaer op ‘je ne sais quoi’, een kunsttheoretische notie die sinds het begin van
de achttiende eeuw wordt gebruikt voor het gebied van het onbekende, het
geheimzinnige, een gebied dat zich onttrekt aan de onderscheidingen van de kritiek
en de rationalisaties van de theoretici (Wellek, A History I, p. 21).
De ik-persoon en Carel Vosmaer mogen worden gelijkgesteld omdat de ik-verteller te kennen
geeft dat hij in verband met zijn persoonlijke bemoeienis met de Haagse tentoonstelling tot
nu toe heeft afgezien van een reactie op de kritieken.
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De gedachte, de poezy bestaande, niet in zekere conventionele grootheid
of ongewoonheid, buiten- of bovenwerkelijkheid van inhoud of vormen,
maar in het scheppen van een kunstwerk uit niets’.164
Wat bedoelt Vosmaer in deze puntsgewijze verdediging van het realisme? Hij wijst
op twee historische feiten in de kunst sinds de middeleeuwen: de verbetering van de
techniek en het
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Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche tentoonstelling’, p. 80-81.
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toenemend realisme. Daarna onderzoekt hij of deze feiten toe te juichen zijn. De
eerste wet, het belangrijkste beginsel van de schilderkunst, luidt: ‘dat de inhoud
volkomen in den vorm zij verwezenlijkt’. Dit betekent dat men vorm en inhoud,
techniek en gedachte niet mag scheiden en dat de schilder de gedachte door de vorm
moet uitdrukken. Dit thema had Vosmaer al eerder met Bamboots besproken naar
aanleiding van Vosmaers opmerking dat vele kunstcritici ten onrechte het technische
gedeelte van de kunst scheiden van de gedachte van het kunstwerk. Na Bamboots'
waarschuwing: ‘“O, o, pas op: daar komt gij op een klip”,’ legt Vosmaer uit dat hij
bij ‘gedachte’ niet doelt op een of andere filosofische of morele gedachte, maar op
wat hij noemt ‘den inhoud van het kunstwerk’, op ‘het in des kunstenaars verbeelding
geconcipieerde, het in zijn gemoed gevoelde, wat hij gedreven werd uit te drukken’.165
Vosmaers eerste wet betekent dus dat de schilder de inhoud, wat anderen ‘het ideaal’,
‘de idee’ of ‘de poëzie’ noemen, geheel via de vorm kan en moet uitdrukken.166
Hierbij mogen - aldus de tweede wet - niet bij voorbaat eisen worden gesteld aan
de vormen: het is de kunstenaar die de schoonheid moet tonen van een voorwerp.
‘De schilderkunst ook aan haar wet voldoende, wanneer zij zelfs het toevallige,
vergankelijke, nederige, onverschillige, door haar bevruchtende adem adelt tot
schoonheid’, schrijft Vosmaer. Het is de kunstenaar die de schoonheid toont van een
voorwerp dat voor de gewone beschouwer niet meer is dan een onverschillig ding.
Schoonheid is niet inherent aan de werkelijkheid en de scheppende kracht van de
kunstenaar is nodig om de onverschillige werkelijkheid in schoonheid om te zetten.
Vandaar dat Vosmaer zegt dat ‘de groote vraag’ niet gelegen is in het onderwerp of
in de traditie waarin de schilder werkt, maar in de manier waarop de kunstenaar het
beeld uitvoert dat voor zijn geestesoog is verrezen. Vandaar ook dat Vosmaer stelt
dat een kunstwerk niet een gedachte bevat doordat de kunstenaar op een of andere
wijze afwijkt van de werkelijkheid of doordat de kunstenaar binnen een bepaalde
traditie werkt, maar doordat de kunstenaar inhoud, gedachte geeft aan iets dat
gedachtenloos is, doordat de kunstenaar een kunstwerk schept uit het niets.
Bamboots reactie op Vosmaers puntsgewijze verdediging van het realisme is
ironisch. Met een precisie die tot betekenisloosheid leidt, concludeert hij: ‘“- Wij
zullen u voor een zijdelingschen ideal-realist van het centrum der linkerzijde gaan
houden”’.167 Ze spreken af de volgende ochtend nogmaals de tentoonstelling te
bezoeken. Vosmaer belooft Bamboots veel genot van het werk van Frison:
(...) de vereeniging van stijl en natuur, van idealisme en realisme (...) in
den alleruitnemendsten joueur de boules van Frison, met een meesterlijk
modelé, een aan alle zijden even schoonen stand; een beeldje van hooge
beteekenis (...); gij zult er dat vreugdevolle, kalme welbehagen van smaken,
dat der Grieksche plastiek zoo eigen is.168
Een verslag van het daar besprokene is niet overgeleverd.
165
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Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche tentoonstelling’, p. 76.
Impliciet geeft Vosmaer hier commentaar op de gewoonte van schilders als Ary Scheffer
om de lijst van het schilderij te beschilderen met teksten en spreuken die de betekenis van
het schilderij verduidelijken.
Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche tentoonstelling’, p. 81.
Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche tentoonstelling’, p. 81.
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Opzoomer en Vosmaer over de harmonie van vorm en inhoud
Volgens Opzoomer is harmonie het hoogste doel van de kunst en is deze gelegen in
de overeenstemming tussen vorm en inhoud en in de afwezigheid van strijd in de
inhoud van het kunstwerk. De eis van overeenstemming tussen vorm en inhoud lijkt
grote overeenkomsten te vertonen met Vosmaers eerste wet voor de schilderkunst,
dat ‘de inhoud volkomen in de vorm zij verwezenlijkt’.169 Die overeenkomst is echter
niet meer dan schijn. Vosmaer formuleert het beginsel dat de moderne schilder zijn
ideeën alleen mag uitdrukken met vormen die ontleend zijn aan de werkelijkheid.
Opzoomer heeft een heel ander idee over ‘harmonie’ dan Vosmaer. Opzoomer eist
dat de kunstenaar erin slaagt uit te voeren wat hem voor ogen stond, waardoor zijn
eis van harmonie veeleer betrekking heeft op een zekere technische vaardigheid.
Wanneer de kunstenaar niet kan uitvoeren wat hij wil maken, zal er geen harmonie
zijn.
Een tweede belangrijk verschilpunt tussen Opzoomer en Vosmaer hangt samen
met de betekenis van Opzoomers eis dat er in een kunstwerk geen inhoudelijke strijd
mag zijn. Met deze eis zegt hij dat harmonie in een kunstwerk bereikt is, wanneer
het uitgebeelde in overeenstemming is met de rede. De gedachte die het kunstwerk
uitdrukt, moet rationeel zijn en aan bepaalde eisen van orde en regelmaat voldoen.
Een goede geest in een lelijk lichaam (een pokdalige, kalende Christusfiguur, om
een voorbeeld te noemen) is in Opzoomers ogen niet ‘redelijk’. De eenheid van het
ware, het goede en het schone levert de rationele leidraad voor de kunstenaar en de
criticus. Bij Vosmaer daarentegen draait de kunst niet om de rationaliteit van de
gedachte, maar om de schoonheid van de empirie. Bij Vosmaer worden betekenis
en schoonheid één. Volgens hem is de werkelijkheid onverschillig en is selectie van
esthetisch verantwoorde voorwerpen dus geen geschikt middel voor de kunstenaar
om in het kunstwerk schoonheid te bereiken. Wanneer de schilder er niet in slaagt
de schoonheid te tonen van de Christusfiguur uit de werkelijkheid, schiet de
kunstenaar tekort, niet de werkelijkheid.

Conclusie
T. van Westrheene onderscheidt twee soorten kunst: kunst die met algemene idealen
werkt en kunst die individuele vormen gebruikt. De eerste soort kunst noemt hij
‘idealistisch’; de tweede ‘realistisch’. De realistische kunstenaar streeft naar de
nabootsing van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, maar Van Westrheene
acht dit geen bezwaar. Realistische kunst is anders, maar niet minder dan de
idealistische kunst waarin wel een hogere gedachte tot uitdrukking kan worden
gebracht. Als de richtingen gelijkwaardig zijn, rijst de vraag welke de kunstenaar
moet kiezen. Van Westrheenes antwoord luidt dat de kunstenaar moet aansluiten bij
de traditie van zijn land. Italianen en Duitsers zijn bijvoorbeeld van huis uit
‘idealisten’, Nederlanders ‘realisten’. Nederlandse kunstenaars moeten daarom
realistische kunst maken. Het ‘Réalisme’ wijst Van Westrheene echter af. Het
169

Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche tentoonstelling’, p. 80.
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overdrijft het belang van de waarheid der voorstelling in de beeldende kunst. Waarheid
mag in de kunst nooit zaligmakend worden: dan wordt het werk ‘ultrarealistisch’,
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zoals hij de werken van Courbet betitelt. De contemporaine Franse realisten geven
geen getrouwe weergave van de werkelijkheid: hun werkwijze is niet meer dan een
‘manier’: een weergave van de werkelijkheid met opzettelijke veronachtzaming van
de poëtische kanten ervan.
C.W. Opzoomer identificeert ‘realisme’ met louter nabootsing van de zintuiglijk
waarneembare, individuele vormen en dus met gebrek aan ‘ideaal’. Ware kunst moet
volgens hem ook een ideaal uitdrukken en kunst moet dus realisme en idealisme
verzoenen. Vandaar dat Opzoomer vindt dat de strijd tussen idealisme en realisme
onzinnig is en hoopt dat die zinloze discussie snel zal zijn afgelopen. Als het
Nederlandsch magazijn is hij van oordeel dat in de kunst niet werkelijkheid, maar
waarheid belangrijk is.
Ook C. Vosmaer stelt ‘realisme’ gelijk met ‘gebrek aan ideaal’, maar in
tegenstelling tot Opzoomer acht hij dit tekort niet het gevolg van het gebruik van
individuele vormen. Vosmaer eist juist dat de moderne kunstenaar werkt volgens het
individuele beginsel. Daarmee velt hij het doodvonnis over de beeldhouwkunst die,
als meest idealistische kunst, onverenigbaar is met het individuele beginsel. Moderne
schilders kunnen en moeten werken volgens het individualistische beginsel.
Rembrandt is hen voorgegaan door te laten zien hoe een schilder zuiver door het
gebruik van licht en schaduw idealiteit aan het werk verleent. Vosmaer spreekt
negatief over ‘realisme’ omdat hij het gelijkschakelt met de schilders die individuele
vormen gebruiken, maar er niet slagen de voorstelling de glans van het ideale te
geven. De realistische schilder toont slechts de werkelijkheid van het voorwerp,
terwijl het doel zou moeten zijn de schoonheid te tonen.
Opzoomer gebruikt de term ‘realisme’ pejoratief. Ook Vosmaer kan de term
‘realisme’ niet losmaken van zijn negatieve betekenis, dat is juist waarom hij hem
noch typologisch, noch programmatisch wil gebruiken. Van Westrheene gebruikt de
term ‘realisme’ typologisch. Van een programmatisch gebruik van de term in de
kunstbeschouwing is slechts sprake voor zover Van Westrheene van mening is dat
een kunstenaar zijn nationale aard moet volgen en verlangt dat de moderne
Nederlandse kunstenaar dus ‘realist’ is.170 In de enkele gevallen waar het ‘realisme’
specifiek wordt geïdentificeerd met ‘de school van Courbet’ is sprake van een
historisch gebruik van de term ‘realisme’.
De term ‘realisme’ wordt programmatisch gebruikt door J.M., die in de
Vaderlandsche letteroefeningen een uitvoerig manifest publiceert om zijn opvattingen
over het ‘ware realisme’ in de letterkunde uiteen te zetten. Hij eist dat de schrijvers
stof en vormen ontlenen aan de maatschappij van de eigen tijd. Zij moeten zich
daarbij niet tevreden stellen met een schets van de kwalen en gebreken, maar zich
ware kunstenaars tonen door te laten zien in welke richting de oplossingen van die
170

Bij Van Westrheene kan men niet van een programmatisch realisme spreken omdat hij niet
per se kiest voor of tegen het realisme in de schilderkunst, maar voor het nationalistische
beginsel in de kunst. Dat de keuze voor of tegen het realisme secundair is, blijkt ook in 1858
wanneer Van Westrheene voor de bijbelse schilderkunst het nationalistische beginsel vervangt
door de geloofsovertuiging van de kunstenaar. Volgens de verzuilde theorie van Kottmeijer,
die Van Westrheene lijkt te onderschrijven, moet een katholiek kunstenaar werken volgens
het idealistische beginsel van conventie en overlevering, terwijl een protestantse kunstenaar
zich bij de uitbeelding van de personages moet laten leiden door het typisch protestantse
beginsel van historische waarheid (T. van Westrheene, Wz., ‘Het heilige, de kunst en de
kerk’, De tijdstroom 1858 I, p. 128-151, 198-211: 211).
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voldoen aan zekere klassieke eisen van eenheid en verscheidenheid, van totaliteit en
harmonie.
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5 1860-1864: Verwarring en verwerping
Het is niet zonder huivering, dat ik het woord neem.
Ik wil u spreken over het realismus in de letterkunde.
Domien Sleeckx, 1862

5.1 Het kunstfeest en kunstcongres te Antwerpen (1861)
Halverwege 1861 maakt het Nederlandsch magazijn het programma bekend van het
grote Kunstfeest en Kunstcongres dat op 19 en 20 augustus te Antwerpen wordt
gehouden. De organisatie ervan is in handen van het Verbond van kunsten, letteren
en wetenschappen, dat op 1 mei de agenda definitief heeft vastgesteld. De vragen
vallen in drie soorten uiteen: vragen van ‘stoffelijk belang’ (over auteursrecht etc.),
van ‘artistiek belang’ en van ‘wijsgeerig belang’. Nieuwsgierig maakt vooral de
derde sectie, waarvoor het organiserend comité de volgende vier vragen heeft
uitverkoren.
I.

Welk verband bestaet er tusschen
wysbegeerte en kunst?

II.

Oefent de kunst niet eenen zekeren
invloed uit op de verstandelyke en
zedelyke ontwikkeling der volken?

III.

Welken invloed kan men aen den
modernen geest op de hedendaegsche
kunst toekennen? Bezit onze tyd geen
nieuw grondbeginsel, dat aen de
beeldende kunsten eene nieuwe
uitdrukking en rigting zou kunnen geven?

IV.

Zoo de kunst, wanneer zy de gedachte
onzes tyds uitdrukt, daervan het symbool
voor aller oogen moet aenbieden, door
welke slach van gewrochten kan zy dan
het best die doel bereiken?1

‘Op wijsgeerig gebied eindelijk werd gevraagd, wat het streven van onzen tijd op
het gebied der kunst wezen moest’, zo vat Arnold Ising de vier vragen voor het gemak
samen.2 Ising doet uitvoerig verslag van dit congres, dat ruim 850 bezoekers trekt,
onder wie negentig Nederlanders, vierhonderd Duitsers, driehonderd Belgen, zestig
Fransen (onder wie Gustave Courbet en Champfleury) en wat Italianen en Zwitsers.
Uit Nederland zijn onder andere de schilders Bles, Burgers, Tom, Kaelman, Léon
en E. Verveer, de
1
2

A.I. [= A. Ising], ‘Groot kunstfeest te Antwerpen’, Nederlandsch magazijn 1861, p. 170-171:
170.
A. Ising, ‘Het kunstfeest en kunstcongres te Antwerpen’, Nederlandsch magazijn 1861, p.
282-283, 297-299, 303-304, 314-317, 319-320, 322-323, 326-328, 330-331: 297.
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architect Cuypers, de letterkundige Beijnen, professor Opzoomer, oud-minister
Thorbecke en de critici Vosmaer en Van Westrheene naar Antwerpen afgereisd.3

De atheïsten in de kunst
De tweede sectie, die vragen van artistiek belang bespreekt, wordt overheerst door
katholieke architecten en architectuurcritici als Graaf de Liedekerke-Beaufort, J.A.
Alberdingk Thijm (door Ising korzelig getypeerd als ‘de vertegenwoordiger van de
leer der Gods Genade in Nederland’) en James Weale. Zij spreekt onder andere over
de vraag of de contemporaine monumentale kunst achterblijft bij de andere
kunstvormen.4 De sfeer in de derde sectie, waar de vragen op wijsgerig gebied aan
bod komen, is volgens Ising van geheel andere aard:
In de derde sectie (...) deden zich de ongodisten, de realisten gelden, hier
sprak de apostel der realistische school, de Fransche maître-peintre, zoo
als hij zich zelf doopte, de nonchalante, en toch dandinerende Courbet,
wiens vol, blozend gelaat en dikke lippen door lange zwarte haren en een
waaijer-baard omlijst, en door een paar donkere fluweelachtige oogen
opgeluisterd worden.5
Ising maakt weinig woorden vuil aan Courbet. De enige tekst die Ising van Gustave
Courbet citeert is de dronk die de laatste uitbrengt bij het afsluitende diner. ‘Ook
Courbet bragt nog een toast uit, merkwaardig om zijn kortheid: “à la liberté dans
l'art et dans toutes les choses!” riep hij’.6 Op de bijeenkomst van de derde sectie
spreekt na Courbet onder anderen de Flamingant Gerrits, die zich de gramschap van
Ising op de hals haalt door de band tussen geloof en kunst te willen verbreken en te
verkondigen dat de negentiende-eeuwse kunst op de eerste plaats moet uitdragen dat
het volk souverein is. Hoe interessant deze discussie (en de woede van Ising) ook is,
het is hier niet de plaats er nader op in te gaan. In de discussie over het streven van
de kunst van deze tijd speelt het realisme geen rol.7
3

4
5
6
7

Ising, ‘Het kunstfeest’, p. 282. De ontstaansgeschiedenis van het congres is door Eugène
Gressin Dumoulin beschreven in het Compte rendu des travaux du congrès artistique d'Anvers
(Antwerpen/Leipzig enz. 1862), p. v-xvi. De organisatie stond onder voorzitterschap van de
burgemeester van Antwerpen J.F. Loos. Vicepresidenten waren de schilders H. Leys en N.
de Keyser, de eerste in zijn kwaliteit van voorzitter van het Verbond, De Keyser als directeur
van de Koninklijke academie van beeldende kunsten. Een lijst van de deelnemers aan het
congres is opgenomen in het Compte rendu (p. 11-38).
Ising, ‘Het kunstfeest’, p. 98.
Ising, ‘Het Kunstfeest’, p.299.
Ising, ‘Het kunstfeest’, p.331.
Beter gezegd: in Isings verslag van deze discussie. Op het congres wordt zeker over het
realisme gesproken: de Duitse filosoof Moritz Carrière, bij voorbeeld, pleit voor
‘Idealrealismus’ (Compte rendu, p. 134-136: 135), de Engelsman Cave Thomas bestrijdt
‘the naturalists or individualists in art’, of, zoals het in de Franse vertaling heet,‘les réalistes
ou les individualistes’ (resp. p. 145 en 153); de Luikenaar Aug. Lepas beschrijft het realisme
als ‘un des graves dangers qui menacent l'art à notre époque’ (p. 172) waarop Courbet opstaat
en betoogt: ‘Le réalisme est, par essence, l'art démocratique’ (p. 174). Nederlandse sprekers
over het realisme ontbreken en daarom beperk ik me tot de neerslag van de discussie in de
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Zijdelings speelt het ‘realisme’ een rol in een andere reactie op het Kunstcongres,
dat ook in het Nederlandsch magazijn is opgenomen. Ene ‘Yours’ geeft zijn/haar
versie van het verhandelde in de derde sectie. Op de hierboven gestelde vier vragen
reageert zij/hij als volgt:

Nederlandse tijdschriften. Duidelijk is dat het Compte rendu nog veel materiaal bevat, dat
nader onderzoek verdient.
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Wie zal de innige betrekking tusschen philosophie en kunst loochenen?
Wie den invloed ontkennen, welke de kunst op de verstandelijke en
zedelijke ontwikkeling der natiën uitoefent? Doch alvorens het derde punt
op te lossen, moest men zich eerst afvragen, of er wel een moderne geest
bestaat? De apostels van het realismus hebben dit laatste - eene trivialiteit
- als den hedendaagschen geest aangewezen; doch al noemde zijn
voorstander zich ook Courbet, het stelsel, zoo grof, zoo materialistisch,
zoo ontbloot van alle geestverheffing, is den bodem ingeslagen, en men
heeft Courbet - een hoorende-doove - willen bewijzen dat zijn stelsel
regtstreeks tot het verval der kunst geleidde.8
De aanhangers van de realistische school zeggen dat ‘het realismus’ de moderne
tijdgeest is, en dat zij dus in hun kunstwerken handelen in overeenstemming met die
tijdgeest. Volgens Yours is ‘realisme’, als ‘materialisme’, een leer die ieder hoger
streven in de mens ontkent, een standpunt dat onverenigbaar is met kunst, omdat
deze onbestaanbaar is zonder een verlangen naar iets hogers.

Er moet een ideaal zijn
Op de gezamenlijke slotsessie van het congres staat de heer Huard voor de moeilijke
taak de conclusies van de derde sectie samen te vatten. ‘Er moet, zeide de
verslaggever, de heer Huard, er moet een ideaal zijn; iedereen erkent dit. Waar dit
gevonden?’ Huard zelf heeft geen moeite met het beantwoorden van die vraag: ‘God
alleen geeft aan dat ideaal een wezenlijk karakter’. De meningen verschillen echter
of dit betekent dat de kunstenaar afhankelijk wordt van de godsdienst. Plotseling
neemt iemand uit de zaal het woord.
‘Eene minuut te voren was hij nog onbekend, tusschen al de wereldberoemdheden
van het congres verborgen, en eene minuut daarna werd hij toegejuicht, gevierd, door
gejubel omstuwd (...). Hij (...) was ter heirvaart gegaan als een apostel van het schoone
en goede, om het spiritualismus tegen het materialismus, den geest Gods tegen de
loochengeest der eeuw, te verdedigen’, aldus Yours.9 Ook Ising spreekt opgewonden
over deze onverwachte verschijning die ‘een wonderwerk’ verrichtte: ‘hij electriseerde
een vermoeide vergadering’, en niemand voelde behoefte hem eraan te herinneren
dat hij zijn spreektijd ruim overschreed. Die grote onbekende was een jonge
Roermondse priester, de heer Brouwers, die deel had genomen aan de tweede sectie.
‘Hij, wien zeker geen der andere aanwezige Hollanders kende, droeg er krachtig toe
bij om voor het Hollandsche element achting te vragen’. De precieze inhoud van
Brouwers verhandeling is hier minder belangrijk dan het effect ervan. Met zijn
opvatting dat de kunstenaar slechts tussen twee zaken kan kiezen: ‘een profeet Gods
8

9

Yours, ‘Schetsen uit België IV. Kunstcongres te Antwerpen’, Nederlandsch magazijn
1861, p. 294-296: 295. Als ‘Yours’ inderdaad, zoals ik vermoed, een vrouw is, dan is
deze bijdrage geschreven door Elise van Calcar-Schiotling, de enige vrouw in het
Nederlandse gezelschap. Van Calcars biograaf, J.H. Sikemeier, maakt in Elise van
Calcar-Schiotling. Haar leven en omgeving, haar arbeid, haar geestesrichting (1921)
echter geen melding van deze bijdrage.
Yours, ‘Schetsen uit België’, p. 295.
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te wezen of de speelpop van den mensch’, weet Brouwers de achthonderdkoppige
menigte tot zo'n enthousiasme aan te zetten dat men de vragen die de derde sectie
moest beantwoorden definitief en waardig opgelost acht.10 ‘Ce discours a

10

Ising, ‘Het kunstfeest’, p. 327-328.
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soulevé à diverses reprises des bravos prolongés et, un tonnerre d'applaudissements
enthousiastes a salué M. Brauwers [sic] lorsqu'il a quitté la tribune’, schreef het
Journal des Beaux-Arts.11
In de derde sectie stond de vraag centraal wat de invloed is van de tijdgeest op de
contemporaine kunst. Franse realisten zeggen dat de tijdgeest ‘realistisch’ is en dat
de moderne kunst dus ook ‘realistisch’ moet zijn. Zo niet de heer Brouwers, en met
hem de enthousiaste menigte van de slotvergadering. Hij is van mening dat de
moderne kunst moet streven naar de uitdrukking van het ideaal, en dit ideaal kan
alleen uit God zijn. Tegenover de kunst die zich door het goddelijke ideaal laat
inspireren staat de kunst van atheïsten en materialisten als Courbet, die de band tussen
geloof en kunst willen verbreken, het bestaan en de waarde van het ideaal loochenen
en de kunst verlagen tot zinneprikkeling. De eerste poging op een congres over het
realisme te spreken is voor het ‘realisme’ slecht afgelopen.

5.2 Het Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Brugge (1862)
In september 1862 zijn vele Nederlandse en Vlaamse letterkundigen bijeen in Brugge,
voor de zevende bijeenkomst van het Nederlands taal- en letterkundig congres. Op
8 september geeft de voorzitter het woord aan de heer Sleeckx, die opgegeven heeft
een stuk voor te willen dragen ‘Over het realismus in de letterkunde’.

Sleeckx en het realisme in de letterkunde
J.L.D. Sleeckx (1818-1901) had sinds het begin van de jaren veertig naam gemaakt
als voorman van de Vlaamse beweging en als schrijver van korte verhalen en
toneelspelen. Met bundels als In alle standen. Verhalen, karakters en zedeschetsen
(Brussel 1851) en de roman In 't schipperskwartier (Amsterdam 1861) had hij zijn
betrokkenheid getoond met de sociale problemen van zijn tijd. Hij opent zijn lezing
voor het congres in 1862 met de volgende woorden:
Het is niet zonder huivering, dat ik het woord neem. Ik wil u spreken over
het realismus in de letterkunde. Nog meer: ik wil ten voordeele van dit
realismus eene lans breken. Daar ik echter reden heb om te vreezen, dat
de meesten uwer zoo min ophebben met den naam, als met het stelsel,
welk hij aankondigt, is het voorwaar geene ligte taak. Van daar mijne
schroom.12
Alleen door een beroep te doen op de waarheidsliefde van het publiek durft Sleeckx
te pleiten voor ‘eene schier verloren zaak’. Er is de laatste jaren, aldus Sleeckx, veel
11
12

[anon.], ‘Le discours de M. Brauwers [sic]’, opgenomen in het verslag van de ‘Fètes artistiques
d'An vers’, Journal des beaux-arts et de la littérature 3 (1861), p. 127-131: 131.
J.L.D. Sleeckx, ‘Over het realismus in de letterkunde’, Handelingen van het zevende
Nederlandsch taal- en letterkundig kongres, gehouden te Brugge, den 8, 9 en 10
september 1862 (Gent / 's-Gravenhage 1863), p. 40-47: 40-41.
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tegen het realisme geijverd. Men stelt het voor als een hoogst verderfelijk stelsel ‘ter
onderdrukking van alle verhevenheid in gevoel en gedachte, ter dooding van alle
poëzij’, dat de laatste jaren
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door een aantal Franse kunstenaars en schrijvers is gepropageerd. Deze zogenaamde
realisten hebben echter de term ‘realisme’ volkomen ten onrechte geconfisqueerd.
Het is waar, zij wanen het realismus nieuw, en vreezen niet het als een
voortbrengsel van hunnen bodem uit te kramen. Dit is echter eene grove
dwaling, eene zelfbegoocheling, gelijk er zoovele te Parijs koers hebben.
Het realismus, gelijk gij weet, Mijne Heeren, is zoo oud als de kunst zelve,
zoo oud als de natuur, als de waarheid, welke het poogt aanschouwelijk
te maken, en van de vroegste tijden treft men dichters, schilders aan, die
slechts bij middel van de werkelijkheid de poëzij bereikten. Homerus is,
op sommige plaatsen, misschien de grootste realist der grieksche oudheid,
daar zijne goden zelven soms menschen zijn, en als men van Zeuxis
verhaalt, dat de vogels de vruchten kwamen pikken, welke hij had gemaald,
wil men welligt alleen te kennen geven, hoezeer hij de natuur, de
werkelijkheid eerbiedigde, hoe getrouw hij haar tot in de kleinste
bijzonderheden trachtte na te bootsen. Later ook vinden wij het realismus
bij de meeste volken weder. De realist Shakespeare reikt den realist Rubens
de hand; de heiligen uit de school der Van Eycks dragen het kostuum der
vijftiende eeuw, zijn veeleer ridders en edelvrouwen uit dien tijd; en de
engelen in Vondel's meesterwerk denken, voelen, spreken bij poozen als
eenvoudige stervelingen. Maar wat wil ik verdere bewijsgronden
aanvoeren? Wie in de geschiedenis der kunst geen vreemdeling is, weet
dat de vlaamsche school en hare waardige zuster, de hollandsche, bij uitstek
naturalistisch of realistisch worden genoemd, en dat de nederlandsche
letteren met de nederlandsche kunst immer gelijken tred hielden, kan door
niemand worden betwijfeld.13
Sleeckx blijft in zijn gebruik van de term ‘realisme’ bij enkele oppervlakkige aspecten
steken.14 Hij noemt het schilderen van mensen in plaats van goden en engelen
(Homerus, Vondel), het detailrealisme (Zeuxis) en het gebruik van kleding uit de
eigen tijd (Van Eyck). ‘Realisme’ wordt niet nader gespecificeerd dan als ‘de zucht
naar waarheid, regtzinnigheid, werkelijkheid’.15 De Fransen hebben dit
gerechtvaardigde streven naar waarheid overdreven, zoals zij eerder de waardevolle
poëtica van Aristoteles ombogen tot een stijf classicisme, en de reactie daarop weer
tot ‘ultra-romantismus’ overdreef. Ook het realisme hebben ze van een verdienstelijk
streven naar werkelijkheid tot een verderfelijk en eenzijdig stelsel weten om te vormen
‘door de werkelijkheid, niets dan de werkelijkheid tot rigtsnoer te nemen. Van daar
de benaming realismus’.16 Waardoor heeft het realisme zo'n slechte naam gekregen?
Wijl de fransche realisten vergeten, dat de kunst de wederspiegeling moet
wezen van de natuur, niet alleen gezien, maar ook gekozen door den
kunstenaar (...) en in den waan verkeeren, dat alles door de kunst mag
worden wedergegeven. (...) Het is eene reden, om eene scherpgeteekende
13
14
15
16

Sleeckx, ‘Over het realismus’, p. 43-44.
Eenzelfde oordeel spreekt K. Wauters uit in ‘Domien Sleeckx als theoreticus van het realisme’
(1981), p. 28. Een ‘theoreticus’ wordt Sleeckx pas in latere geschriften.
Sleeckx, ‘Over het realismus’, p. 44.
Sleeckx, ‘Over het realismus’, p. 45.
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scheidslijn te trekken tusschen het gezonde, verstandige realismus onzer
voorvaderen, onzer kunstenaars en geletterden, en het ongezonde, dwaze
fransche.17

17

Sleeckx, ‘Over het realismus’, p. 46-47.
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Volgens De Nederlandsche spectator, waarin uitvoerig verslag wordt gedaan van
het verhandelde op het congres, werd Sleeckx na het uitspreken van zijn lezing
‘algemeen toegejuicht’, maar fijntjes voegt men toe dat het enthousiasme ‘voor een
deel’ toegeschreven moet worden ‘aan de sympathie voor het nationaliteits gevoel,
dat in dezen uitval tegen Frankrijk doorstraalde’.18 Meer waardering heeft de
correspondent van De Nederlandsche spectator voor het thema van de lezing van de
heer Van Driessche.

Van Driessche over de noodzaak van het realisme in taal en stijl
‘(...) voor de moderne dramatische letterkunde [kan] volstrekt geene andere school
dan die van het realism naar het gewenschte doel leiden’, aldus Emmanuel van
Driessche in zijn lezing die hij onder de titel ‘Over taal en stijl in de dramatische
letterkunde’ bij de organisatie had aangemeld.19
Vooreerst zullen wij die stelling ontwikkelen en door bewijzen trachten
te staven; dit zal ons tot het onderzoek onzer in zwang zijnde school leiden,
en ons, natuurlijker wijze, algemeene wenken voor de toekomst ingeven.
Dus moet mijne rede drie vraagpunten oplossen:
1. Wat is realism in de dramatische letterkunde?
2. Tot hoeverre wordt het realism in onze huidige school regt goed
verstaan?
3. Wat dient er, om den toekomenden bloei van het Nederlandsch tooneel
te verzekeren, betracht en vermeden te worden?
Emmanuel van Driessche (1824-1897) doceert Nederlandse letterkunde aan het
Athenaeum te Brussel en is daarnaast een vruchtbaar schrijver van novellen en
toneelspelen. Titels als De vlaemsche boer. Blyspel (1851), Soort bij soort. Blyspel
(1853), Klaes de veehoeder (1855) en De Vlaemsche wever (1859) maken duidelijk
waar zijn sympathie ligt. Toneel is volgens Van Driessches openingswoorden een
belangrijke zaak voor ‘al wie het hart voor burgerlijke ontvoogding, voor
maatschappelijken vooruitgang kloppen voelt’. Doel van het toneel is vooruitgang
en maatschappelijke emancipatie; het realisme is het enige middel om dit doel te
bereiken. Wat is echter ‘realisme’ in de dramatische letterkunde?
Ligt de ware beteekenis van het woord realism, als kunstterm beschouwd,
in de bloote en stipte navolging der natuur, in de getrouwe copij van alles
wat normaal bestaat en voor het schoone vatbaar is? Zoo ja, waarvan is
die getrouwheid dan de eigenlijke uitdrukking? Wij stellen ons hier enkel
18
19

[anon.], ‘Het Letterkundig Congres te Brugge’, De Nederlandsche spectator 1862, p. 309-310,
318-319, 323-325, 333-335: 319.
E. van Driessche, ‘Over taal en stijl in de dramatische letterkunde’, Handelingen van het
zevende Nederlandsch taal- en letterkundig kongres (Gent/'s-Gravenhage 1863), p. 131-138:
131. Zie over de rol van Van Driessche in de Vlaamse toneelwereld: ‘“Tooneel” (drama en
theater) op de Congressen’, door C. Tindemans (1981).
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voor die algemeene vraag betrekkelijk de dramatische kunst op te lossen,
en wij hebben natuurlijk voor oogen:
Getrouwheid of realism van uitdrukking, dat zegt van spel of
tooneelvoordragt;
Getrouwheid of realism van bewoording, dat zegt van taal;
Getrouwheid of realism van toestand, karakter, kleur, en wat meer is, dat
zegt van stijl.20

20

Van Driessche, ‘Over taal en stijl’, p. 132.
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Over de eerste van deze drie eisen is Van Driessche snel uitgepraat. Zelfs bij het
minst ontwikkelde deel van de Vlaamse plattelandsbevolking heeft de oude
declamatie-school afgedaan, en is de retorische voordracht vervangen door een meer
natuurgetrouwe wijze van spelen en voordragen. Meer onenigheid is er over de
getrouwheid in taal en stijl, die volgens Van Driessche ‘hoofdregel der dramatische
letterkunde’ is. Met ‘realisme van taal’ doelt hij op het gebruik van de gewone
spreektaal op het toneel; met ‘realisme van stijl’ op de noodzaak van psychologische
waarschijnlijkheid. Het goede voorbeeld ziet hij in de werken van Shakespeare,
Molière en Schiller, ‘mogten zij dan ook, oppervlakkig beschouwd, geene realisten
schijnen’.21
De sprekers op het congres krijgen slechts beperkte spreektijd toegemeten, en Van
Driessche komt niet toe aan een nadere uitwerking van zijn toneelpoëtica. Opvallend
is dat niet esthetische, maar Vlaams-nationale en sociale overwegingen zijn betoog
sturen. Hij pleit voor het realisme, en in het bijzonder voor het gebruik van de Vlaamse
spreektaal op het toneel omdat alleen zo het toneel het Vlaamse volk aangespreekt;
alleen dan kan het toneel de emancipatie van het Vlaamse volk steunen. ‘Het geldt
hier dus eene populaire kunstzaak (...). Tooneelschrijver, uw eenig model zij de
natuur, uwe eenige school het realism, uw eenige regter de openbare denkwijze!’,
aldus de slotwoorden van Van Driessche.22 De zaal reageert lauw.
De heer van Drieschen [sic] van Brussel betoogde dat realisme alleen het
drama kon behouden. (Het spreekt van zelf dat men hier weder aan het
ware realisme te denken heeft.) Zijn onderwerp was misschien meer dan
eenig ander vatbaar om besproken te worden, maar de spreker had het aan
zijne inkleeding te wijten - of misschien ook aan andere redenen - dat van
zijne stelling weinig of geen notitie werd genomen, en na het gewone
handgeklap het spreekgestoelte werd ingeruimd voor den heer H.Q. Jansen,
die de belangrijkheid van het westvlaamsch dialect voor de Nederlandsche
taal besprak.23
Tot die ‘andere’ redenen zou kunnen behoren dat Van Driessche zijn onderwerp
nauwelijks uitwerkt - wat gezien de beperkte spreektijd ook niet kan - maar wel
uitvoerig de tijd neemt om toneeljury's te kapittelen die inzendingen niet als speelstuk
maar als leesstuk beoordelen. Zouden de toehoorders (waaronder de correspondent
van De Nederlandsche spectator) van oordeel zijn geweest dat deze uitweiding door
persoonlijke belangen ingegeven was?
Na J.M.'s verhandeling over het realisme in de letteren uit 1858 stelt zowel Sleeckx'
verhandeling als die van Van Driessche teleur. De titel van Domien Sleeckx'
verhandeling belooft alle goeds. Zijn analyse leidt echter tot niet meer dan een
scheiding tussen het ware
21

22
23

Van Driessche, ‘Over taal en stijl’, p. 134. Veel waarde hecht Van Driessche aan het feit dat
het realisme in taal en stijl de toneelschrijver de gelegenheid geeft de vele woorden te
gebruiken die in de volkstaal nog voortleven, maar die door de klassieke verbodsbepalingen
van het toneel verdwenen zijn. De toneeldichter heeft tot taak, tot plicht zelfs, verloren gegane
taalvormen terug te halen en de Vlaamse taal in ere te herstellen.
Van Driessche, ‘Over taal en stijl’, p. 138.
[anon.], ‘Het Letterkundig Congres te Brugge’, p. 324.
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realisme (niet alles dat waar is mag in het kunstwerk worden weergegeven) en het
valse realisme (de kunstenaar mag zonder selectie te werk gaan). De vraag op welke
gronden de kunstenaar die selectie moet maken, wordt niet gesteld. Zijn enige
argument tegen de het Franse realisme is het bekende argument van Voltaire tegen
platte natuurnabootsing: ‘mon cul est aussi dans la nature, mais cependant je ne le
montre pas’. Van Driessche lijkt een systematische verhandeling te gaan houden
over het realisme op het toneel, maar blijft na een veelbelovend begin in oppervlakkige
constateringen steken.

5.3 W. Reymond over de letterkunde van het Tweede Franse Keizerrijk
(1862)
‘Eere hebbe (...) het realisme, de hoogste uitdrukking van den geest van onzen tijd!’,
aldus William Reymond in 1862 in Wetenschappelijke bladen, een bloemlezend
tijdschrift dat artikelen uit buitenlandse tijdschriften in Nederlandse vertaling bundelt.24
Hij biedt een overzicht van de ontwikkelingen in de Franse letterkunde sinds Lodewijk
Napoleon zich in 1852 tot keizer had laten dopen en zijn artikelenreeks is de
schriftelijke neerslag van een serie lezingen die Reymond, een Duitser die jaren in
Parijs woonde, in de winter van 1860-1861 in Berlijn uitsprak. ‘Zij behelzen eene
wel is waar zeer korte en oppervlakkige, maar toch ook getrouwe voorstelling van
het tegenwoordige intellectuele leven in Frankrijks hoofdstad’, aldus de redactie van
de Wetenschappelijke bladen.25 Het lijkt een wat plichtmatige verontschulding, want
een artikel van ruim honderdvijftig pagina's over tien jaar intellectueel leven kan
men nauwelijks ‘zeer kort’ noemen. In de eerste lezing spreekt Reymond over het
verval van de letterkunde sinds 1830; in de tweede gaat hij in op ‘De
gedaanteverwisselingen’ van vele schrijvers en critici die zich de laatste jaren tot het
keizerlijke regeringsstelsel hebben bekeerd, waarbij speciaal Sainte-Beuve uitvoerig
aan bod komt. De derde aflevering behandelt de ontwikkelingen op filosofisch gebied.
Daarna komen respectievelijk de dichtkunst, de roman, het toneel, de kritiek (inclusief
de esthetica, de kunst- en literatuurgeschiedschrijving en de literatuurkritiek in engere
zin) en de tijdschriften en kranten aan de orde.26

Realisme, romantiek en précieux
Kenmerkend voor de negentiende-eeuwse Franse letterkunde is, aldus Reymond,
haar nauwe verbintenis met het leven. Daarmee overtreft zij de Franse letterkunde
uit de achttiende eeuw, waarin alleen een zuiver esthetisch doel werd nagestreefd,
en bovenal de negentiende-eeuwse romantische richting en haar l'art pour
l'art-opvatting. Nadat de romantici een ‘onoverkomelijke klove’ groeven ‘tusschen
24

25
26

William Reymond, ‘De letterkunde van het tweede Fransche keizerrijk’, Wetenschappelijke
bladen 1862 II, p. 84-106, 219-251, 351-374; 1862 III, p. 70-94, 160-170, 298-336, 437-452:
1862 III, p. 93.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 84. De redactie spreekt abusievelijk over ‘Raymond’.
De term ‘letterkunde’ moet in dit artikel steeds in zeer ruime zin gelezen worden.
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leven met elkaar te verbinden.27 Door dit herstel van de band met het leven van de
eigen tijd, dit ‘realisme’, onderscheidt de moderne letterkunde zich van oudere
richtingen. De betekenis van de term ‘realisme’ moet echter nader bepaald worden.
Om de hem onwelgevallige werken te onderscheiden van de realistische werken
introduceert Reymond de term ‘précieux’.28 Hij wraakt een zekere gemaniëreerdheid,
die bij de romantische précieux ten minste nog tot doel had de dichterlijke taal te
vernieuwen, maar die bij jongere schrijvers als Octave Feuillet, Dumas-fils en Feydeau
is verworden tot ‘een jagt op overdreven eenvoud’ die slechts gebrek aan denkbeelden
moet verhullen.29
Het antagonisme van les précieux en de realisten is intusschen nog geen
feit dat aan de geschiedenis behoort, omdat de oorlogsverklaringen nog
niet gewisseld, en de twee oorlogskampen nog niet bepaald gevestigd zijn.
Immers wij zouden verscheidene schrijvers kunnen noemen, die zoowel
tot de eene als tot de andere partij behooren, want het realisme dat zij
voorstaan, is niet anders dan gemaaktheid. Maar wat daarvan ook zij, het
antagonisme bestaat en men moet hopen dat de worsteling die staat uit te
breken, niet onvruchtbaar zijn zal. In weerwil van alle triolets en
epigrammen zal het realisme zijn weg vinden; het zal de fransche schrijvers
leeren de maatschappij en de natuur, die onuitputtelijke bron van harmonie,
poesie en schoonheid, naauwkeuriger gade te slaan en met meer
getrouwheid te schetsen.30
De realistische kunst sluit zich - in tegenstelling tot de romantiek - aan bij de
contemporaine werkelijkheid en beschrijft deze - in tegenstelling tot de précieux niet in een overdreven, gezocht-natuurlijke stijl. Met het realisme keert de kunst
volgens Reymond terug tot de natuur als de ware bron van het dichterschap.31

Het realisme en het betrekkelijke ideaal
‘Dit realisme is het eenig mogelijke ideaal in een tijdperk van individualisme en
stoffelijk bejag’, zegt Reymond tegen het einde van zijn derde lezing.32 Met dit
sweeping statement had hij het Berlijnse publiek naar huis gestuurd. Hij realiseert
zich dat een dergelijk gebruik van de term ‘realisme’ tot verwarring kan leiden en
27

28
29
30
31
32

Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 95. Zie voor de afrekening met de ‘homme de lettres’
van de achttiende eeuw speciaal 1862 II, p. 89. Zie ook 1862 III, p. 301 waar van de
toneelwerken van Alexandre Dumas gezegd wordt dat deze het toneel ‘uit de sferen van den
hartstogt en het ideaal tot de wereld der feiten en gewaarwordingen deed afdalen’ waarmee
ze de overgang vormen van ‘de buitensporigheden der romantiek tot het realisme der
hedendaagsche tooneelletterkunde’.
De term ‘précieux’ was bekend door Molières comedie Les précieuses ridicules waarin
pogingen tot zogenaamde zedenverfijning belachelijk worden gemaakt.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 102-103.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 104.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 372-374.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 374.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

opent zijn vierde lezing met een uitvoerige uiteenzetting over de manier waarop hij
dit ‘realisme’ begrepen wil zien.
In alle gewrochten der letterkunde of der kunst, die sedert het begin der
wereld werden voortgebragt, treft men tweederlei soort van ideaal aan:
het volstrekte en het betrekkelijke. Het eerste behoort tot alle eeuwen en
tot alle trappen van beschaving; het tweede is alleen aan een bepaald
tijdperk, aan eene bijzondere natie en zelfs aan
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enkele personen eigen. Het volstrekte, eeuwige, menschelijke ideaal, het
ideaal bij uitnemendheid namelijk, kenmerkt de groote gewrochten en de
groote geniën, - het andere was slechts het dagelijksch brood der talrijke
minder bekende schrijvers van een bepaald tijdperk. In onzen tijd hield
enkel het laatste stand.33
Reymond beschrijft de kenmerken van het ideaal in een terminologie die voor de
tijdgenoten zeer paradoxaal moet hebben geklonken: bij het woord ‘ideaal’ dacht
men aan absolute en eeuwige perfectie, maar volgens Reymond bestaat er daarnaast
een aan tijd en plaats gebonden ideaal, dat door individuen moet worden gedacht.
Vroeger stond het individu onder een algemeen gezag, dat kon opleggen wat ieder
moest denken en willen. De mensheid verkeert in een overgangsfase tussen absoluut
gezag en absolute vrijheid34 en het individualisme is nu zo ver ontwikkeld dat ieder
mens zelf zijn gedachten moet bepalen. Daarmee wordt het ideaal afhankelijk van
de beperkte vermogens van één persoon, die met al zijn oordelen en vooroordelen
gebonden is aan zijn omgeving. Pas in een verre toekomst, wanneer de vrijheid
absoluut zal zijn, kan de gedachte van het individu weer samenvallen met de eeuwige
gedachten en zal de kunst weer het algemene ideaal uitdrukken.35 Tot die tijd kan de
kunstenaar, hoe geniaal ook, nooit méér bereiken dan het betrekkelijke ideaal. Dit
realisme is zowel de zwakte als de kracht van de moderne kunst.
Het betrekkelijke ideaal, anders gezegd het individuele besef der
werkelijkheid en van het tijdperk, blijft ons alleen over omdat het slechts
met het menschelijke verstand een einde kan nemen. Dit ideaal noemen
wij het realisme, ofschoon die beide woorden in lijnregten strijd met
elkander schijnen te staan.
Het realisme is derhalve in onze oogen het oorspronkelijk besef, of zoo
men wil het oorspronkelijk instinkt van het tijdperk. Gelukkig zij nog, die
er door bezield worden! Van welk een ondergeschikt karakter die bezieling
zijn moge, zij is wettig en kan, zoo zij op eene getrouwe en oordeelkundige
waarneming van maatschappij en natuur berust, ook diep zijn. Zij kan
voorzeker geene universele gewrochten voortbrengen, als de werken van
Homerus, Virgilius, Dante, Shakspeare, Molière of Goethe, die aan het
eigenaardig kenmerk van het tijdperk waarin zij ontstonden, eene diepe
kennis der menschelijke ziel van alle tijden paren, die, met andere woorden,
onze beide idealen in zich vereenigen. Maar de bloot realistische bezieling
kenschetst althans haar tijdperk en draagt tevens den persoonlijken stempel
van den schrijver die van haar vervuld is; kortom, zij brengt voort wat wij
gewoon zijn oorspronkelijke werken te noemen.36
De moderne kunstenaar kan niet pretenderen voor de eeuwigheid te schrijven, dat is
zijn zwakte. De moderne kunstenaar heeft echter de zware taak zijn persoonlijk ideaal
33
34

35
36

Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 70-71.
Zie ook de inleiding (1862 II, p. 87), waar Reymond spreekt over ‘een tijdperk van overgang’,
waarin een ‘leidende gedachte’ of een ‘duurzaam plan’ ontbreekt. Zie ook ‘Een tijdperk van
overgang’ in § 4.5.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 374.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 71.
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Reymond zelfs een plicht.
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Nogmaals: realisten en précieux
Met klem verzet Reymond zich tegen de vele schrijvers die niet bij de natuur te rade
gaan, maar zich alleen door bestaande kunstwerken laten inspireren. ‘Hoe grootsch
de modellen ook zijn waardoor zij zich laten bezielen, zij brengen niets dan valsche
denkbeelden voort, want hun streven is navolging van het ideaal, en het ideaal kan
niet worden nagevolgd’. Nu krijgt ook het eerder geïntroduceerde onderscheid tussen
de précieux en de realisten een duidelijker grond: de précieux zijn de navolgers, die
Reymond stelt ‘tegenover de oorspronkelijke letterkundigen, die ik de realisten
noemde’.37 Daarom kan het realisme ook nooit tot een school worden.
Is realist te zijn, Balzac navolgen - of is het de natuur schilderen? Voor
zeer velen, helaas, was de navolging van Balzac het gereedste middel om
eene nieuwe letterkunde te scheppen. Maar men mag het inderdaad zeer
opmerkelijk noemen, dat die navolging, in stede van het realisme voort te
brengen, slechts gemaaktheid baarde, slechts leidde tot eene gemaakte
voorstelling van het kwaad, van het afzigtelijke, van het gruwelijke, - tot
de ergste alzoo van alle gemaaktheden. Wij mogen de kweekelingen en
volgers van Balzac inzonderheid précieux noemen. Het ware realisme kan
door niemand worden ingevoerd, aan niemand worden ontleend: het is de
vrucht van de oorspronkelijke, volhardende, diep gevoelde waarneming
van een enkele. Het is het gevoel der werkelijkheid, door een schrijver,
onafhankelijk van allen schoolschen invloed, ondervonden.38
Vele schrijvers die gemeenlijk tot de realisten worden gerekend, zijn in feite précieux.
Er zijn echter ook echte realisten. Hoeveel bezwaren Reymond ook heeft tegen het
onzedelijk karakter van het werk van Balzac, Prosper Mérimee, Henri Bayle
(Stendhal), Nodier, Charles de Bernard, Gustave Flaubert en Champfleury, hij moet
deze schrijvers nageven dat ze ‘echte realisten’ zijn, die op basis van de eigen
waarneming van de contemporaine maatschappij hun romans samenstelden.39

‘Realisme’
Reymond realiseert zich terdege dat hij met zijn gelijkschakeling van ‘realisme’ en
‘het betrekkelijke ideaal’ afwijkt van het gangbare taalgebruik en daarom bespreekt
hij een aantal gangbare interpretaties van de term ‘realisme’. ‘Men heeft beweerd,
dat het realisme slechts de overdrijving was van het groteske, door Victor Hugo als
een nieuw element in de letterkunde opgenomen, en waarop het bekende aphorisme:
“Le beau c'est le laid”, steunde’, maar daarin is het realisme niet gelegen.40 De laatste
37
38
39
40

Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 71-72.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 163.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 160; voor Flaubert en Champfleury speciaal p.
164-165.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 103. Wie die ‘men’ zijn weet ik niet. In het voorwoord
bij het versdrama Cromwell (1827) betoogt Victor Hugo dat men geen verschil moet maken
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tijd worden enige navolgers van de dichters Théophile Gautier en Arsène Houssaye
(onder wie Charles Baudelaire) ‘realisten’ genoemd ‘om hun gestadig jagt maken
op eene schilderachtige voorstelling en op beelden

tussen de tragedie en de komedie: het moderne toneel moet een ‘peinture totale de la réalité’
zijn en zowel het schone als het lelijke, zowel het verhevene als het groteske bevatten.
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die van een toomeloos sensualisme getuigden’, maar ook dat keurt Reymond af.41
Uitvoerig komt Reymond terug op het gebruik van de term ‘realisme’ wanneer
Champfleury aan de orde is, de schrijver die men als aanvoerder van het realisme
aanwijst.42
Het woord realisme is eene schel die men hem met geweld om den hals
bindt: ‘het is’, zegt hij, ‘een dier dubbelzinnige benamingen, die te gelijk
tot lauwerkrans en tot narrenkap (couronne de choux) kunnen strekken’.
(...)
Van waar al dat gedruisch, dat Champfleury inderdaad niet uitlokte?
Waarom wordt er zoo bijster veel gewigt aan zijne op waarneming
gegronde romans gehecht? Omdat zij geschreven werden met miskenning
van alle tot hiertoe gevolgde regelen; omdat zij zich in het minst niet aan
de oude geijkte stijlvormen storen; omdat zij, in plaats van zich in een
zwart pak te steken, zich in een paletot of in hemdsmouwen aan het publiek
vertoonen. ‘Weg met het realisme!’ roept men. Maar het realisme vervolgt
rustig zijne baan; het mijdt de groote wegen; het kiest de stemmige en
stille zijpaadjes, en zal het eerst van allen in de armen van het ideaal
ontwaken!43
Het is gehechtheid aan het bestaande en de angst voor het nieuwe dat de mensen
bang maakt voor de werken van Champfleury, en die hun het realisme doet vrezen.
Het realisme is echter onontkoombaar.

Realisme en aanschouwelijkheid
Het realisme heeft bovendien het voordeel dat het een aanschouwelijkheid mogelijk
maakt waardoor de lezer de romanpersonages als levende wezens voor zich ziet en
zich betrokken voelt bij karakters die hem in het gewone leven geen enkele
belangstelling inboezemen: ‘Dit is de optische uitwerking (...) dit is de wonderdaad
van het realisme: het is niet meer de afgetrokkene, conventionele, academische kunst,
het is de ware kunst!’44 Vandaar Reymonds optimistische besluit: ‘In het realisme
merkten wij eene opregtheid en een terugkeer tot de natuur op, die den grondslag
voor een nieuw ideaal moeten uitmaken en die den stijl en het aesthetisch gevoel
verjeugdigen’.45

5.4 Jan ten Brink en het Franse réalisme (1863-1864)
41
42
43
44
45

Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 76.
Zie ook § 2.3 over het verzet van Champfleury tegen de titel: ‘hoofd van het realisme’.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 165-166.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 164.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 III, p. 451.
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Jan ten Brink (1834-1901) studeert nog theologie te Utrecht wanneer hij onder het
pseudoniem Jan de Regt III zijn eerste kritieken schrijft voor de Vaderlandsche
letteroefeningen en de Nieuwe recensent.46 Na een kort verblijf in Indië keert hij
begin 1862 in Nederland terug, en wordt opgenomen in de kringen van het Haagse
genootschap Oefening kweekt kennis en in die van de redactie van het in 1860
opgerichte tijdschrift De Nederlandsche spectator, waarin

46

Zie Bijlage II, 1859.07. Nadere gegevens over Ten Brink zijn te vinden in: Schregel-Onstein,
Het rijk geschakeerde leven van Prof. Jan ten Brink (z.j.).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

134
onder anderen R.C. Bakhuizen van den Brink, J.J. Cremer, Cd. Busken Huet, A.
Ising en C. Vosmaer zitting hebben.47 In januari 1864 wordt ook Jan ten Brink in de
redactie opgenomen. Een aantal van Ten Brinks belangrijkste artikelen over het
realisme verschijnt in De Nederlandsche spectator, maar ook in andere tijdschriften
stelt hij - soms onder de naam ‘Dr. Alexius van Staden’ - het realisme aan de orde.
In deze paragraaf staan de twee eerste grote artikelen van Ten Brink over het realisme
in De Nederlandsche spectator centraal.48 In ‘De uiterste linkerzijde van het Réalisme’
van 1863 analyseert Ten Brink naar aanleiding van Flauberts Salammbô de
kunsttheorie van de moderne Franse kunstenaars. In 1864 verschijnt ‘Fransche
romans. Een schetsjen in houtskool’.

Het Franse Réalisme
De Franse realistische school is - aldus Jan ten Brink - ontstaan als reactie op de
romantiek, die op haar beurt ontstond als reactie op de klassieke vormen en conventies.
Schrijvers als Hugo, Musset en Gautier ontwikkelden een uiterlijk realisme: alle
aandacht ging uit naar de schildering van wat het oog kan zien, en vooral kledij en
landschap werden tot in de kleinste details beschreven. Honoré de Balzac wijzigde
het streven naar werkelijkheidsgetrouwheid in de couleur locale, doordat hij, aldus
Ten Brink, met eenzelfde scherp ontleedmes de menselijke geest te lijf ging.
Honoré de Balzac vatte het réalisme dieper op. In plaats der gemakkelijke
triumfen met de kleurenrijke mise-en-scène van het oosten49 (...) richtte
hij alle zijne opmerkzaamheid op de waereld zijner onmiddellijke
omgeving. (...) En niet alleen de uiterlijke lijnen en vormen van het
dagelijksche leven waren het doel zijner waarneming. Met kloekheid drong
hij door op het gebied van den menschelijken geest, poogde hij er elk
voorval te doorgronden, met oorzaak en gevolg in verband te brengen, om
eindelijk met de fijnste empirische psychologie het levensproces en de
ontwikkeling van elken hartstocht naauwkeurig te bepalen.50
Balzac kreeg volgens Ten Brink in korte tijd een schare van navolgers. ‘Het réalisme
werd de kunstleer der mode’.51 Schilders en schrijvers brachten zijn opvattingen in
praktijk en sinds 1848 is het realisme in Frankrijk de toonaangevende kunsttheorie.
47
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De geschiedenis van Oefening kweekt kennis is beschreven door Wim Zaal in Het servetje
en zijn gasten (z.j.) en door S.W.F. Margadant, Geschiedenis van het letterkundig genootschap
Oefening kweekt kennis. 1834-1934 (1934). Zie voor de nauwe banden tussen Oefening
kweekt kennis en de Nederlandsche spectator ook Nop Maas, De Nederlandsche spectator,
p. 11-12.
In de bundels Letterkundige schetsen van Jan ten Brink, die in 1874 en 1875 bij de Erven F.
Bohn te Haarlem verschijnen, zijn de belangrijkste kritieken bijeengebracht. Ik verwijs naar
de oorspronkelijke tijdschriftuitgaven.
Zowel Théophile Gautier als Victor Hugo gaven een dichtbundel uit onder de titel
Orientales.
Dr. Jan ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde van het Réalisme’, De Nederlandsche
spectator 1863, p. 138-141, 148-151, 163-165: 138.
Ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde’, p. 138.
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Balzacs werk is volgens Ten Brink niet zonder verdiensten maar twee kenmerken
ervan veroordeelt hij. Ten eerste is in Balzacs werken het psychologisch realisme
met zijn opeenhopingen van ‘anatomische en anthropologische onderzoekingen’ een
doel op zich geworden. Ten Brink vindt dat de schrijver daardoor te zeer als
wetenschapper en te weinig
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als kunstenaar optreedt. Minstens zo kwalijk acht hij het dat Balzac in zijn werken
het wereldbeeld uitdraagt van een ‘pessimist en materialist’, en de mens beschouwt
als het produkt van zijn natuurlijke driften zonder hoger streven waardoor deze aan
die driften kan ontsnappen.
Juist de gebreken van Balzac zijn nagevolgd. In Flauberts werken zijn ze tot de
hoogste volkomenheid gebracht.52 Als Balzac geeft Flaubert ‘eene gedramatizeerde
les in de anatomie des geestes’, waarbij de lezer geen enkel detail bespaard blijft en
een ongeëvenaarde microscopische juistheid wordt bereikt. Als Balzac heeft Flaubert
‘geen oog voor de reinste en edelste aandoeningen des menschelijken gemoeds, ziet
hij slechts de stof, het zenuwstelsel of het temperament in de verhevenste uitingen
van het zedelijke en godsdienstige gevoel’.53 Flaubert knielt voor het stof, terwijl de
kunstenaar zich meester over de materie zou moeten tonen.

Doel of middel?
Ten Brink is overtuigd van de capaciteiten van Flaubert als kunstenaar. Juist daarom
is hij zo geïntrigeerd door de vraag waarom diens romans de toets der kritiek niet
kunnen doorstaan. Ten Brink zoekt de fout in de kunsttheorie die aan Flauberts
werken ten grondslag ligt. Hij opent zijn analyse met een fragment uit het treurspel
Emilia Galotti van G.E. Lessing uit 1772, dat zijns inziens ‘een voortreffelijke tekst
voor eene strafpredikatie tegen het moderne, fransche Réalisme’ levert: ‘D e k u n s t
m o e t s c h i l d e r e n , z o o a l s d e s c h e p p e n d e n a t u u r , wanneer er eene
zulke bestaat, z i c h h e t b e e l d g e d a c h t h e e f t , z o n d e r d e g e b r e k e n ,
welke der onvolkomen stof noodzakelijk aankleven, zonder
den noodzakelijken invloed,welken de tijd er onvermijdelijk
o p u i t o e f e n t ’.54 Met recht rekent het realisme af met de bizarre wangedrochten
en ziekelijke hersenschimmen van de romantiek en het streeft naar de schildering
van echte mensen van vlees en bloed, maar dit streven is geperverteerd.
Het Réalisme deed (...) somtijds menschen van vleesch en bloed optreden
maar bekommerde er zich luttel om, welke moreele en aesthetische gehalte
zijnen helden mocht worden toegerekend. Het kopiëerde, kopiëerde...
zonder onderscheid, zonder keuze, alles wat zich maar in de meest
onmiddellijke nabijheid tot model mocht stellen. (...) Maar de kunstenaar
is aan hoogere wetten gebonden - hij staat op het terrein van den
menschelijken geest, waar aesthetiesch en moreel gevoel zijne gedachten
moeten regelen - zonder welke beide er van geene kunst hoegenaamd
sprake kan zijn. De harmoniesch ontwikkelde kunstenaar zal daarom, even
als de Conti van Lessing, slechts door het waarachtig schoone getroffen
worden - zijne inspiratiën ontkiemen nimmer bij eene studie van hetgeen
in de natuur of het zedelijke leven absoluut leelijk is (...) D e
waarachtige kunstenaar staaft door zijne herschepping
52
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Madame Bovary verschijnt in 1856 als feuilleton, in 1857 in boekvorm; Salammbô verschijnt
in 1862.
Ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde’, p. 138-139.
Ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde’, p. 163.
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der schoonheid, dat de kunst boven de natuur gaat,
dat nabootsing der natuur wel een onvermijdelijk
m i d d e l , n i m m e r h e t d o e l d e r k u n s t k a n z i j n .55

55

Ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde’, p. 163-164.
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Zoals Ten Brink een jaar later zijn mening samenvat: ‘Het Réalisme was als reaktie
zeer heilzaam, maar bevatte van den beginne af iets ziekelijks in de beweering, dat
naauwkeurige nabootsing van het bestaande reeds kunst zou doen ontstaan. Ging
deze stelling op, zoo ware de beste fotograaf tevens de geniaalste kunstenaar’.56
Nabootsing van de natuur is het middel van de kunstenaar; de Franse realistische
theorie ziet de nabootsing van de werkelijkheid echter als het doel van de kunst. De
Franse realisten hebben geen oog voor de ware, ideale schoonheid die het eigenlijke
doel van de kunstenaar moet zijn.

Eenzijdigheid
De vereenzelviging van middel en doel is niet de enige tekortkoming van de Franse
realisten. De realistische theorie beweert volgens Ten Brink dat de kunstenaar ‘alles’
mag en moet nabootsen in de kunst, maar de Franse realisten blijven dit programma
‘gantschelijk niet getrouw’.57 Zij beweren ‘alles’ te schilderen, maar leggen
ondertussen een perfide belangstelling aan de dag voor rariteiten, voor uitzonderingen,
voor ziekelijke figuren en voor mensen die zich buiten de maatschappelijke orde
hebben geplaatst en veeleer voer voor psychologen zijn. Daarmee wordt hun werk
een chronique scandaleuse en levert het niet het evenwichtige beeld van de
maatschappij in al zijn goede en slechte kanten dat zij volgens hun programma zouden
moeten schilderen.

Het gevaar van detailrealisme
Ten Brink benadrukt voortdurend het uitstekende waarnemingsvermogen van de
Franse schrijvers, maar nooit zonder het gevaar te noemen dat dit leidt tot ‘iets
overladens en verwards’.58 In Salammbô van Flaubert bijvoorbeeld is ‘niets vermeden,
niets overgeslagen, niets onvermeld gebleven’. ‘Als duchtig réalist, was Flaubert
genoodzaakt het oude, waarachtige Karthago naar de natuur terug te geven, geen
détail te vergeten, [en] het geheel met onmiskenbare wetenschappelijke zekerheid
te herbouwen’.59 Een uitvoerige beschrijving is echter nog geen kunst, en het gevaar
is groot dat de realistische kunsttheorie ertoe leidt dat in het kunstwerk alleen
verscheidenheid, maar geen eenheid wordt bereikt. Een kunstwerk moet aan zekere
eisen van harmonie en eenheid voldoen en Flaubert bereikt die ware esthetische
eenheid niet. Ten Brink beschrijft Flaubert als een historicus die feiten en nog eens
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Dr. Jan ten Brink, ‘Fransche romans. Een schetsjen in houtskool’, De Nederlandsche spectator
1864, p. 285-287, 294-295, 301-303, 309-310, 332-334, 341-343, 349-350, 355-358: 310.
In deze studie onderscheidt Ten Brink naast ‘romantiek’ en ‘réalisme’ een derde richting,
die van het ‘socialistiesch idealisme’, die echter alleen uit George Sand bestaat, en die ‘door
vele banden’ met het Réalisme en de Romantiek ‘verknocht’ is (p. 332 en p. 341).
Ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde’, p. 164.
Ten Brink, ‘Fransche romans’, p. 310.
Ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde’, p. 140.
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feiten beschrijft, maar deze alleen chronologisch ordent en er niet in slaagt wijsgerig
verband tussen de verzamelde feiten aan te brengen.

Pessimisme en optimisme
In zijn studies uit 1863 en 1864 benadrukt Ten Brink vooral dat de Franse kunstenaars
ten onrechte het doel van de kunst vereenzelvigen met de middelen van de
kunstenaars. Op
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de achtergrond van zijn artikelen klinkt een ander motief, dat al aangekondigd wordt
in het motto dat Ten Brink zijn analyse van Salammbô en de Franse realistische
kunsttheorie meegeeft. Het is ontleend aan een brief van Goethe:
Es ist eine Literatur der Verzweiflung. Das Hässliche, das Grausame, das
Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft des Verworfenen und in's
Unmögliche zu überbieten, ist ihr satanisches Geschäft. Man darf und
muss wohl sagen Geschäft; denn es liegt ein gründliches Studium alter
Zeiten, vergangener Zustände, merkwürdiger Verwickelungen und
unglaublicher Wirklichkeiten zum Grunde, so dass man ein solches Werk
weder leer noch slecht nennen darf.60
De ware verklaring van het failliet van de realistische kunsttheorie is dat het de
realistische kunstenaars ontbreekt aan geloof in het schone en goede. Het pessimisme
van de Franse realistische kunstenaars is onverenigbaar met ware kunst. Wie gelooft
in het schone en goede weet dat feitelijke waarheid alleen niet voldoende is om de
schildering ervan te rechtvaardigen. Wie gelooft in het schone en goede kan het
lelijke en onzedelijke uit de kunst weren. Alleen wie gelooft in het schone en goede
heeft een ideaal dat hij in zijn werk tot uitdrukking kan brengen.

5.5 Het congres van de association pour le progrès des sciences sociales
te Amsterdam (1864)
Op 1 mei 1854 arriveert in Amsterdam uit Brussel het bericht dat de Association
internationale pour le progrès des sciences sociales ingaat op de uitnodiging van het
Amsterdamse gemeentebestuur om het derde congres in september 1864 te Amsterdam
te houden.61 Tien jaar later maakt de Nederlandsche spectator het programma openbaar
van het congres van de Internationale vereeniging tot bevordering der sociale
wetenschappen.62 De vergadering is in vijf secties opgedeeld: vergelijkende wetgeving,
60
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Dit citaat is ontleend aan een brief over de romantiek die Goethe op 18 juni 1831
schreef aan C.F. Zelter. Goethe schrijft: ‘Ich will es mir kurz fassen: e s i s t e i n e
L i t e r a t u r d e r Ve r z w e i f l u n g . Um augenblicklich zu wirken - und das wollen
sie doch, weil eine Ausgabe auf die andere folgen soll - mussen sie das Entgegengesetzte
von allem was man dem Menschen zu einigem Heil vortragen sollte, dem Leser
aufdringen, der sich zuletzt nicht mehr zu retten weiß. Das Häßliche, das Abscheuliche,
das Grausame, das Nichtswürdige, mit der ganzen Sippschaft des Verworfenen, ins
Unmögliche zu überbieten, ist ihr satanisches Geschäft. Man darf und muß wohl sagen
Geschäft; denn es liegt ein grundliches Studium alter Zeiten, vergangener Zustände,
merkwürdiger Verwickelungen und unglaublicher Wirklichkeiten zum Grunde, so daß
man ein solches Werk weder leer, noch schlecht nennen darf’ (Briefwechsel zwischen
Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832 (ed. Geiger) III, p. 420-422).
De brief is afgedrukt in het Vade mecum des membres de l'association internationale pour
le progrès des sciences sociales. Twee delen (Parijs/Brussel/Leipzig 1864-1865), samengesteld
door Èdouard Sève. Hier deel II, p. 31. De burgemeester van Amsterdam, J. Messchert van
Vollenhoven, wordt benoemd tot voorzitter van het organisatie comité in Nederland.
Een nadere beschrijving van de organisatie en het overvolle programma van het congres is
te vinden in Praamstra, Gezond verstand en goede smaak, p. 180-184.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

onderwijs en opvoeding, kunst en letterkunde, weldadigheid en algemene
gezondheidsleer, en staathuishoudkunde. Voor de derde sectie heeft het bestuur van
de Association de volgende vragen aangenomen:
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I. Is de ontwikkeling van den kritischen en analyserenden geest in de
kunsten, en voornamelijk in de schilderkunst, belemmerend voor de
scheppende kracht, of wel strekt zij tot opwekking en vermeerdering dier
kracht? Welke feiten kan men tot staving van beide meeningen aanhalen?
II. Welke zijn de middelen, door de onderscheidene volkeren, vooral in
dezen tijd, in het werk gesteld tot vermeerdering van het aandeel, dat,
onder alle vormen, in 's volks opvoeding en onderwijs aan de kunst is
ingeruimd? En welke zijn onder die middelen de beste?
III. Aan welke oorzaken is de ontwikkeling van het realisme in kunsten
en letteren toe te schrijven? Beantwoordt die leer aan het doel der kunst?63
Het programma doet een uitgebreide en hoogstaande discussie over het realisme
verwachten, maar een teleurstelling wacht. Op de eerste bijeenkomst wordt door
Alexandre Weill voorgesteld eerst te spreken over de verhouding tussen christendom
en kunst. De vergadering gaat hiermee akkoord, maar deze kwestie maakt zoveel
discussie en emoties los dat de organisatie na twee dagen vergaderen vreest dat de
geplande vragen in het geheel niet meer aan bod kunnen komen.64 De discussie wordt
afgebroken en op de vergadering van 28 september komt eindelijk de vraag over het
realisme aan de orde. Hoe de discussie over het realisme verloopt is in detail na te
gaan omdat er in de Annales van het congres een gestenografeerd verslag is
opgenomen. De eerste spreker is H.Th. Boelen, beter bekend onder zijn pseudoniem
N. Donker.

H.Th. Boelen over het realisme
Boelen houdt zijn toespraak in het Nederlands en Conrad Busken Huet, een van de
bestuursleden van de derde sectie, treedt op als tolk.65 Huet begint zijn verslag als
volgt:
M. Boelen (...) s'est demandé: Existe-t-il dans le domaine des arts, à côté
de cet art idéal qu'on appelle plus communément et plus généralement l'art
religieux, une autre tendance artistique? Existe-t-il une chose qu'on l'on
est autorisé à nommer le réalisme dans l'art? Il a répondu que oui; il a
63
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‘Programma der onderwerpen die op het te Amsterdam te houden Congres van de
Internationale vereeniging tot bevordering der sociale wetenschappen zullen worden
behandeld’, De Nederlandsche spectator 1864, p. 178-179. De vragen worden opgesteld
op de jaarlijkse vergadering van het comité van tien leden, waarin vertegenwoordigers
zitting hebben uit alle aangesloten landen. Dit comité legt de vragen voor aan het
sectiebestuur (zie Èdouard Sève, Vade mecum, deel I, p. 56). Hoe de vragen precies
tot stand kwamen, is niet te achterhalen.
Een verslag van het verhandelde geeft W.C. Bennink, Alberdingk Thijm. Kunst en karakter
(1952), p. 34-40.
Tot het bestuur van de derde sectie behoorden onder anderen J. van Lennep (voorzitter), H.J.
Koenen en H. Conscience (vice-voorzitter), Jos. Israëls, E. Laurillard, C. Busken Huet, J.
Gosschalk, J.P. Hasebroek, H.F.C. ten Kate en J.H.J. Verhulst (Annales de l'Association
internationale pour le progrès des science sociales. Troisième session. Congès d'Amsterdam
(Bruxelles/Paris 1865), p. 410)
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nommé deux représentants célèbres de ce réalisme: Shakespeare pour la
littérature, Rembrandt pour la peinture.66
Een neutraal vertaler is Huet niet. Hij begint zijn resumé van Boelens toespraak met
een reprimande en neemt tussentijds uitvoerig zelf het woord: ‘Puisqu'il m'est permis
d'être

66

Annales, p. 481.
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interprète, il me sera aussi permis, je l'espère, d'être en même temps un peu critique
et de présenter quelques observations sur les idées émises par l'orateur’. Ik geef nu
eerst het vervolg van de samenvatting van Boelens verhandeling.
M. Boelen pense qu'il n'y a point, à proprement dire, un abîme entre l'art
religieux et l'art réaliste, mais que la distance qu'on pourrait signaler entre
ces deux branches de l'art, est comblée par ce fait que ce qu'il y a d'idéal
dans le réalisme est en même temps ce qu'il y a d'idéal dans la religion;
en d'autres termes, que les deux arts religieux et réalistes se pénètrent
reciproquement, de manière que l'un soit en même temps dans la forme
de l'autre. (...)
(...) M. Boelen a voulu nous démontrer qu'il existe deux génies immenses,
Shakespeare et Rembrandt, qui ont représenté le réalisme d'une manière
si éclatante que le monde n'a qu'à les admirer à genoux. Ensuite, il a ajouté
quelques observations sur l'art réaliste hollandais en particulier. Il a dit
que l'école de peinture hollandaise, y compris l'école flamande, a continué
dignement et noblement les grandes traditions de Rembrandt. Enfin, il a
conclu en disant que cette belle école de peinture hollandaise était appréciée
à sa juste valeur, dans le monde entier, mais que les Hollandais en général
ne jouissaient pas en Europe de la considération qu'on professe pour leurs
grands artistes du XVIIe siècle.67
De kunsttheorie onderscheidt twee soorten kunst: kerkelijke kunst en realistische
kunst, maar de kloof tussen beide is volgens Boelen niet zo onoverbrugbaar als
sommigen denken.68

Cd. Busken Huet over het realisme

67
68

Annales, p. 482.
In De Nederlandsche spectator wordt de lezing van Boelen als volgt samengevat: ‘Volgens
den heer Boele [sic] is realisme het tegenovergestelde van kunst; het reële, door een kunstenaar
gezien, wordt door zijn oog geïdealiseerd en is niet meer dat wat het reëel voor een ieder is.
(...) Het zoogenaamde realisme is dit: Shakespeare en Rembrandt waren volgens hem echte
realisten en toonaangevers voor onzen tijd en toch hoeveel phantasie vergezelt de echte
waarheid hunner voorstellingen’ (J.C. Maalman, ‘Op het congres’, De Nederlandsche
spectator 1864, p. 321-324: 323). Met de beste wil van de wereld kan ik in dit verslag geen
samenhang ontdekken. Nop Maas wees me erop dat uit Carel Vosmaers exemplaar van De
Nederlandsche Spectator blijkt dat achter de scribent J. Maalman de schilder Jozef Israëls
schuilgaat. Nog korter is de bespreking in het Bulletin illustré du troisième Congrès des
sciences sociales, een dagelijks verschijnend krantje, dat de congresgangers op de hoogte
houdt: ‘M. Boele [sic] relève que, selon lui, il y a de nos jours un art réaliste, dont il voit les
grands représentants dans Shakespeare et Rembrandt. Il termine son discours, en priant les
étrangers de juger les Hollandais d'après ce qu'ils ont produit dans le domaine des arts et des
sciences’ (Bulletin, p. 35). Het Bulletin werd uitgegeven bij de Gebroeders Van Es in
Amsterdam. Het is opgenomen in een convoluut (UBA 194 A 20) waarin diverse brochures
en brieven over het congres gebundeld zijn.
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Boelen beschouwt het realisme tot een richting in de kunst die van alle tijden en
plaatsen is, en wijst op Shakespeare en Rembrandt als vertegenwoordigers van de
realistische kunst. Zo wenst Huet de term ‘realisme’ echter niet begrepen.
Il s'agit d'une tendance plus ou moins moderne, au sein de la littérature et
de l'art, de cette tendance particulière que l'on appelle le réalisme. Il s'agit,
par conséquent, de savoir, non pas si Shakespeare et Rembrandt ont été
de grands artistes, mais si certaines
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influences contemporaines, au sein de l'art, désignées communément par
le mot de réalisme, répondent effectivement au but sublime que l'art se
propose. Voilà la véritable question.69
Volgens Huet was het de vraag of de contemporaine realistische theorie beantwoordt
aan het doel van de kunst, en heeft Boelen de vraag niet juist geïnterpreteerd. Niet
dat Huet deze theoretische kant van de vraag overigens zo belangrijk acht: ‘Dans la
littérature, dans l'art, la théorie n'occupe, à mon sens, qu'une place tout à fait
inférieure’.70 Daarmee veegt hij de vraag naar de waarde van het realisme als
kunsttheorie in één keer van tafel, en kan hij overstappen op de kwestie die zijns
inziens werkelijk aan de orde zou moeten komen. ‘Demandons-nous donc simplement,
si le réalisme, ou ce qu'on est convenu d'appeler ainsi, a produit des artistes ou des
littérateurs distingués’.71 De beantwoording van die vraag laat hij aan anderen over.
Huets derde bezwaar betreft Boelens opmerking dat de kloof tussen religieuze en
realistische kunst niet zo groot is als vaak wordt aangenomen.
L'honorable orateur me paraît avoir confondu différents ordres de faits.
L'art religieux n'est pas seulement le côté idéal du réalisme.
Il existe un art qui est autorisé à s'appeler l'art religieux. Or ce qu'il y a de
sublime, de véritablement artistique dans cet art-là, ce n'est pas en même
temps ce qu'il y a de sublime dans le réalisme. Le réalisme a sa beauté
propre qui n'appartient qu'à lui. Au sein du réalisme, le beau c'est la
splendeur du réalisme.72
Om de eigen aard van de realistische kunst te beschrijven, maakt Huet gebruik van
het onderscheid tussen het schone en het verhevene, dat sinds de verhandeling van
Edmond Burke, A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime
and the beautiful (1757), niet uit het esthetische vocabulaire verdwenen is. Tot het
verhevene rekent Burke al het angstaanjagende, onbegrensde en fantastische waarvoor
de oude kunsttheorie, die de schoonheid vooral zocht in orde en harmonie, geen
plaats had; het verhevene staat boven het ‘schone’ dat de klassieke esthetische waarden
van eenheid, orde en harmonie representeert.73 Volgens Huet moet het ideale
bestanddeel van de realistische kunst in het schone, niet in het verhevene worden
gezocht, en schept Boelen verwarring waar deze eenzelfde vorm van schoonheid in
realistische kunst en in religieuze kunst wil zien.

Ed. Mohr en de onbestaanbaarheid van realistische kunst
De eerste reactie uit de zaal op de lezing van Boelen komt van een zekere Eugène
Dognée, maar deze reageert uitsluitend op Boelens opmerking over de minachting
waarmee buitenlanders over Nederland spreken: vaak kent men niet meer dan de
69
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Annales, p. 481.
Annales, p. 481-482.
Annales, p. 482.
Annales, p. 482.
Pochat, Geschichte der Ästhetik, p. 419-421.
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clichés over het poetsgrage dorpje Broek in Waterland en worden de Nederlanders
denigrerend bestempeld als de Chinezen van het Noorden en dus als op materieel
gewin beluste handelaars. Dognées lofzang op het Nederlandse volk oogst ‘Longs
applaudissements’. Daarmee zijn we weer
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ver afgedwaald van het probleem van het realisme. Ene Mohr doet een laatste poging
het realisme aan de orde te stellen. De in Amsterdam woonachtige Mohr houdt zijn
lezing in het Duits. De Franse vertaling wordt geleverd door de voorzitter van de
derde sectie, Mr. J. van Lennep.
Selon M. Mohr, il n'y a pas d'art réaliste pur; il n'y a pas d'idéalisme pur.
Les deux inspirations doivent se confondre et s'entr'aider mutuellement.
En lisant, dans Shakespeare, telle page qui vous transporte dans les plus
hautes régions de l'idéal, vous vous sentez tout à coup comme saisi par le
réalisme.
Chez Rembrandt, vous verrez à tout instant percer l'idéal. Il est plus difficile
chez lui de distinguer ce qui tient à l'idéalisme et ce qui tient au réalisme.
Jamais Rembrandt n'aurait obtenu cette gloire qu'il a acquise avec raison,
si son réalisme n'était pas idéalisé. Si l'on considère ses portraits, on verra
paraître non seulement le portrait matériel, la ressemblance, mais on sentira
revivre l'homme lui-même.74
In de werken van Shakespeare wisselen gefantaseerde (‘idealistische’) scènes en niet
aan de fantasie ontsproten, maar empirisch waargenomen (‘realistische’) scènes
elkaar af. Het is in de werken van Rembrandt, aldus Mohr, soms moeilijk te bepalen
welke delen voortspruiten ‘uit het realisme’ en welke ‘uit het idealisme’. Daarmee
bedoelt hij mijns inziens dat het niet altijd uit te maken is of de vormen die Rembrandt
gebruikt (bijvoorbeeld de exotische hoofddeksels, de kleurige stoffen en de figuren
op de oudtestamentische schilderijen) naar model zijn getekend of aan zijn fantasie
ontsproten zijn. Mohr beschouwt ‘realisme’ en ‘idealisme’ als twee bronnen van de
kunstenaar: de kunstenaar kan iets natekenen (dan komt zijn werk voort ‘uit het
realisme’) of de vormen geheel zelf verzinnen (‘uit het idealisme’ werken). Door
deze betekenis aan de termen ‘realisme’ en ‘idealisme’ te hechten, kan Mohr ook
zeggen dat zuiver realistische kunst net zo onmogelijk is als zuiver idealistische
kunst. ‘De heer Mohr meent dat noch het idealisme noch het realisme een kunststuk
voorbrengt; de kunst dient beiden in zich te vereenigen en te omvatten’, zoals
Maalman deze stellingname samenvat.75
De vraag was: ‘Aan welke oorzaken is de ontwikkeling van het realisme in kunsten
en letteren toe te schrijven? Beantwoordt die leer aan het doel der kunst?’ Het congres
slaagt er niet in deze vraag te beantwoorden. Boelen spreekt niet over de moderne
kunst en geeft een zeer algemene omschrijving van realistische kunst als
niet-kerkelijke kunst. Huets afkeer van de term ‘realisme’ schemert regelmatig door
(zo benadrukt hij dat ‘men’ het realisme wenst te noemen). Bovendien vindt Huet
de vraag naar de doelmatigheid van het realisme als esthetische leer irrelevant. Mohr
concludeert dat zuiver realistische kunst niet bestaat. De Brusselaar M.G. Frédéric
heeft in het eindverslag voor het Bestuur van de Association weinig woorden nodig:
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Annales, p. 484. Van Ed. Mohr weet ik niet meer dan dat hij in 1859 ter gelegenheid
van de Schiller-Feier in Amsterdam een Festspiel schreef, getiteld Germania bei der
Schillerfeier (Kossmann, Festrede, p. 80).
J.C. Maalman [J. Israëls], ‘Op het congres’, p. 323.
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Sur la troisième question: ‘Quelles sont les causes de développement du
réalisme dans les lettres et dans les arts? Cette doctrine répond-elle au but
de l'art?’
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Le débat n'a pas été développé. On s'est borné à soutenir l'excellence du
réalisme, en voyant son incarnation dans Shakespere et dans Rembrandt.76
‘Het debat is niet van de grond gekomen’, het lijkt me zacht uitgedrukt.

Conclusie
Franse critici lijken vanaf 1859 de term ‘realisme’ welbewust te mijden, zo
concludeert Guy Robert, die postuleert dat deze tendens na 1861 doorzet.77 Daarnaast
staat Bernard Weinbergs bevinding dat ‘realisme’ in Frankrijk in de jaren vijftig een
zeer vage betekenis heeft, maar dat het Franse publiek na het proces tegen Madame
Bovary in 1858 een duidelijke voorstelling heeft van het ‘complex of errors’ dat met
dit woord wordt aangeduid.78 Dat de term ‘realisme’ een negatieve betekenis heeft,
is een opvatting die de meeste Nederlanders met de Fransen delen, maar of de
Nederlanders in 1860 een duidelijk beeld hebben van de precieze bezwaren tegen
het realisme betwijfel ik.
Begin jaren zestig vinden drie congressen plaats waar op enigerlei wijze het
‘realisme’ aan de orde komt. Veel vrucht werpen de discussies niet af. De
slotbijeenkomst van het Kunstcongres te Antwerpen (1861) loopt zelfs uit op een
staande ovatie voor het ideaal in de kunst en een even hartstochtelijke afwijzing van
wat men ziet als de realistische kunstleer. De verhandeling van Sleeckx op het
Nederlands taal- en letterkundig congres (1862) over het onderscheid tussen het
Franse en het ware realisme wordt enthousiast begroet, maar dit kan niet aan de
diepgang van zijn verhandeling worden toegeschreven. Even oppervlakkig is de
verhandeling van de Vlaming Van Driessche over het realisme bij het toneel. Op het
congres van de Internationale vereeniging tot bevordering der sociale wetenschappen
(1864) zijn het beslist mindere goden die zich geroepen voelden een antwoord te
geven op de door het bestuur voorgestelde vraag naar de betekenis en de aard van
het realisme. De enige spreker die zich van tevoren had opgegeven is de heer Th.
Boelen, wiens verhandeling geen doordacht antwoord op de vraag kan worden
genoemd. Uit het feit dat de kwestie van het realisme op de congressen aan de orde
wordt gesteld blijkt dat het ‘realisme’ op enigerlei wijze een gevoelige snaar raakt,
maar er bestaat zelfs geen overeenstemming over het probleem dat ermee aangesneden
wordt, laat staan dat er een discussie op gang komt over de oplossing van de
problemen.
Volgens de Duitse literatuurcriticus William Reymond vertegenwoordigt ‘Het
realisme (...) eensdeels het individu, met zijne wijze van denken en zijne
oorspronkelijke indrukken, anderdeels het tijdperk, de behoeften des oogenbliks, de
onverwijlde noodzakelijkheid’.79 Realistische schrijvers kunnen een
aanschouwelijkheid bereiken die eerder ondenkbaar was, maar daar staat tegenover
76
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M.G. Frédéric, [Brief aan het bestuur van de Association], Annales, p. 67-68: 68.
Robert, ‘Le réalisme’, p. 22-24.
Weinberg, French realism, p. 129 en 178.
Reymond, ‘De letterkunde’, 1862 II, p. 374.
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dat het doel van realistische kunst beperkter is dan dat van idealistische. Het hoogste
doel dat de moderne kunstenaar zich kan stellen is de uitdrukking van een betrekkelijk
ideaal: ‘betrekkelijk’ omdat het persoons- en tijdgebonden is.
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Jan ten Brink poogt in 1863 en 1864 in De Nederlandsche spectator een duidelijker
omschrijving te geven van het ‘samenweefsel van misvattingen’ dat ‘realisme’ heet,
waarbij hij direct aansluit bij de opvattingen over het realisme die eind jaren vijftig
in Frankrijk opgang doen. Daar wordt ‘realisme’ geïdentificeerd met de manier van
schrijven die in de jaren dertig bij schrijvers als Balzac en Stendhal ontstond en sinds
1848 de leidende kunsttheorie in Frankrijk vormt. Volgens deze opvatting is het
realisme gerechtvaardigd voorzover het een reactie is op de stelselmatige
wereldvreemdheid van de romantiek, maar heeft het zich ontwikkeld tot een kunstleer
die in vele opzichten in strijd is met de eisen der kunst. De belangrijkste misvatting
is wel de vereenzelviging van doel en middel in de kunst. De kunstenaar moet uit de
werkelijkheid selecteren, waken voor een te gedetailleerde schildering en zich niet
richten op het amorele en het lelijke. Het doel van de kunst is de uitdrukking van het
ideaal. De kunstenaar moet daarom optimistisch zijn, dat wil zeggen oog hebben
voor het schone en goede in de werkelijkheid, en dit schone en goede in het kunstwerk
tot uitdrukking brengen.
De meeste Nederlandse critici tussen 1860 en 1864 zijn huiverig bij het gebruik
van de term ‘realisme’. De negatieve connotaties maken het moeilijk het anders dan
als scheldnaam te gebruiken. ‘Realisme’ wordt geassocieerd met de loochening van
het ideaal en de opvatting dat kunst geen hoger doel heeft dan zinneprikkeling.
Tegelijkertijd heerst een vaag gevoelen dat de tijdgeest ‘realistisch’ is, en dat kunst
en letteren zich niet aan die invloed kunnen en zelfs mogen onttrekken. Deze
merkwaardige discrepantie verklaart dat het ‘realisme’ op de agenda van congressen
verschijnt maar dat de discussie doodbloedt voor ze überhaupt van de grond komt.
De tweeslachtige houding jegens het ‘realisme’ blijkt ook uit het gebruik van
allerhande kwalificerende woorden als ‘plat’ en ‘overdreven’ of juist ‘gezond’ en
‘verstandig’. Het ‘realisme’ heeft goede en slechte zijden, maar hoe deze zich precies
verhouden is velen niet duidelijk. Steeds moet men duidelijk maken dat men de goede
of juist de slechte kanten belicht.
Domien Sleeckx gebruikt de term ‘realisme’ in 1862 typologisch voorzover hij
het ‘realisme’ beschouwt als een kunstrichting die van alle tijden en plaatsen is.
Homerus, de Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw, Rubens, de gebroeders
Van Eyck en Vondel moeten als bewijs dienen dat ware kunst kan ontstaan wanneer
de kunstenaar zijn vormen aan de werkelijkheid ontleent. Ten onrechte identificeert
men, aldus Sleeckx, dit ware realisme met het valse realisme dat momenteel in de
Franse kunst heerst en de misvatting belijdt dat de kunstenaar niet tot taak heeft te
selecteren.
Het programmatisch realisme wordt vertegenwoordigd door de Belgische schrijver
en criticus E. van Driessche die in 1862 pleit voor realisme op het toneel en daarmee
doelt op een natuurlijke manier van spelen, het gebruik van de moderne spreektaal
(inclusief dialectvormen) en de noodzaak van een zekere psychologische
waarschijnlijkheid in de schildering van de personages en in het handelingsverloop.
Reymonds onderscheid tussen de ‘realisten’ en de ‘précieux’ vindt in Nederland
geen navolging. Diens opvattingen over het individualisme van de moderne tijd en
de samenhang tussen dit individualisme en de kunst waren eerder verwoord door
Carel Vosmaer in 1856 Eene studie over het schoone en de kunst en door J.M. in
1858. De thema's die Reymond aan de orde stelt (het overgangskarakter van de
moderne tijd en het onder-
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scheid tussen het absolute en betrekkelijke ideaal) zullen ook later in het Nederlandse
debat een rol spelen.
In de Nederlandse kunst- en literatuurbeschouwing spelen politieke argumenten
nauwelijks een rol. Des te belangrijker zijn de religieuze argumenten van de
tegenstanders van het ‘realisme’. Het realisme wordt in Nederland niet-als in
Frankrijk-geassocieerd met socialisme en communisme, maar met atheïsme.
Terwijl in de tweede helft van de jaren vijftig de discussie over het realisme zich
grotendeels afspeelde in de kunstbeschouwing, is ‘het realisme’ na 1860 een zaak
geworden van literatoren. Jan ten Brinks associatie van het ‘realisme’ met de
onzedelijke contemporaine kunst zal invloedrijk blijken.
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6 1865-1869: Ontwikkeling en expansie
Wie treedt in onze dagen niet als kunstkenner, kunstbeoordelaar,
kunstrichter op? (...) Het regent uit zijn mond kunsttermen en
stadhuiswoorden, réalisme, idéalisme, objectiviteit, actualiteit, humor,
grotesk (...) en alles doet zien dat ook deze mijnheer een gevaarlijke
specialiteit in het vak der kunstkritiek is.
Nicolaas Beets, 1865

6.1 Jan Ten Brink en het realisme van de Franse Romanschrijvers (1865)
‘Het Realisme is de laatste jaren eene waarachtige ziekte geworden voor den franschen
roman’, aldus Ten Brink in 1865. ‘De stille vereering’ die de Franse kunst in
Nederland ondanks zijn eerdere waarschuwingen nog steeds te beurt valt, is voor
Ten Brink aanleiding in 1865 opnieuw te waarschuwen voor het Franse realisme,
ditmaal in de Geldersche volks-almanak.1

Het realisme en de tijdgeest
Ten Brink opent zijn bijdrage ‘Over het realisme der fransche novellisten’ met een
uitvoerig citaat van Ernest Feydeau, waarin deze populaire Franse auteur reageert
op de critici die zijn analytische beschrijvingen van hartstochten als liefde en jaloezie
te gewaagd en zijn romans te realistisch oordeelden.2
‘De negentiende eeuw zou, dunkt mij, het best d e e e u w d e r s t o f
kunnen genoemd worden. Het nuttige is de god dezer eeuw. Alles is er
door ingenomen. Overal staat het belang op den voorgrond. Het belang
heeft de edelste roerselen van den menschelijken geest ter zijde geschoven,
heeft het geloof, den zin van deugd en schoonheid, alle idealen vernietigd.
Zouden dus de kunstenaars zich hebben kunnen ontworstelen aan het proza
hunner eeuw? Zouden zij alleen er zich tegen kunnen verzetten? Neen.
Erkennen we het volmondig, zonder vreeze, dat de feiten ons logenstraffen:
in eene eeuw, die allen smaak in het kostuum heeft vernietigd, die elke
krachtige uitdrukking in de taal schuwt, die zelfs geene verzen meer leest-in
eene eeuw, die het algemeene stemrecht, nationale geldleeningen, associatie
van kapitalen,

1
2

Dr. J. ten Brink, ‘Over het realisme der Fransche novellisten’, Geldersche volks-almanak
voor 1865 (Arnhem 1865), p. 55-80: 56.
Van Ernest Feydeau verscheen in 1858 Fanny, een roman met de programmatische ondertitel
Étude, die handelt over de verhouding tussen een jonge man en een tien jaar oudere, getrouwde
vrouw. De roman, door Sainte-Beuve geprezen als een typisch realistische roman en een
meesterwerk, veroorzaakt groot schandaal en wordt een bestseller.
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spoorwegen, elektrische telegrafen, gepantserde stoomschepen, getrokken
kanonnen, fotografie en tentoonstellingen van waereld-industrie heeft
uitgevonden-in zulk eene eeuw, waarin men alles vergoodt, wat de zinnen
streelt, wat de afstanden wegneemt, wat snel vliegt, wat vreeselijk en
onvermijdelijk treft, wat mathematiesch nuttig, stoffelijk en gemakkelijk
is, in zulk eene eeuw is het Realisme de eenig mogelijke kunstleer!’3
Ter Brink moet zich buitengemeen geprovoceerd hebben gevoeld. Als iets het
pessimisme en fatalisme van het realisme kan bewijzen, dan is het wel deze passage
van Feydeau. Wat Ten Brink ziet als de meest onverkwikkelijke zijde van het realisme:
het ontbreken van een ideaal, promoveert Feydeau nota bene tot uitgangspunt en
rechtvaardiging van zijn poëtica. Juist in een tijd waarin ideële motieven minder
belangrijk geacht worden dan materiële, heeft de kunstenaar echter volgens Ten
Brink tot taak de rechten van het ideaal te beschermen.4 De trein is in de negentiende
eeuw het zinnebeeld van de vooruitgang, zoals de trekschuit de stilstand en de oude
tijd symboliseert. Het is dan ook geen toeval dat Ten Brink het lofdicht op de
locomotief van de populaire Vlaamse dichter Jan van Beers aanvoert als bewijs dat
een modern dichter van zijn tijd kan zijn en toch in staat is het ideaal uit te drukken.5
Het realisme als kunstleer is een misvatting: ‘arme kunstleer, die zich nog altijd door
de fotografie zag overtroffen’. De kunstenaar heeft tot taak ‘uit het gebrekkige der
werkelijkheid op te klimmen tot het ideaal der schoonheid’. Dat ideaal is in de
werkelijkheid niet direct voorhanden en wordt ‘alleen in den geest van den
waarachtigen kunstenaar gevormd’.6

‘Maar er is erger kwaal’
Omdat voorbeelden dikwijls meer inzicht gegeven dan ‘lankwijlige redekaveling’,
contrasteert Ten Brink de schildering van het thema van de vaderliefde door Sophocles
(in Oedipus te Kolonos), door Shakespeare (in King Lear) en door Balzac (in Le père
Goriot).7 De vergelijking pakt voor Balzac vernietigend uit. De waardigheid die de
vaderfiguren bij Sophocles en Shakespeare uitstralen is bij Balzac volledig afwezig.
Sophocles en Shakespeare geven inderdaad een beschrijving van het ‘type van de
3

4
5

6
7

Ten Brink, ‘Over het realisme’, p. 55-56. Ten Brink heeft deze passage gelezen in de
‘Préface, que pourra passer le lecteur-l'auteur ne l'ayant écrite que pour lui-méme et
quelques uns de ces intimes’, in Feydeaus roman Un début à l'Opéra. Étude, uit 1863.
Ten Brink, ‘Over het realisme’, p. 67-68.
Ten Brink doelt op ‘De stoomwagen. Bij de 25e verjaring van de instelling der reilwegen in
België’, uit 1859, een ware lofzang op de spoorwegen als de belangrijkste uitvinding sinds
de boekdrukkunst. ‘Gegroet, o grondverslinder, schattenkweeker,/ Lichtplenger, volkverbinder,
jukverbreker,/ Gegroet, reusachtig stoomgevaart!/ Gegroet, gij zoon der Vrijheid, jonger
broeder,/ Der Drukpers, die met haar 't rijk uwer moeder/ Onwrikbaar vesten komt op aard!’
en ‘Stoomwagen! schoonste der veroveringen,/ Die 's menschen geest, in zijnen eeuwgen
strijd,/ Aan 't logge stofrijk mocht ontwringen,/ Wat ziener zal den nacht doordringen/ Der
toekomst, en op gouden harpe zingen,/ Waartoe gij eens geroepen zijt?’ (geciteerd uit
Gedichten van Jan van Beers (Amsterdam z.j.), p. 265-279: p. 271 en 279.)
Ten Brink, ‘Over het realisme’, p. 67.
Ten Brink, ‘Over het realisme’, p. 57.
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liefhebbende vader’. Die algemeenheid ontbreekt echter bij Balzac, die in Vader
Goriot een perfide, zedelijk zwakke en uitzonderlijke figuur tot hoofdpersoon maakt.
In scherper bewoordingen dan in eerdere artikelen legt Ten Brink de nadruk op juist
dit bezwaar van de Franse realistische praktijk:

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

147
‘Maar er is erger kwaal bij de jongste Realisten. (...) In de kopij der alledaagsche
werkelijkheid geene baat vindende, vragen ze naar het buitengewoon stuitende (..
.)’.8 Sinds de Franse kunstenaars het recht verwierven naast het goede en schone ook
het lelijke en onzedelijke in de kunst te schilderen, hebben de realistische kunstenaars
nog uitsluitend aandacht voor het lelijke en onzedelijke. Enige hoop op verbetering
put Ten Brink uit het verzet dat ook in Frankrijk tegen dergelijke werken is gerezen.9

6.2 C.P. Tiele over het realisme van Goethe (1865)
In 1865 verschijnt in de Vaderlandsche letteroefeningen een uitvoerige beschouwing
over de drie groten uit de Duitse letterkunde van de laatste eeuw: Lessing, Schiller
en Goethe. Het artikel is geschreven door C.P. Tiele, later hoogleraar te Leiden, nu
nog predikant te Rotterdam.10

Göthe c'est le réalisme
Tiele schrijft zijn artikel om te bewijzen dat de klachten over de onverenigbaarheid
van de moderne tijd en de poëzie overdreven zijn en dat het oeuvre van Lessing,
Schiller en Goethe, ‘De drie heroën der Duitsche letterkunde’, aantoont dat de
letterkunde een nieuwe toekomst tegemoet kan zien. Om duidelijk te maken wat
Goethes voorbeeld aan deze toekomst kan bijdragen moet Tiele eerst afrekenen met
het gangbare beeld van Goethe.
Het Realisme van Göthe is tot een spreekwoord geworden. Zelfs een
fransch feuilletonist zal tegenwoordig, zoodra de namen van Göthe en
Schiller genoemd worden, er aanstonds bijvoegen: Schiller c'est l'idéalisme,
Göthe c'est le réalisme. Het is dan ook niet te loochenen, Göthe is een
realist. De werkelijkheid heeft hij lief. Hij klemt zich aan haar vast. Hij
kan niet buiten haar. Hij waagt zich geen tien schreden uit haar bereik,
bevreesd, dat hij op verkeerde wegen zal afdwalen. Gij hoort het al aan
8

9

10

Ten Brink, ‘Over het realisme’, p. 68. Zie ook het aan Julian Schmidt ontleende motto dat
Ten Brink zijn bijdrage meegaf: ‘Der Realismus sucht die Natur in ihrer unbändigsten Wildheit
auf, er ist stark in der getreuen Wiedergabe des thierischen, und was den menschlichen Geist
betrifft, so liebt er solche Scenen des Entsetzens, des Grauens, ja selbst des Wahnsinns, wo
das Gebiet des thierischen angestreift wird’.
Ten Brink verwijst naar Eugène Poitou, Du roman et du théatre contemporain et de leur
influence sur les moeurs, een in 1857 door de Académie des Sciences morales et politiques
bekroonde verhandeling waarin de tekortkomingen van de contemporaine Franse letterkunde
uitvoerig worden gedocumenteerd.
Cornelis Petrus Tiele (1830-1902) studeerde aan het Athenaeum te Leiden en aan het
Remonstrants Seminarie te Amsterdam. Hij werd in 1856 predikant te Rotterdam, in 1873
hoogleraar aan het Seminarie der Broederschap te Leiden en in 1877 hoogleraar aan de Leidse
Universiteit. Hij schreef gedichten en romans en is in letterkundige kringen vooral bekend
gebleven door zijn uitgave van de Dichtwerken van De Génestet. Zie voor nadere informatie
J.H. de Ridder, ‘Cornelis Petrus Tiele’ (1900) en ‘Levensbericht van C.P. Tiele’ door P.D.
Chantepie de la Saussaye (1902).
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zijn stijl. Frases en holle declamatie, gekunsteldheid en gemanierdheid
zult gij niet licht bij hem vinden. Maar ook bijkans geen beelden. Hij is
bang voor beelden en huivert van omschrijvingen. Bloemen, ook waar ze
niet ontsieren zouden, versmaadt hij met puriteinsche gestrengheid. Hij
noemt de dingen gaarne bij den naam, in plaats van die, zooals Lessing,
in gelijkenissen en beelden te hullen.
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Maar nog duidelijker dan in zijn stijl komt dat uit in zijn conceptie. Iedereen
weet, dat al zijn werken, ik zeg alle, de dichterlijke afspiegelingen zijn
van hetgeen hij werkelijk beleefd en gevoeld heeft, of de dichterlijke
omschepping van een stof die reeds vóór hem was behandeld: hetzelfde,
wat wij bij Shakespere waarnemen (...). Het is inderdaad opmerkelijk te
zien, met welk een angstvalligheid, ik zeide haast, met welk een
religioziteit, welk een vrome trouw hij zich meestal houdt aan datgene wat
werkelijk geschied is, of aan de verhalen die hem zijn overgeleverd.11
Goethe wordt beschouwd als de verpersoonlijking van het letterkundig realisme
omdat hij geen algemene omschrijvingen en beeldspraak gebruikt, zijn stof put uit
eigen ervaring of gebruik maakt van overgeleverde verhalen. Kenmerkend voor de
methode van Goethe is dus dat hij niets verzint: noch in vormentaal, noch in stof.
Rechtvaardigt dit de betiteling ‘realist’? Inderdaad had Goethe een zekere ‘reälistische
tic, zooals hij zelf niet onaardig genoemd heeft’, die hem, uit vrees voor gezwollenheid
en overdrijving te veel het ideale deed vrezen.12 Toch begaat men volgens Tiele een
vergissing te denken dat Goethes kunstenaarschap daarmee afdoende is getypeerd.
Door Schiller is Goethe van het eenzijdige realisme genezen en wie Goethe ‘voor
een realist verklaren wilde, en voor niets meer dan dat, en hem alle scheppende kracht
wou ontzeggen, zou hoogst oppervlakkig handelen en hoogstvoorbarig oordeelen’.
Kenmerkend voor Goethe is nu juist ‘die schoone vereeniging van realisme en
scheppende kracht’.13 Die scheppende kracht toont hij echter niet door nieuwe stof
te verzinnen, maar door zijn dichterlijke bewerking van reeds voorhanden stof. Die
‘wonderbare vereeniging van realisme en scheppende kracht’14 komt in het eerste
deel van Faust als volgt tot uitdrukking:
Realistisch is de Faust, gelijk ieder werk van Göthe. Hij is het in
driedubbelen zin. De oude Faustboeken en het Poppenspel zijn in de
hoofdtrekken gevolgd. Maar die oude legende is voor den dichter het
middel geworden, om eene schildering te geven van zijn eigen tijd en zijn
eigen gemoed, om de hartstochten, de droomen, de verlangens, de theorieën
en dweeperijen te schetsen van die Sturm- und Drangperiode, waarvan
hijzelf een der eerste aanvoerders is geweest. Nochtans heeft hem dat niet
verleid, om geweld aan de sage te plegen. Zij is geheel middeneeuwsch,
zuiver gothisch gebleven. Faust noch Wagner zijn menschen van onze
eeuw in ouderwetsch gewaad; zij behooren te huis in de eeuw, waarin de
legende hen plaatst. Zij spreken en denken ongeveer, zooals een werkelijke
Faust en een werkelijke Wagner kunnen gedacht en gesproken hebben.
En zij spreken en denken toch zooals Göthe en Klotz in hun tijd dachten
en spraken. Toch zijn zij daarom geen abstracties geworden. Typen zijn
zij inderdaad. De historie van Faust is de historie van een geslacht. En
echter is hij een mensch, een zeer werkelijk en zeer natuurlijk mensch,
11
12
13
14

C.P. Tiele, ‘De drie heroën der Duitsche letterkunde’, Vaderlandsche letteroejeningen
1865 I (Wetenschap en belletrie), p. 286-320, 541-574, 677-711: 696.
Tiele, ‘De drie heroën’, p. 557-558. De desbetreffende passage is te vinden in een brief die
Goethe op 9 juli 1796 aan Schiller schreef (zie § 2.1).
Tiele, ‘De drie heroën’, p. 699-700.
Tiele, ‘De drie heroën’, p. 695.
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een zeer bepaald karakter; en menschen zijn degenen die hem omgeven:
zijn famulus, de burgers in wier midden hij zich beweegt, Martha en
Gretchen, zelfs de satan, zelfs Mefistofeles. Al dat wonderbare, dat
tooverachtige, dat we hier bij iedere schrede
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ontmoeten, de verjonging van den bejaarden doctor, de reizen door de
lucht, de magische werking van Mephistopheles' degen, de helsche poedel
en de hemelsche goden - dat alles hindert ons niet en dunkt ons nauwlijks
vreemd - wij begrijpen, dat de geheele toovermacht van Mefisto slechts
een noodzakelijk middel is, om een menigte noodelooze détails te
vermijden, en een zoo uitgebreid verloop in de grenzen van een dramatisch
gedicht te kunnen samenvatten; wij zien in, dat het alleen den gang der
handeling en niet de karakters betreft; en gevoelen dat er in de menschen,
met wie deze wonderwerkingen plaats hebben, bloed stroomt van ons
bloed, en geest leeft van onzen geest.15
Faust is ‘realistisch’ omdat Goethe een bestaand verhaal gebruikt, waar hij zich in
grote lijnen aan houdt; omdat hij in het verhaal een beeld geeft van hoe er geleefd,
gedacht en gevoeld wordt in zijn eigen tijd; en omdat de personages in het verhaal
tot leven komen en individuen zijn die handelen, denken en spreken overeenkomstig
de tijd waarin ze leefden. Toch is Faust veel meer dan de afbeelding van een bestaand
verhaal, de Sturm-und-Drangperiode of het leven in de middeleeuwen: ‘Maar hoe
verstond onze dichter, om over dat alles wat hij uit de werkelijkheid greep, den
lichtglans zijner poëzie uit te storten’, zo vervolgt Tiele.16 Doordat Goethes werk
meer is dan de nabootsing van de werkelijkheid of van wat anderen eerder hebben
verteld, weet Goethe bijvoorbeeld het diep tragische voelbaar te maken van de ‘zeer
gewone enburgerlijke geschiedenis’ van Gretchen.17 Tieles les is duidelijk: het realisme
kan, mits door een groot kunstenaar toegepast, tot ware kunst leiden.
Tiele noemt Faust onder andere ‘realistisch’ omdat Goethe gebruik maakt van een
bestaand verhaal en ik wil er de aandacht op vestigen dat Tiele hier op een andere
manier met de term ‘realistisch’ omspringt dan tot dan toe gebruikelijk. Meestal
wordt ‘realisme’ geïdentificeerd met ‘eigen waarneming van de zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid’, waarmee het zich enerzijds onderscheidt van de
romantiek (die vooral de persoonlijke fantasie belangrijk acht) en anderzijds van de
meer classicistische stromingen die alleen conventionele vormen en verhalen
gebruiken. Wanneer Tiele over ‘realisme’ spreekt omdat Goethe put uit een bestaand
verhaal wordt een door de traditie overgeleverde fantasie binnen het bereik van de
realistische schrijver gebracht.

6.3 L.S.P. Meijboom: Arti en de geest van realisme (1866)
In 1866 viert de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae haar 25-jarige
bestaan. De openingstoespraak wordt gehouden door L.S.P. Meijboom, een in zijn
tijd gerenommeerd verhandelaar over kunst en schoonheid.18 Er verstreken slechts
15
16
17
18

Tiele, ‘De drie heroën’, p. 701-702.
Tiele, ‘De drie heroën’, p. 702.
Tiele, ‘De drie heroën’, p. 706.
Meijboom, een hervormd predikant, die onder andere in Nijmegen en Groningen werkte en
sinds 1854 te Amsterdam was beroepen, is eerder besproken in verband met zijn dissertatie
uit 1840 (zie § 3.3).
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enkele maanden tussen de eerste plannen tot oprichting van een Amsterdamse
kunstenaarsvereniging en de feitelijke oprichting van Arti, aldus Meijboom. Het
snelle succes van de
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vereniging werd veroorzaakt door ‘de geest der associatie’, die toen tot de oprichting
van allerhande verenigingen en partijen leidde, maar belangrijker waren specifieke
ontwikkelingen in de kunst, die juist in die tijd hun beslag kregen.
Van lieverlede heeft men al luider en luider aan het conventionele en
gemaniëreerde in de kunst den oorlog verklaard en het pogen te verbannen,
opdat de waarheid in de kunst heerschappij mogt voeren, de waarheid, dat
is de reäliteit van het groote leven der natuur. De nieuwe kunst is realistisch
geworden. De kunstenaar is tot piëteit ontwaakt, en heeft de stem in zijn
binnenste gehoord, die hem toeroept, dat zijne religieusiteit bestaat in
trouw aan de natuur.
De moderne schilder getuigt van zijn godsbesef door de schildering van de natuur.19
Meijboom verbindt hieraan de eis dat de schilder moet werken binnen de grenzen
die de natuur stelt en dus geen nieuwe vormen mag verzinnen,20 en komt tot de
volgende slotsom:
Aan dien geest van realisme in de kunst nu beantwoordt, zoo ik mij niet
geheel bedrieg, eene stichting als uwe Maatschappij. Zij ademt ook eenen
realistischen geest, want zij strekt daarheen, d a t z i j d e n k u n s t e n a a r
make tot een meer reëel bestanddeel der maatschappij
dan voorheen, en de kunst tot eene meer reële magt
v o o r d e h u m a n i t e i t .21
Men kan nog denken dat Meijboom zich heeft laten meeslepen door het spel met de
woorden ‘reëel’ en ‘realisme’, maar later in zijn toespraak herhaalt hij zijnbewering:
‘Is het dan vermetel te beweren, dat de Maatschappij Arti et Amicitiae aan den
kunstenaar eene meer rëele positie in de maatschappij verschaft, dan hij voorheen
bezat, en dat zij zich aansluit aan den thans in den kunst heerschenden geest van
realisme?’22 Meijboom sprak voor een uitgelezen publiek van genodigden en leden.
19
20

21

22

Zie over de geschiedenis van deze opvatting: Hubert Schrade, ‘Die romantische Idee von
der Landschaft als höchsten Gegenstände christlicher Kunst’ (1931).
Met de eis dat de moderne kunstenaar alleen bestaande vormen mag weergeven, worden
diverse vaste bestanddelen van religieuze kunst als engelen en aureolen in de schilderkunst
verboden en Thijm beschouwt Meijbooms lezing dan ook als een poging God en godsdienst
uit de kunst te bannen. Vandaar Thijms commentaar: ‘Wat zal het zijn? - Een woordtjen van
lof voor de aardige tooneelgroepen, bij Arti-s feestviering? van verwondering, dat Do.
Meyboom zijne feestreden aan eene woordspeling met het realisme gewijd heeft en dat la
part du bon Dieu in die reden ons de waarheid van het spreekwoord op nieuw heeft doen
inzien que les absents ont toujours tort? Les absents? - Gij huivert een beetjen bij de vraag.
Dat is altijd nog een goed teeken’ (M. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Nog eene pagina
mengelingen’, De Dietsche warande 866 (deel 7), p. 181).
Dr. L.S.P. Meijboom, ‘Redevoering, uitgesproken ter opening der feestelijke viering
van het 25jarig bestaan der Maatschappij Arti et Amicitiae’, Kunstkronijk 1866, p.
25-30:26. De Kunstkronijk fungeert tevens als orgaan van Arti. Zie voor de
oprichtingsgeschiedenis van Arti ‘“Verbroedering en kunstzin” 1839-1875’ van M.
deRoever (1989).
Meijboom, ‘Redevoering’, p. 28. J.A. Alberdingk Thijm stelt geërgerd vast: ‘In Arti et
Amicitiae sprak hij [L.S.P. Meijboom] ter gunste van het realisme en won zijne zaak door
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De gelegenheid waarbij hij zijn toespraak hield, rechtvaardigt de bespreking van
deze feestrede en ook Meijbooms opvattingen over landschapskunst zijn opmerkelijk,
maar op de aanvaarding van de term ‘realisme’ kan Meijbooms woordspel hoogstens
een remmende invloed hebben gehad.

eene woordspeling’ (M. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Do. L.S.P. Meyboom - Omnis Homo’,
Dietsche warande 1866 (deel 7), p. 294).
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6.4 J.J. van Oosterzee over realisme en materialisme (1867)
‘wat de litteratuur, inzonderheid de nieuwere, aan de vrouw heeft te danken, en: wat
die litteratuur van de vrouw heeft te v r a g e n ’, is het thema van een verhandeling
die in 1867 te Utrecht bij Kemink verschijnt. De schrijver ervan is de theoloog J.J.
van Oosterzee,23 beroemd om zijn welsprekendheid, die behoort tot de kringen waaruit
ook het tijdschrift De tijdspiegel afkomstig is: de hervormde theologen die een zekere
sociale bewogenheid en belangstelling voor kunst en cultuur combineren met een
behoudend religieus standpunt. In deze kringen is men vooral beducht voor wat in
moderne termen het seculariseringsproces heet: het proces waarbij kunst, politiek,
filosofie en wetenschap zich losmaken van de godsdienst, een zelfstandig gebied
afbakenen en de godsdienst naar een eigen terrein verbannen.

Het vrouwelijk domein
In het eerste deel van zijn verhandeling wijst Van Oosterzee onder andere op het
werk van George Sand, Frederika Bremer en ‘de Christelijk-historische Romancière’
Bosboom-Toussaint om zijn stelling te staven dat de invloed van de vrouw op de
geschiedenis der letterkunde nooit zo groot geweest is als in de negentiende eeuw.24
Welke taak de schrijfsters in tweede helft van de negentiende eeuw op zich moeten
nemen is het onderwerp van het tweede deel van de verhandeling. Schrijfsters hebben
namelijk volgens Van Oosterzee een eigen opdracht: ‘Aan ieder deel der menschheid
is zijne eigenaardige levenstaak aangewezen, en nimmer treedt de eene helft op den
duur geheel ongestraft op het bijzonder gebied der andere over’.25 Vrouwen zijn niet
geschikt voor politiek of wetenschap, en schrijfsters zouden dergelijke onderwerpen
dan ook uit hun werken moeten weren. ‘Niet het gebied van het Objectieve, maar
van het Subjectieve vooral; de schoone wereld der poëzie, de romantiek van het
huisselijk leven, de fijne karakterstudie, de uitstorting van het heiligst gevoel des
harten in de schoonste vormen der kunst, zietdaar bij voorkeur het terrein, waarop
de vrouw van letteren zich lauweren door de lokken kan winden’, zo verwoordt Van
Oosterzee zijn standpunt.26

23

24
25

26

J.J. van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur. Eene voorlezing (Utrecht 1867), p.
8. Johannes Jacobus van Oosterzee (1817-1882) studeerde theologie te Utrecht tussen 1834
en 1840 en werkt vanaf 1844 als predikant te Rotterdam. Hij wordt in 1862 hoogleraar in
Utrecht. Een uitvoerige bibliografie geeft W. Francken bij de Levensschets van J.J. van
Oosterzee in de Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde van 1883.
Zie ook: M. van Rhijn, Gemeenschap en vereenzaming. Een studie over J.J. van Oosterzee
(1940).
Van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur, p. 49.
Van Oosterzee sluit hiermee aan bij talloze geschriften over de specifieke taken van de vrouw
die in de tweede helft van de negentiende eeuw verschijnen. Dergelijke geschriften vormen
de keerzijde van de intellectuele beweging die rond 1860 ontstaat en die door Ulla Jansz is
aangeduid als ‘de eerste feministische golf’ (zie Ulla Jansz, Denken over sekse in de eerste
feministische golf (1991), p. 36). Zie ook Marieke Hellevoort, ‘Nicolaas Beets, Jan Pieter de
Keyser en de vrouwenquaestie’ (1994).
Van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur, p. 60 en 62-63.
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De vrouw en de moderne letterkunde
Juist in de tweede helft van de negentiende eeuw wacht de vrouwelijke schrijvers
een belangrijke taak: zij kunnen tegenwicht bieden aan de letterkunde zoals deze
zich sinds het begin van de negentiende eeuw heeft ontwikkeld.
Ik maak slechts van één verschijnsel melding, dat bovenal in het oog valt,
en durf mij reeds vooraf van uwe toesteming verzekerd houden voor de
opmerking, die ik gereed sta te maken. De kennelijke neiging der
letterkunde bedoel ik, zoowel in als buiten ons vaderland, tot eenzijdig
Realisme, dat zelfs hier en daar tot Materialisme is overgegaan. Ziet, áchter
ons ligt op het gebied der letteren de periode van een overdreven, uiterst
krank Idealisme en Sentimentalisme. De eeuw der Werthers en der
Charlotten vlood heen; de tijd der moesjes en der pruiken, de manie der
tegenstellingen bij voorkeur van den Seraf en den worm, of anders van
vlinders en Engelen;27 de periode, dat niets interessanter werd gerekend,
dan bij het ‘bleeke’ licht der maan bij voorkeur aan de tering te sterven.
Er is reactie gekomen in naam van het gezond verstand en zeker natuurlijk
waarheidsgevoel; de zin voor realiteit en actualiteit heeft over menige
dwaasheid onverbiddelijk regt gesproken.
Deze gerechtvaardigde reactie op de wilde fantasieën en onstuimige gevoeligheid
die aan het einde van de achttiende eeuw de toon zetten is echter doorgeschoten,
aldus Van Oosterzee.28
Maar is er geen grond om te vreezen, dat men, deze Scylla ontwijkende,
nu op de tegenovergestelde Charybdis zal schipbreuk lijden, en zijn de
bewijzen niet in grooten getale aanwezig, dat men, geheel bekoord door
den hartstogt der werkelijkheid, de waarheid àchter de zigt- en tastbare
werkelijkheid ten deele, welligt geheel miskent en voorbijziet? Is er niet
een ultra-realisme, dat met den paradoxen regel der Romantiek: ‘L e
b e a u , c'e s t l e l a i d ’, het, helaas, maar al te ernstig schijnt op te nemen,
ook op zielkundig en zedelijk grondgebied?29

27

28

29

‘Moesjes’ zijn pronkpleistertjes van taf waarmee achttiende-eeuwse dames hun gelaat
beplakten om hun schoonheid iets pikants te geven; de Serafijnen behoren volgens de
christelijke engelenleer tot de hoogste engelenkoren.
Jan ten Brink is het niet eens met deze globale indeling van de literatuurgeschiedenis. Het
was zijns inziens de Romantiek die afrekende met ‘den gemaakten idyllenstijl’ van de Duitse
achttiende-eeuwse letterkunde en de ‘gemuskeerde b e r g e r i e s der fransche
pseudo-klassieken’. Het realisme ontstond zijns inziens pas rond 1830 en pas sinds 1848
heeft de realistische school de leiding van de Romantiek overgenomen. Zie: Dr. Alexius van
Staden [Jan ten Brink], ‘Letterkundig intermezzo’ o.a. over De vrouw en de nieuwe litteratuur,
van J.J. van Oosterzee, Nederland 1867 II, p. 174-192: 191.
Van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur, p. 64-65. ‘Grisettes’ zijn Parijse
naaistertjes. Deze passage over het ‘eenzijdig Realisme’ en het ‘ultra-realisme’ wordt
met instemming geciteerd door B. van Meurs in diens studie over de moderne roman
(B. van Meurs, De roman. ('s-Hertogenbosch 1869; Studiën op godsdienstig,
wetenschappelijk en letterkundig gebied 1869; 5), p. 9-10).
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De terugkeer naar de werkelijkheid is ontaard in de schildering van het lelijke en het
slechte. Vooral in Frankrijk tekent zich deze ontwikkeling af, maar ook Nederland
heeft zich niet geheel aan deze kwalijke tendens kunnen onttrekken. Van Oosterzee
wijst bijvoorbeeld op de invloed die Heinrich Heine op menig Nederlandse dichter
heeft uitgeoefend. Ook Nederlandse romanschrijvers laten zich ‘onder de heerschappij
van het bedoelde Realisme verleiden, om nu en dan toneelen (...) con amore zoo
breed mogelijk uit te werken,
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waarover men anders gewoon was voor ieder zedelijk oog een digten sluijer te
werpen’. Hoe ziet Van Oosterzee in dezen nu de taak van de vrouw? Het lijkt alsof
hij de mannelijke schrijvers het vermogen ontzegt een juist oordeel over het zedelijk
gehalte van hun werk te vormen. Hadden de schrijvers maar vóór publikatie hun
werk door vrouwen laten proeflezen, zo luidt zijn commentaar. Het fijnbesnaarde
vrouwenoog had ‘zonder prûderie’, maar ‘met fijnen tact’ direct onderkend waar ‘de
grenzen van het welgevoegelijke’ worden overschreden. De taak van de vrouw strekt
echter verder dan het leveren van zedelijke censuur. Schrijfsters moeten tegengif
bieden aan het ‘realisme’ in de letterkunde van de tweede helft van de negentiende
eeuw.
Ook in de letterkunde spiegelt de geest en rigting des tijds met eigenaardige
klaarheid zich af, en die geest vertoont een ondubbelzinnig materialistisch
karakter. Al wat tot een hooger gebied dan dat des stofs en der zinnen
behoort, wordt door menigeen bij monde en in geschrifte niet eenmaal
genegeerd, maar eenvoudig geïgnoreerd op denzelfden grond, als waarmede
men zich niet met spoken of klopgeesten inlaat. De diepe wereld des
gemoeds wordt voor vele blikken gesloten, en terwijl de mensch alleen
als denkend en zinnelijk wezen beschouwd wordt, wordt ook in de
litteratuur de gedachte steeds meer door den twijfel beheerscht, en de
zinnelijkheid gevierd ten koste der zedelijkheid. Zoo ontstaat, wat ik met
Göthe zou willen noemen een litteratuur der vertwijfeling, namelijk aan
het ideäle, het zedelijk-schoone, het Eeuwige; eene eigenaardige mengeling
van scepticisme met geraffineerde, gedistilleerde, gesublimeerde
onzedelijkheid; een dusgenaamd Godsdienstige, maar wezenlijk
sensualistische romantiek, in één woord, waarvan de vorm, indien ook
niet schooner, althans gedurig fraaijer en zorgvuldiger behandeld, maar
de inhoud steeds armer en minder bevredigend wordt, en telkens meer
beelden voor de oogen doet rijzen, waar (om een woord van t e n K a t e
over te nemen) ‘één zintuig bij kan gloeijen, maar geheel een ziel bij
smacht’.30
Een voorbeeld van een dergelijke ‘literatuur der vertwijfeling’ is volgens Van
Oosterzee de roman Soll und Haben van Gustav Freytag, al zegt hij erbij dat Freytag
nog als ‘een der meest fatsoenlijke vertegenwoordigers van dit eenzijdig Realisme
in Duitschland’ beschouwd moet worden.31 Het meest afschrikwekkende specimen
van deze richting is de literatuurcriticus Henri Taine, die alles verpersoonlijkt wat
Van Oosterzee in de moderne richting verfoeit. Taine reduceert de mens tot een
30

31

Van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur, p. 66-67. Van Oosterzee refereert
hier aan een passage uit een brief die Goethe in juni 1831 schreef aan Zelter, welke
Jan ten Brink eveneens als motto koos voor zijn artikel over ‘De uiterste linkerzijde
van het Réalisme’ uit 1863. Wat Ten Brink wel citeert maar Van Oosterzee weglaat
is het vervolg waarin Goethe zegt dat aan de ‘Literatur der Verzweiflung’ ook veel
goeds ten grondslag ligt. De gehele passage is door mij geciteerd in § 5.6 (noot). Op
welke uitspraak van Ten Kate Van Oosterzee hier doelt, heb ik niet kunnen achterhalen.
De succesvolle roman Soll und Haben (1855) is de eerste van een reeks romans die in de
Duitse literatuurgeschiedenis bekend staat als ‘Kaufmannsromane’. De roman is bekend
gebleven om het aan Julian Schmidt ontleende motto: ‘Der Roman soll das deutsche Volk
da suchen, wo es in seiner Tüchtigkeit zu finden ist, nämlich bei seiner Arbeit’.
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machine, tot wat Van Oosterzee noemt ‘een psychologisch Mechanisme’.32 Taine
ziet de mens als een beest, dat geen hogere aspiraties
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Van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur, p. 68. Van Oosterzee schrijft ‘Tayne’,
zoals hij ook ‘Heinrich Heyne’ spelt.
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kent dan directe behoeftenbevrediging: ‘zijn ras, zijne omgeving en zijn tijd’, dat
zijn de enige factoren die Taine aanvaardt ter verklaring van de aard van een auteur
en zijn werk. Godsdienst en poëzie verheffen volgens hem niet de mens boven het
dier, maar zijn slechts het gevolg van natuurlijke behoeften van de mens. ‘Nergens
een enkele plaats in deze gansche beschouwing voor vrijheid, voor zedelijkheid, voor
eene geestelijke realiteit in één woord, die aan de hoogste aspiraties van hart en
conscientie beantwoordt’, aldus Van Oosterzee.33 De vrouw krijgt van Van Oosterzee
een verheven taak: ‘waar die noodlottige stortvloed wast, daar moet juist de
vrouwelijke wereld een dam zijn, die zijnen voortgang belemmert; al ware het
Materialisme in ieder mannenhart op den troon gestegen, in dat der vrouw moesten
de adelijke vlugtelingen, Poëzy en Liefde der ziel, en Geloof nog eene laatste
onaanrandbare wijkplaats vinden’.34 De vrouw moet optreden als hoedster van
zedelijkheid, schoonheid en godsdienst en zo een tegenwicht bieden aan het gebrek
aan ideaal in de werkelijkheid en in de letterkunde.

6.5 T. van Westrheene, wz., Paulus Potter (1867)
Paulus Potter is volgens Van Westrheene een van de grote meesters van de
Nederlandse school, en de vertegenwoordiger bij uitstek van ‘l'élement naturaliste’
in de kunst. Daarom wijdt hij de inleiding van zijn studie over Paulus Potter aan ‘la
question du réalisme dans l'art’.35 Van Westrheene lijkt zich, meer dan in 1856 toen
hij Jan Steen schreef, bewust van het controversiële karakter van het ‘realisme’. In
de openingsparagraaf stelt hij zich tot taak te laten zien hoe ‘réalisme et idéalisme’,
die twee tegenstelde partijen in de kunst, zich kunnen verzoenen. Daartoe bespreekt
hij een aantal opvattingen over het realisme; hij zet uiteen wat volgens hem het ware
verschil is tussen de realist en de idealist, en laat tot slot zien hoe de praktijk verzoent
wat de theorie heeft gescheiden. Omdat Paulus Potter overwegend landschappen
heeft geschilderd, spitst hij zijn bespreking op dit genre toe.

De realist en de fotograaf
De idealisten vergelijken het werk van de realisten met dat van een fotograaf, en
spreken over de gedachtenloze, zielloze nabootsing van de zichtbare werkelijkheid.
Is dat nu eigenlijk wel juist, zo vraagt Van Westrheene zich af. Is het mogelijk een
schilderij te maken, hoe realistisch ook, waaruit niet op enigerlei wijze de
individualiteit van de maker spreekt? Een realist toont immers alleen al door het feit
dat hij schildert, dat hij gevoel heeft voor de natuur en haar schoonheid. Alleen al
deze emotionele betrokkenheid onderscheidt de kunstenaar van de fotograaf en maakt
het onzinnig vol te houden dat de ziel van de maker niet tot uitdrukking komt in een
realistisch kunstwerk. Maar er is meer, want ook uit het kunstwerk is die
betrokkenheid af te lezen. De waarnemer heeft altijd een bepaalde opvatting van
33
34
35

Van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur, p. 69.
Van Oosterzee, De vrouw en de nieuwe litteratuur, p. 70.
T. van Westrheene, Wz., Paulus Potter. Sa vie et ses oeuvres (Den Haag 1867), p. 1.
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schoonheid, die hij onvermijdelijk op zijn onderwerp overdraagt. Daardoor komt de
individualiteit van de maker in ieder kunstwerk, ook in dat van een realist,
onvermijdelijk
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tot uitdrukking. Een kunstwerk is de afdruk van een indruk, nooit de afdruk van de
werkelijkheid.

De realist en de idealist
Het ware verschil tussen het realisme en het idealisme ligt volgens Van Westrheene
ten eerste in de aard van de bronnen. De realist laat zich inspireren door de zintuiglijk
waarneembare wereld: ‘l'élan que le monde visible lui a inspiré n'a d'autre issue que
dans la réproduction de la nature’; de gedachten en de gevoelens van de idealist
daarentegen staan geheel los van de zichtbare wereld: ‘c'est le monde invisible qui
les font naître dans son âme’.36 De realist ontleent zijn stof aan de zichtbare natuur;
de idealist aan zijn innerlijk zieleleven.37 Een tweede, daarmee samenhangend, verschil
is gelegen in de vormentaal. De realist ontleent zijn idee van schoonheid aan de
vormen van de zichtbare natuur en is daarom bereid zich aan die vormen te binden.
De liefde die de idealist voor de natuur voelt, is volgens Van Westrheene niet meer
dan platonisch. Diens idee van schoonheid komt niet tot stand door waarneming
maar door combineren en redeneren en daarom kan hij de vormen vrijelijk aanpassen
aan zijn ideeën over schoonheid. De gevaren die deze kunst aankleven worden
duidelijk wanneer de idealist het landschap behandelt als de weerspiegeling van eigen
aspiraties en dromen, de kenmerkende details verwaarloost en slechts is geïnteresseerd
in het landschap voor zover het beantwoordt aan wat de Duitse idealisten een ‘vue
intérieure’ noemen.38 De schilderijen van dergelijke kunstenaars zijn even onbestemd
als dromen, aldus Van Westrheene.

Realisme en duurzaamheid
Volgens de traditionele opvattingkan een kunstwerk alleen eeuwigheidswaarde
verwerven wanneer de kunstenaar zich uitdrukt in de ideale vormen van het schone.
De realistische kunst, die de zintuiglijk waarneembare, aan tijd en plaats gebonden
individuele vormen nabootst, deelt volgens deze opvatting in de vergankelijkheid
van haar onderwerp. Van Westrheene geeft deze discussie een geheel andere wending.
Juist de idealistische kunst die zegt de eeuwige waarheid en schoonheid in pacht te
hebben is volgens hem vergankelijk. De idealistische kunstenaar doet het voorkomen
alsof alle volkeren en alle tijden denken en voelen als hij en zijn tijdgenoten en
ontkent dat de mensheid verandert en vooruitgaat. Een idealistische schilder zal zich
echter altijd bij een bepaalde stijl moeten aansluiten en een ‘stijl’ is altijd gebonden
aan een bepaald volk en een bepaald tijdvak. Het verschil tussen het realisme en het
36
37

38

Van Westrheene, Paulus Potter, p. 2.
Van Westrheene vindt Paulus Potter ‘franchement réaliste’, een schilder die op de eerste
plaats streeft naar stoffelijke waarheid en dus naar het uitdrukken van het individuele karakter
van het voorwerp. Vandaar zijn verbazing over Charles Blanc die Paulus Potter omdoopt tot
een idealist wanneer hij over hem schrijft dat ‘elle (la nature) a servi l'expression de son
sentiment’ (Van Westrheene, Paulus Potter, p. 21).
Van Westrheene, Paulus Potter, p. 4.
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idealisme is dus niet gelegen in het verschil in duurzaamheid. Iedere kunstenaar,
iedere kunstbeschouwer staat onder invloed van de plaats waar hij woont en de tijd
waarin hij leeft. Van Westrheene lijkt zelfs te suggereren dat de realistische kunst
waardevaster is, omdat de natuur standvastiger is dan de stijl.
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De ware kunstenaar: verzoening in de praktijk
In theorie is verzoening van realisme en idealisme inderdaad niet mogelijk. De uiterste
consequentie van het idealistische systeem, dat geen enkele gebondenheid aanvaardt
aan de vormen uit de werkelijkheid, is immers dat de idealist niet het penseel, maar
woorden of klanken gebruikt om zijn gedachten uit te drukken. Dan treedt de schilder
buiten de schilderkunst en maakt hij dichtkunst of muziek.39 Gelukkig is de aard van
de kunstenaar minder systematisch dan de theoretici, aldus Van Westrheene, die aan
de hand van de praktijk laat zien, hoe idealisme en realisme zich kunnen verzoenen.
Van Westrheene onderscheidt twee typen schilders: kunstenaars als Rembrandt
en Rubens, die hun onderwerpen ontlenen aan de zichtbare werkelijkheid en zich
binden aan de vormen die de werkelijkheid biedt, en schilders als Rafaël en Michel
Angelo, die zich door hun eigen gedachtenwereld laten inspireren en conventionele
vormen of fantasievormen gebruiken. Beide soorten schilders zijn echter schilders:
zij gebruiken vorm en kleur.40 De ware kunstenaars, of zij nu Rembrandt, Michel
Angelo of Rubens heten, zijn schilders, omdat zij hun indrukken in vorm en kleur
uitdrukken.41 Daardoor zijn in de praktijk realistische en idealistische schilders veel
nauwer verbonden dan de theoretici willen erkennen, aldus Van Westrheene.
Belangrijker dan het onderscheid tussen de realistische en de idealistische
kunstenaar is dat tussen ware en onware kunstenaars. De ware kunstenaar drukt zijn
persoonlijkheid in zijn werk uit. Hij kan zijn persoonlijkheid uitdrukken doordat hij
oprechte liefde en waarachtig respect voelt voor de stoffelijke waarheid. Welke vorm
die liefde heeft, is afhankelijk van de persoonlijkheid van de schilder en het is de
aard van die liefde die uit het werk moet blijken. De grootste realisten uit de
Nederlandse school voldoen aan deze voorwaarde. Daar ligt hun wezenlijke verdienste
en het geheim van hun invloed, aldus Van Westrheene:
Simple traducteur de simples scènes de la nature et cependant grand
peintre! N'est ce pas un contradiction choquante? Je ne le crois pas. Qu'on
se rappelle les conditions que nous avons imposées au réaliste, pour qu'il
39

40

41

In 1766 had E.G. Lessing in zijn Laokoon. Oder über die Grenzen der Mahlerey und Poesie
positie gekozen tegen tijdgenoten die, onder verwijzing naar het beginsel van ut pictura
poesis, de beeldende kunst ten voorbeeld stellen aan de dichtkunst. Lessing had zijn werk
geschreven om het eigen karakter van de dichtkunst ten opzichte van de beeldende kunst te
bewijzen en dus de zelfstandigheid en onvergelijkbaarheid van de ene kunstvorm ten opzichte
van de andere aan te tonen. In de eerste helft van de negentiende eeuw wordt Lessings theorie
slechts ten dele aanvaard. Men bewijst lippendienst aan zijn onderscheid tussen de beeldende
kunst en de dichtkunst, maar toch worden diverse pogingen ondernomen dichtkunst en
schilderkunst in één samenhangend en hiërarchisch geordend systeem onder te brengen. In
deze hiërarchie staat de beeldende kunst als meer zinnelijke kunstvorm onder de dichtkunst.
Wat van Westrheene hier niet zegt, maar wel impliceert is dat de classicistische kunst, met
haar angst voor kleur, zich in feite buiten de schilderkunst plaatst en dat de grisaille-schilders
beter pen en papier hadden kunnen gebruiken. Nogmaals blijkt dat Van Westrheene inspiratie
heeft opgedaan bij Lessing, die in zijn invloedrijke Laokoon het gebruik van vormen en
kleuren in de ruimte als een van de onderscheidende kenmerken van de beeldende kunst
noemt. Vergelijk dit met de classicistische leer die oordeelt dat hogere schilderkunst het
gebruik van kleur zo veel mogelijk dient te vermijden en het gebruik van kleur associeert
met minderwaardige realistische kunst.
Van Westrheene, Paulus Potter, p. 5.
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soit vraiment artiste. Eh bien! Paulus Potter les remplit pleinement. La
nature lui cause une impression profonde et allume
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en son âme le vrai feu sacré. Il l'aime d'un amour de plus en plus tendre;
il l'observe et l'épie, jusqu'à ce qu'il en saisisse le sens. Bientôt elle lui
dévoile tous ses secrets, son caractère le plus intime.42

Het realisme van de Nederlandse schilderschool
De paragraaf over ‘Réalisme et idéalisme’ wordt gevolgd door een hoofdstuk over
‘les premières traces du réalisme’ in het werk van de eerste Nederlandse
landschapschilders waarin een ander betekenisaspect van ‘realistische kunst’ wordt
opgeroepen, dat vooral onder invloed van de Franse theoreticus Thoré op de voorgrond
trad: de realistische kunst als vrije, burgerlijke, individuele kunst tegenover de
kerkelijke, autoritaire, symbolische kunst van de middeleeuwen.43 Van Westrheene
verbindt het ontstaan van deze realistische kunst met het Germaanse karakter van
het Nederlandse volk. Het begin van het realisme plaatst hij bij de gebroeders Van
Eyck, die weliswaar werkten binnen de tradities van de kerk, maar in wier werken
men toch ziet, dat de waarneming van de natuur een veel grotere rol speelt dan in de
kunst van hun voorgangers. In Nederland zet deze ontwikkeling door in het werk
van Lucas van Leyden: ‘le sentiment religieux va se perdre, mais la nature triomphe
et le rôle de l'exécution devient de plus en plus important’.44 In Vlaanderen, waar de
kunstenaars zich minder makkelijk konden losmaken van de godsdienstige en
artistieke traditie, blijven de figuren ondergeschikt aan het landschap, dat min of
meer fantastisch blijft. In het noorden echter ontwikkelt het streven naar stoffelijke
waarheid zich zeer snel. ‘L'art hollandais navigue désormais à pleines voiles dans
les eaux du réalisme’, zoals Van Westrheene concludeert.45
42
43

44
45

Van Westrheene, Paulus Potter, p. 22.
Van Théophile Thoré verschenen onder het pseudoniem Bürger diverse studies over
Nederlandse kunst, beginnend met het tweedelige Musées de la Hollande. Amsterdam et la
Haye. Études sur l'école Hollandaise (1858-1860). Thoré verdedigde de opvatting dat niet
het thema, maar de uitvoering het belangrijkste beoordelingscriterium van een kunstwerk
moet zijn, en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de herwaardering van de oudere
Nederlandse kunst. ‘Onder invloed der theorien van Courbet en Proudhon’, aldus Huet in
1882, ‘beschouwde hij de hollandsche school, en inzonderheid Rembrand's werken, als eene
voorspelling van de realistische kunst der toekomst, die hij tegen de kerkelijke en de
denkbeeldige kunst van het verleden overstelde’. Huet beschrijft hoe Thoré ‘snuffelend,
vergelijkend, namen en jaartallen in zijn zakboekje opteekenend’ in het Amsterdamse
Rijksmuseum kon worden aangetroffen, ‘uit eigen beweging kennis aanknoopend met
bevattelijke hollandsche jongelieden, wien hij de schoonheden eener voorbijgeloopen schilderij
of eener onopgemerkte ets in het prentenkabinet uitlegde’. Thoré's geschriften openden, aldus
Huet, ‘gezigtspunten, aan welke de Nederlanders uit zichzelven te voren niet gedacht hadden.
We hebben te dien aanzien groote verpligtingen aan Thoré’ (Cd. Busken Huet, ‘Rembrand.
(1607-1669)’, in: Litterarische fantasiën en kritieken, deel V, p. 67-79: 76-78). Zie ook
Thoré-Bürger and the art of the past (1977) van Frances Suzman Jowell.
Van Westrheene, Paulus Potter, p. 9.
Van Westrheene, Paulus Potter, p. 10. Thoré's verdienste is ‘voor goed een einde te hebben
gemaakt aan de verwarring bij kunsthistorici in het buitenland, die de hollandsche en de
vlaamsche school, ontstaan te midden van twee geheel verschillende kleine werelden in het
godsdienstige en het staatkundige, steeds voortgingen aan te duiden met den algemeenen
naam van “peinture flamande”’, aldus Cd. Busken Huet in ‘Rembrand’, p. 78. Zie voor meer
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informatie: De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse
schilderkunst in later tijd, samengesteld door Frans Grijzenhout en Henk van Veen, waarin
ondermeer is opgenomen: ‘Tussen rede en gevoeligheid. De Nederlandse schilderkunst in
het oordeel van het buitenland, 1660-1800), door F. Grijzenhout; ‘“De gelukkige
Schildereeuw”. Opvattingen over de schilderkunst van de Gouden Eeuw in Nederland,
1700-1750’, van Lyckle de Vries; en ‘Een nieuw beeld. Duitse en Franse denkers over de
zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst, 1775-1860’, van Dedalo Carasso. Zie over
de laatste echter ook: T. Streng, ‘Het “realisme” van de oud-Nederlandse schilderschool.
Opkomst en ontwikkeling van de term “realisme” in Nederland tussen 1850 en 1875’ (1994).
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Waardering van het realisme
Van Westrheene poogt angstvallig zijn voorkeur voor de realistische kunst boven de
idealistische kunst te verhullen, maar kan uiteindelijk toch niet nalaten te vermelden,
dat de waarde van de Nederlandse realistische schilderschool wellicht algemener en
constanter is dan die van de idealisten, die uitgaan van een dode conventie in plaats
van een onsterfelijke menselijke ziel. Omdat de idealistische kunstenaar de traditie
boven ‘de eeuwige bronnen van de natuur’ stelt en de natuur onderwerpt aan het type
en de conventie is het idealisme in de landschapschilderkunst als systeem zelfs
onaanvaardbaar.46
Van Westrheene stelt nadrukkelijk dat hij zich niet wil uitlaten over een esthetische
theorie voor de moderne kunst, ‘je préfère m'en tenir seulement à l'histoire’.47 Toch
acht hij zijn bevindingen over de geschiedenis van de Nederlandse kunst niet zonder
belang voor de contemporaine kunst, en in de slotwoorden van zijn studie spreekt
hij de hoop uit dat de moderne Nederlandse schilders in de voetsporen van hun
voorvaderen treden. Als in Jan Steen kan Van Westrheene niet eindigen zonder de
contemporaine schilders op te roepen zich aan te sluiten bij de realistische traditie
der voorvaderen.
(...) l'école hollandaise moderne a fini par retrouver les traces glorieuses
de ses ancêstres.
Ah! je les aime, je les respecte, ces vaillants artistes qui, de nos jours,
prouvent par leurs oeuvres qu'ils se sont pénétrés d'un désir sérieux et
ardent de se rendre dignes d'eux; et je crois fermement que leurs travaux,
trop souvent méconnus par les adorateurs systématiques de l'ancienne
école hollandaise, trop souvent mal appréciés par l'arrogance et l'ignorance,
garantissent la gloire et l'avenir de notre art national!48
In 1856 noemde Van Westrheene twee kenmerken van het realisme van de
Nederlandse schilderschool: het naturalisme (schildering naar het leven en verwerping
van de traditie) en het individualistische (het gebruik van individuele in plaats van
conventionele vormen). In 1867 blijven deze aspecten een rol spelen, maar hij heeft
nu meer oog voor de theoretische problemen die het realisme als kunsttheorie opwerpt.
Hij vraagt zich af hoe een kunstenaar zich boven de fotograaf kan verheffen. Zijn
antwoord luidt dat de ware kunstenaar zich verheft boven de fotograaf doordat hij,
geïnspireerd door de liefde voor de natuur en werkelijkheid, niet - als een fotograaf
- de werkelijkheid weergeeft, maar - als een kunstenaar - de indruk weergeeft die de
werkelijkheid op zijn gemoed maakt. Ten tweede stelt Van Westrheene zich de vraag
hoe een kunstwerk begrepen kan worden. Volgens hem kan de idealistische kunst
alleen worden begrepen door hen die kennis hebben van de traditie; de realistische
kunstenaar daarentegen, die op zoek gaat naar het kenmerkende van het individuele
voorwerp, werkt minder tijd- en plaatsgebonden. Ten slotte spreekt Van Westrheene
zich uit over de wijze waarop de verschillende kunstvormen zich tot elkaar verhouden.
46
47
48

Van Westrheene, Paulus Potter, p. 4-6.
Van Westrheene, Paulus Potter, p. 6.
Van Westrheene, Paulus Potter, p. 126.
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Zijns inziens beschikt de schilderkunst over specifieke middelen (vorm en kleur) die
haar onderscheiden van de muziek of de dichtkunst.
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Het naturalistische en het individualistische aspect blijven een rol spelen in Van
Westrheenes analyse van de Nederlandse schilderschool, maar er is sinds 1856 wel
een verschuiving opgetreden. In 1856 doelde Van Westrheene met het naturalistische
aspect op het gebruik van de eigen waarneming en de verwerping van de traditie. In
1867 acht hij het belangrijker dat de naturalistisch werkende schilder uitgaat van de
waarneming van de omringende werkelijkheid en geen gebruik maakt van gedroomde
of gefantaseerde gedachten en persoonlijke gevoelens. Een vergelijkbare verschuiving
is opgetreden in de betekenis van het ‘individualistische’ aspect. Ook hier komt het
gebruik van individuele vormen en de verwerping van conventionele typen aan de
orde, maar ook hier speelt een derde factor een rol: de verwerping van het gebruik
van fantasie-vormen.
Na een kort woord over den strijd tusschen realisme en idealisme, waarbij
volkomen juist de kroon wordt gezet op dat wat boven deze beiden staat,
namelijk de uitstorting van het gevoel des kunstenaars, na vervolgens
Potter als een der hoofden van onze naturalistische school geteekend, en
de ontwikkeling der nederlandsche landschapschilderkunst te hebben
aangewezen, bespreekt de schrijver in algemeene termen onze
dierenschilders, de voorloopers van Potter en diens tijdgenooten in dat
vak (...),
zo schrijft Carel Vosmaer op Van Westrheenes monografie over Paulus Potter.49 In
de dualistische esthetica van het tweede kwart van de negentiende eeuw stond
nabootsing van de natuur tegenover de traditie, en het gebruik van individuele vormen
tegenover de uitdrukking van conventionele vormen. In de tweede helft van de
negentiende eeuw beginnen de tegenstellingen te verschuiven en voldoet deze rigide
tweedeling niet meer. We zagen eerder bijvoorbeeld dat C.P. Tiele in 1865 schrijft
dat Goethe realistisch is in het gebruik van de traditie. Er dringt zich steeds vaker
een derde factor in het schema: de persoonlijke fantasie. Heel voorzichtig ruimt de
theorie, naast de traditie en de natuur, een plaats in voor de persoonlijke gedachten,
gevoelens en sympathieën van de kunstenaar.

6.6 Jan ten Brink alias Alexius van Staden (1868)
Onder het pseudoniem Alexius van Staden schrijft Jan ten Brink voor het tijdschrift
Nederland. Ten Brink is een voorstander van het realisme, in die zin dat hij bepleit
dat de kunstenaar zijn onderwerp en vormen ontleent aan de omringende
werkelijkheid, niet aan de fantasie of de traditie, maar hij hamert er op, dat de goede
smaak grenzen stelt aan de vrijheid van de kunstenaar.

De schaduwzijden van de realistische methode
49

C. Vosmaer, ‘Paulus Potter’, [over] Paulus Potter. Sa vie et ses oeuvres, door T. van
Westrheene Wz., De Nederlandsche spektator 1867, p. 244-245: 244.
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Het eerste gevaar dat de realistische kunstenaar bedreigt, is de schildering van het
lelijke en onzedelijke. Daarnaast doet zich een aantal specifieke problemen voor,
waarvan het gevaar van detailrealisme het belangrijkste is. J.J. Cremer, die ‘de
realistische methode (...)
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in zoovele opzichten met het schoonste gevolg’ heeft toegepast,50 en door Ten Brink
met J. van Lennep en Gerard Keller tot de betere contemporaine realistische schrijvers
wordt gerekend, heeft niet overal de klippen van deze methode weten te omzeilen.
Een (...) schaduwzijde van het realisme is de dikwijls onnoodige
uitvoerigheid in kleine bizonderheden en de noodlottige gevolgen daarvan:
langdradigheid en wijdloopigheid. Honoré de Balzac wordt nog steeds
vermeld, om de ongelooflijk lankwijlige persoonsbeschrijvingen. (...) Op
deze wijze wordt de gantsche ekonomie van het kunstwerk verbroken,
sommige hoofdstukken breiden zich uit tot in de onbeduidendste détails
en de hoofdhandeling wordt door talrijke kleine tusschenvoorvallen
verdrongen.51
Ook besteedt Ten Brink aandacht aan een aantal technische aspecten die verband
houden met de realistische methode, bijvoorbeeld de vraag of een schrijver in een
contemporaine roman werkelijk bestaande Nederlanders met naam en toenaam als
romanpersonage mag opvoeren. Cremer laat zijn personages bestaande medische
hoogleraren raadplegen, en de romanfiguren discussiëren over de laatste romans van
Toussaint. ‘Ik ben met die nieuwigheid niet ingenomen’, doet Ten Brink de zaak
af.52 Een andere vraag is hoe de tekst van de personages weergegeven moet worden.
Hoe getrouw moet de schrijver zijn bij de weergave van spreektaal (Cremer schrijft
‘niewaar’ en ‘worje’)? Mag een schrijver een straatjongen platte uitdrukkingen in
de mond leggen?
De realistische methode, door Cremer in zoovele opzichten met het
schoonste gevolg toegepast (...) leidt hem elders weer op klippen, die beter
vermeden waren. Ik laat de realistische spelling van woorden als: ‘nee’,
‘niewaar’, ‘worje’, ‘visionomie’ (...) ongemoeid (...). Doch geene amnestie
voor zegswijzen, als bij jufvrouw Haverkist dikwijls voorkomen, die steeds
met ‘e e n o p s m a k ’ spreekt. Ook Le Village eet ‘s m a k k e n d ’, Le
Village heeft ‘g e b o f t ’ (...). De dames heeten dikwijls ‘p o e l e k e ’,
Emma ‘d a t b l o n d e p o e l e k e ’, heeren spreken elkaar met den term:
‘b r o e k i e ’ aan!
50

51

52

Dr. Alexis van Staden [Jan ten Brink], ‘Letterkundig intermezzo’, o.a. over Anna Rooze, van
J.J. Cremer, Nederland 1868 I, p. 430-447: 443. Ten Brink publiceerde eerder onder het
pseudoniem Jan de Regt III. Wat hem bewoog het gepromoveerd pseudoniem ‘Dr. Alexis
van Staden’ te kiezen weet ik niet. Is het gebruik van een pseudoniem ingegeven door de
vrees dat Ten Brinks omvangrijke produktie, verspreid over tijdschriften van uiteenlopende
signatuur, zijn geloofwaardigheid zou aantasten?
Dr. Alexis van Staden [Jan ten Brink], [over] Anna Rooze, p. 445. De vergelijking
tussen Cremer, Van Lennep en Keller is te vinden in: Dr. Alexius van Staden [Jan ten
Brink], ‘Letterkundig intermezzo’, o.a. over Nederduitsch tijdschrift 1867 en De
plannen van Peerjan, van D. Sleeckx, Nederland 1868 II, p. 452-479: 471.
Dr. Alexis van Staden [Jan ten Brink], [over] Anna Rooze, p. 442. Ten Brink spreekt over
een ‘nieuwigheid’, maar Cremer is zeker niet de eerste schrijver die dit doet. J. Hoek
bijvoorbeeld deinst er in 1857 niet voor terug in een novelle een gesprek te beschrijven tussen
Potgieter, Tollens en Thorbecke die elkaar op straat ontmoeten. Critici tonen zich over deze
vrijpostigheid eerder geamuseerd dan vertoornd (zie: Dixi, over De godsdienst in het leven,
voorgesteld in novellen, door J. Hoek, Het leeskabinet 1857 (Bibliographisch album), p. 6-8:
7).
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Ziedaar de schaduwzijde der realistische manier, wanneer deze wordt
toegepast zonder angstige zorg voor zekere grenzen, die de smaak van den
kunstenaar met onverbiddelijke gestrengheid behoort te stellen. Zeer ter
snede zegt Alphonse Karr ergens, dat zoo men onder Realisten kunstenaars
verstaat, die de natuur kopiëeren
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zonder keuze, de Realisten dan geen kunstenaren zijn. (...) De realisten
mogen hierin den geestigen auteur der ‘We s p e n ’ gelooven, natuurkopie
zonder oordeel leidt tot miskenning van de kunst zelve. De kunstenaar zij
realist of idealist, zijne scheppingskracht moet wortelen in zijn
schoonheidsgevoel, zonder deze levensvoorwaarde verheft zijn werk zich
niet boven den fotografischen toestel.53
De vragen die Ten Brink hier opwerpt worden in de loop van de negentiende eeuw
zowel naar aanleiding van de contemporaine als de historische roman steeds weer
gesteld.54 Ze vormen een goede illustratie van de technische problemen waarvoor de
schrijvers en de critici zich gesteld zagen, maar de oplossingen zijn van te weinig
principiële aard om er hier meer aandacht aan te besteden.

Historisch realisme en wijsgerig realisme
De fouten die Ten Brink heeft aangetroffen in Anna Rooze van J.J. Cremer hinderen
hem ook in De plannen van Peerjan van Domien Sleeckx.
Sleeckx heeft bewezen een wezentlijk kunstenaar te zijn. Ik mag er den
wensch bijvoegen, dat hij hier en daar nog een enkele toets verzachte, dat
hij de ‘z w e e t l u c h t ’ in den boerenherberg niet doet rieken, en dat hij
niet van ‘halstarrige bliksems’ spreke, als hij een bekrompen, stijfhoofdigen
kinkel bedoelt! Maar dit ligt in des schrijvers realistische
geloofsbelijdenis!55
De recensie van Ten Brink is geschreven als een dialoog tussen Alexius van Staden
en ene heer Wtenhage, die naar aanleiding van het oordeel over Sleeckx als volgt
reageert:
De heer Wtenhage. - ‘Daar heb ik laatst aan een tafeltjen op het terras te
Scheveningen twee Schilders over hooren redetwisten. Realisme en... en...
Van Staden - ‘Idealisme! De heer Sleeckx heeft er ook in zijn voorrede
over gesproken, en daar hij Cervantes, Lesage, de Van Eycks en Vondel
tot de realisten rekent, heb ik niet zooveel achting voor zijne wetenschap
53

54

55

Dr. Alexis van Staden [Jan ten Brink], [over] Anna Rooze, p. 443-444. De periodiek
verschijnende succesrijke politiek-satirische schetsen van Alphonse Karr, Les guêpes,
verschenen, met onderbrekingen, tussen 1839 en 1876 (zie: Derek P. Scales, Alphonse
Karr. Sa vie et son oeuvre (1808-1890) (1959), p. 109-110).
Bakhuizen van den Brink bijvoorbeeld adviseert in 1837 de schrijvers van historische romans
het schrijven van dialogen te beperken tot passages die zo belangrijk zijn dat de lezer het
noodzakelijke gebruik van anachronismen vergeet. Zie: [anon.] [R.C. Bakhuizen van den
Brink], [over] De roos van Dekama, van J. van Lennep, De gids 1837 I (Boekbeoordeelingen),
p. 331-345, 399-409: 343.
Dr. Alexius van Staden [Jan ten Brink], [over] Nederduitsch tijdschrift en De plannen
van Peerjan, p. 471.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

als kunsttheorist, dan voor zijn talent als novellist.56 Petrus Comestor heeft
in het n e d e r d u i t s c h T i j d s c h r i f t (...) reeds zeer geschikt over
Realisme gesproken en dezen strijd in den jaargang 1867 tusschen vele
en verschillende kampvechters beslecht.57 Ik vind, dat de heeren zich nog
wat oppervlakkig over kunsttheoriën uiten. Niemant let er op, dat er
tweeërlei

56
57

Zie Bijlage II, 1868.24 voor de desbetreffende passage uit Sleeckx’ De plannen van
Peerjan.
Petrus Comestor is het pseudoniem van Max Rooses (1839-1914) en was in 1866
benoemd tot hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde te Gent. Ten Brink doelt op
Rooses' artikel ‘Realismus’, Nederduitsch tijdschrift 5 (1867) IV, p. 149-162. Zie voor
Max Rooses: J. Vlasselaers, Literair bewustzijn in Vlaanderen (1985), p. 233-234.
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Realismus is - een h i s t o r i e s c h en een w i j s g e e r i g Realisme. Het
laatste is zoo oud, als het oogenblik, toen de menschelijke rede zich voor
het eerst rekenschap gaf van aesthetische gewaarwordingen of om konkreet
te spreken: het wijsgeerig aesthetische Realisme dagteekent van Aristoteles,
het historische daarentegen van Courbet en Balzac.
Al eerder had Ten Brink gewezen op Aristoteles' verdiensten voor de kunsttheorie.
Aristoteles heeft, aldus Ten Brink in 1859, ‘met genialen blik’ het diepste geheim
van de kunst, de ware aard van de Griekse realistische methode blootgelegd.58 Dezelfde
realistische methode wordt gehanteerd door de drie schrijvers die Ten Brink ‘de
uitstekendste kunstgeniën der menschheid’ noemt: Homerus, Shakespeare en Goethe.
Dit wijsgerig realisme moet duidelijk onderscheiden worden van het historisch
realisme zoals dit in Frankrijk door Courbet en Balzac is ontwikkeld, zeker in de
vorm die het bij navolgers gekregen heeft.
In Frankrijk hebben de leerlingen van deze groote kunstenaren de theorie
hunner meesters tot op het uiterste doorgedreven en daarom recht leelijke
kunstgewrochtengeleverd.L e o n G o z l a n ,C h a m p f l e u r y ,C h a r l e s
B a u d e l a i r e en G u s t a v e F l a u b e r t zijn de bekendste aanvoerders
der tegenwoordige realistische kudde. Bij ons hebben Va n L e n n e p ,
C r e m e r en K e l l e r en - ik noem de besten - zich als realisten doen
kennen. Somtijds niet zonder aanstoot te geven. Zoo ook ook in
Zuid-Nederland deze en gene. Een jong novellist A l b y n v a n d e n
A b e e l e en thands S l e e c k x rangschikken zich onder de vlaamsche
realisten. Hun aller zwakheid spruit, meen ik, uit het niet volkomen
doordenken van hunne eigen opvattingen en gewaarwordingen op
kunstgebied en het daarmeê geheel verwante stellen van zeer lage
kunsteischen.59
Ten Brink heeft geen enkel bezwaar tegen de studie en nabootsing van de natuur als
middel. Het is de pervertering van deze methode waartegen hij bezwaar aantekent.
De Franse realisten hebben, aldus Ten Brink, het verschil tussen de fotografie en de
kunst uit het oog verloren. De fotograaf kan niet anders dan een eenmaal gekozen
model met alle gebreken en onvolkomenheden weerspiegelen. De ware kunstenaar
echter is aan hogere wetten gebonden, en moet zich door esthetische en morele
beginselen laten leiden, zowel in de keuze, als in de uitbeelding van zijn onderwerp.

58

59

Zie Bijlage II, 1859.14. Aristoteles en Lessing worden na 1850 door de critici herontdekt.
Ten Brink verwijst hier en elders naar de Geschichte der Aesthetik als philosophischer
Wissenschaft (Wien 1858) van Prof. Robert Zimmerman. Ook in ‘Fransche romans’ (p. 310)
uit 1864 verwijst Ten Brink naar Aristoteles en Lessing om de gedachte te staven dat
nabootsing der natuur een middel, niet het doel der kunst is.
Dr. Alexius van Staden [Jan ten Brink], [over] Nederduitsch tijdschrift en De plannen
van Peerjan, p. 471-472.
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6.7 Het Vondelbeeld of realisme en idealisme in de beeldhouwkunst
(1867-1869)
Vóór 1850 werden er in Nederland slechts zes standbeelden opgericht. Het oudste
Nederlandse standbeeld is dat van Erasmus (Rotterdam, 1622); het tweede dat van
Laurens
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Janszoon Coster (Haarlem, 1722); ruim honderd jaar later volgt het beeld van Jacob
Cats in Brouwershaven (1829). In 1841 wordt in Vlissingen het beeld onthuld van
Michiel Adriaensz. de Ruyter en in de jaren veertig worden in Den Haag maar liefst
twee beelden opgericht van ‘De vader des vaderlands’, Willem van Oranje.60 Na 1850
wordt het overal in Europa mode kunstenaars, koningen en schrijvers in een standbeeld
te vereeuwigen en Nederland blijft niet achter. Op 27 mei 1852 wordt in Amsterdam
een beeld onthuld van Rembrandt;61 de in 1849 overleden Koning Willem II wordt
in 1854 te Den Haag met een standbeeld herdacht en in 1860 reist Koning Willem
III af naar Rotterdam voor de feestelijke onthulling van een beeld van de vier jaar
eerder overleden Tollens.62 J.A. Bakker, altijd beducht voor de kwalijke tekenen des
tijds, acht het typerend voor een materialistisch tijdvak dat de herinnering aan een
persoon niet volstaat, maar men ‘eene zinnelijke voorstelling noodig schijnt te achten,
om de herinnering aan bekwame en voortreffelijke personen te doen voortleven, als
of hunne werken en daden hiervoor niet genoegzaam waren’.63 Zijn klacht kan het
tij echter niet keren. In de jaren zestig groeit het aantal standbeelden gestaag en
wanneer in Amsterdam een nieuw wandelpark wordt aangelegd, rijst al snel het idee
een standbeeld te plaatsen. Het is de discussie rond dit beeld die in deze paragraaf
centraal staat. Ik geef eerst een overzicht van het gebruik van de term ‘realisme’ in
de beeldhouwkunst tot 1867, waarbij ik verwijs naar verschillende fragmenten die
in Bijlage II zijn opgenomen. Wellicht ten overvloede voeg ik eraan toe dat ik geen
overzicht geef van de discussie over ‘de’ beeldhouwkunst; mijn aandacht gaat alleen
uit naar die plaatsen waar over het realisme in de beeldhouwkunst wordt gesproken.

‘Realisme’ en beeldhouwkunst tot 1867
De beeldhouwkunst wordt in Nederland nauwelijks met ‘realisme’ in verband
gebracht. Men kan dit niet afdoen door te zeggen dat Nederlandse uitspraken over
het realisme in de beeldhouwkunst net zo zeldzaam zijn als Nederlandse
beeldhouwers. Minstens zo belangrijk is dat de beeldhouwkunst sinds J.J.
Winckelmann beschouwd wordt als de meest ‘ideale’ beeldende kunst.64 Het is dan
ook geen toeval dat ‘realisme’ en beeldhouwkunst alleen samen aan de orde komen
60

61
62
63

64

Zie: P.K. van Daalen, Nederlandse beeldhouwers in de negentiende eeuw (1957) en de
artikelen in deel 34 van het Kunsthistorisch jaarboek, dat gewijd is aan Monumentale
beeldhouwkunst in Nederland (1983).
Zie Afb. 11. Het beeld wordt geplaatst op de Botermarkt, in 1876 omgedoopt tot
‘Rembrandtplein’
Zie G.W. Huygens, Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij. Een biografie en een
tijdsbeeld (1972), p. 264-272, waar uitgebreid verslag gedaan wordt van de feestelijkheden.
J.A.B. [J.A. Bakker], ‘Stof en geest, of het hedendaagsche materialisme in strijd met het
zedelijk en godsdienstig gevoel en met de wetenschap’, De tijdspiegel 1857 I, p. 81-93: 89.
Een goede indruk van de enorme aantallen standbeelden die in de jaren vijftig in en buiten
Nederland op stapel staan levert de jaarlijkse inhoudsopgave van de Algemeene konst- en
letterbode onder het trefwoord ‘Standbeelden’.
De hoofdwerken van Johann Joachim Winckelmann zijn Gedanken über die Nachahmung
der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (1755) en Geschichte der Kunst
des Altertums (1764). Zie voor de neoclassicistische beeldhouwkunst: Willem Bergé (red.),
Heimwee naar de klassieken. De beelden van Mathieu Kessels en zijn tijdgenoten, 1815-1840
(1994).
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wanneer de critici vinden dat de kunstenaars de ware, idealistische aard van de
beeldhouwkunst voorbijzien. Dit is het geval, wanneer Van Westrheene naar
aanleiding van de Wereldtentoonstelling in Parijs klaagt over de misplaatste aandacht
voor het realistisch element in de beeldhouwkunst, en evenzo wanneer J.A. Alberdingk
Thijm in 1858 beweert, dat juist de beeldhouwkunst behoefte heeft aan ‘een symboliek
stelsel’
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en dat de Nederlandse kunstenaars afscheid moeten nemen van de vermeende
Nederlandse opvatting en ‘de eenzijdigheid van haar realisme’.65 Er is echter één
beeldhouwkundig genre waarbij de werkelijkheids-uitbeelding wel op enigerlei wijze
een rol speelt, en het is ook in de discussie over dit genre dat de term ‘realisme’ wordt
gebruikt: het standbeeld.
De discussie over het realisme in de beeldhouwkunst laait in de jaren vijftig in
Duitsland op naar aanleiding van de verschillende ontwerpen voor het nieuwe
monument voor Goethe en Schiller in Weimar. De strijd spitst zich toe op de vraag
in welke kledij de figuren afgebeeld moeten worden: in historisch kostuum of in de
‘tijdloze’ klassieke mantel? Twee ontwerpen staan tegenover elkaar. In het ontwerp
van Christian Rauch dragen Goethe en Schiller sandalen en een Griekse mantel als
symbolen van hun klassieke geesteshouding. In het ontwerp van Rietschel dragen
zij de kleding van hun tijd, dus lange rok, kousen en schoenen met gespen. In deze
‘Kostümstreit’ kiest de commissie uiteindelijk voor het historisch kostuum, dat wil
zeggen de eigentijdse kledij.66 Naar de strijd tussen het realisme en het idealisme in
de beeldhouwkunst in Duitsland en de overwinning van het realisme (het historisch
kostuum) wordt in de Nederlandse tijdschriften met enige regelmaat verwezen.67
In 1845 beweert De Nederlandsche kunstspiegel: ‘En toch blijft het meestal
walgelijk, gebeeldhouwde portretten met moderne kleederen opgeschikt te zien (...)
gehele mannenfiguren (...) kunnen zich in hun moderne kleding moeyelijk boven het
onbeduidende verheffen’, maar deze mening is in Nederland uitzonderlijk.68 In
Nederland is nooit een ‘kostuumstrijd’ ontstaan, en Bakhuizen van den Brink
verwoordt het gangbare standpunt69 wanneer hij zich in 1841 verzet tegen
anachronismen in het kostuum.70 Vandaar dat er commentaar komt op een ontwerp,
waarin het zwaard dat Willem draagt meer lijkt op het allegorische zwaard van
gerechtigheid dan op een degen zoals die door Willem van Oranje kan zijn gedragen.71
Enige allegorische attributen worden echter oogluikend toegestaan. Willem van
Oranje is uitgevoerd ‘In het kostuum van zijn tijd, maar omhangen met de lange
65
66

67
68
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70

71

T. van Westrheenes opvattingen over ‘Het realistisch element in de beeldhouwkunst’ zijn
besproken in § 4.1. Zie voor J.A. Alberdingk Thijm: Bijlage II, 1858.11.
G. Jäger, ‘Der Realismusbegriff in der Kunstkritik’ (1976) p. 29-31 en R. Selbmann,
Dichterdenkmäler in Deutschland. Literaturgeschichte in Erz und Stein (1988), p. 60-64.
Zie over de ‘Historisierung des Dichterdenkmals’ na 1830, en speciaal over het monument
voor Goethe en Schiller: Selbmann, p. 82-91.
Zie Bijlage II, 1857.03; 1858.13; 1859.02; 1860.06; 1861.08; 1862.05; 1864.16.
[anon.], ‘Iets over de kleeding in de Beeldhouwkunst’, De Nederlandsche kunstspiegel 1845,
p. 75.
Zo blijkt uit het onderzoek dat Mieke van der Wal heeft verricht naar de discussie in de jaren
veertig over het standbeeld van Willem de Zwijger. Haar bevinding is dat de critici eensluidend
zijn in hun opvatting dat historische betrouwbaarheid in het ontwerp het zwaarst moet wegen.
M. van der Wal, ‘Krijgsman of staatsman? De oprichtingsgeschiedenis van de twee
standbeelden voor Willem de Zwijger in Den Haag’ (1983), p. 48-55.
‘(...) de vroegere eeuwen met hare eigenaardige begrippen, met hare dwalingen, des noods,
zoo lang zij zelve zich daarvan niet bewust waren, in beelden terug te geven, is meer dan
ooit doel der kunst geworden’ (Q.N. [R.C. Bakhuizen van den Brink], ‘Personeel en profaan.
(Brieven aan Albert)’, De gids 1841 II (Mengelwerk), p. 269-274, 275-278, 400-404, 449-456,
457-461, 462-465: 452).
Er is - zie de titel van Van der Wals artikel - wel discussie over de vraag of Willem als militair
of als politicus moest worden uitgebeeld.
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toga, die den vorst en staatsman kenmerkt’, zoals J.A. Alberdingk Thijm opmerkt.72
Een

72

M. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het standbeeld voor Willem I’, De spektator 1843 (deel 2), p.
90-94: 92, geciteerd naar Van der Wal, ‘Krijgsman of staatsman?’, p. 55, cursivering van
mij, TS.
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15 Standbeeld van Tollens te Rotterdam, naar een ontwerp van J.T. Stracké
Houtsnede (15 × 10 cm), Nederlandsch magazijn 1861, p. 28
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ander compromis is bereikt in het ontwerp dat E.F. Georges maakt voor het beeld
van Koning Willem II: de net gestorven koning is uitgebeeld in historisch kostuum,
maar de vrouwenfiguren die het beeld omringen zijn allegorieën.73
De Nederlandse kritiek heeft een duidelijke voorkeur voor het historisch kostuum
en naar mijn weten is er ook door beeldhouwers nooit een ontwerp gemaakt voor
een beeld van Tollens met sandalen en in toga, of van Willem II als Romeinse keizer.
Ook in Engeland heeft volgens De Nederlandsche spectator in 1860 ‘het realisme’
definitief het pleit gewonnen ‘en men zal thans geen Krim-held meer moedernaakt
doen klappertanden onder eene romeinsche toga, in de koude lucht van een engelsch
stadsplein’.74 Wel is men zich bewust van de problemen die een realistische uitbeelding
met zich mee brengt, zo blijkt uit de Kunstkronijk van 1859, waarin opgelucht wordt
geconstateerd dat de ontwerper J.T. Stracké zich in zijn Tollensbeeld (Afb. 15) ‘vrij
gelukkig’ gered heeft uit het probleem dat in de moderne beeldhouwkunst is ontstaan,
nu men een historisch kostuum eist.
De keus is altijd moeielijk: òf een conventioneel klassicisme, òf een
gevaarlijk realisme. Gelukkig hij, die wanneer de keus voor het laatste
heeft beslist, uit de worsteling met de vermeerderde moeielijkheid, die
daaruit ontstaat, althands dien zege wegdraagt, van de realiteit of hare
afspiegeling in het kunstwerk te bezielen met een vonk van het idealisme,
dat de kunst niet kan prijs geven zonder hare verhevene natuur te
verloochenen. Gelukkig, met andere woorden, zoo de kunstenaar, die het
beeld van den dichter moet weêrgeven, geen schipbreuk lijdt op kleêren
en gelijkenis, maar in dat beeld iets meer, iets hoogers, de persoonlijkheid
van den mensch, het karakter van zijne dichtergaven afspiegelt.75
‘Realisme’ in de beeldhouwkunst wordt gelijkgesteld met trouw aan de uiterlijke
gelijkenis van het model. De discussie over de trouw aan het historische kostuum
spitst zich toe op het al dan niet gebruiken van de historische kledij, maar het
‘kostuum’ kan ook ruimer geïnterpreteerd worden en ook het postuur, de houding
en de gelaatstrekken van het model omvatten.76 De kunst is altijd uitgegaan van een
zeker verband tussen het schone, het ware en het goede, en dus heeft men het kwaad
altijd als lelijk en het goede als schoon uitgedrukt. Een stringent realisme betekent
dat een geniaal man, behept met een horrelvoet en een bochel, met al zijn lichamelijke
gebreken moet worden uitgebeeld. Moet een kunstenaar de natuur volgen als blijkt
dat in de werkelijkheid innerlijke grootheid verenigbaar is met uiterlijke
onbeduidendheid of zelfs afstotelijkheid? Als de kunstenaar zich inderdaad aan de
uiterlijke waarheid moet houden en niet meer over de klassieke uitdrukkingsvormen
kan beschikken, hoe moet hij dan de innerlijke grootheid van het model tot uitdrukking
brengen? Het realisme in de beeldhouwkunst is inderdaad niet zonder problemen.
Algemeen aanvaard is de mening dat de beeldhouwer zich moet houden aan de
73
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75
76

Van Daalen, Nederlandse beeldhouwers, p. 35-37 en afbeelding 27.
Bijlage II, 1860.06. De Krimoorlog werd tussen 1853 en 1856 gevoerd door Rusland enerzijds
en Turkije, Frankrijk, Engeland en Sardinië anderzijds.
Bijlage II, 1859.05.
Vergelijk: J. Kamerbeek Jr, Tenants et aboutissants de la notion ‘couleur locale’ (1962), p.
14-15 over de ‘oude’ (uitgebreide) en de naar zijn zeggen ‘moderne’ (beperkte) betekenis
van het woord ‘costuum’.
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historische kledij. Enkele allegorische bijvoegsels zijn toegestaan. Dat is de stand
van zaken tot 1867.
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16 Tollens monument te Rijswijk, naar een ontwerp van E. Lacomblé
Lithografie (21,5 × 10,5 cm), Kunstkronijk 1861, t.o. p. 66
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Het standbeeld van Vondel, door L. Roijer
De in Mechelen geboren Louis Roijer (1793-1868), die eerder beelden ontwierp van
Rembrandt, Michiel de Ruyter en Willem de Zwijger, wordt gevraagd een ontwerp
te maken voor een beeld van Vondel, te plaatsen in het nieuwe Amsterdamse
wandelpark, dat ‘Vondelpark’ wordt gedoopt.77 Het is hier niet de plaats in te gaan
op de geschiedenis van het Vondelbeeld, de discussie over de totstandkoming en de
lobby's die tot de uitverkiezing van Roijer hebben geleid.78 Hier zijn alleen de vier
openbare reacties op het beeld van belang waarin de term ‘realisme’ wordt gebruikt.

Afwijzing in de Kunstkronijk
Roijer heeft Vondel uitgebeeld in zeventiende-eeuws kostuum, maar met een
lauwerkrans op het hoofd. Vondel zit op een antieke stoel, met aan zijn voeten een
boek met Vergilius' naam op de omslag. De anonieme schrijver van het ‘Kunstnieuws’
in de Kunstkronijk, waarschijnlijk hoofdredacteur Van Westrheene, heeft slechts
voorwaardelijk waardering voor Royers ontwerp.
Het valt niet te ontkennen dat men zich tegenover de bekende portretten
van Vondel, vooral die op later leeftijd van hem gemaakt zijn, eene andere
voorstelling zou vormen van zijn uiterlijk voorkomen, van het karakter
dat kleeding, gestalte en uitdrukking zullen hebben bezeten. Vermoedelijk
heeft de beeldhouwer zich voor het gevaar van eene al te realistische
voorstelling willen wachten en daarom de voorkeur gegeven aan eene
meer idealistische opvatting, waarbij van het concrete karakter der uiterlijke
gedaante iets wordt opgeofferd, om den aard van het denken, gevoelen en
werken des voorgestelden persoons in den zichbaren vorm uit te drukken.
Eenmaal het recht dier opvatting erkend hebbend, - hetwelk men kan doen
zonder hare noodzakelijkheid of zelfs maar hare wenschelijkheid toe te
geven, - kan men niet anders dan den heer Royer hulde brengen voor zijnen
arbeid. Het conventioneele der geidealiseerde figuur daargelaten, getuigt
zij van bezieling en gevoel voor het verhevene.79
De Kunstkronijk blijft beleefd. Het ontwerp is er, het beeld staat er, enige verdienste
kan het - gegeven de idealistische opvatting - niet worden ontzegd, maar hoger
77
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Scheen, Lexicon, p. 442. Roijer was directeur van de Amsterdamse Akademie van 1852 tot
1859. Behalve deze standbeelden maakte Roijer onder andere (borst-)beelden van Mgr. C.
Broere, Willem I, Thorbecke en Bilderdijk. Daarnaast maakte hij religieus geïnspireerde
beelden (Christus in de hof van Olijven, Ecce Homo) en meer classicistisch werk (Amor,
Amor vermomd, Gravura en Pictura). Ik volg de gangbare moderne schrijfwijze van Roijers
naam; de meeste negentiende-eeuwers schreven ‘Royer’. Zie voor nadere informatie: Guus
van der Hout en Eugène Langendijk (red.), Louis Royer, 1793-1868. Een Vlaams beeldhouwer
in Amsterdam (1994).
In ‘“Justus ex fide vivit”: over het Vondelbeeld (Amsterdam, 1867)’ (1983) doet Jochen
Becker uitvoerig verslag van deze perikelen.
[anon.], ‘Kunstnieuws’, Kunstkronijk 1868, p. 95-96: 95.
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loftuiting kan de Kunstkronijk niet opbrengen. De onjuistheden in gelaatstrekken en
postuur, de anachronismen in de kleding, het conventionele van de houding mishagen
de criticus, die een duidelijke voorkeur heeft voor een realistische opvatting.
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Jan ten Brink over ‘De hulde der beeldhouwkunst’
Veel enthousiaster is de reactie van Jan ten Brink, die in De tijdspiegel uitvoerig
verslag doet van de feestelijkheden die in oktober 1867 rond het nieuwe beeld en het
nieuwe park in Amsterdam worden georganiseerd. De zesde paragraaf is gewijd aan
de onthulling van het beeld van Vondel.
(...) hoe heeft de talentvolle beeldhouwer zijne taak opgevat? Was het zijn
voornemen Vondels gestalte op een gegeven oogenblik, zoo als hem Filips
de Koningh of Jan Lievens schilderden, geheel getrouw aan het kostuum
van den tijd, geheel realistiesch terug te geven? Vondels standbeeld vóor
ons andwoordt neen!

17 Vondelbeeld te Amsterdam, naar een ontwerp van Louis Roijer. De foto is gemaakt net na de
onthulling van het standbeeld in 1867. Ervoor van links naar rechts: P.J.H. Cuypers, A.B.J. Sterck,
Frank Alberdingk Thijm, Joseph Alberdingk Thijm, Mevr. L. Sterck-Kervel en Mevr. A.
Cuypers-Alberdingk Thijm. De zittende figuren aan de sokkel verbeelden treurspel, lierdicht, gewijde
dichtkunst en hekeldicht
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Roijer is niet realistisch te werk gegaan, maar Ten Brink neemt hem dit niet kwalijk.
De afwijkingen van het historisch kostuum worden ten eerste gerechtvaardigd doordat
niet een bepaalde levensperiode of een afzonderlijke daad van Joost van den Vondel
het voorwerp van bewondering is, maar diens gehele persoon en zijn bijna
honderdjarige leven en werken. Veel belangrijker acht Ten Brink echter een volgend
argument, dat minder de persoon van Joost van den Vondel betreft en veeleer
samenhangt met de typische mogelijkheden en beperkingen van de beeldhouwkunst.
Een schrijver kan ontwikkelingsfasen chronologisch beschrijven, de beeldhouwer
echter ‘m o e t z e i n é e n e g e s t a l t e , o p é e n o o g e n b l i k t e g e l i j k
d o e n a a n s c h o u w e n ’ en vandaar dat Ten Brink besluit, dat Roijer met recht
Vondel ‘niet aan een enkel tijdvak, niet aan eene enkele richting uit het leven van
des dichters geest ontleend’. Literatuur is de kunst van het Nacheinander, de beeldende
kunst is die van het Nebeneinander, het is een thema dat niet uit de kunstkritiek is
verdwenen sinds Lessing in Laokoon de stelling formuleerde: ‘die Zeitfolge ist das
Gebiet des Dichters, so wie der Raum das Gebiet des Malers’.80 Onder anderen Hegel
behandelt literatuur (en muziek) als kunstvormen die ‘Veränderung und Verlauf
durch Sukzession’ tot uitdrukking brengen, terwijl schilder- en beeldhouwkunst
aangewezen zijn op ‘zeitliche Konzentration, auf den Augenblick und die Simultanität
der Darstellung’,81 een formulering waarin Ten Brink zich waarschijnlijk goed kan
vinden.
Ten Brink ziet er geen been in deze opvatting over de beeldend kunstenaar, die
niet het beeld moet geven van een persoon op een bepaald historisch ogenblik maar
het algemene beeld waarin het gehele leven van een persoonlijkheid is samengevat,
te combineren met een opvatting over de aard van de kledij en de attributen die
veeleer naar het realistische standpunt tendeert. Hij vervolgt:
(...) hij [Roijer] heeft geïdealizeerd, maar geïdealizeerd zoo als de
beeldhouwer geroepen is te ideälizeeren, met inachtneming van het
historiesch karakter. Van daar de lauwerkrans, de gouden keten van
Koningin Christina van Zweden, de breede linnen kraag, het wambuis, de
korte wijde broek en de lage schoenen der zeventiende eeuw, maar bovenal,
boven kostuum en symbolen, de statige, verheven, bezielde uitdrukking
van den kop, op uitstekende wijze gemodeleerd.
Zo ontstaat een mengelmoes van historische en allegorische attributen: de combinatie
van wambuis en laurierkrans stoort Ten Brink niet. Hij is vooral verrukt over de
gelaatsuitdrukking die Vondel van Roijer heeft meegekregen. Bij Ten Brink wordt
het realisme zo een kwestie van meer of minder, van details, waarover onderhandeld
en gemarchandeerd kan worden. Vandaar dat hij enerzijds de idealistische opvatting
van Roijer prijst en toch de kanttekening kan plaatsen: ‘Iets meer realisme had
misschien in mantel en stoel geene kwade uitwerking gedaan’.82 Het eindoordeel van
Ten Brink over het Vondelbeeld, over
80
81
82

Lessing, Laokoon (§ 18), p. 259. Lessing gebruikt de term ‘Malerei’ als overkoepelende term
voor alle vormen van beeldende kunst.
Zie Pochat, Geschichte der Ästhetik, p. 512.
Dr. Jan ten Brink, ‘De Vondelsfeesten in de hoofdstad. Op 17, 18 en 1 Oktober 1867’, De
tijdspiegel 1868 I, p. 142-183: 151-152. Ten Brink beroept zich op de realistische uitbeelding
van de notoire lelijkerd Immanuel Kant door de Duitse beeldhouwer Rauch. Rauchs beeld
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de wijze waarop Roijer een idealiserende opvatting met historische trouw heeft weten
te combineren, is echter onverlet positief. Roijers werk is een ‘hulde der
beeldhouwkunst’.83

J.H. Leliman in De opmerker
Een getergde J.A. Alberdingk Thijm bracht mij op het spoor van een artikel dat de
Amsterdamse architect J.H. Leliman over het Vondelbeeld schreef.84 Waarom maakt
Thijm zich zo kwaad? Leliman opent zijn artikel met uiting te geven aan zijn ergernis
dat de Amsterdamse Vondelfeesten een zaak waren van de aristocratie, en het volk
[lees: de burgerij] van de feestvieringen was uitgesloten. Dat het organisatiecomité
het elitaire karakter van de feestelijkheden nauwlettend bewaakt, blijkt volgens
Leliman ook uit het ontwerp van het Vondelbeeld.
Er zijn in alle zaken van wetenschap en kunst twee richtingen te volgen.
De eene heet de realistische, of die, voortspruitende uit eenvoudigen zin
naar waarheid; de andere kennen wij onder den naam van de idealistische,
dat is, die geschoeid is op het ideaal, in de hoogste vlucht van het woord.
(...) Het Vondelsbeeld is door den heer Royer of door de leden zijner
commissie opgevat in idealistische richting. Iedereen, die het heeft gezien
en herhaaldelijk met aandacht heeft geanalyseerd, was verbaasd over de
vreemde houding aan Vondels hoogst burgerlijke figuur gegeven, en bijna
allen, die den eenvoudigen man ook uit zijne werken kenden of zich wisten
te verplaatsen in de 17de eeuw, toen hij verzen maakte, hebben gezegd:
dat is Vondel, de dichter niet; dat is Vondel niet voor het volk, maar voor
eene bepaalde côterie; dat is de Vondel der poëten en idealisten. (...)
Tegenover het ideaal van een half zittenden Vondel, zei ons een vriend,
had men hem evengoed te paard kunnen zetten, met al zijne geschreven
boekdeelen als rugsteunsel.85
Een van Lelimans argumenten tegen Roijers interpretatie van de figuur van Vondel
is dat idealistische kunst door het volk niet goed kan worden begrepen: ‘Alles wat
reëel, waarachtig en geschiedkundig getrouw is, begrijpt een ieder, die met een

83
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heeft bewezen ‘dat de beeldhouwkunst zelfs niet voor den onbehaaglijken driekanten steek
en het onbehaaglijk kostuum [lees: voorkomen] van Immanuël Kant behoeft terug te deinzen’.
In 1868 verscheen van Ten Brinks artikelenreeks een afzonderlijke uitgave onder de titel:
Vondel bekroond door het dankbaar nageslacht. Eene herinnering aan de oprichting van
een standbeeld en de Vondelfeesten in de hoofdstad op 17, 18 en 19 october 1867.
De paragraaf over de inhuldiging van het Vondelbeeld is getiteld: ‘De hulde der
beeldhouwkunst’.
Nadere informatie over Leliman is te vinden in ‘Schoonheid, waarheid en karakter: Lelimans
denken over bouwkunst’ (1993), van Marijke Estourgie-Beijer.
J.H. Leliman, ‘Vondel’, De opmerker. Weekblad voor architecten, ingenieurs,
fabrikanten, aannemers & werkbazen 2 (1867), no. 46 (16 november 1867), p. 187-188:
187. De reactie van Thijn verscheen in De Dietsche warande 1869, achtste deel, p.
301-307.
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redelijk denkvermogen is begiftigd; het ideaal is dikwerf voor den eenvoudigen
mensch niet te doorgronden’. Juist in de praktische en democratische negentiende
eeuw moet men een kunstwerk zo maken dat het relatief eenvoudig te begrijpen is,
en daarom moet een kunstenaar streven naar ‘waarheid in wezen en voorstelling’.
Een idealistische interpretatie en vormgeving is zeker uit den boze wanneer de dichter
Vondel het onderwerp is. Vondel behoort immers tot die ‘Heerlijke richting vol
begrijpelijke poëzie’, en het is ‘een anachronisme hem anders, en zooals 't heet,
idealistisch, voor te stellen’. Wat Leliman echter het meest in Roijers beeld ergert,
is wat hij noemt, ‘de jacht op effectmakerij’. Dit is in strijd met het
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karakter, het leven en het werk van Vondel, maar bovenal met het karakter van de
monumentale beeldhouwkunst. De beeldhouwer moet een voorbeeld nemen aan de
klassieke Griekse beeldhouwkunst, die ‘streng, rustig, eenvoudig en vol edele
gedachten’ is.86
Als de beeldhouwer idealist, en de idealist beeldhouwer wil zijn, dan moge
men zich voor het ergste beducht maken, want de beeldhouwkunst is eene
kunst der practijk en derwerkelijkheid. ‘Stille Einfalt, erhabene Grösze’
zegt Winckelmann van een beeld, en dat vinden we niet in den Vondel uit
het Wandelpark.87 Zou Vondel zoo gezeten en gekeken hebben, als hij daar
zit, toen hij het denkbeeld opvatte zijn Lucifer te dichten? Zou Vondel
tijdens hij zijn heerlijk dichtgewrocht: ‘De Reij der Engelen,’ saamstelde,
naar het oosten en de wolken hebben getuurd, of zou Vondel ernstig en
deftig hebben neergezeten aan de schrijftafel van zijne stille binnenkamer,
en ontevreden over zijne pennevrucht, die herhaalde malen met inspanning
hebben omgewerkt en verbeterd? Dat wil niet zeggen, dat wij hem in die
positie in brons voor ons wenschen, maar dat wil wel zeggen, dat Vondel
niet mag worden voorgesteld in een ontrouw gehalte en costuum, meer of
min gelijkende op dat van een Prins van Armenië, die zit te denken over
het eerste artikel eener nieuwe grondwet, en de stoffe daartoe, als uit den
hemel wil halen.88
Of Winckelmann ingestemd zou hebben met Lelimans interpretatie van zijn werk
waag ik te betwijfelen, maar dat doet nu niet ter zake. Wat Leliman in het Vondelbeeld
had willen vinden is de verbeelding van de ‘stille eenvoud’ van een burgerman, wiens
‘verheven grootheid’ blijkt uit zijn vlijt en doorzettingsvermogen. Roijer heeft Vondel
echter uitgebeeld als een wereldvreemde buitenlandse prins.89 Roijers Vondelbeeld
is in strijd met de tijd, met het karakter van Vondel, met het karakter van de
beeldhouwkunst, en - ten slotte - al wordt het slechts terloops aangetekend: met het
Nederlandse karakter. ‘Het beeld, dat men het volk der Nederlanden heeft voorgezet,
is Vondel niet, en mag het voor de eer onzer nationaliteit en onzer oud-vaderlandsche
dichtkunst niet zijn’.
Leliman noemt een aantal technische onvolkomenheden van het beeld: de te hoge
inplanting van het rechterbeen, waardoor het lijkt alsof Vondel van zijn stoel glijdt;
de wanverhouding tussen boven- en onderlijf; de mantel, ‘ze moge idealistisch over
de knie en het dijbeen gedrapeerd zijn’, is zo omvangrijk dat ze half over straat zou
slepen wanneer Vondel zich aan een wandelingetje zou wagen; sommige plooien
van kleed en mantel zijn tamelijk houterig vormgegeven. Ook is het beeld niet
evenwichtig opgebouwd, wat vanaf bepaalde gezichtspunten een onaangenaam beeld
86
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Dat Roijer, ‘een classieker in zijn hart’, in het Vondelbeeld het Griekse ideaal (in Lelimans
opvatting nog steeds) verloochent, moet volgens Leliman toegeschreven worden aan dwang
van de commissie, die Roijer belet heeft zijn eigen aanleg te volgen.
Leliman citeert niet juist. Winckelmann spreekt in Gedanken über die Nachahmung
over ‘edle Einfalt und stille Größe’ (o.a. op p. 24 en 28).
Leliman, ‘Vondel’, p. 187-188.
Zie voor het samengaan van het ‘anti-aristocratische vertoog’ en ‘het vertoog van de
produktieve deugd’ hoofdstuk 6 uit de studie van Siep Stuurman, Wacht op onze daden. Het
liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (1992).
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oplevert. Bovendien is te weinig rekening gehouden met de positie van het beeld ten
opzichte van de zon: het licht valt het grootste deel van de dag op de rugpartij, die
juist bij zittende figuren niet erg aantrekkelijk is. Het
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is niet nodig alle klachten afzonderlijk te bespreken, maar wat ik eruit wil lichten
zijn de plaatsen waar Leliman zich op de Grieken beroept:
Vondel in de kracht van zijn leven met een kalotje en een Caesar's
lauwerkrans om 't hoofd, is zeer in strijd met de geschiedenis; zelfs zondigt
dit naar onze meening tegen de eischen der monumentale beeldhouwkunst,
zooals de Grieken ons die wisten te vertoonen. Het denkbeeld om ons den
dichter als geïnspireerd te willen voorstellen, moet totaal onklassiek heeten.
(...) Gracieusiteit, eene eigenschap, die ieder Grieksch beeld in hooge mate
bezit, wordt bij de Vondels figuur niet sterk aangetroffen. Op sierlijkheid
en indrukwekkendheid mag het zich ook niet erg beroemen. En het
volkskarakter, met de eigenaardigheid uit de 17de eeuw, geeft het nergens,
zelfs niet in een onderdeel terug. Een portret-standbeeld, het karakter van
den Griekschen stijl te willen geven, is een anachronisme. Tweeledige
uitdruk is zeer storend voor den beschouwer, die nadenkt en nog meer
voor hem, die zich spitst de waarheid, dat is de historie in al haren eenvoud
te zullen terug vinden, en daarentegen vergast wordt op een beeld, dat een
ideaal is, of gedachten doet uitstralen, die nooit hebben bestaan.
Winckelmann benadrukt dat de mens in een toestand van opperste rust moet worden
afgebeeld. Is het onder invloed van Winckelmann dat Leliman zegt dat het moment
van inspiratie geen geschikt voorwerp voor de beeldhouwkunst is?90 Ook het begrip
‘gratie’ (Leliman spreekt over ‘gracieusiteit’) neemt Leliman van Winckelmann
over.91 Al met al is bij Leliman een wonderlijk mengsel ontstaan van argumenten uit
het neoclassicistische en het realistische gedachtengoed. Leliman levert ongezouten
kritiek op het ontwerp van Roijer, dat hem veel te idealistisch, en dus te elitair is.

J.A. Alberdingk Thijm: ‘Is dat realisme?’
J.A. Alberdingk Thijm is een van de meest prominente critici van het midden van
de negentiende eeuw. Met niet aflatende ijver strijdt hij tegen alles wat hem in
literatuur en kunst, op het toneel en op het gebied van de spelling, in de architectuur
en op politiek terrein verderfelijk voorkomt.92 Thijm probeert zich vooral als christelijk
criticus te profileren, met als gevolg dat hij de katholieken niet katholiek genoeg is,
en niet-katholieken hem te paaps oordelen. Het deert hem niet wezenlijk. ‘Nil nisi
per Christum’ was het officiële motto van Thijm; ‘beter - bekeven dan vergeten’ zou
zijn officieuze motto kunnen zijn.93 Steeds weer zoekt hij de strijd: ‘Ik ben het
90
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‘Je ruhiger der Stand des Körpers ist, des to geschickter ist er, den wahren Charakter der
Seele zu schildern (...)’ (Winckelmann, Gedanken über die Nachahmung, p. 23).
Met name in de Geschichte der Kunst des Alterthums (1764) ontwikkelt Winckelmann het
begrip ‘Grazie’ en zijn leer over de verhouding tussen de schone stijl en het gracieuze.
Zie voor het meest recente overzicht van de studies van en over Thijm: J.A. Alberdingk Thijm,
1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw. Een bundel opstellen, onder redactie van
P.A.M. Geurts e.a. (1992).
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Kunst en archaelogie in Nederland’, De Dietsche warande 1855
(deel 1), p. 97-133: 132.
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polemiesch leven een weinig gewoon, en, ik verbloem het niet, ik bemin het; ik
geloof aan zijn vruchtbaarheid’.94

94

J.A. Alberdingk Thijm, [over] Volks-almanak voor Nederlandsche katholieken in het jaar
des Heeren 1853, Catholijke Nederlandsche stemmen 1853, p. 38-40: 38. Vandaar dat Thijm
zich niet beperkt zich tot prediking voor eigen kring en behalve in eigen tijdschriften (als de
Spektator en de Dietsche warande) ook in algemene tijdschriften als het Algemeen
letterlievend maandschrift en De gids publiceert. Thijms belangrijkste esthetische
verhandeling, ‘Over de kompozitie in de kunst’, verschijnt, met grote tussenpozen, tussen
1842 en 1858 in de Kunstkronijk.
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Thijm heeft zwaarwegende bezwaren tegen kunst die niet hoger grijpt dan de
afbeelding van de omringende werkelijkheid. De kopieerlust in al zijn uitingsvormen
is onverenigbaar met zijn idealistische kunstopvatting.95 Aan zijn weerwoord tegen
Lelimans veroordeling van het Vondelbeeld laat Thijm een lange inleiding voorafgaan,
waarin hij zijn mening uiteenzet over hen die zich ‘realisten’ noemen. Er zijn lieden,
aldus Thijm, die zich nooit in kunsttheorie verdiept hebben, die geen weet hebben
van Plato of van de kunsttheorie van de achttiende en negentiende eeuw, die Hegel
noch Vischer hebben gelezen, en toch weerhoudt niets deze ‘minder en meer
welbespraakte sociëteitsredenaars’ een oordeel uit te spreken over kunst en
kunsttheorie.
(...) half beschaafde, niet zelden tijdschriftschrijvers, althands -lezers, of
schilders, althands lotbezitters in de ‘Beeldende Kunsten’, spreken
tegenwoordig over Kunst en Kunstleer, alsof beide termen voortaan
overtollige gespreksballast waren, en men even goed Kopie der Natuur en
Gevoeligheid voor dezer indrukken zoû kunnen zeggen.
Die lieden verklaren zich r e a l i s t e n , en getuigen van zichzelven, dat zij
de w a a r h e i d voorstaan. Zij schijnen het zeer dwaas te vinden, ja het
moest hun eigenlijk onverklaarbaar voorkomen, dat er andere menschen
zijn, die zich de rol laten welgevallen van het niet voor d e w a a r h e i d
op te nemen. Zij ontslaan zich ondertusschen van de moeite aan te toonen,
dat deze laatste de waarheid veroordeelen. Zij gelooven van zich-zelven,
wij staan de w a a r h e i d , de e e n v o u d i g e , goddelijke (d.i. heerlijke)96
n a t u u r w a a r h e i d , de anderen staan iets anders voor: derhalve deze
zijn geen predikers, geen voorstanders, geene vrienden van de waarheid!
Die anderen, zoo redeneren zij verder, willen liever hun tijd en hun geest
verslijten met heel veel geleerdheid over aesthetika te debiteeren; en och,
het vraagstuk der kunst is toch zoo eenvoudig! Wat kunt ge mooyer hebben
dan de natuur? Wat kunt ge naast de natuur plaatsen in den zelfden rang?
De natuur zal toch wel altijd nommero-éen wezen, en wij, die haar
voorstaan, hebben het dus bij het rechte eind. Daarna verheffen zij het
hoofd, slaan den blik fier in het ronde, trekken het vest af, strijken het haar
uit hun oogen, verheffen de hand ten gebaar, en zeggen: ‘zie de natuur is
zus en zoo; dit of dat kunstwerk wijkt hiervan af: ergo, het is veroordeeld’.
Vervolgends gaan zij, wel is waar, zeker voorbehoud maken; maar daar
loopt hunne redeneering niet meê rond, al loopt zij ten einde.97
‘Realisten richten zich uitsluitend op de ‘Natuur - dat is: het zintuiglijk waarneembare
- buiten dat willen de lieden van niets weten’.98 Met een toespeling op Leliman merkt
Thijm op dat ‘te midden dier filisters’ ook architecten hebben plaatsgenomen die
95
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Zie T. Streng, ‘Gekweld door de kopieerlust. De kunstopvatting van J.A. Alberdingk Thijm
en J.W. Cramer, 1842-1850’ (1990).
Met deze opmerking tussen haakjes maakt Thijm duidelijk dat deze ‘realisten’ het
woord ‘goddelijk’ misbruiken. Hun kunst is juist strikt menselijk, het ontbreken van
het goddelijke is wat Thijm dwarszit.
A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het standbeeld van Vondel’, De Dietsche warande
1869 (deel 8), p. 301-307: 301-302.
A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het standbeeld van Vondel’, p. 303.
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niet van talent gespeend zijn. Dit eigenaardige verschijnsel kan volgens Thijm alleen
begrepen worden als
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symptoom van een veel breder om zich heen grijpend verschijnsel,99 namelijk het
groeiend ongeloof. ‘Alles hangt, in de ideënwaereld, zoodanig aan elkander, dat geen
denkend mensch het verband tusschen realisme en atheïsme (of zij het pantheïsme)
ontkennen zal’. Wie het bestaan ontkent van een persoonlijke God, die zich ook nu
nog in de wereld openbaart, is in Thijms ogen een atheïst. De atheïst (inclusief de
theoloog die zich als pantheïst vermomt) gelooft niet in een hogere wereld, vraagt
niet naar een hogere oorzaak of een hoger doel, en stelt zich tevreden met de studie
van de oppervlakte, van de buitenkant der dingen en het leven in het ondermaanse.
Het is dit atheïsme dat de voedingsbodem vormt van het realisme in kunst en
wetenschappen. Een overtuigd christen als Thijm prijst zich dan ook gelukkig ‘telkens
als wij een kunstwerk zien, door welks aderen niet alleen het leven bruist, maar waar
een ziel uit spreekt, die achter dit stoffelijk voorhangsel noch eene onzichtbare waereld
aanneemt’.
Thijm vat Lelimans oordeel als volgt samen: ‘“Het Vondelsbeeld”, zegt het
realisme, bij monde van een zijner organen [lees: De opmerker, TS], “is (...) opgevat
in idealistische richting... dat is Vondel niet voor het volk, maar voor eene bepaalde
côterie (sic); dat is de Vondel der poëten en idealisten”’.100 Vervolgens formuleert
Thijm een dubbele taak: ‘Wij hebben (...) twee dingen te bewijzen: voor-eerst, dat
Vondel was idealist; ten tweede dat het volk deze hoedanigheid met hem gemeen
heeft’.101
Wat is realistisch? Wat is idealistisch? ‘Al wat van de eenvoudige, praktische,
geschiedkundige natuurwaarheid afwijkt, zal idealistiesch zijn’. Vondel schildert in
Gijsbrecht van Aemstel102 het huwelijk als de vereniging van twee zielen, die als
gloeiend ijzer met elkaar versmelten en later omgesmeed worden tot twee
afzonderlijke ringen die samen een ketting vormen. Een dergelijke voorstelling van
de huwelijkstrouw kan toch alleen ‘op ideale wijze’, zoals Thijm het noemt, begrepen
worden? Vondels werk is vol van overdrachtelijke voorstellingen en het is Thijm
dan ook een raadsel hoe men Vondel een realist kan noemen. Ook Vondels
onderwerpkeuze wijst veeleer op een idealistische benadering dan een realistische.
‘Hoe men dan ook op het denkbeeld komt een treurspeldichter, die schier altijd met
helden en halfgoden verkeerd heeft, een realist, een “burger man” te schelden, gaat
99

100

101
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Realisten worden volgens Thijm zelfs in de theologie aangetroffen. Ook daar gaat alle
aandacht uit naar de zintuiglijk waarneembare natuur, en wordt het zoeken naar de eerste
oorzaak van alle leven als irrelevant verworpen. Men postuleert een ‘iets’ dat in het eerste
begin der tijden ‘een zwanger vonkjen heeft rondgeworpen, en zij wenschen zich geluk,
thands, milliaarden eeuwen verder, met die eerste oorzaak niet meer te doen te hebben.
Ziedaar de realisten in de theologie’.
Het ‘sic’ is van Thijm. Het is overigens niet de eerste aanvaring tussen Leliman en Thijm.
In 1859 verscheen in Amsterdam Het valsch alarm a propos van wandalisme, in het ware
daglicht gesteld en onschadelijk gemaakt. Een antwoord op twee artikelen, in het tijdschrift
de Dietsche warande, bestuurd door den heer Jos. A. Alberdingk Thijm, O. Eq. S. Gr., de
tekst van een verhandeling die Leliman in mei en juni 1859 had voorgelezen in Architectura
et Amicitia te Amsterdam. ‘Den WelEdel Geboren Heere J.A. Alberdingk Thijm beleefdelijk
aangeboden door Uw Dienaar J.H.L.’ schreef Leliman op de titelpagina van het exemplaar
dat hij Thijm zond, en dat nu in mijn boekenkast staat.
A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het standbeeld van Vondel’, p. 303.
Thijm doelt op het vers: ‘Waer wert oprechter trouw, dan tusschen man en vrouw’, uit de
Rey van Burgzaten, aan het slot van het vierde bedrijf van Gijsbrecht.
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mijn verstand te boven’.103 Vondel is geen realist en uit Vondels populariteit mag
geconcludeerd worden dat het Nederlandse volk evenmin realistisch is. Daarmee
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A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het standbeeld van Vondel’, p. 304.
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heeft Thijm zich van zijn eerste taak gekweten: hij heeft bewezen dat Vondel, als
alle Nederlanders, idealist is. Zijn weerlegging van Leliman is daarmee echter niet
afgerond.
Men verwijt Roijer dat hij Vondel zittend heeft afgebeeld. Dit verbaast Thijm:
‘Een realist moest het veeljarig zitten natuurlijker, dus beter, rekenen, dan het veeljarig
staan’. Leliman vindt de teksten op het voetstuk te lang. Wat had Leliman dan willen
zien? Had architect P.J. Cuypers, de ontwerper van het voetstuk, een voorbeeld
moeten nemen aan het beeld van Michiel de Ruyter, en in het voetstuk slechts:
‘Aanhalingsteeken! groot kapitaal: VONDEL!!! punt! aanhalingsteeken!’ moeten
uithakken, alsof Vondel zo nu en dan zijn eigen naam in het Vondelpark rond schalt?
Verontwaardigd verdedigt Thijm het werk van zijn zwager Cuypers: het is zijns
inziens ‘het eerste eigenlijk gezegd gedachte, en in ernstig gemeenden stijl
gekomponeerde voetstuk’ dat ooit in Nederland is ontworpen.104
Het artikel van Leliman zit vol tegenstrijdigheden. Die zijn echter onvermijdelijk,
omdat, zo luidt Thijms uiteindelijke analyse, realisme en beeldhouwkunst in beginsel
overenigbaar zijn. Op de hem eigen wijze drijft hij de spot met die zogenaamde
realisten, voor wie ‘natuurwaarheid’ het begin en het einde van de kunst is.
De waarheid is, dat onze ‘realisten’ eigenlijk gezegd, om konsequent te
zijn, geen standbeelden moesten begeeren. Als een standbeeld een
konterfeitsel van den man moet wezen, in zijn gewoon werkpakjen en in
zijne alledaagsche omgeving,- dan kan men zulk een beeld ook niet op een
pedestal zetten. Geen dichter op een pedestal! Heeft men ooit gehoord,
dat Goethe of Schiller voor liefhebberij, in het volle gevoel hunner
kunstwaarde, hier of daar een laddertjen tegen een steenkubus plaatsten
en daar bovenop gingen staan? Onze gepoederde patriotsche dichters
hebben wel eens in-95 op den Dam een kruiwagen tot voetsel genomen,
om boven het vulgus uit te steken, en het van daar te apostrofeeren: maar
niemant heeft van het plan gehoord om Maurits Cornelis of Samuel
Iperuszoon aldus in standbeeld te brengen.
Zal een standbeeld een duplikaat van den persoon moeten opleveren, dan
is het ook heel gek zo'n mensch blootshoofds aan sneeuw en regen bloot
te stellen; heel gek, hoe warm anders ook toegestopt, hem, jaar in jaar uit,
ook bij nacht en ontijden op een open plaats neêr te zetten, het zij dan
staande of gezeteld.105
Waarheid in de kunst is iets anders dan waarheid in de natuur, dat is de boodschap
van Thijm. De kunstenaar die zich verlaagt tot het geven van de illusie van de
werkelijkheid, verlaagt de kunst tot een kunstje en de mens tot een zinnelijk dier.
Realisme en beeldhouwkunst zijn onverenigbaar want realisme en kunst zijn
onverenigbaar.
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A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het standbeeld van Vondel’, p. 306.
A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Het standbeeld van Vondel’, p. 305.
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6.8 P. Bruijn over het realisme (1865-1869)
De in Amsterdam geboren Pieter Bruijn (1828-1898) ontving zijn opleiding aan de
Doopsgezinde seminaries van Amsterdam en Leiden en is sinds 1854 werkzaam als
predikant wanneer hij in 1861 besluit zijn ambt neer te leggen en als journalist en
criticus zijn brood
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te verdienen.106 Tussen 1865 en 1869 verschijnen van hem in de Vaderlandsche
letter-oefeningen studies over buitenlandse, voornamelijke contemporaine schrijvers,
dichters en cultuurhistorici als Tennyson, Ulbach, Lessing, Heine, Auerbach, Eliot,
Hawthorne, Buckle, Scherer en Feuillet.107 In 1869 wordt Bruijn redacteur van de
Provinciale Overijselsche en Zwolsche Courant, waarvoor hij jarenlang de
‘Amsterdamsche kroniek’ en de rubriek ‘Onze leestafel’ verzorgt.108

1865: het zuiverst realismus en het edele realisme
In 1865 krijgt Bruijn maandelijks zestien bladzijden in de Vaderlandsche
letteroefeningen, te vullen met de bespreking van het werk van een of twee ‘groote
mannen’ uit het buitenland.109 De artikelenreeks opent met een bijdrage over Alfred
Lord Tennyson, wiens eerste dichtbundel verscheen in 1827 en die in 1850 tot
hofdichter was benoemd. Bruijns ergernis is gewekt door de bundel Enoch Arden
uit 1864.
(...) wat is er, o Albion! van uw puritanisme geworden, dat uw poët
laureate, uw Tennyson in een woord, het zuiverst realismus in zijn poëzie
brengt en niet aarzelt een overspelige (haars ondanks, 't is waar!) te
verdedigen? Het onderwerp van Enoch Arden is, gelijk de Franschen 't
noemen zouden, scabreux. Maar ofschoon in de Fransche poëzij bij
voorkeur overspeligen, geprostitueerden enz. de schrijvers (zie Musset)
bezighouden, was Engeland op dit gebied zijn overzeeschen buur nog niet
106
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In het Biographisch woordenboek van Frederiks en Van den Branden is Brujin opgenomen
als ‘Bruin’. Pieter Bruijn is geen criticus van het niveau van Potgieter, Alberdingk Thijm,
Busken Huet of Pierson, maar zijn redacteurschap van Nederland, zijn medewerking aan
gerenommeerde tijdschriften als De gids, De tijdspiegel, De Nederlandsche spectator en de
Vaderlandsche letter oefeningen, vormen het bewijs dat hij in brede kring werd gewaardeerd.
Bruijn wordt aangetrokken door Dr. J.W. Bok en Dr. W.B.J. van Eyk, respectievelijk een
remonstrants en een hervormd predikant, die een laatste poging doen de Vaderlandsche
letteroefeningen, een van de oudste Nederlandse letterkundige tijdschriften, van de ondergang
te redden. Frederiks en Van den Branden vermelden in het Biographisch woordenboek (1891)
abusievelijk 1866 als begindatum van de reeks. Waarschijnlijk zijn zij afgegaan op de
verschijningsdata van de dertien kritieken die in 1869 werden geselecteerd voor de
Letterkundige schetsen die bij Joh. Noman & Zoon te Zalbommel uitkwam. In 1871 verscheen
bij J.H. Dunk te Rotterdam een herdruk van deze bundel waarbij de titel veranderd is in
Letterkundige silhouetten.
Tot nu toe heb ik vastgehouden aan de chronologie en bijvoorbeeld de bijdragen van Ten
Brink in aparte paragrafen besproken. Ik wijk hier van dit patroon af omdat het kritisch
oeuvre van Bruijn, wiens bijdragen precies in dit tijdvak van vijf jaren passen, zo'n goede
illustratie vormt van de vogelvrijheid van de term ‘realisme’. Met behoud van de chronologie
bespreek ik vijf jaren in één paragraaf. Om het variërende gebruik van de term ‘realisme’ en
de problemen bij de interpretatie ervan te illustreren, citeer ik uitvoerig uit zijn bijdragen.
D.B. [P. Bruijn], ‘Buitenlandse letterkunde. Losse schetsen. Tennyson’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1865 II (Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p. 34-48: 34-35 (getekend:
Parijs, november 1864). Het onderscheid tussen ‘genieën’ (die voor alle tijden werken) en
‘groote mannen’ (die verdiensten hebben voor een bepaald historisch moment) is verbreid
door de Amerikaan Ralph Waldo Emerson en de Engelse filosoof en historicus Thomas
Carlyle. Nadere informatie is te vinden in het hoofdstuk over ‘Hero worship’ in The Victorian
frame of mind, van W.E. Houghton.
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gevolgd. Wei had Miss Radcliffe onstuimige romans geschreven, bij de
lezing waarvan de Iersche kindermeiden een kruis slaan; wel schrijft Miss
Braddon één boek per dag, waarin zooveel moorden en misdaden van
allerlei aard plaats vinden, dat de koetsiers, die ze met gretigheid op hun
Cab verslinden, soms van schrik van den bok tuimelen. Maar 't realismus
in de poëzie ingevoerd, dit had Engeland nog niet
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gezien, en ook slechts een man van den naam en de waarde van Tennyson
heeft zoo verregaand de publieke opinie van zijn landgenooten durven
trotseren, door een vrouw te verdedigen, die een tweede huwelijk aangaat,
zonder de zekerheid te hebben, dat haar eerste man gestorven is, door een
man als braaf voor te stellen, die zijn kinderen aan de zorg van een ander
overlaat, in plaats van hen onder den waren vader terug te brengen (...).110
Realisme wordt hier gelijkgesteld met alles wat vuig en onzedelijk is. Bruijn lijkt
dan ook wat kort van memorie wanneer hij in hetzelfde jaar, ditmaal in een bijdrage
over de Franse romanschrijver, criticus en toneelspeler Louis Ulbach, zegt dat diens
psychologische romans ‘vol zijn van het beste realisme, aan welk woord men gewoon
is, zeer verkeerdelijk naar ons inzien, eene ongunstige beteekenis te hechten’. Men
doet, zo stelt Bruijn, alsof ‘realisme’ hetzelfde betekent als ‘materialisme’, en alsof
alleen het onzedelijke en lage werkelijk is. Dit is een misverstand: ‘Het platte en
gemeene is niet alleen reëel’.
Ulbach heeft dit bewezen en door zijne voorstelling van eenvoudige
gewaarwordingen, van natuurlijke en edele hartstogten, die de gewone,
de dagelijksche mensch, als ik mij zoo mag uitdrukken, in zich voelt
opgewekt, aan het realisme een adel terug gegeven, dien verschillende
schrijvers door onkiesche beschrijvingen of ook wel door
ongeproportioneerde verhalen hadden verduisterd.111

1866: de realistische school en het onbarmhartig realisme van Heine
In het werk van het Franse schrijversduo Erckmann-Chatrian herkent Bruijn aan
‘dien eenvoud, die artistieke soberheid, en aan die fijne, frische, uit het leven gegrepen
detailschildering, aan dat gezonde realisme’ direct de hand van kunstenaars van de
eerste rang. Bruijn sluit met dit gebruik van de term ‘realisme’ naadloos aan op de
omschrijving van ‘realisme’ die hij had gegeven naar aanleiding van het werk van
Louis Ulbach.112 Bruijn is zich er echter van bewust dat de term ‘realisme’ ook anders
wordt gebruikt. In hetzelfde artikel spreekt hij zijn ongenoegen uit over ‘de
voortbrengselen der nieuwe Fransche romanlitteratuur, inzonderheid der zich
noemende realistische school (Feydeau e.a.)’, waarbij hij de volgende voetnoot
plaatst:
Het gaat met dat realisme op het gebied der letteren al nagenoeg even zoo,
als met dat op het terrein der kunst. Op de woordvoerders van beide is het
110
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D.B. [P. Bruijn], ‘Tennyson’, p. 46.
[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Louis Ulbach’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1865 II (Binnen- en buitenlandsche bibliographie),
p. 393-406: 397-398.
[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Erckmann-Chatrian’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1866 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p.
501-512: 504. Emile Erckmann en Alexandre Chatrian schrijven samen onder de naam
Erckmann-Chatrian.
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woord van Proudhon van treffende toepassing: ‘Vous êtes un ramas de
rufians et de tartufes; je vous connais; je sais ce que vous voulez et que
vos souteneurs vous demandent. Ce n'est pas de peindre le nu, que vous
vous souciez; ce n'est pas de la belle nature, que vous avez faim; c'est de
saleté.’ (Zie P.J. Proudhon, Oeuvres posthumes: Du principe de l'art et de
sa destination sociale. Paris 1865).113
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[anon.] [P. Bruijn], ‘Erckmann-Chatrian’, p. 501.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

179
Bruijns uitlatingen over ‘de zich noemende realistische school’ en de cursivering
van ‘realisme’ doen vermoeden dat hij bezwaar heeft tegen de toeëigening van de
term ‘realisme’ door de contemporaine Franse romanschrijvers, en dat hij hem alleen
wil gebruiken in gunstige zin. Een artikel over Heinrich Heine in hetzelfde jaar
spreekt dit vermoeden echter tegen. Het werk van Heine wordt volgens Bruijn door
twee strijdige tendensen bepaalt:
Twee elementen toch vormen in zekeren zin schering en inslag van Heine's
poëzie. Aan de ééne zijde een zekere weekelijke gevoeligheid, een
rooskleurig idealisme, een niet te miskennen weêrslag van de gemoedelijke
duitsche Romantiek; aan de andere zijde een onbarmhartig realisme, een
behagen scheppen in gemoedeloozen spot, in wondende satyre; iets van
de Mephistopheles-natuur, sceptisch in merg en been, den zinnendienst
predikend, gekscherend met het ideaal.114
‘Realisme’ heeft hier weer een negatieve betekenis, nog versterkt door het voorvoegsel
‘onbarmhartig’. Het duidt op een gebrek aan zedelijke en esthetische normen, een
bespotting van alle idealen en een cultivering van het zinnelijke in de mens. Deze
betekenis van ‘realisme’ is veeleer verwant met wat Bruijn in 1866 als ‘het zuiverst
realisme’ had veroordeeld.

1867: de realistische roman en het wijsgerig realisme
Dat de term ‘realisme’ problematisch is, stelt Bruijn in 1867 nogmaals aan de orde,
ditmaal in De Nederlandsche spectator, in een bespreking van de Freie Studien van
de Duitse kunstcriticus Ludwig Pfau. Pfau is, aldus Bruijn, ‘geen vriend van de
dusgenaamde r e a l i s t i s c h e school’ die bij dejonge Franse kunstenaars steeds
meer aanhang krijgt ‘en waarvan C o u r b e t als 't ware de caricatuur-type en
l ' e n f a n t t e r r i b l e is’. Hoewel de schilderstukken van Courbet volgens Pfau
vaak ‘zoo leelijk mogelijk’ zijn, en Courbet en Millet alle esthetische regels lijken
te verachten, is hun werk niet zonder verdiensten. Dan volgt de volgende passage:
De begaafdste echter van de mannen dier richting is B r e t o n ; hoewel-deze
is eigenlijk geen realist meer, althans niet in den meest gebruikelijken zin
van het woord. B r e t o n is, om zoo te spreken, de b o e d e l a a n v o e r d e r
van het Realisme, die de van zijn voorgangers geërfde koperen penningen
tegen g o u d e n munt heeft ingewisseld. B r e t o n 's opvatting nadert tot
die der A n t i e k e n , wier oog dus gevormd was, dat zij de natuur altoos
‘schoon’ zagen en die haar dus idealiseerden zonder het zelv' te weten of
te willen; want-‘r e a l i s m e e n i d e a l i s m e (benamingen waarmede
vaak zoo zonderling wordt omgesprongen) vertegenwoordigen hoege-
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P. Bruijn, ‘Heinrich Heine’, Vaderlandsche letteroefeningen 1866 II (Wetenschap en
bellettrie), p. 431-486: 439-440. Zie over dit opstel: H. Uyttersprot, Heinrich Heine
en zijn invloed in de Nederlandse letterkunde (1953), p.328-330.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

180
naamd geene elkaêr uitsluitende of opheffende begrippen. Er bestaat
tusschen hen geen “principieel” maar bloot een “gradueel” verschil; 't zijn
termen van één reeks. De juiste “middenterm” te vinden, waarin beide als
in een harmonische éénheid hun oplossing vinden, dit is de verheven, nooit
afgewerkte taak der - k u n s t ’.115
Het realisme van Jules Breton116 benadert volgens Bruijn het juiste realisme, zoals
dat werd gepraktizeerd door de oude Grieken, die beschikten over een blik die, als
van nature, slechts het schone registreerde. Het laatste deel van dit citaat heeft Bruijn
overgenomen uit Pfau. Wat men zich moet voorstellen bij ‘de juiste middenterm’
tussen realisme en idealisme wordt niet verteld.
De basis voor de verzoening van realisme en het idealisme vindt Bruijn blijkbaar
niet in de A propos d'un cheval van Victor Cherbuliez uit 1860. Andere critici willen
nog wel eens naar deze esthetische studie grijpen als het over realisme en idealisme
gaat, maar Bruijn komt in zijn bespreking van dit werk niet verder dan de constatering
dat er onder anderen ‘een jeugdig venetiaansch schilder’ in optreedt, ‘een ideale
figuur, met lang blond haar’, die zich ‘waagt(...) aan de tedere, belangwekkende
kwestie betreffende i d e a l i s m e en r e a l i s m e ’.117
In hetzelfde jaar, we spreken nog steeds over 1867, doet P. Bruijn ook zelf een
voorzichtige poging een bijdrage te leveren aan de discussie over het realisme. In de
Vaderlandsche letteroefeningen wijdt hij een feuilleton aan het werk van de door
hem zeer bewonderde Engelse schrijfster George Eliot. De moderne romans, zo
begint Bruijn zijn bespreking, zijn ‘altegader huisselijke tafereeltjes, louter
alledaagsche toestanden, met een zacht ideëlen tint gekleurd’ waarin ‘haarfijne
karakterstudie, microscopische beschouwingen over den mens’ de hoofdmoot vormen.
Vooral in Engeland heeft dit genre de overwinning behaald.
Te recht of te onrecht, en 't zij men er vrede meê hebbe of niet, de sociale,
philosophische, realistische roman, indien gij hem zoo wilt noemen, heeft
(...) aan gene zijde van het kanaal zijn oudere mededingers van lieverlede
115
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P. Bruijn, ‘Een modern kunst-zeloot’, [over] Freie Studien, van Ludwig Pfau, De
Nederlandsche spectator 1866, p. 347-349; 1867, p. 133-135: 1867, p. 134. In een
eerdere aflevering van de bespreking had Bruijn de volgende passage uit Pfau vertaald:
‘(...) de menschheid blijft tamelijk wel zichzelv' gelijk. Periodiek keeren dezelfde
verschijnselen, hoewel gewijzigd natuurlijk, terug. Hetgeen weleer, bij het uittreden
uit de katakomben der middeleeuwsche ascetiek, een Correggio, een Rafaël, een Titaan
e.a. zulke ideël-realistische vormen deed scheppen: hetgeen, drie eeuwen later, bij het
eerste dagen van den in '89 aangebroken morgen, mannen als Göthe, Schiller, Rousseau
e.a. het meerendeel hunner litterarische kunstgewrochten in den pen gaf - en het was
au fonds dezelfde afkeer van kerkelijken dompergeest, dezelfde behoefte aan vrije
frissche geestesstrooming, dezelfde blakende geestdrift voor de eeuwige,
onvervreemdbare rechten van “rein weltliche” schoonheid, poëzie en humaniteit, als
die welke in onze 19e eeuw zich lucht geeft in - min of meer nijdige brochures’ (1866,
p. 349). Bruijn oordeelt dit een ‘gechargeerde’ voorstelling.
Linda Nochlin (Realism, p. 89) typeert Bretons werk als ‘regional religious genre painting’.
Breton schilderde biddende en werkende boeren en boerinnen. ‘De thuiskomst van de
arenlezers’ is een van zijn bekendste schilderijen.
[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Victor Cherbuliez’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1867 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p.
178-192: 185.
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uit den weg gedrongen. De ‘Novel’ is een middel van opvoeding, van
humanizeering geworden. Hij spreekt niet meer bloot tot de zinnen en de
verbeelding, maar tot den geheelen mensch. Hij grijpt in en teekent naar
het leven; het leven zoo als het is, met zijn
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mengelmoes van alledaagschheden, zijn duizendvoudige nietigheden en
kleingeestigheden, maar die geenszins nietig of beuzelachtig zijn, voor
hem of haar die ze gadeslaat met een fijn opmerkzamen blik, en die hun
zedelijke roerselen, hun dieperen grond tracht te peilen.118
Al zou men tegen dit nieuwe roman-genre, zoals Bruijn zegt, ‘van een zuiver
aesthetisch standpunt (...) bezwaren kunnen opperen, die niet geheel weg te cijferen
zijn’, belangrijker acht hij het, dat dergelijke romans bestaan en succes hebben, en
dus blijkbaar aan bepaalde behoeften voldoen en zelfs een goede invloed uitoefenen.
Hij spreekt over de moderne roman als ‘een weldadige macht’, die ‘vele vruchtbare
ideeën’ gebracht heeft op plaatsen die langs andere wegen moeilijk bereikbaar zijn.
Bruijn aarzelt over de juiste benaming voor dit type roman. Eerst spreekt hij over
‘de sociale, philosophische, realistische roman, indien gij hem zoo wilt noemen’,
daarna over de ‘kultuur-roman’. Even lijkt het dat hij de term ‘realistisch’ voor een
betere geeft, maar hij blijkt de term ‘realisme’ toch niet geheel vergeten te zijn:
Wie van de hoogte, waarop tegenwoordig de ‘kultuur-roman’ (om deze
in zwang gekomen benaming te bezigen) bij onze Engelsche naburen is
gestegen, zich een eenigszins volledig denkbeeld, wil vormen, - die neme
vooral de werken van George Eliot ter hand. (...) Haar bewonderenswaardig
edel, klassiek gevormd talent vereenigt de vervulling van schier alle
eischen, welke men aan het wijsgeerig realisme onzer dagen zou mogen
stellen. Ziehier de levensvolle werkelijkheid, met volleerde
kunstenaarshand in beeld gebracht. Dit zijn alle schepselen van vleesch
en bloed, wier hartstochten gij begrijpt, in wier gemoedsbewegingen gij
deelt, wier omgang u kracht en leven in de ziele blaast. Bij haar vindt gij
in karakterschildering en dialoog, de natuur op heeterdaad betrapt, met
een waarheid, een fijnheid, een scherpte en doordringendheid van blik
(...).119
In 1868 sprak ook Jan ten Brink over ‘wijsgerig realisme’. Toch lijkt het me niet
geoorloofd te concluderen dat Ten Brink deze uitdrukking van Bruijn, of Bruijn die
van Ten Brink heeft overgenomen. Ik vermoed dat beiden teruggrijpen op een
formulering, die aan het einde van de achttiende eeuw ontstond om het nieuwe streven
van de geschiedschrijvers aan te duiden: de ‘wijsgerige geschiedschrijving’. Volgens
deze opvatting moet een historicus niet alleen de historische feiten opsporen en in
een chronologische orde plaatsen, maar moet hij aan deze kroniek een wijsgerig
element toevoegen, dat wil zeggen een redelijk oordeel uitspreken over de historische
gebeurtenissen. Alleen dan kan geschiedschrijving werkelijk nuttig zijn.120 Wijsgerige
geschiedschrijving is, zoals Witsen Geysbeek in 1847 schrijft, een combinatie van
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P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. George Eliot’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1867 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p. 662-676:
662-663.
Bruijn, ‘George Eliot’, p. 663.
Zie: A.Th. van Deursen, ‘Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland’ (1979).
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‘zuiver historische beschrijving’ en ‘het speculative denken’.121 Dat is waarom
Bakhuizen van den Brink in 1837 de ‘wijsgerige roman’ boven de
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Zie het lemma ‘Philosophie der geschiedenis’ in het Algemeen noodwendig woordenboek
van Witsen Geysbeek, Deel P-SCE (1847), p. 2013-2014.
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‘antiquarische’ en de ‘dichterlijke roman’ stelt.122 Door de toevoeging van het wijsgerig
element krijgt de schildering van het verleden een hoger belang. Zo zal het ‘wijsgerig
realisme’ van Bruijn en Ten Brink van toepassing zijn op een letterkunde, waarin de
schrijver zich richt op de beschrijving van de omringende werkelijkheid (het
realistische element) maar aan deze beschrijving wijze lessen en nuttige opmerkingen
toevoegt (het wijsgerig element), waardoor dergelijke lectuur een hoger doel dient
dan zinnenprikkeling. Het werk van George Eliot voldoet aan alle eisen. Er gaat ‘een
zedelijk sterkende kracht’ van uit, omdat haar romans ‘met een geur van hoogere
levenswijsheid zijn doortrokken’, zodat men ‘haar gelezen hebbende en het boek
sluitende, zich meer in vrede gevoelt met zich zelv', meer krachtig en kalm tegenover
de groote probleemen der toekomst. Geen alledaagsche lof, voorzeker!’123
In 1867 gebruikt Bruijn de term ‘realistisch’ nog tweemaal. De eerste keer in een
wat raadselachtige passage waarin hij als een van de karakter trekken van de
Andalusiër noemt: ‘vol verbeeldingskracht, vol poëzie, plastisch en realistisch tot in
de uitoefeningen zijner godsdienst toe’.124 Waarschijnlijk doelt Bruijn hier met
‘realistisch’op het gebruik van zinnelijke afbeeldingen van goden en de heiligen.
Zijn voorzichtige pogingen tot een omschrijving te komen van het ‘ware’ realisme
verhinderen Bruijn niet de term ‘realisme’ ook in pejoratieve zin te gebruiken. In
1867 moet bijvoorbeeld de Franse literatuurcriticus Taine het ontgelden. Taine behoort
volgens Bruijn tot de generatie die slechts denkt aan arbeid en nut, en geen tijd heeft
voor bespiegelingen of dromerijen.
Van meet af, gespeend aan de romaneske illusies eener oudere school,
gevoelden zij zich aan de spits staan eener nieuwe orde van zaken, die
bezig was te ontkiemen en voerden zij het woord: ‘historische kritiek’ als
eenige leuze in hun banier. Zoo verkrijgt men ongevoelig [d.w.z. zonder
het te merken, TS] een aanmerkelijke dosis eenzijdigheid. Zoo laat het
zich met name in een Logika-aanbidder als Taine verklaren, dat hij,
eenmaal ingemetseld in zijn vast, welsluitend systeem, weldra met een
niets ontzienden ijver het Apostolaat van gemelde kritiek en wel in haar
meest realistische beteekenis heeft aanvaard.125
Hier heeft ‘realistisch’ toch weer een negatieve klank. Hoe vergaat het de term
‘realisme’ bij Bruijn in 1868?

1868: de hedendaagse werkelijkheidsapostelen en het gezond realisme
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[anon.] [R.C. Bakhuizen van den Brink], [over] De roos van Dekama, van J. van Lennep,
De gids 1837 I (Boekbeoordeelingen),p. 331-345, 399-409: 333-334.
Bruijn, ‘George Eliot’, p. 676.
[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Fernan Caballero’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1867 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p.
370-384, 431-448: 379.
[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Henri Taine’ [over
diens Histoire de la littérature anglaise], Vaderlandsche letteroefeningen 1867 III
(Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p. 727-740: 737.
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In 1868 gebruikt Pieter Bruijn bij een drietal gelegenheden de term ‘realisme’. In
De tijdspiegel schrijft hij naar aanleiding van J.J. Cremers roman Anna Rooze:
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Onder de fraaiklinkende leuze van realisme heeft men het in den laatsten
tijd ook ten onzent in de mode gebracht, om van de gelijkvloersche
werkelijkheid allerlei bont dooreengewarde photografische afdrukken te
nemen. Uitmuntend; indien men slechts behoorlijk toeziet, waar en op
welke voorwerpen men zijn werktuig richt - want, ik bid u, wat raken mij
al de vulgariteiten van het ‘Alltagsleben’? Ze te zien is reeds walgelijk
genoeg; wat behoeft gij ze mij nog bovendien te beschrijven?126
Hier is ‘realisme’ het streven naar nabootsing van de werkelijkheid zonder enige
gedachte. De opmerking over ‘fraaiklinkende leuze van realisme’ klinkt wat schamper,
maar met enige welwillendheid kan men dit verklaren door te veronderstellen dat
Bruijn wijst op het misbruik van de term ‘realisme’. Dat kan nauwelijks gezegd
worden van de volgende passage, waarin Bruijn zich beklaagt over - weer maar eens
- de Franse realistische auteurs.
‘N'est ce pas un triste symptôme de voir le roman contemporain se
complaire dans la recherche du laid, dans la peinture des passions brutales,
des jouissances grossières, de tout ce qui est violent et démésuré?’ - 't Was
in de, nog altoos door de keur der beschaafde wereld als sleuteldraagster
van het koninkrijk der letteren geëerbiedigde, Revue des deux Mondes,
dat onlangs, naar aanleiding van een der nieuwste buitensporigheden van
de jongere Fransche realistische school (voor de hoeveelste maal?) dit
vonnis werd gestreken. (...) Er was een tijd, toen ‘onnatuur’ van een geheel
tegenovergestelde orde in de roman-litteratuur den schepter zwaaide. De
terugwerking heeft zich meer dan voelbaar gemaakt, en de laatste
overdrijving is op haar beurt tot zulk een noodlottige hoogte gestegen, dat
het koud-waterbad, door de hedendaagsche werkelijkheids-apostelen over
ons uitgegoten, naar ik meen, hier en daar reeds de hoofden en zinnen
zelfs van het opkomend geslacht begint te ontnuchteren.127
In hetzelfde jaar ontwikkelt Bruijn zijn ideeën over het ‘realisme’ verder, ditmaal
aan de hand van het werk van de Duitse succesauteur Berthold Auerbach, die met
zijn Schwarzwälder Dorfgeschichten een nieuw genre populair maakt, dat van de
‘dorpsgeschiedenissen’.128 Auerbach was aanvankelijk geprezen om de natuurlijkheid
en levendigheid van zijn beschrijvingen en zijn personages; nu, ruim twintig jaar na
het verschijnen van het eerste deel van zijn schetsen, valt men Auerbach juist hard
dat zijn schildering van het dorpsleven veel te idyllisch is.129 Men acht zijn werk te
mystiek, en - zoals Bruijn opmerkt - ‘Velen zijner landgenooten stellen b.v. een man
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P. Bruijn, ‘Cremer's roman’, [over] Anna Rooze, door J.J. Cremer, De tijdspiegel 1868
I, p. 755-764: 755.
P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Erckmann-Chatrian. De
geschiedenis van een Elzasser boer’, [over] Histoire d'un paysan - 1789, door
Erckmann-Chatrian, Vaderlandsche letteroefeningen 1868 III (Binnen- en
buitenlandsche bibliographie), p. 706-720: 706-707.
Het eerste deel van de Dorfgeschichten verscheen in 1843. De volgende delen verschenen
respectievelijk in 1848, 1852-1853 en 1854.
Zie voor de betrekkelijkheid van het oordeel dat iets ‘natuurlijk’ is, en de historische en
culturele verschillen die hierbij aan de dag treden: Roman Jakobson, ‘Over realismus in de
kunst’ (1982 [1921]).
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als Freytag, als meer zuiver realist, ver boven hem en meesmuilend (...) haalt men
(...) wel eens de schouders op over “den Auerbach, mit seinen idealisirten Bauern
(...)”’.130 Tegenover dit oordeel houdt Bruijn
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P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Berthold Auerbach’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1868 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p. 451-464: 453.
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echter nadrukkelijk vast aan Auerbachs realistische kwaliteiten. Hij heeft al jaren
waardering ‘voor zijn realistische verdiensten en bewonderde (...) het zout van
gezonde levenswijsheid, waarmêe zijn zinrijke verhalen zijn besprenkeld’. Zoals
Bruijn bewondering heeft voor het ‘wijsgerig realisme’ van George Eliot, zo prijst
hij de ‘zinrijke’ schildering van de contemporaine werkelijkheid door Auerbach.
Gewapend met zijn humanistisch program, zijn innige vereering voor het
goede en schoone en zijn verrassend boetseervermogen, begon hij (...) de
hem omringende werkelijkheid als stof voor zijn crayon te exploiteeren
en wel - gelijk bekend is, met uitstekend goed gevolg.
't Geen aan zijn ‘Schwarzwälder Dorfgeschichten’ en over 't geheel aan
zijne populate, hoewel met kunstenaars-overleg toch op den bodem van
een krachtig en gezond realisme gebouwde, vertellingen, te meer nog een
gunstig onthaal deed verwerven, was de omstandigheid dat de markt der
letteren toen als 't ware overvoerd was, ter eener zijde met frivole
salonromans, aan den anderen kant met de hoogdravende, sterk gekruide
voortbrengselen der Jong-Duitsche school. 't Was dus een soort van
verfrisschend natuur-bad, waarin men zich, bij de aanraking dezer aan het
leven zelv' ontleende poëzie, met welbehagen dompelde.131
Auerbach geeft een beeldend verslag van het werkelijke leven waarbij hij vooral oog
heeft voor het goede en schone en getuigenis aflegt van de vooruitgang van de
mensheid, dat is waarom zijn werk getuigt van ‘gezond realisme’.
De term ‘realisme’/‘realist’ zonder kwalificerend adjectief wordt door Bruijn
steeds meer van zijn angels ontdaan: ‘door tal van verrassend aangebrachte trekjes,
weet Auerbach ook ditmaals ons voelbaar te maken dat hij eerst en voor alles realist
is, schilder van het Duitsche volksleven’, zo schrijft hij.132 ‘Realisme’ wordt iets als
‘de beeldende beschrijving van de werkelijkheid van de eigen tijd’, een streven dat
twintig jaar eerder nog op verzet kon stuiten, maar in de jaren zestig geen enkele
tegenstand meer ondervindt. Deze beeldende beschrijving (in één woord: de
schildering) van de eigen tijd, het realisme dus, heeft volgens Bruijn pas kort geleden
ingang gevonden in de Duitse letterkunde. Deze observatie ontlokt hem een aantal
uitspraken over het verband tussen ras en letterkunde die nadere aandacht verdienen.
Vaak herhaald, ja bijna tot een spreekwoord geworden is de klacht, den
Duitsche schrijvers - den belletristen onder hen niet 't minst - voor de
voeten geworpen, dat zij meerendeels tot de orde der Hamlet-naturen, tot
het ras der onverbeterlijke ideologen behooren. Het positieve, realistische
element is eerst met kracht, om niet
131
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Bruijn, ‘Berthold Auerbach’, p. 454-455.
Bruijn, ‘Berthold Auerbach’, p. 462-463. Bruijn vervolgt: ‘en dat hij met zijne schetsen een
praktisch opvoedkundige toeleg verbindt’, maar mijns inziens zegt hij hier niet dat een ‘realist’
zowel de schildering van het volksleven als een maatschappelijk doel nastreeft. Zie ook de
passage waar Bruijn zegt dat de ‘beurtelings realistische en ideële tint’ van de geschiedenis
in Auf der Höhe ‘een eigenaardig aantrekkingsvermogen’ heeft. De afwisseling van
beschrijvende en meer filosofische passages heeft een eigenaardige aantrekkingskracht, zo
kan men deze passage parafraseren (Bruijn, ‘Berthold Auerbach’, p. 461).
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te zeggen met onstuimig geweld, in hunne litteratuur binnengedrongen,
sinds deze, voor een groot deel althans, is overgegaan in de handen der
Joden... Eenzijdig positivisme hier... overdreven idealisme ginds...!.133
Bruijn verwoordt voorzichtig dat Auerbach, die zowel joods als Duits bloed heeft,
‘misschien’ een evenwicht tussen de uitersten tot stand kan brengen. Een ‘wankelend
evenwicht’, op meer durft hij niet te hopen. ‘Misschien’, zo vervolgt Bruijn, ‘wettigt
zijn voorbeeld met eenigen grond het vermoeden dat eene meer harmonische
vermenging van den Semitieschen en Germaanschen volksgeest, dan wij tot dusver
beleefden, op vorm en gehalte ook van de Duitsche roman-litteratuur een gunstigen
en zeer gewenschten invloed zou kunnen oefenen’.134

1869: onze realistische eeuw en de wijsgerige roman
In 1869 verdwijnt de term ‘realisme’ vrijwel uit Bruijns woordenschat. Hij spreekt
over Alphonse de Lamartine, die, als ‘kweekeling van de Romantiek, zanger meer
voor het gemoed dan voor den geest’ deel uitmaakte van een generatie met andere
behoeften dan de tegenwoordige en die daardoor niet meer in de smaak valt ‘van
onzen realistische, bij uitnemendheid verstandelijke en praktische eeuw’. Dan gebruikt
hij ‘realistisch’ als een term waarmee globaal het gebrek aan belangstelling voor het
ideaal in de contemporaine samenleving wordt aangeduid, dus als synoniem voor
‘materialistisch’.135 In de loop van de jaren zestig wordt hij ook door anderen meer
en meer zo gebruikt.
Alleen in De tijdspiegel, in een artikel over De plannen van Peerjan van de
Belgische schrijver Sleeckx, laat Bruijn zich nog eenmaal verleiden een uitspraak te
doen over het ‘realisme’. Zich beroepend op het realisme van Cervantes, Fielding,
Auerbach, Goethe, Sand en vele anderen had Sleeckx het recht van het realisme in
de letterkunde verdedigd.136 Dat kan Bruijn niet laten passeren:
Een zeer merkelijk verschil toch bestaat er, dunkt mij, tusschen de soort
van realisme der hier opgenoemde meesters en die - de zijne niet te na
gesproken - der Vlaamsche novellistiek; ja! zeer wenschelijk ware het
juist, dat deze laatste over 't geheel zich meer die meesters ten voorbeelde
stelde, opdat (om de beeldspraak van den reeds meer aangehaalden criticus
te bezigen) ‘tusschen de geurige kruiden en bloeiende struiken op haren
bodem ook kloekere planten en steviger stammen verrezen’. - Een
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Bruijn, ‘Berthold Auerbach’, p. 463. Ook in zijn artikel over Heinrich Heine uit 1866
wijst Bruijn op het verband tussen ras en letterkunde: De jood Heine heeft als lid van
het Semitische ras een grote sympathie voor geest, vernuft en gladde en behagelijk
vormen, een belangstelling die hij deelt met de Fransen, die ook zo gecharmeerd zijn
van het ‘wufte en raillerende element’. Anderzijds deelt het Semitische ras met het
Germaanse ras die ‘heete, onuitroeibare dorst, een nameloos heimwee, naar het ideaal’
(‘Heinrich Heine’, p. 439-440).
Bruijn, ‘Berthold Auerbach’, p. 463-464.
P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde. Losse schetsen. Alphonse de Lamartine’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1869 I (Wetenschap en belletrie), p. 268-278: 269.
De desbetreffende passage is opgenomen in Bijlage II als 1868.24.
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Vlaamsche Dickens of George Sand zou, naar ik mij verbeeld, ongekende
goudmijnen exploiteeren en der novellistiek juist datgene geven wat haar
in spijt van al haar realisme m.i. te veel ontbreekt.
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‘C'est le fond qui manque le moins’
is nl. het volmaakt tegenovergestelde van den regel, dien ik op haar zou
willen toepasssen. Dat deze opmerking niets aan de waarde der hier
genoemde, in haar soort bevallige, novelle ontneemt, meen ik reeds gezegd
te hebben. Nevens en boven dit genre zou men echter van lieverlede een
andere, hoogere, meer wijsgeerige romansoort zich willen zien verheffen,
gebouwd op den stevigen grondslag der hedendaagsche,
algemeen-menschelijke beschaving.137
Wat Bruijn wil is een ‘meer wijsgerige romansoort’. Van de aansporing een ‘wijsgerig
realisme’ te ontwikkelen overleeft alleen het wijsgerige element. De term ‘realisme’
is weer verdwenen.
Met de term ‘realisme’ is iets eigenaardigs aan de hand. Bruijn lijkt ervan overtuigd
dat de term iets belangrijks aanduidt. De strijd over het ‘realisme en het idealisme’
is, wat hij noemt, ‘een tedere belangwekkende kwestie’, welks behandeling een
zekere moed vereist. Wat maakt die kwestie zo delicaat? Terwijl Bruijn aanvankelijk
goede mogelijkheden ziet voor het ‘realisme’, lijkt de term steeds minder geschikt
om als programmatische leuze te fungeren. De verklaring moet volgens mij gezocht
worden in het volgende. Enerzijds zijn er critici als Bruijn die geloven dat met de
term ‘realisme’ een bepaalde ontwikkeling in de tijd en de letterkunde wordt
aangeduid die niet kan worden verloochend en die ook niet alleen negatief moet
worden beoordeeld. Een reactie op de wereldvreemde dromerijen en bevlogen idealen
van de romantiek en de daarbij behorende vaagheid van beschrijving was
noodzakelijk. Het herstel van de band tussen de kunst en het leven van alledag, en
ook de beeldende kracht van de moderne letterkunde zijn onmiskenbaar verdiensten.
Toch lukt het deze critici niet deze ontwikkeling eenduidig met de term ‘realisme’
te verbinden. De pogingen de term in positievere zin te gebruiken, worden doorkruist,
doordat zich schilders, schrijvers en critici achter het vaandel ‘realisme’ scharen,
met wie een criticus als Bruijn niet geassocieerd wil worden, en door het feit dat vele
critici de term ‘realisme’ nog steeds als scheldnaam gebruiken. Ten slotte speelt een
rol dat de term ‘realisme’ voor de letterkunde aan bruikbaarheid inboet omdat er
steeds vaker gesproken, en bijna even vaak geklaagd, wordt over de ‘realistische
tijdgeest’.
De uitvoerige bespreking van het gebruik van de term ‘realisme’ door een niet zo
interessant criticus als P. Bruijn laat zien hoe een criticus de term ‘realisme’ in
verschillende betekenissen kan gebruiken. De belangrijkste les van deze paragraaf
is een waarschuwing: dit overzicht van het gebruik van de term ‘realisme’ door één
criticus binnen de relatief korte periode van vijfjaren bewijst dat een enkele verspreide
uitspraak van een criticus voor of tegen het realisme niet als bewijs kan gelden voor
‘de’ mening van die criticus over ‘het realisme’.
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P. Bruijn, ‘Overbewegingen en nog iets’, [o.a. over] De plannen van Peerjan, door D.
Sleeckx, De tijdspiegel 1869 I, p. 382-395: 390.
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Conclusie
In de tweede helft van de jaren zestig groeit het verzet tegen het gebruik van pedante,
quasiwetenschappelijke termen als ‘realisme’, maar dit groeiende ongenoegen is de
keerzijde van het toenemende belang van de term ‘realisme’ in de contemporaine
kunst- en literatuurbeschouwing. De term ‘realisme’ is echter nog steeds vogelvrij,
kan naar believen worden geïnterpreteerd en zelfs door een en dezelfde criticus op
totaal verschillende manieren worden gebruikt.
Het pejoratieve gebruik van de term ‘realisme’ is tussen 1865 en 1869 te vinden
bij J.A. Alberdingk Thijm, die realisme en kunst überhaupt onverenigbaar acht, en
bij Jan ten Brink (1865) en J.J. van Oosterzee, die het realisme beschuldigen van een
perfide belangstelling voor alles wat slecht en lelijk is. Zowel Ten Brink en Van
Oosterzee zijn echter tegelijkertijd van oordeel dat het realisme gerechtvaardigd is,
voor zover het een gezonde reactie is op wat zij respectievelijk ‘romantiek’ en
‘idealisme’ noemen. De reactie is echter doorgeschoten en het is dit ‘Ultra-realismus’
dat zorgen baart.
In 1868 systematiseert Ten Brink het onderscheid tussen het doorgeschoten realisme
van de Franse kunstenaars en het ware realisme, dat zo oud is als de kunst zelf en al
door Aristoteles wordt verdedigd, door onderscheid te maken tussen ‘historisch
realisme’ en ‘wijsgerig realisme’. Dit onderscheid is een van de manieren om het
verschil tussen twee soorten realisme (het ware en het valse, het gezonde en het
zieke) te systematiseren.
Waar Ten Brink spreekt over het ‘wijsgerig realisme’ gebruikt hij de term ‘realisme’
typologisch, dat wil zeggen voor kunstenaars die hun stof ontlenen aan de
werkelijkheid en niet aan een gedachte of gedroomde wereld en hun vormen ontlenen
aan de zintuigelijk waarneembare werkelijkheid en geen verzonnen, onbestaanbare
vormen gebruiken. Een vergelijkbaar gebruik van de term ‘realisme’ is te vinden bij
T. van Westrheene in diens studie over Paulus Potter en bij C.P. Tiele in diens studie
over Goethe. Zowel Ten Brink (die spreekt over wijsgerig realisme) als Tiele (die
het kenmerkend voor Goethe acht dat hij realisme met scheppende kracht combineert)
is van oordeel dat het realisme als methode alleen niet voldoende is.
Van Westrheene ondergraaft het belang van het onderscheid tussen realisme en
idealisme met het argument dat het zuiver theoretisch is, en dat realistische schilders
als Rembrandt en Rubens en idealistische schilders als Rafaël en Michel Angelo
door hun gebruik van kleur en vorm in de praktijk veel meer gemeen hebben dan de
theorie doet vermoeden.
Tussen 1865 en 1869 wordt de term ‘realisme’ door twee auteurs programmatisch
gebruikt. L.S.P. Meijboom houdt een weinig diepgaande openingsrede voor Arti
waarin hij het realisme in de kunst verdedigt omdat het in overeenstemming is met
de realistische geest van de moderne maatschappij. J.H. Leliman verdedigt het
realisme, dat wil zeggen het streven naar historische waarheid in de beeldhouwkunst,
omdat zowel de tijdgeest, het karakter van Vondel en de moderne beeldhouwkunst
als het Nederlandse karakter dit eisen.
Van Oosterzee beschouwt het realisme historisch gezien als een reactie op de
idealistische en sentimentele literatuur van de achttiende eeuw. Ten Brink verzet
zich tegen deze opvatting, en houdt vast aan zijn opvatting dat het realisme (later
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In de tweede helft van de jaren zestig slagen de Nederlandse critici er steeds vaker
in zinvol over het ‘realisme’ te spreken. Nog steeds heeft de term een negatieve
betekenislading: in de meest algemene bewoordingen te omschrijven als ‘gebrek aan
ideaal’. ‘Realisme’ roept direct ‘idealisme’ op, of beter gezegd, sluit ‘idealisme’ uit
en dit sterk antithetische karakter van de term ‘realisme’ staat zijn gebruik in de weg,
al probeert men dit karakter te verzachten of te verdoezelen door kwalificerende
adjectieven als ‘gezond’, ‘wijsgerig’, ‘waar’, ‘gematigd’ realisme. Heel langzaamaan
raakt het neutraal of zelfs positief gebruik van de term ‘realisme’ meer ingeburgerd.
Hoewel de term ‘realisme’ zowel bij voor- als tegenstanders een steeds duidelijker
omschreven betekenis krijgt, kan men niet spreken van een Nederlands
‘realisme-debat’. Daarmee wil natuurlijk niet gezegd zijn dat er geen discussie of
verschil van mening is over het doel en de functie van kunst en de juiste methode
om deze te verwezenlijken, maar alleen dat de meningsverschillen zich niet
uitkristalliseren rond de term ‘realisme’. Alleen in de discussie over het Vondelbeeld
formeren de partijen zich enigszins rond het ‘realisme’ en het ‘idealisme’. De
anonieme kunstcriticus in de Kunstkronijk blijft beleefd in zijn oordeel over de
idealistische opvatting van het Vondelbeeld van L. Roijer, maar uit het ongenoegen
over de conventionaliteit en de fouten tegen de geschiedenis blijkt dat de criticus
liever een realistische opvatting had gezien. Jan ten Brink daarentegen vindt dat in
Roijers ontwerp het juiste evenwicht is gevonden tussen het idealisme dat inherent
is aan de beeldhouwkunst als genre en het realisme waarmee de aankleding moet
worden uitgevoerd. Leliman is uitgesproken negatief: Roijers idealistische opvatting
is in strijd met de eisen van de tijd, met het karakter van Vondel, met het karakter
van de beeldhouwkunst en met het Nederlandse karakter. Dat het realisme in de
moderne tijd hoogtij viert zal Thijm niet aanvechten, maar dat de kunstenaar zich
daarom tot het realisme moet bekeren, verwerpt Thijm. Vondels idealistische stijl,
diens populariteit in brede kring en het principieel ideale karakter van de kunst zijn
evenzovele argumenten tegen Leliman. Rest mij te besluiten dat de discussie over
het ‘realisme’ in de beeldhouwkunst zich over het algemeen beperkt tot de discussie
over de juistheid van het streven naar historische waarheid. Leliman vormt een
uitzondering, maar diens vereenzelviging van ‘realisme’ met de Griekse
beeldhouwkunst in Winckelmannsiaanse zin lijkt me te weinig doordacht om een
grote toekomst tegemoet te gaan.
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7 1870-1875: Het ware realisme verdedigd en verworpen
Poëzie schuilt overal / Overal mijn vrienden.
't Is de vraag maar wie haar al, / Wie ze niet kan vinden.
P.A. de Génestet, 1857
De burgerman, niet als mensch, maar als burgerman, in zijn eigen
interieur, is geen geschikt object voor de kunst en als subject is hij niet
veel beter.
J.J. Schot, 1875

7.1 P.H. Hugenholtz over ethisch en esthetisch realisme (1870)
Het eerste uitvoerige pleidooi voor realisme in de letterkunde verscheen in 1858 in
de Vaderlandsche letteroefeningen. In 1870 wordt het volgende gepubliceerd, weer
in de Vaderlandsche letteroefeningen, en ditmaal van de hand van P.H. Hugenholtz.1
Wat verstaat deze dominee onder realisme in de letterkunde?

Realisme en natuurstudie
De wortels van het moderne realisme liggen volgens Hugenholtz in de tweede helft
van de zeventiende eeuw toen in Engeland de empirische natuurstudie tot ontwikkeling
kwam.2 Liefde voor de werkelijkheid en afkeer van conventies, volgens Hugenholtz
twee kanten van dezelfde medaille, bepalen sinds het begin van de achttiende eeuw
de natuurwetenschappen en, sinds het optreden van Goethe en Lessing, ook de
letterkunde. Goethe en Lessing ‘brengen de poezie van den hemel, waarheen
Klopstock in zijn Messias ze verbande, op aarde terug’. Dat realisme dat zich op de
werkelijkheid richt en van de traditie afwendt, heeft volgens Hugenholtz in de
letterkunde twee vormen aangenomen die op een aantal punten wezenlijk van elkaar
verschillen. Lessing verpersoonlijkt de ene opvatting: het ethisch realisme; Goethe
verpersoonlijkt de andere: het esthetisch realisme, een opvatting die Hugenholtz als
volgt beschrijft:
Getrouwe, liefdevolle en onpartijdige waarneming der werkelijkheid bij
't licht van het aesthetisch ideaal en gemeten aan den maatstaf van het
schoonheidsideaal (...).3

1

2
3

Pieter Hermannus Hugenholtz, Jr (1834-1911) werkt na zijn studie theologie te Utrecht en
Leiden als predikant bij de Nederlands Hervormde gemeente te Hoenderloo, Renswoude,
Leeuwarden en Amsterdam, tot hij in 1877 met zijn broer Philip Reinhard de Vrije Gemeente
in Amsterdam opricht.
P.H. Hugenholtz, Jr, ‘Godsdienst en letterkunde. Eene voorlezing’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1870 II (Wetenschap en belletrie), p. 603-629: 607-608.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 611.
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In deze zeer bondige formulering stelt Hugenholtz drie zaken aan de orde die
afzonderlijke toelichting behoeven: de werkwijze van de kunstenaar, het doel van
de kunst en de voorwaarden van het schone. Op al deze punten is er verschil tussen
het esthetisch en het ethisch realisme.

De werkwijze van de kunstenaar
Het realisme verplicht de schrijver tot studie van de werkelijkheid, maar het esthetisch
realisme is een specifieke manier van observeren, die zich door drie kenmerken
onderscheidt: ze is getrouw, liefdevol en onpartijdig.
Het realisme eist ‘getrouwheid’: het bindt de kunstenaar aan de vormen die de
werkelijkheid biedt en staat geen fantasiefiguren toe, of het nu engelen, goden of
duivelen zijn. Bovendien verplicht het de schrijver terdege studie te maken van de
wereld om hem heen, en dit is het belangrijkste verschil tussen het realisme en wat
Hugenholtz noemt ‘de romantiek’, die de misvatting verbreidde dat een waar
kunstenaar zich verre moest houden van de werkelijkheid. Omdat romantici uitgaan
‘van een volstrekte tegenstelling tusschen het reëele en het ideale’ heeft de gedachte
postgevat dat de kunstenaar in de werkelijkheid niets van waarde kon vinden, en dat
het ideaal alleen buiten de werkelijkheid en in de fantasie of de traditie kan worden
gevonden.4
Het realistische uitgangpunt dat de werkelijkheid de ware bron is voor de kunstenaar
roept nieuwe problemen op. Wanneer de kunstenaar geen door de traditie
gesanctioneerde ideale vormen (bijvoorbeeld het prototype van de moeder, de maagd
Maria, Jezus Christus, de schoonheid, het goede of het kwade) mag gebruiken, hoe
moet hij dan uitstijgen boven de afbeelding van het individuele voorwerp? Hoe kan
een kunstenaar dan meer geven dan de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid in al
zijn alledaagsheid en platvloersheid? Het tweede aspect dat Hugenholtz noemt, speelt
bij de beantwoording van deze vraag een cruciale rol.
Het ideaal moet noch buiten, noch boven, maar in de werkelijkheid worden gezocht.
Met instemming citeert Hugenholtz P.A. de Génestet: ‘Poëzie schuilt overal / Overal
mijn vrienden. / 't Is de vraag maar wie haar al, / Wie ze niet kan vinden’. De ware
kunstenaar zal het ideaal in de werkelijkheid weten te vinden en het is de liefde die
dit mogelijk maakt. Wanneer hij niet door een gevoel van liefde is bezield, ziet de
kunstenaar slechts dagelijkse mensen in hun dagelijkse bezigheden. Noodzakelijk is
‘die liefdevolle beschouwing der werkelijkheid, die in het alledaagsche proza de
poëzie weet te vinden’.5 Tot zover heeft Hugenholtz weinig problemen met het
esthetisch realisme. Zijn bezwaren rijzen bij het derde aspect.
Volgens de in het tweede kwart van de negentiende eeuw gangbare opvatting is
een realistisch kunstenaar per definitie onpartijdig, omdat het gebruik van individuele
vormen
4

5

Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 615. Kenmerkend voor de romantiek is volgens
Hugenholtz dat ze een onoverbrugbare kloof postuleert tussen ideaal en werkelijkheid;
vandaar dat hij ook het (classicistische) beroep op de traditie tot de ‘romantiek’ kan rekenen.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 616. Dit fragment uit De Génestet wordt in dit
verband vaker geciteerd. Het is ontleend aan ‘Jong Hollandsch binnenhuisje’ uit 1857 (zie:
Dichtwerken, van P.A. de Génestet, p. 194-198: 195).
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onverenigbaar is met de uitdrukking van ideeën. Een realist is daarom niet in staat
zijn mening kenbaar te maken en partijdigheid of onpartijdigheid is volgens deze
opvatting voor de realistische kunstenaar geen keuze. In de tweede helft van de
negentiende eeuw is de vraag of en hoe de schrijver zijn eigen mening kenbaar moet
maken echter een van de belangrijkste strijdpunten van de literatuurkritiek.6 Moet
een schrijver streven naar objectiviteit, naar wat de Fransen ‘impassibilité’ noemen,
of moet een schrijver expliciet zijn oordeel uitspreken?7 Heeft de schrijver
bijvoorbeeld de morele plicht laakbaar gedrag van zijn personages expliciet te
veroordelen? Ja, zeggen velen, die het gezegde ‘Wie zwijgt stemt toe’ ook op de
schrijver van toepassing achten en Gustave Flaubert voor de rechter dagen omdat
hij de zelfmoordpogingen van Emma Bovary niet expliciet veroordeelt. Neen, zeggen
anderen, die wijzen op het voorbeeld van Goethe die geen moreel oordeel uitspreekt
over de zelfmoord van de jonge Werther.
Hugenholtz kiest om twee redenen nadrukkelijk stelling tegen het streven naar
objectiviteit. Ten eerste acht hij objectiveit in de kunst onmogelijk: literatuur gaat
over menselijk handelen en menselijke gevoelens en bij de ontleding daarvan zal
altijd een persoonlijke mening doorklinken. De schrijver is immers een zedelijke
persoonlijkheid en neutraliteit op het gebied van het zedelijke is volgens Hugenholtz
onmogelijk. Niet dat hij het betreurt dat de kunstenaar noodzakelijkerwijs zijn
‘subjectiviteit’ in de waarneming zal mengen. Het is juist, en dat is het tweede
argument, nadrukkelijk de taak van de schrijver een moreel oordeel uit te spreken.
Objectiviteit is niet alleen onmogelijk, het is ook ongewenst. Onder verwijzing naar
een discussie in Adriaan de Merival, een roman van Allard Pierson uit 1866, besluit
Hugenholtz:
Daarom vereenig ik mij met het oordeel van de beminnelijke Anna van
Graven in den Adriaan de Merival, wanneer zij zegt dat dat volstrekte
gemis van een parti pris, die volslagen onbevangenheid, of liever die gelijke
liefde tot al wat de natuur, al wat de werkelijkheid aanbiedt, die Dr. Beelen
zoo zeer roemt in Goethe, haar in den diepsten zin des woords onzedelijk
schijnt (...).8
Het streven naar objectiviteit in de kunst is onzedelijk omdat het strijdig is met de
zedelijke aard van de mens; ook druist het in tegen het doel van de kunst.

Het doel van de kunst
Het doel van de kunst volgens het esthetisch realisme is, naar Hugenholz' zeggen:
‘Getrouwe, liefdevolle en onpartijdige waarneming der werkelijkheid bij het licht
6
7

8

De beeldend kunstenaar is beperkter in zijn middelen en kan zijn mening minder expliciet
tot uitdrukking brengen. Vandaar dat deze discussie zich vooral in de literatuurkritiek afspeelt.
De derde mogelijkheid: dat de kunstenaar impliciet zijn oordeel kenbaar maakt, wordt in het
derde kwart van de negentiende eeuw veel minder vaak besproken. Dit zou betekenen dat
inhoud en vorm, individuele vorm en gedachte volkomen in elkaar geschoven zouden kunnen
worden.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 614-615.
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van het aesthetisch ideaal’. Het enige doel dat Goethe kent is de schoonheid; vandaar
dat Hugenholtz spreekt over het ‘aesthetisch ideaal’ van Goethes realisme. Wat het
esthetisch realisme mist, is een zedelijk doel en dit is de tweede reden waarom
Hugenholtz het esthetisch realisme niet kan aanvaarden. Literatuur heeft volgens
Hugenholtz een directe
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zedelijke taak: zij moet ‘de leidsvrouw der openbare meening’ zijn, en de schrijver
moet willen ingrijpen in de gebeurtenissen van de dag.9 Vol lof is Hugenholtz
bijvoorbeeld over Charles Dickens die het Engelse rechtssysteem hekelt, over
Thackeray, die de hypocrisie van de moderne samenleving blootlegt en over Ivan
Toergenjew die schrijft over goede en slechte kanten van het oude en het nieuwe
Rusland.
De ware dichter (...) getuigt niet enkel van de eeuwige wetten, die gelden
in het rijk der zedelijkheid en der schoonheid, maar hij past ook die wetten
toe op zijn tijd, zijn volk en zijn omgeving, hij grijpt in 't volle
menschenleven, maar om het te meten aan den maatstaf van zijn ideaal en
het dienovereenkomstig te hervormen, hij legt de hand op de bloedige
wonden die gapen in 't persoonlijk, huiselijk en maatschappelijk leven, hij
gispt en hekelt bijzondere en openbare gebreken en spaart den geesel der
satire niet.10
De ware dichter is een profeet die de maatschappij haar gebreken en haar toekomst
wijst. Daartoe is de schildering van goed en kwaad niet voldoende. De schrijver moet
gispen en hekelen, moet de werkelijkheid toetsen aan zijn ideaal en van zijn
bevindingen verslag te doen. En daarmee zijn we beland bij het derde verschilpunt
tussen het esthetisch en het ethisch realisme.

De voorwaarden van het schone
Wanneer mag men spreken van schoonheid? ‘Getrouwe, liefdevolle en onpartijdige
waarneming der werkelijkheid (...) gemeten aan den maatstaf van het
schoonheidsideaal’, luidt het antwoord van het esthetisch realisme. Het esthetisch
realisme kent maar één maatstaf voor het schone: de schoonheid zelf. Het acht al het
bestaande principieel gelijkwaardig en gaat ervan uit dat alles wat bestaat alleen
daarom in overeenstemming is met de wetten der rede. Of het bestaande goed is, is
volgens het esthetisch realisme niet van belang. Goethe stelt dat de kunstenaar alleen
dat uit de werkelijkheid moet selecteren wat zijns inziens aan die eis van schoonheid
voldoet. Voor het ethisch realisme daarentegen telt het goede net zo zwaar. Alleen
wat aan de criteria van het ware, het schone en het goede voldoet, mag ideaal worden
genoemd. Alleen dan voldoet het ideaal aan de eisen der rede en alleen dat ideaal is
waardig in de kunst tot uitdrukking te worden gebracht.11

Het esthetisch realisme in de letterkunde van de negentiende eeuw
9
10
11

Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 623.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 617.
In de oude opvatting betekende dit dat al het slechte en lelijke uit de kunst (dat wil zeggen
het gebied van het ideale) moest worden verbannen, maar dat is uiteraard Hugenholtz'
bedoeling niet. Hij eist dat dat wat als ideaal, als navolgenswaardig wordt voorgesteld aan
bepaalde eisen van zedelijkheid voldoet.
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De natuurwetenschap beziet de mens als een fysiologisch verschijnsel dat volgens
zekere natuurwetten handelt, en niet als een zedelijk wezen dat besef heeft van goed
en kwaad en persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn daden. In de negentiende eeuw
hebben de natuurwetenschappelijke studie en methoden meer en meer veld gewonnen
en volgens Hugenholtz delen de aanhangers van het esthetisch realisme het
wereldbeeld van de natuurwetenschappers. Het ontbreken van iedere zedelijke
maatstaf is volgens hem echter
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hoogst gevaarlijk, en de laatste jaren zijn de gevaren van dit realisme onweersprekelijk
aan het licht gekomen, op de eerste plaats in de literatuurkritiek.
Daar is een gezond, maar daar is ook een ziekelijk realisme, en het laatste
is helaas! aan de orde van den dag. Het dweept met de werkelijkheid, die
tastbaar is en zichtbaar, maar is blind voor de idee die daarachter schuilt.
Het eerbiedigt geen andere wet dan die van het fait accompli. Het meet
de letterkundige producten niet met den maatstaf van schoonheid en
zedelijkheid, maar stelt zich alleen ten doel ze te beschrijven en te
ontleden.12
De vertegenwoordiger bij uitnemendheid van deze zedeloze literatuurkritiek is Henri
Taine, wiens literatuurhistorische werk volgens Hugenholtz voldoet aan alle eisen
van taal en stijl, vele oorspronkelijke gedachten bevat en boeiend is van vorm, maar
ondanks deze kwaliteiten iets wezenlijks ontbeert, namelijk de ziel, het leven: ‘Omdat
Taine's menschen geestelijk leven, zijn persoonlijkheid buiten rekening laat, omdat
hij in den mensch niets anders ziet dan een verzameling van hoogere en lagere
instincten’. Taine behandelt de schrijvers als het produkt van drie factoren: ras, milieu
en moment en met afschuw spreekt Hugenholtz over de uitdrukking ‘machine
humaine’ die Taine met ‘stuitende voorliefde’ bezigt. Het is tekenend dat Taine juist
de cynische dronkaard Falstaff aanwijst als het personage waarmee Shakespeare zich
het meest verwant voelde. Taine heeft geen oog voor wat Hugenholtz noemt ‘de
zedelijke schoonheid’ van het werk van Shakespeare of andere grote schrijvers.
Niet alleen in de kritiek, ook in de moderne verhalende literatuur is het gevaar van
het niet-ethische realisme genoegzaam gebleken. De werken van Franse schrijvers
als Flaubert en Dumas-fils, en van Nederlandse schrijvers als Van Lennep (Klaasje
Zevenster), Gerard Keller (Van huis) en Busken Huet (Lidewyde) hebben volgens
Hugenholz bewezen dat de letterkunde niet zonder een zedelijk ideaal kan.
Ja, met het geloof aan het ideaal dreigt uit onze modernste literatuur te
wijken 't gevoel voor kieschheid en voor kuischheid, de pieteit voor 't
onuitsprekelijke en de eerbied voor het onbeschrijfelijke, het humanisme
ontaardt langs dezen weg in bestialisme en dreigt ons mee te slepen in den
poel der brutaalste platheid en der grofste zedeloosheid.13
Wil de literatuur haar verheven taak vervullen en leidsvrouwe zijn van de publieke
opinie, dan moet zij een zedelijk ideaal verkondigen. Een zedelijk ideaal zonder
godsdienst is niet mogelijk. Daarom moet de band tussen godsdienst en letterkunde
hersteld worden. Dit is de kern van Hugenholtz' opstel, dat niet voor niets als titel
draagt: ‘Godsdienst en letterkunde’.

Godsdienst en letterkunde

12
13

Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 619.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 622.
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De godsdienst en de moderne letterkunde zijn, aldus Hugenholtz, van elkaar
vervreemd geraakt. Zij gaan elkaar uit de weg en de situatie kan het best worden
omschreven als
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‘gewapende neutraliteit’. Hugenholtz betreurt dit. De moderne letterkunde is ‘de
hefboom der uitnemendheid der volksbeschaving’ en omdat zij zo'n invloed heeft
op wat de mensen denken, voelen en willen heeft de moderne schrijver een zware
verantwoordelijkheid, die hij alleen naar behoren kan vervullen wanneer de band
tussen godsdienst en letterkunde wordt hersteld.14 Niet dat Hugenholtz de
godsdienstige lectuur van vroeger tijd terug zou willen. Dergelijke lectuur behoort
tot een tijd waarin een scherpe scheidslijn bestond tussen gewijde en ongewijde
lectuur. De scheidslijn wordt nu bepaald door het antwoord op de vraag of het werk
een zedelijk ideaal uitdrukt. En wat is de basis van een zedelijk ideaal? Noch de
natuurwetenschap, noch de filosofie kan een basis verschaffen voor een dergelijk
ideaal. Alleen de godsdienst geeft afdoende gronden te geloven in de goedheid en
zedelijke grootheid van de mens en in een betere wereld in de toekomst. Alleen het
geloof in God rechtvaardigt het geloof in de mensheid: ‘dan alleen kan de literatuur,
als de leidsvrouw der openbare meening haar voeren in het rechte spoor, wanneer
een religieus beginsel haar bezielt en 't haar niet ontbreekt aan een zedelijke
strekking’.15 Daarmee is het wezenlijke verschil gegeven tussen het esthetisch en het
ethisch realisme.

Ethisch en esthetisch realisme
Het esthetisch realisme gelooft slechts in schoonheid, en staat onverschillig tegenover
religie en mensheid. De ethisch realisten geloven in God, daarom geloven ze in een
ideaal en beschouwen ze de mens als een zedelijk wezen dat door hogere krachten
dan natuurwetten wordt geleid. Volgens het esthetisch realisme is schoonheid het
doel van de kunst en moet de schrijver streven naar een trouwe, liefdevolle en
objectieve weergave van de contemporaine werkelijkheid. Daartegenover staat het
ethisch realisme, dat de kunst een zedelijk doel toeschrijft, zegt dat de kunstenaar
zijn werk moet toetsen aan de eisen van het ware, schone en goede en dat hij in zijn
werk blijk moet geven van getrouwe, liefdevolle en betrokken waarneming van de
contemporaine werkelijkheid.16
Het esthetisch realisme is volgens Hugenholtz een onzedelijk, een ziek realisme;
het ethisch realisme het gezonde realisme. Het esthetisch realisme gelooft niet in een
zedelijk ideaal, gelooft dus niet in de mogelijkheid van verbetering en is fatalistisch.
Het esthetisch realisme hecht ‘aan de zinnelijke en aesthetische meer dan aan de
morele en religieuze zijde van 't menschelijk wezen’. Het ethisch realisme gelooft
heilig in de mogelijkheid de wereld te verbeteren en omdat ieder individu ook zichzelf

14
15
16

Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 614.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 623.
Naar ik veronderstel heeft Hugenholtz zich laten inspireren door Schleiermacher, die in Der
Christliche Glaube twee levensrichtingen onderscheidt: de esthetische, die het zedelijke aan
het natuurlijke ondergeschikt acht, en de teleologische of zedelijke, die het natuurlijke aan
het zedelijke onderwerpt (zie: Friedrich Schleiermacher, Der Christliche Glaube nach den
Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhänge dargestellt (2 delen). Hier deel
1, § 9).
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kan verbeteren, beschouwt het ieder mens persoonlijk verantwoordelijk voor zijn
doen en laten.17 Die verantwoordelijkheid

17

Volgens Hugenholtz is ‘de vraag naar de verhouding tusschen het individu en de massa, de
vraag of de mensch enkel waarde heeft als deel van 't groot geheel (...), dan of hij in zich
zelf zijn doel en zijn bestemming vindt’ het probleem bij uitstek dat in de moderne literatuur
tot uitdrukking moet komen. Shakespeare, Lessing en George Eliot hebben deze vraag in
christelijke zin beantwoord, want zij benadrukken de waarde en de verantwoordelijkheid
van het individu (p. 627-629). Dit vraagstuk komt nader aan de orde in § 7.6.
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geldt zeker voor de schrijver, die in zijn werk dan ook duidelijk zijn voor- en afkeuren
moet uitspreken.
Volgens Hugenholtz is Lessing de personificatie van het ethisch realisme in de
achttiende eeuw; Goethe die van het esthetisch realisme. In de moderne letterkunde
overheerst het esthetisch realisme, maar het ethisch realisme is in de negentiende
eeuw niet zonder invloed. In Nederland gaf J.J. Cremer, met zijn Anna Rooze, een
specimen van de ‘gezond-realistische roman’, waarin ‘zorgvuldige waarneming der
werkelijkheid’ is gecombineerd met ‘een gezond zedelijk optimisme’.18 In Duitsland
levert Fritz Reuter werken in dit genre. De koningin van het ethisch realisme is echter
de Engelse schrijfster George Eliot. In haar werk vindt Hugenholtz ‘het realisme van
den echten stempel’. Na lezing van haar werk is men geneigd met een van haar
personages uit Felix Holt, te roepen: ‘ik heb een gevoel als had ik nu meer geloof in
alles wat goed is’.19 En dat is het ware doel van de kunst: het vergroten van het geloof
in het goede. ‘Alles is gewijd en gezond wat uitgaat van een vast geloof in de
menschheid en de heerlijke bestemming die God haar heeft gegeven en elke schrij
ver die (...) ons in de ziel grijpt en geloof aan het Ideale bij ons wekt’ heeft aan zijn
bestemming voldaan.20

7.2 M. Emants, ‘Zoo'n middenman, wat heb je er an’ (1870)
In het septembernummer uit 1870 van Quatuor, een tijdschrift dat wordt uitgegeven
door een Haagse vriendenkring waartoe onder andere Marcellus Emants en Frits
Smit-Kleine behoren, verschijnt ‘Een tweetal brieven’, waarin Alleh verslag doet
van een gesprek over realisme en idealisme. In de discussie speelden zovele kwesties
dooreen, dat het de briefschrijver naar zijn zeggen ‘onmogelijk scheen hiervan een
samenhangend betoog te maken’ en Alleh (lees: Emants) moet zich beperken tot een
overzicht van de argumenten over en weer.21 Hij begint met de argumenten van de
idealist.
Volgens de idealist moeten realisten zich nauwkeurig houden aan de werkelijkheid,
wat vooral in de landschapschilderkunst tot oninteressante en zelfs afstotende werken
leidt. Zijns inziens waren alle grote kunstenaars idealisten, en hij wijst onder andere
op de Griekse kunstenaars die goden en halfgoden verbeelden als idealen van
schoonheid, wijsheid en kracht en op de middeleeuwse epiek waarin de ridders typen
zijn van moed en trouw. Toen de invloed van de burgerij toenam, kreeg de literatuur
18
19

20
21

Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 625.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 626-627. Dat Hugenholtz niet alleen stond in
deze mening blijkt uit het artikel van Clazien Verheul over ‘Ethisch realisme: de ontvangst
van de romans van George Eliot in Nederland in de periode 1860-1881’ (1984).
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 623.
Alleh [Marcellus Emants], ‘Een tweetal brieven’, Quatuor 1870, p. 41-43, 49-50. Emants
zegt deze brieven te schrijven naar aanleiding van ‘eene levendige woordenwisseling’ tussen
leden van Quatuor. Nop Maas vermoedt dat deze discussie ook inderdaad heeft
plaatsgevonden. Omdat Maas in zijn proefschrift over Marcellus Emants' opvattingen over
kunst en leven in de periode 1869-1877 (p. 17-26) uitvoerig verslag doet van dit artikel houd
ik de bespreking beknopt.
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inderdaad ‘eene meer realistische strekking’, maar romans en toneelwerken bleven
ideaal van karakter omdat uiteindelijk het kwade werd gestraft en het goede beloond.
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Daarna komt de realist aan het woord. Deze stelt dat het onzinnig is de Griekse
kunstenaars ‘idealisten’ te noemen. Kenmerkend voor de realist is dat hij in de natuur
een vorm vindt om zijn gedachte tot uitdrukking te brengen.
Hadt gij mij dus een voorbeeld voor het realisme gevraagd, ik had u juist
de Grieken genoemd, omdat bij hen zich die schoone, natuurlijke harmonie
tusschen het materieele en het spiritueele vertoont, die welk de realisten
huldigen, maar die de idealisten schijnen te verachten door hunner
verwerping van het stof en de verheerlijking van den geest.22
Idealisten menen dat ideale schoonheid ontstaat door zoveel mogelijk van de
werkelijkheid af te wijken.23 Ware schoonheid is echter volgens de realist alleen in
de natuur te vinden. De kunstenaar ziet schoonheid waar de gewone beschouwer
slechts alledaagsheid waarneemt, hij ziet het ideaal in de werkelijkheid. Ten onrechte
denkt de idealist dat de realist zich strikt aan de feitelijke waarheid moet houden.
Natuurlijk moet ook de realistische kunstenaar selecteren en ordenen, weglaten en
bijvoegen, maar hij mag de grenzen van het natuurlijke niet overschrijden.24
Aan het slot van de brief verklaart Alleh het eigenlijk met beide partijen eens te
zijn, en daarom vraagt hij raad aan zijn correspondent ‘x’, wiens reactie in het
oktobernummer van Quatuor is opgenomen. X schrijft:
Realist en idealist zijn het in de hoofdpunten volkomen eens, beide
richtingen zijn even goed maar ook de uitersten in beide even verkeerd.
De realist zoekt het schoone in de natuur en geeft dit in zijne werken weer;
de idealist tracht zich iets schooners voor te stellen, doch moet desniettemin
binnen de grenzen der natuur blijven. (...)
Waarin ligt dan het aangenomen verschil tusschen beide richtingen? Dit
heeft vooral zijn oorsprong te danken aan de ongelukkige uitdrukking pur
sang. Men zal u spreken van een realist pur sang. Deze persoon daalt zoo
laag mogelijk af in al wat onrein is, neemt het leelijkste dat hij vinden kan,
reikt u dit aan op een zilveren lepel en zegt: ‘dit is kunst’. Een idealist pur
sang maakt een mengelmoes van allerlei deugden en schoonheden, klimt
op de hoogste sport van de ladder zijner fantasie, werpt u van daar dat
moes in de oogen en zegt eveneens: ‘dit is kunst’. De kenmerken der
uiterste
22
23

24

Alleh [M. Emants], ‘Een tweetal brieven’, p. 42.
Volgens de realist bereiken de zogenaamde idealistische romans alleen dat de jeugdige
minnaar hoopt dat het huis van zijn geliefde in brand vliegt, ‘niet om haar te redden (dat is
te realistisch), maar om samen in de vlammen den dood te vinden’.
Alleh [M. Emants], ‘Een tweetal brieven’, p. 42. ‘'t Belachelijkst, zegt gij, toont zich het
realisme in de schilderkunst. Ik antwoord; 't belachelijkst toont zich het idealisme in de
schilderkunst. Uwe bijgebrachte voorbeelden staven niets. Geen realist zal u dwingen een
landschap te volgen zooals het daar ligt. Verplaatsing staat vrij, licht en schaduw zijn
willekeurig. Zorg slechts dat de lichamen rond zijn, dat het verschiet niet op den voorgrond
staat, dat het zonlicht gloed heeft, enz. Docht wat zoudt gij hier met idealisme aanvangen?
Wilt gij geesten schilderen? Pas op, Ary Scheffer, le peintre des âmes, heeft het nooit verder
gebracht dan lange, magere, ziekelijke menschen. (...) Neen, idealist, geloof mij, de natuur
kunt gij niet verbeteren’.
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consequentie of inconsequentie eener richting worden voor die richting
zelve genomen; ziedaar den oorsprong van alle verdeeldheid (...).25
Volgens X beschuldigen realisten en idealisten elkaar van overdrijving van een
principe dat in beginsel waardevol is. Daar komt nog iets anders bij. Realisten zeggen
dat idealiseren hetzelfde is als ‘mooier maken’, idealisten beschouwen het ‘ideaal’
als een onbestaanbare volmaaktheid. X acht het niet moeilijk het ware midden te
ontvouwen. De schoonheid moet niet buiten, maar in de natuur worden gezocht en
de kunstenaar moet dus natuurlijke vormen gebruiken om zijn idealen uit te drukken.26
Mijn antwoord aan uwe realistische en idealistische vrienden zou dus zijn:
Wees idealist in de keuze van uw onderwerp, d.i. laat het streeven naar
hooger, naar schooner, dat in de natuur altijd merkbaar is geweest, laat dit
streven uw richtsnoer zijn en gij zult in uwe opvatting niet ver van den
goeden weg kunnen afdwalen. Maar begeeft gij u eenmaal aan de uitvoering
van het gekozen onderwerp, wees dan realist.27
X/Emants' opvatting van het realisme en het idealisme bevat, zoals hij ook zelf weet,

weinig nieuws. In Frankrijk werden de schilders die noch tot de romantiek pur sang,
noch tot het strenge classicisme behoorden, de schilders van het ‘juste-milieu’
genoemd,28 en met enige zelfspot stelt X/Emants aan het slot: ‘Ziehier (...) eene
mening, die mij in uwe oogen wellicht zal maken tot “zoo'n middenman, wat heb je
er an”’.29 Belangrijker is dat uit de verschijning van dit artikel blijkt dat de
belangstelling voor het realisme groeit en dat men behoefte heeft aan artikelen waarin
geprobeerd wordt een zeker overzicht te geven van de argumenten voor en tegen.
Dat laatste blijkt ook uit een artikel dat hetzelfde jaar verschijnt in Wetenschappelijke
bladen.

7.3 Emilio Gioberti over het realisme in kunst en letteren (1870)

25

26

27
28
29

Alleh [M. Emants], ‘Een tweetal brieven’, p. 49. Deze brief is zogenaamd geschreven
door ene ‘X’, die overigens wel vraagtekens plaatst bij de omschrijving van ‘realisme’
en ‘idealisme’ in Allehs verslag: ‘Let wel dat ik deze woorden spreek in de beteekenis
daaraan toegekend in uwe letteren. Of de opvatting dezer kunstrichting juist is, dit durf
ik niet beslissen’.
Dit betekent bijvoorbeeld dat personages in romans en toneelstukken, als echte mensen, een
mengsel moeten zijn van goed en kwaad en dat zelfs een dichter zich verre moet houden van
sprekende dieren of sprookjesfiguren.
Alleh [M. Emants], ‘Een tweetal brieven’, p. 50.
Leo Ewals, Ary Scheffer. Sa vie et son oeuvre (1987), p. 40.
Emants maakt hier een toespeling op De Génestets vers over ‘De man van 't ware midden’
(no. XLV in de Leekedichtjes): ‘'k Heb mijn bekomst van 't midden, want / Men krijgt er,
als een kwade jongen, / Thans klop van de' een en de' andren kant, / En wordt geduwd en
plat gedrongen. / Zoo'n middelman, / Wat heb je er an? / Zoo'n sukkelaar, Zoo'n modderaar!’
In zijn bijdrage ‘Over het realisme in de Nederlandse letterkunde na 1870’ (1929) noemt P.
Valckhof Emants als een van de ‘wegbereiders’ van het realisme in de letterkunde. Emants'
bijdrage uit 1870 rechtvaardigt deze typering niet.
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‘In de laatste jaren is er in de taal der letterkundigen en kunstenaars een woord
gangbaar geworden, dat in stede van de gedachten te vereenvoudigen, de meeningen
te verklaren,
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en de beoordeelingen te bevestigen, verwarring, onzekerheid en duisternis heeft doen
ontstaan’, aldus de Wetenschappelijke bladen in 1870. Dit woord stamt uit Frankrijk,
‘en aldaar geboren te midden der staatkundige woelingen van 1848, een tijdperk
alleszins gunstig voor nieuwe instellingen en geloofsbegrippen’ werd het gebruikt
in de schilderkunst en overgenomen voor de andere takken van kunst. ‘Dit woord is
“Realisme”’.30
De redactie van de Wetenschappelijke bladen bloemleest veelal uit Franse, Duitse
en Engelse tijdschriften, maar dit door een zekere Emilio Gioberti geschreven artikel
is ontleend aan de Italiaanse Rivista Contemporanea. Het eerste deel van het artikel
zou, in zijn beknoptheid, onpartijdigheid en overzichtelijkheid, zo als inleiding kunnen
fungeren voor een bundel over de standpunten van de voor- en tegenstanders van
het realisme, de verwijten die over en weer gemaakt worden en de patstellingen in
de discussie. Ik volg Gioberti op de voet.

De antieke en de nieuwe school
Het woord ‘Realisme’ heeft, aldus Gioberti, geleid tot bittere verwijten en spot tussen
twee verschillende partijen in de kunst. Al snel werd het gebruikt om de grens aan
te geven tussen twee scholen: de ene school, die zich oriënteert op het verleden,
gebruikt de term ‘realisme’ om ‘een verfoeijelijke heiligschennis’ aan te duiden; de
andere school, die naar het nieuwe streeft, heeft het woord ‘realisme’ enthousiast
aanvaard en het begroet als ‘een teeken van verlossing en wedergeboorte’. De eerste
school, door Gioberti ‘de antieke’ genoemd, verlangt naar vroeger tijden, naar wat
men beschouwt als een gouden eeuw, waarin grote daden, schone kunst en heilige
overtuigingen nog een kans kregen. De nieuwe school bestrijdt deze mening over de
moderne tijd. Op sociaal, politiek en godsdienstig gebied maakt men zich los uit de
kluisters van oude regels en geboden en het is onvermijdelijk dat ook de kunst zich
losmaakt van versleten conventies, zo beweert zij.31 De kunst moet zelfstandig zijn,
30

31

Emilio Gioberti, ‘Het realisme in kunst en letteren’, Wetenschappelijke bladen 1870 II, p.
399-424: 399. Dit artikel is een vertaling van ‘Del realismo nello lettere e nelle arti’, dat
verscheen in de Rivista contemporanea nazionale Italiana 18 (1870), deel LX, p. 12-30.
Tussen 1866 en 1870 verschijnen geen andere bijdragen van Gioberti in de Rivista
contemporanea. Volgens de Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a tutto
il 1899 zijn er ook geen zelfstandige werken van Emilio Gioberti uitgekomen. E. Gioberti
heeft dus waarschijnlijk niet veel meer geschreven dan dit ene overzichtsartikel over het
realisme. Het exemplaar van de Rivista contemporanea van de UB-Amsterdam stamt uit de
collectie Potgieter. Mogelijk heeft Potgieter de redactie van de Wetenschappelijke bladen
op dit artikel geattendeerd.
Gioberti, ‘Het realisme’, p. 400. ‘Is dan onze eeuw, zegt zij, niet die der omwenteling in
gedachten en daden? Ziet men niet reeds in de maatschappelijke orde de gelijkheid tusschen
man en vrouw erkend, het evenwicht tusschen kapitaal en arbeid, de verdeeling van den
eigendom, en de vereeniging der individuus? - Op staatkundig gebied, naar buiten erkenning
der nationaliteit, de vurig gewenschte algemeene ontwapening, eeuwigdurenden vrede,
algemeen kosmopolitisme; naar binnen, vrijheid, van verkiezing, gelijkheid van burgerlijke
en staatkundige rechten, en individueele verantwoordelijkheid? - In het godsdienstige eindelijk,
onbeperkte vrijheid van denken en belijdenis, onbepaald gebruik van verstand en rede, die
grootste gaven der natuur, onbelemmerd onderzoek van wijsgeerige begrippen en
overeenstemming tusschen godsdienst en beschaving? En indien men naar dit alles streeft,
zou dan de kunst alleen stil blijven staan en geen deel nemen aan de algemeene beweging?
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haar eigen regels stellen en vrij de vleugels kunnen uitslaan in ‘het rijke veld der
natuur’ waar zij nieuwe krachten kan opdoen.

zij alleen onaangetast blijven door de vernieuwingswoede, die de oude wereld doet schudden?
Van lieverlede toch worden de waarheden, tot hiertoe als heilig beschouwd, door andere
vervangen. En velen, zij het ook met weerzin en moeite, overwinnen hun ingewortelde
vooroordeelen’.
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Welke school verdient de voorkeur: de antieke of de nieuwe? Volgens Giorberti
hebben beide programma's aantrekkelijke kanten. De antieke school spreekt vooral
tot het gevoel. Zij verdedigt de waarde van de verbeelding en de bezieling in de kunst
en zij staat in haar recht: wie zou bijvoorbeeld de waarde van het oude epos willen
ontkennen? De nieuwe school spreekt meer tot de rede en wil oude vooroordelen en
bijgeloof vernietigen. Ook dit streven heeft rechten. Gioberti stelt zich ten doel een
streng onderzoek uit te voeren naar de feiten en de argumenten van beide scholen,
om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Het pleidooi der oude school
Het oordeel van de oude school over het realisme is niet moeilijk samen te vatten:
Het realisme, zegt deze, is de verloochening, de tegenstelling van het
schoone. Het vermeit zich in nietigheid en platheid; het wentelt zich in
het slijk, zonder zich ooit tot zachte, teedere of grootsche gedachten te
verheffen; 't is alles, twijfelzucht, dorheid of vertooning van 't geen gemeen,
onbeduidend, afschuwelijk is - en waarlijk, indien het realisme werkelijk
zoo ware als het hier wordt voorgesteld, zou het een gedrochtelijke
uitvinding zijn en blijven, als men er bij voegt dat het uitsluitend, en dus
tegenstrijdig met de waarheid is.32
Hugo's roman Les misérables is in de ogen van de oude school een typisch voorbeeld
van realisme in de letterkunde, van die school die niet alleen uitsluitend het lage en
platte beschrijft maar daarbij ook nog alles bij de naam noemt, terwijl een meer
bevallige omschrijving in algemene termen veel beter zou voldoen. Realistische
beeldhouwers verloochenen de waarde van de lijnen en onder het mom dat de
beeldhouwer de natuur niet mag verraden, verkleint men de natuur tot het formaat
van snuisterijen. In de schilderkunst beeldt men allerhande onbeduidende voorvallen
en onbekende personen af, en landschapschilders verbeelden de natuur in haar meest
prozaïsche vorm (een verdroogde beek, een kale stam in een eenzaam landschap)
met een voorliefde voor afwijkende omstandigheden, bijvoorbeeld een uitzonderlijke
lucht. In de muziek heeft het realisme geleid tot een volstrekte ontkenning van de
waarde van de melodie, waardoor niemand de onbegrijpelijke liederen van Meyerbeer,
Gounod of Wagner kan nazingen of fluiten. Deze muziek is niet uit inspiratie, maar
uit berekening ontstaan, het is bedachte muziek, en ‘bereekening is verloochening
der kunst’.33 Achter het realistische vaandel ‘Waarheid’ schuilt goedkoop bedrog,
waardoor het publiek zich ten onrechte laat verschalken. De realistische kunst is
maakwerk en de realisten ontkennen de waarde van de hogere inspiratie en de fantasie.
De enige waarheid die belangrijk is in de kunst is de schoonheid: ‘het ware in de
kunst is het schoone’, aldus de antieke school.

32
33

Gioberti, ‘Het realisme’, p. 401-402.
Gioberti, ‘Het realisme’, p. 403.
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Het pleidooi der nieuwe school
Allen die zich achter het vaandel van het ‘Realisme’ hebben geschaard, keren zich
tegen de illusies, de droombeelden en de hersenschimmen van de oude school. Zij
eisen dat er
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een einde komt aan het gemaakte en gekunstelde van de klassieke richting en het
onmogelijke van de romantische; aan de vaste patronen en de clichés van de opera's,
zowel in het verhaaltje (de gedwarsboomde verliefde tenor, de jaloerse bas) als in
de muzikale opbouw (aan het einde altijd een allegro, of de hoofdpersonen nu gelukkig
zijn of niet). De kunst moet rekening houden met de regels van het gezond verstand,
de logica en de werkelijkheid. Dan kan de kunst ook voldoen aan de eis die deze
praktische tijd mag en moet stellen: dat zij niet alleen verpozing van de geest is, maar
ook middel tot beschaving. De moderne kunstenaar heeft een maatschappelijke taak
en hij mag zich niet terugtrekken in een gedroomde wereld.34 Daarom moet hij binnen
de grenzen van het ware blijven.

Het ware realisme
Gioberti onderzoekt de verwijten die de oude en de nieuwe school elkaar maken.35
Heeft het realisme gelijk wanneer het zegt de waarheid in pacht te hebben en heeft
de oude school gelijk wanneer ze het monopolie op bezieling en ingeving opeist?36
Is het waar dat het realisme alleen te vinden is bij moderne schrijvers en dat de
klassieke schrijvers er zich wijselijk verre van hielden? Als Homerus zijn
mythologische personen uitgebreid aan tafel laat aanzitten en hij tot in de kleinste
details gevechten en veldslagen beschrijft, als hij het afscheid tussen Hektor en
Andromache schildert terwijl het kind met de helm van zijn vader speelt, is Homerus
dan niet tegelijkertijd realist, zo vraagt Gioberti zich af. En wat te zeggen van de
‘naakte waarheid’ waarmee tragedieschrijvers als Aischylos, Euripides en Sophocles
‘als met het ontleedmes der anatomie’ het verdriet van Prometheus, de haat der
Atriden, de woede van Medea, de avonturen van Oedipus tot in de kleinste
bijzonderheden schilderen?37 Wat te zeggen van het werk van Aristophanes, van
Menander, Plautus en Terentius; van het realisme in het bijbelboek over Job, de
Klaagliederen van Jeremia en de zinnelijke beelden van het Hooglied? Hoe oordeelt
de oude school over de lokale kleur waarmee Vergilius de gebeurtenissen in de
Aeneïs schildert; over de praktische lessen in Ars amatoria van Ovidius; over het
materialisme en atheïsme van Lucretius? Is dit niet allemaal ‘realisme’? Gedetailleerde
beschrijvingen, aandacht voor het onzedelijke, het praktische, het ware: alles wat het
realisme wordt verweten, is ook in de zo hoog geprezen oude letterkunde aanwezig.
34

35

36
37

Gioberti, ‘Het realisme’, p. 406. ‘De onverbiddelijke en onverzoenlijke aanhangers der oude
school maken niets dan een ijdele vertooning; zij hullen zich in den mantel van het zich zoo
noemende verhevene, en willen niet afdalen van het hooge voetstuk, dat zij voor elkander
in het Niet hebben opgericht, en waarop zij zich hebben geheschen, om van daar even te zien
hoe bij ons beneden op aarde de zaken zich toedragen’.
‘Om de twee scholen voor te stellen, hebben wij ons niet bediend van den thans gebruikelijken
term Centrum geheeten, zoodat we dan van een linker- en rechterzijde zouden spreken’,
voegt Gioberti eraan toe. In Nederland wordt de term ‘Centrum’ niet gebruikt, al gebruiken
critici soms politieke termen: denk aan Ten Brinks studie naar ‘De uiterste linkerzijde van
het Realisme’ uit 1863, en aan Opzoomers uitspraken in 1859 over de ‘alleenheerschappij’
van het realisme of het idealisme.
In twintigste-eeuwse terminologie omvat ‘bezieling en ingeving’ niet alleen ‘gedrevenheid
en inspiratie’, maar ook wat nu ‘scheppingskracht’ of ‘fantasie’ zou worden genoemd.
Gioberti, ‘Het realisme’, p. 408.
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Hetzelfde geldt voor de letterkunde van later tijd. Van Tasso en Ariosto, Bocaccio
en Rabelais, tot Shakespeare, ‘den grooten realist der XVIde eeuw’,38 Molière, Goethe,
Byron, Dickens, Hugo, Balzac en Auerbach toe. Bij allen ziet men die
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Gioberti, ‘Het realisme’, p. 410.
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combinatie van realisme en bezieling en hun werken leveren evenzovele bewijzen
tegen de stelling dat realisme en inspiratie elkaar uitsluiten.
Waren alzoo de grootste dichters en schrijvers, nadat ze in de sfeeren der
verbeelding rondgezweefd en hun vlucht genomen hadden naar de velden
der zinsbegoocheling, niet tegelijkertijd realisten, dat wil zeggen
onverbiddelijke beminnaars der waarheid, als zij nederdaalden tot bepaalde
feiten, aardsche dingen, ondergeschikte toestanden, en zelfs zóó nauw,
dat zij verdacht werden van dezelfde gebreken, die men aan het realisme
verwijt, wanneer of de gelegenheid, of het onderwerp, of welke beuzeling
ook hen deed nederstorten uit de verheven gewesten des hemels in de
werkelijke ellende en de naaktheid en alledaagschheid van het
onderaardsche? En hebben daarentegen de nieuwere realisten niet met een
krachtige borst de duizelingwekkende hoogten bestegen van het ware, het
plechtige, het fantastische en wonderbare, en zich die weten toe te eigenen
of te veroveren?39
Wat voor de letterkunde geldt, geldt evenzeer in de andere kunsten. Er is ook realisme
in door de oude school geprezen beeldhouwwerken als de Apollo van Belvedere40
en de werken van Michel Angelo waarin de anatomische lijnen zo zuiver worden
gevolgd. Hetzelfde geldt voor het werk van een contemporain beeldhouwer als Vela,
wiens beeld van ‘Napoleon op St. Helena’ - dat beeld van die ziekelijke man, gehuld
in dekens - een trouw beeld is van de werkelijkheid, maar tegelijkertijd leest men in
de blik van de zieke een wereld van grote gedachten en straalt het beeld teleurstelling
uit over het verleden en grimmige hoop voor de toekomst. Pogen niet alle schilders,
van alle tijden, op een of andere wijze de natuur te evenaren, of ze nu Da Vinci of
Poussin, Rembrandt of Holbein heten? En wie durft, anderzijds, ‘den adem der
bezieling in de poëzie des gevoels’ te ontkennen in het werk van contemporaine
realistische schilders als Delaroche, Gérôme, Meissonnier, Daubigny en Rousseau?41
Heeft inderdaad de oude muziekschool het alleenrecht op melodie en harmonie?
Hebben Glück, Bach, Beethoven en Mozart in hun tijd ook niet tegen allerhande
regels gezondigd?42
Gioberti's conclusie is duidelijk: ten onrechte acht men een kunst die zich niet
uitsluitend richt op de afbeelding van verheven schoonheid onverenigbaar met het
gebruik van de fantasie en ten onrechte acht men realisme onverenigbaar met
bezieling. Dan rijst de vraag hoe die fantasie werkt wanneer de kunstenaar zich moet
binden aan de vormen van de werkelijkheid.
39
40

41
42

Gioberti, ‘Het realisme’, p. 412.
De Apollo van Belvedere gold onder andere bij Winckelmann als het volmaakte voorbeeld
van classicisme. Ieder museum, iedere academie had een kopie in huis, en, zoals H.W. Janson
(Wereldgeschiedenis van de kunst. Een overzicht van de voornaamste beeldende kunsten
van de dageraad der mensheid tot heden, p. 138) schrijft: ‘generaties studenten groeiden op
in de overtuiging dat dit beeld het wezen van de Griekse geest belichaamde’.
Gioberti, ‘Het realisme’, p. 414.
Omdat er ook op muziekgebied een discussie gaande is tussen een ‘oude’ en een ‘nieuwe’
school, bespreekt Gioberti ook deze. De leuze van het ‘realisme’ speelt - zoals hij ook zelf
aangeeft - in deze discussie echter nauwelijks een rol. Alleen Gioberti's persoonlijke
belangstelling verklaart zijn uitvoerige aandacht voor de muziek. Zijn uiteenzetting over de
verhouding tussen melodie en harmonie laat ik hier buiten beschouwing.
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De individualiteit van de waarnemer
Nadat Gioberti de wederzijdse verwijten van de oude en de nieuwe school heeft
ontkracht en heeft laten zien dat realisme en bezieling vanaf het begin der tijden in
alle vormen van kunst tegelijkertijd een rol gespeeld hebben, gaat hij over tot het
formuleren van zijn eigen standpunt. De basis van zijn opvatting vindt hij in de
kentheoretische overtuiging dat, afgezien van enkele onbetwistbare mathematische
en fysische waarheden, afgezien ook van eventuele geloofswaarheden, objectieve
waarheid niet bestaat en waarneming niet tot objectieve kennis leidt. Iedere
waarneming wordt altijd beïnvloed door de persoonlijke omstandigheden van de
waarnemer. Iedere gewaarwording en iedere gevolgtrekking die op basis van die
waarneming geformuleerd wordt, is altijd persoonsgebonden.
Zijn dus gewaarwording en beoordeeling verschillend, omdat onze
zintuigen van nature door omstandigheden en opvoeding ook verschillend
zijn, dan ontstaat uit zulk een verscheidenheid de individualiteit, door
welke iedereen zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen ik, zijn bijzondere
wijze van zijn heeft, door eigen kracht gedreven handelt en op die kracht
zijn eigen stempel drukt. Indien nu zulk een individu letterkundige werken
voortbrengt, dan zal hij een schrijver en geen kopist wezen. Hij zal zijn
eigen denkbeelden hebben, of wel, ontleent hij ze aan anderen, dan maakt
hij ze toch tot de zijnen door ze in den smeltkroes zijner eigen
persoonlijkheid te louteren; hij zal een eigen stijl hebben, waardoor hij
zich duidelijk van anderen zal onderscheiden. (...) Is hij realist of idealist,
liefelijk of ruw, verschrikkelijk of eenvoudig, hij zal altijd een
bewonderendswaardig schepper zijn (...). Hetzelfde geldt voor de
beeldhouw- en schilderkunst. Dat iedereen de natuur nabootse zoo als hij
haar ziet en gevoelt: een ieder trachte zoo waar mogelijk te zijn.43
Waarheid in een kunstwerk is volgens Gioberti overeenstemming tussen wat een
kunstenaar in het werk uitdrukt en wat hij persoonlijk heeft gezien, gedacht en gevoeld
bij de aanschouwing van de werkelijkheid. Daarom is kunst geen fotografie. Wat de
ziel waarneemt, blijft voor het fototoestel onopgemerkt en daarom kan de fotograaf
altijd slechts een gebrekkige weergave geven van de werkelijkheid. De ware
kunstenaar geeft, naast wat hij zag, tevens de indruk die het beeld op hem, als voelend
mens heeft gemaakt. ‘De fotografie is stom, terwijl de kunstenaar tot ons spreekt in
de taal zijner eigen opvatting. Ziedaar het verschil tusschen de schilderkunst en de
fotografie’.44

De noodzaak van oprechtheid
Uit het standpunt dat de ware kunstenaar een persoonlijke indruk kan geven, volgt
de eis dat de kunstenaar niet moet uitdrukken wat anderen hem hebben geleerd, maar
wat hij zelf heeft gedacht en gevoeld. De kunstenaar moet oprecht zijn. Dit maakt
43
44

Gioberti, ‘Het realisme’, p. 418-419.
Gioberti, ‘Het realisme’, p. 420.
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zijn werk niet eenvoudiger: het publiek heeft nu eenmaal meer waardering voor
iemand die een gevestigde meester volgt dan voor een kunstenaar die eigen wegen
zoekt, en Gioberti eindigt met een speciale wenk voor het publiek.
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Wij vermoeden dat de kwestie van het realisme op zich zelf meer een strijd
van woorden dan van feiten is. Wij betreuren er de noodlottige gevolgen
van, omdat dit woord, als de leus eener gewaande school, gelijk een
twistappel in de letterkundige en kunstwereld is geworpen, tot groot nadeel
van beiden. Oordeelt zelf. Als een nieuw genie optreedt, hoe zal hij
werken? Zal hij het spoor der meesters in de kunsten volgen? Dan
schreeuwen de verwoede nieuwlichters: weg met hem! hij is een kopist!
Zal hij slechts uit eigen bezieling scheppen? Dan willen de stijfzinnige
behouders hem kruisigen, omdat hij een realist is. - En wie zijn ten slotte
de kinderen van de rekening? De letterkunde en fraaije kunsten zelve.45
Laat iedere kunstenaar zijn oorspronkelijk aanleg ontwikkelen, zo bepleit Gioberti.
Daartoe moet het individu vrij kunnen denken en handelen. Zeker, er zijn grenzen,
maar die mogen niet door anderen worden bepaald. De enige beperkingen die de
kunstenaar mogen worden opgelegd, zijn de grenzen die de natuur hem stelt. Wanneer
de kunstenaar zich houdt aan de natuur zal het kunstwerk ook de gebondenheid aan
tijd en plaats van de individuele maker overstijgen en delen in de onsterfelijkheid
van de natuur. Zo nadert Gioberti zijn conclusie:
Is dus het realisme inderdaad de triomf van het kleingeestige, de uitsluiting
opgevoerd tot een stelsel, een tirannieke en teugellooze demokratie, die
alles omverwerpt en verloochent, wat aan het oude hecht, weg dan met
het realisme. Het is geen systema, het is een parti pris.
Zullen wij ons dan liever houden aan de onbegrijpelijke orakels,
raadselachtige uitspraken, gebruiken, vooroordeelen, aarzelingen, valsche
en huichelachtige vreesachtigheid, der tegenovergestelde school? Neen,
nooit of nimmer! In deze verlegenheid zullen we niet aarzelen te verklaren,
dat wij (en wie zou zulks niet willen?) apostelen van het realisme willen
zijn, bijaldien deze is de oprechtheid in de letterkunde en fraaije kunsten.
Op dit gebied zoowel als op elk ander van den menschelijken geest, zien
wij hoe de vrijheid, die schoonste straal van elke zaak, schitterende met
een helder, prachtig, verblindend licht, over alles zal heerschen. Haar ook
roepen wij aan, met den vromen eerbied der geloovigen, want zij zal de
gezalfde en de leus onzer tijden blijven.46
De beschrijving die de Italiaan Gioberti geeft van de discussie over het realisme
tussen de oude en de nieuwe school ontloopt de Nederlandse situatie niet erg, al komt
bij ons het thema fantasie versus arbeid minder prominent aan de orde. Belangrijker
is dat een tijdgenoot in staat blijkt de knopen in de discussie enigszins te ontwarren
en de discussie met zekere afstandelijkheid tot in zijn patstellingen toe te beschrijven,
wat een indicatie is voor het feit dat de discussie een nieuwe fase ingaat. Daarnaast
is het belangrijk op te merken dat de oplossing die Gioberti aandraagt voor het
probleem tussen de nabootsing van de werkelijkheid en de scheppende kracht van
de kunstenaar gebouwd wordt op een relativistisch
45
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Gioberti, ‘Het realisme’, p. 422.
Gioberti, ‘Het realisme’, p. 423-424.
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epistemologisch standpunt. Het besef dat de werkelijkheid een subjectieve constructie
is, levert de rechtvaardiging van een realistische kunsttheorie.47

7.4 Jan ten Brink en het ware realisme (1870)
‘In naam der waarachtige kunst’
‘De uiterste linkerzijde van het realisme’ van 1863 schreef Jan ten Brink naar
aanleiding van Gustave Flauberts Salammbô. In 1870 verschijnt ‘Een nederlaag van
het letterkundig Realisme’. Ook dit is geschreven naar aanleiding van een werk van
Flaubert, wiens werk bij Ten Brink heftige weerzin oproept. Ten Brink rechtvaardigt
de analyse van Flauberts afstotende werken met een argument en in bewoordingen
die typisch zijn voor het derde kwart van de negentiende eeuw:
Als de ervaring en de praktijk het onhoudbare van de eene of andere à
p r i o r i opgemaakte theorie hebben aangetoond, wordt het belangrijk dat feit vast te stellen als een kunstenaar zich met bekrompenheid aan eene
dergelijke theorie heeft vastgeklampt, als hij uit valsche doctrinaire gronden
zijn kunstgewrocht dwingt, om overeen te stemmen met het grillige stelsel,
't welk zijne sympathie verwierf (...), dan wordt het in naam der waarachtige
kunst zaak de nederlagen van zulk een dwalend artist ten ernstigste te
onderzoeken.48
Sinds 1848 heeft ‘de ervaring’ een onaantastbare status verworven als bron en
toetssteen van alle kennis.49 Onlosmakelijk verbonden met deze empiristische
opvattingis de achterdocht jegens alles wat lijkt op ‘theorie’, ‘ideologie’, ‘a-priori

47
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Dit is verrassend, omdat moderne literatuurwetenschappers de realistische kunstenaars vaak
een kentheoretisch naïef standpunt toeschrijven. Langs andere weg (de analyse van een aantal
romans uit de negentiende eeuw) komt Hanneke Mulder tot eenzelfde conclusie over de
onjuistheid van de stereotiepe opvatting dat de realisten in epistemologisch opzicht naïef
zijn (zie Hanneke Mulder, Literatuuren reflexiviteit: een realistisch perspectief (1992), p.
230). Zie voor de schilderkunst Bezucha, wiens bevinding luidt: ‘Being realistic about realism
means we acknowledge that the problems of representation found in the interpretation of
any painting are not reduced, and, in some cases, may actually be increased’ (Robert Bezucha,
‘Being realistic about realism. Art and the social history of nineteenth-century France’ (1982),
p. 2).
Jan ten Brink, ‘Een nederlaag van het letterkundig Realisme’, [over] L'Education
sentimentale. Histoire d'un jeune homme, van Gustave Flaubert, De Nederlandsche
spectator 1870, p. 77-79, 93-96, 126-129, 134-135: 77-78.
Al kort na 1848 bestaat er in ruime kring overeenstemming over de analyse en de moraal
van de revoluties van dat jaar: de opstandelingen poogden de socialistische theorie in praktijk
te brengen en zo heeft 1848 aangetoond dat vrijblijvend theoretiseren niet bestaat;
gedachtenexperimenten over een ideale maatschappij worden sindsdien met groot wantrouwen
bekeken. Het streven naar een meer empirische wetenschapsbeoefening en
wereldbeschouwing, vóór 1848 als onderstroom aanwezig, krijgt daardoor in korte tijd een
groot gezag.
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stelsels’, ‘bespiegeling’, ‘systeem’, ‘methode’ of hoe het kwaad ook wordt betiteld.50
Volgens de gangbare opvatting in het derde kwart van de negentiende eeuw draagt
iedere theorie in principe haar eigen veroordeling in zich. Het bovenstaande citaat
zit dan ook vol retorische wendingen. Ten Brink appelleert aan de positieve gevoelens
die ‘de ervaring’ opwekt en speculeert op het wan-

50

Wat Bucher schrijft over de ‘Theorie- und Spekulationsfeindlichkeit nach 1848’ in Duitsland
geldt ook voor Nederland (zie Max Bucher, ‘Voraussetzungen der realistischen
Literaturkritiek’ (1976), p. 36-38).
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trouwen jegens alle vormen van theorie. Volgens Ten Brink heeft ‘de praktijk’ (lees:
eerder werk uit de Franse realistische school) uitgewezen dat het kunststelsel van de
Franse realisten ondeugdelijk is. Toch blijft Flaubert proberen het gelijk van zijn
theorie aan te tonen. Ten Brink zal opnieuw aan de hand van de praktijk (ditmaal
L'Education sentimentale) het ongelijk van de theorie bewijzen: ‘(...) juist omdat ten
onzent nog dikwijls in het Realisme geloofd wordt en over Realisme wordt
geredekaveld, alsof er buitengewone geheimen in verborgen waren, zal het geen
onnoodig werk zijn de nederlaag dezer methode zoo helder mogelijk in het licht te
stellen’.51

Materialisme, pessimisme en realisme
Flaubert is volgens Ten Brink ‘als kunstenaar het meest réalist, als denker het meest
materialist - en te zaâm de meest pessimistische, de meest misanthropische schrijver
der jongere fransche romantiek’.52 Later in zijn studie geeft hij een karakteristiek van
Flaubert die uit dezelfde elementen (realisme, materialisme, pessimisme) is
opgebouwd. Hij spreekt dan van: ‘Flauberts psychologiesch realisme, of wat hetzelfde
is (...) het materialistiesch pessimisme zijner waereldbeschouwing’.53 De
gemeenschappelijke noemer van materialisme, pessimisme en realisme is de
afwezigheid van een ideaal. Het materialisme gelooft niet in een hogere werkelijkheid
dan de zintuiglijk waarneembare; het pessimisme houdt de mens voor een zuiver
zinnelijk wezen en gelooft niet in een hogere bestemming van de homo sapiens; het
realisme gelooft niet in een hoger doel van de kunst dan de schildering van de
zintuiglijk waarneembare wereld en het denken, doen en laten van de zinnelijke
mens. In deze drieslag klinken de echo's door van de trias van het ware, schone en
goede: wat het materialisme is op het gebied van het ware (de wetenschap) is het
realisme op het gebied van het schone (de kunst) en het pessimisme op het gebied
van het goede (het zedelijke).
De enige vraag die de realist, de materialist, de pessimist zich stelt is: is het feitelijk
waar? Omdat een morele of esthetische toetssteen ontbreekt, is er geen ander
selectiecriterium. Alles wat waar is, is alleen daarom waardevol, en in de kunst heeft
dit tot gevolg dat de werkelijkheid tot in de kleinste bijzonderheden wordt
gestenografeerd: ‘Niets wordt gering geschat - alles wordt gezegd’;54 voor de Franse
realistische letterkunde geldt wat Goethe in 1831 over bepaalde romantische
geschriften zei: ‘Es ist eine Literatur der Verzweiflung. Das Hässliche, das Grausame,
das Nichtswürdige mit der ganzen Sippschaft des Verworfenen und in 's Unmögliche
zu überbieten, ist ihr satanische Geschaft’.55 ‘Nihilisme’, ‘fatalisme’, ‘pessimisme’,
‘scepticisme’, ‘materialisme’, het zijn voor Ten Brink verschillende namen voor
dezelfde gebrekziekte.
51
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Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 78.
Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 77.
Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 127.
Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 78.
Deze passage is ontleend aan een brief van Goethe aan Zelter, van juni 1831. Zij vormde het
motto van ‘De uiterste linkerzijde van het Réalisme’ uit 1863. In 1870 neemt Ten Brink deze
passage nogmaals als motto op, maar citeert dan alleen de openingszinnen: ‘Es ist eine
Literatuur der Verzweiflung’ (Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 93). Vergelijk § 5.4.
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De liefde, het ideaal en de kunst
De kunstenaar heeft, aldus Ten Brink, tot taak het ideaal uit te drukken. Dit betekent
- ten eerste - dat alles wat niet ideaal is uit de kunst moet worden geweerd. In vorige
studies concentreerde Ten Brink zich op de oplossing van dit probleem. Met een
beroep op ‘de goede smaak’ van de kunstenaar en het uitgangspunt dat ware
schoonheid nooit in strijd kan zijn met natuurlijke en morele schoonheid, sloot hij
het niet schone buiten het domein van de kunst. In 1870 is de probleemstelling
enigszins verschoven. Dan komt hij toe aan de vraag hoe de kunstenaar het ideaal
kan kennen en aan welke voorwaarden de kunstenaar moet voldoen om het doel van
de kunst te verwezenlijken. Hoe Ten Brink deze vraag beantwoordt, blijkt wanneer
hij Flauberts beschrijving van de reis per diligence naar Nogens-sur-Seine in Madame
Bovary vergelijkt met de reis van Punch naar Londen, zoals door Charles Dickens
beschreven in Martin Chuzzlewit.
Welk een kontrast - de engelsche en fransche realist! Want ook Dickens
is realist - geene enkele bizonderheid ontsnapt aan zijn blik - het gantsche
landschap met heel den schat van wisselende tafereelen trekt in jubelende
vaart voorbij. Flaubert ziet even scherp, maar zijn blik blijft onverschillig,
hij teekent de verschijnselen op, alsof hij aan het ziekbed van een kranke
stond. Dickens vermeldt geen enkel détail of de gloed zijner lyrische
geestdrift wekt ons tot vroolijkheid, tot ernst, tot treuren - hij heeft de
werkelijke waereld lief, om er den schat van zijn humor over uit te storten,
bezielde en onbezielde voorwerpen juichen of weenen naar de stemming,
waarin de gevoelvolle kunstenaar ze beschouwde.
Flaubert vermijdt zorgvuldig alle sympathie voor de zaken en menschen,
welke hij beschrijft - hij is ijskoud als een spiegel, waarin het beeld der
werkelijkheid wordt opgevangen. Dickens is realist door de kracht van
zijn engelsch bloed, en bij de gratie van zijn liefdeademend genie. Flaubert
is realist door de reflektie eener eenzijdig ontwikkelde rede, door de
verstandelijke overtuiging eener halfbakken wetenschap.
En hierin schuilt juist de fout zijner methode - de klip, waarop het vaartuig
zijner fantazie zal stranden.56
Flauberts streven naar onpartijdigheid vindt bij Jan ten Brink geen enkele sympathie:
hij beschouwt het als een bewijs van gebrek aan moreel gevoel, dat niet los gezien
kan worden van het materialistisch pessimisme van Flauberts wereldbeschouwing.
Flaubert toont ‘geene medevreugde’ voor zijn personages en in Ten Brinks ogen is
het amorele per definitie immoreel. Het is het gebrek aan betrokkenheid, aan
sympathie met de mensheid waardoor het werk van Flaubert tot mislukken is
gedoemd. De kunstenaar heeft tot taak het ideaal uit te drukken, maar dit ideaal heeft
geen zelfstandig bestaan in een eigen wereld, noch is het idee van het schone
aangeboren. Zonder liefde geen ideaal en zonder ideaal geen kunst. Pessimisme en
kunstenaarschap zijn volgens Ten Brink onverenigbaar.
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Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 94.
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De eenzijdige theorie en het ware realisme
Flaubert heeft gewerkt ‘niet als vrij scheppend artist, maar om met zijn werk de
juistheid van eene gegeven theorie aan hare tegenstanders te prediken’, aldus Ten
Brink,57 die de volgende beschrijving van die theorie geeft:
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Realisme heette het, omdat men natuur en waarheid eischte tegenover de
spookgestalten en elfenfiguren eener overspannen verbeeldingskracht,
maar niemand bekommerde zich over de vraag, welke natuur en welke
waarheid moest geschonken worden door de kunst.
De wijsgeeren der school andwoordden: de geheele natuur en de geheele
waarheid, doch deze theoristen vergaten, dat iedere kunst, in de bereiking
van haar doel: de Schoonheid, aan bepaalde, eindige middelen gebonden
is.58
Er is een vorm van realisme die wel Ten Brinks goedkeuring kan wegdragen: het
realisme dat de band tussen kunst en leven heeft hersteld die de romantiek had
verbroken. Ook hier klinken de verwerping van de theorie en de lofzang der ervaring
door, maar ditmaal gaat het realisme met de eer strijken. Het ware realisme rekende
af met de ongebreidelde bespiegelingen en de wilde fantasieën van de romantiek en
heeft bewerkstelligd dat de kunst weer in het leven wortelt. Het Franse realisme heeft
echter het vruchtbare uitgangspunt van het ware realisme (nabootsing van de natuur
is het middel van de kunst) tot methode, tot exclusief beginsel verheven en dit heeft
geleid tot een vloed van verderfelijke werken. Het bleek nog erger te kunnen toen
de Franse realisten zich gingen toeleggen op de schildering van alles wat grof, lelijk
en ontaard is. Toen werd duidelijk hoe nauw verwant het pessimisme en het Franse
realisme zijn. De realistische theorie stelt dat alles wat waar is, mag worden
nagebootst; het pessimisme heeft alleen oog voor de slechte kanten van mens en
wereld en acht dus alleen het lelijke en amorele waar, en beschouwt het schone en
goede als fantasieën van optimisten. Zo vond het realisme ‘op zedelijk en wijsgeerig
gebied een bondgenoot in een droevig pessimisme en nihilisme, welke beide elk
zweempjen van gevoel, van verheffing, van adel des harten doodden’. Flaubert heeft
slechts oog voor het slechtste van de mens, voor diens ‘dagelijksche egoïsme’, zijn
laagheid, zijn zinnelijke driften. Met dat al heeft Flaubert zich ‘door een eenzijdig
opgaan in de geliefkoosde theorie tot blindheid en gevoelloosheid veroordeeld’,
waarmee Ten Brink nogmaals het motief van de stelselzucht opneemt.
In L'Education sentimentale is het failliet van de realistische theorie voor de
zoveelste maal bewezen. Flaubert zou de priester der mensheid kunnen zijn; hij heeft
zichzelf echter veroordeeld tot een bestaan van ‘ongeroepen priester’. Zijn werk
roept walging op en - met een toespeling op de vaak geciteerde uitspraak van Voltaire
- ‘tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux’ - voegt Ten Brink er tot slot
van zijn artikel aan toe: ‘wat nog erger is - zijn realisme wordt vervelend’.59 Gelukkig
is er dan de man van de ervaring, Jan ten Brink, die de wijsgeren en ‘theoristen’ erop
kan wijzen dat de praktijk heeft bewezen dat het doel van de kunst de ideale
schoonheid is.60
58
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Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 135.
Ten Brink, ‘Een nederlaag’, p. 135. De uitspraak van Voltaire is te vinden in de voorrede bij
L'enfant prodigue.
‘Jan ten Brink. Idealist of positivist?’ luidt de titel van een artikel van G.J. van Bork uit 1989.
Ten Brink zelf zou niet graag voor de keuze zijn geplaatst. Ik denk dat hij ervan overtuigd
was dat deze posities in de praktijk verenigbaar zijn. Jan ten Brink beschouwt het bestaan
van het ideaal, de behoefte aan het ideaal en het streven dit ideaal in de kunst tot uitdrukking
te brengen als even zovele ervaringsfeiten die wortelen in de menselijke natuur en geen
verdere argumentatie behoeven. De Duitse literatuurhistoricus Max Bucher (‘Voraussetzungen
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der realistischen Literaturkritiek’, p. 36-38) constateert met recht dat het filosofisch denken
in het derde kwart van de negentiende eeuw een compromis is tussen idealisme en empirisme.
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7.5 Jan ten Brink: realisme en humor (1871)
‘Humor’
‘De humor is realistiesch en optimistiesch, de satyre idealistiesch en pessimistiesch’,
aldus Jan ten Brink in 1871 in een artikel over Charles Dickens.61 Midden jaren zestig
rekent Nicolaas Beets de term ‘humor’ tot het rijtje ‘kunsttermen en stadhuiswoorden’
waartoe ook ‘réalisme’, ‘objectiviteit’ en ‘actualiteit’ behoren, waarmee zogenaamde
kunstkenners schermen om hun eruditie te etaleren.62 Wat verklaart de opkomst van
de ‘humor’ in de kunst- en literatuurbeschouwing? Voor een goed begrip van Ten
Brinks opmerking is een klein uitstapje nodig over de geschiedenis van de term
‘humor’.
In zijn meest eenvoudige zin betekent ‘humoristisch’ niets anders dan ‘grappig’,
‘luimig’.63 Daarnaast ontwikkelt zich in de negentiende eeuw een meer erudiete
betekenis. J.A. Weiland heeft een belangrijke stempel gedrukt op de Nederlandse
geschiedenis van de term ‘humor’. In zijn ‘Inleiding’ bij de Gedachten van Jean Paul
uit 1820, herdrukt in 1837, bakent deze Leidse jurist ‘humor’ af van ‘luim’ en
‘sarcasme’. Vooral in kringen van De gids is men zeer onder de indruk van Weilands
uiteenzetting, en voor de dichter A.C.W. Staring weet men geen hoger loftuiting te
vinden dan dat hij voldoet aan alle eisen die Weiland stelt aan de ware humoristische
dichter:
(...) aangeboren luim, eene wereldburgerlijke menschenliefde, een streven
om het eindige aan het oneindige te verbinden, - de kenmerken van elken
humoristische schrijver, - een' dichterlijken aanleg, eene rijke verbeelding,
eenen voorraad van verkregen kennis - de onderscheidende gaven des
humoristischen zangers (...). Hij [Staring] mag de schepper heeten van
een nieuw genre van poëzie, dat alleen in eenen hoogst beschaafden tijd
beoefend en gewaardeerd wordt, hetwelk evenzeer individualiteit als
objectiviteit vereischt (...).64
61
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Dr. Jan ten Brink, ‘Charles Dickens. Biografiesch-aesthetische studie’, Nederland 1871 III,
p. 3-56, 142-192, 273-318: 43.
Hildebrand [N. Beets], ‘La critique est aisée et l'art est difficile’, Kunstkronijk 1865, p. 1-3,
17-19: 18. Zie ook Beets' toespraak over neologismen op het Achtste Nederlandsch taal- en
letterkundig congres in 1865: ‘Van h u m o r gesproken. Het woord placht engelsch te zijn,
maar is zoo geheel hollandsch geworden, dat het zelfs niet meer cursiefbehoeft te worden
gedrukt. Inmiddels heeft het ook eene groote wijziging in zijne beteekenis ondergaan.
BILDERDIJK beweerde in der tijd dat het Hooftiaansche n e s k h e i d geheel aan het denkbeeld
van h u m o r beantwoordde. Zoo dit ooit waar geweest is, die tijd is nu zeker voorbij.
H u m o r beteekent niet meer een zekere s p e c i e s , maar het geheele g e n u s ; van den
fijnsten geest tot de platste koddigheid toe. Het is goed dit te weten, opdat men niet somtijds
een kat in den zak koope’ (p. 56).
Nederland heeft het woord ‘humor’ overgenomen uit het Duits en de Duitsers hebben het
op hun beurt afgeleid van het Engelse ‘humour’. Volgens het Noodwendig woordenboek der
zamenleving uit 1836 (I, p. 792) gebruiken de Duitsers, die ook de neologismen ‘humoristisch’,
‘humorist’ en ‘humorisme’ verzonnen, de term ‘humor’ voor een bepaalde gemoedsgesteldheid
die ze even goed met het echt Duitse woord ‘Laune’ kunnen uitdrukken. Zie ook: W.
Schmidt-Hidding, ‘Wit and humour’ (1963) en K.-O. Schütz, ‘Witz und Humor’ (1963).
[anon.], [over] Gedichten, van A.C.W. Staring, De gids 1837 I (Boekbeoordeelingen),
p. 236-250, 294-304, 345-351: 294-295.
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Het precieze verloop van de betekenisontwikkeling van de term ‘humor’ in Nederland
kan hier niet behandeld worden.65 Belangrijk is wel dat de term ‘humorist’ in de
tweede helft van de negentiende eeuw regelmatig wordt gebruikt voor kunstenaars
die een open
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Zie over het belang van Weiland voor de verbreiding van Jean Pauls opvatting over ‘humor’
ook E. Jongejan, De humor-‘cultus’ der romantiek in Nederland (1933), p. 99-100.
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oog tonen voor de werkelijkheid, zowel voor haar goede als haar slechte kanten.
‘Humor is 't weergeven van de Natuur’, aldus Multatuli in Idee 158, en Multatuli's
belangrijkste argument voor deze stellingname is dat natuur vergeleken kan worden
met een enorme winkel, een oneindig magazijn, waar alles te koop is.66 De humorist
ziet het hogere en het lagere, het goede en het slechte, het mooie en het lelijke: ‘(...)
dat een humorist de contrasten opmerkt en liefheeft, dat is de zuivere waarheid’.67
Van de humorist worden een goed waarnemingsvermogen en liefde voor de
mensheid geëist. Een humorist is iemand ‘die voor al wat menschelijk is, voor het
kleine, dwaze en bekrompene, zoowel als voor het tegenovergestelde, een open oog
en een warm hart heeft’, aldus De gids in 1868 naar aanleiding van het werk van de
Duitse schrijver Fritz Reuter. Juist door die humor verheft Reuters oeuvre zich boven
het fotografisch realisme, en leest men zijn werken niet om de gelijkenis, maar om
de opvatting die de schrijver van de voorvallen heeft.68
Opmerkelijk genoeg wordt de term ‘humorist’ niet alleen voor letterkundigen,
maar ook voor schilders gebruikt. Ook in de kunstbeschouwing duidt de term ‘humor’
op de combinatie van mensenliefde en een open oog voor het goede en het kwade
in de wereld. Omdat de Nederlandse schilder over humor beschikt, ziet hij de
schoonheid van het geringste voorwerp, tot in drinkgelagen toe, aldus Potgieter.69 H.
Valkenburg wordt geprezen want zijn schilderij ‘Eene paaschweek in Twenthe’
‘vertoont een streven naar humor, dat verdienstelijk mag heeten’;70 men schrijft over
de ‘elegischen humor van den nederlandschen Israëls en zijner geestverwanten’; ook
elders wordt de schilder Jozef Israëls ‘humorist’ genoemd omdat hij belangstelling
heeft voor alle uitingsvormen van de menselijke geest.71

Humor en realisme
Na 1850 ontstaat een opvatting over het ‘ware realisme’ die opvallende gelijkenissen
vertoont met de opvatting over de ‘ware humor’ zoals die in de eerste helft van de
negentiende eeuw was gevormd, en Weilands omschrijving van de humoristische
66
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Multatuli [Ed. Douwes Dekker], Idee 158 (Ideeën. Eerste bundel, in: Volledige werken II,
p. 385). Multatuli's boedelbeschrijving van de ‘Toko Natuur’ omvat: ‘Lucht, zee, leven,
liefde, zwaarte, ziekte, vreugd, schoonheid, karakter, pyn, klank, spoed, traagheid, kracht,
groei, ontbinding, dood’. Deze passage wordt door Jongejan (De humor-‘cultus’) besproken
op p. 108-110.
[anon.], ‘Voor de academiejeugd?’, Los en vast 1871, p. 415-437: 435. Deze opmerking
wordt gemaakt naar aanleiding van Taines onderzoek naar de Engelse opvatting van humor.
Niet iedereen is overigens even gecharmeerd van die ‘humor’ die het als hoogste wijsheid
beschouwt rijp en rot, wit en zwart dooreen te mengen. ‘De luim, het humor, het genre waarin
alles past, waarin alles bij elkaâr hoort - dat is voortaan het hoogste in de theorie’, moppert
Alberdingk Thijm (‘Dramatische schoonheid. Vondel gehuldigd. Phaedra opgevoerd’,
Kunstkronijk 1865, p. 19-21: 20).
[anon.], ‘Een Nederduitsch humorist’, [over] Sämmtliche Werke, van Fritz Reuter, De gids
1868 II, p. 58-107: 77.
W.D-s [E.J. Potgieter], [over vier werken van J.J. Cremer], De gids 1862 I, p. 612-624: 622.
Mr. H. Carpentier Smit, ‘De tentoonstelling te Amsterdam’, Kunstkronijk 1872, p. 74-77;
1873, p. 6-7, 15-16: 1872, p. 77.
Respectievelijk: [anon.], ‘De laatste salon te Parijs, mei 1870’, Kunstkronijk 1871, p. 93-95;
1872, p. 5-6, 10-11: 1872, p. 6; Dr. Jan ten Brink, ‘'Bij het portret van Jozef Israëls’, Eigen
haard 1875, p. 244-246: 246.
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dichter bevat een aantal elementen die ook in de discussie over het realisme een
belangrijke rol spelen: de liefde voor de mensheid, die maakt dat de schrijver zowel
het goede als het kwade van
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de wereld, het komische en het tragische van de mens ziet; de uitdrukking van
algemene waarheden met behulp van vormen die aan de werkelijkheid ontleend zijn
(de verbinding van het eindige met het oneindige); een grote kennis van de mens en
de wereld, gecombineerd met een eigen opvatting van die wereld (objectiviteit en
individualiteit). Zo bezien is het niet verwonderlijk dat in de discussie over het
realisme in het derde kwart van de negentiende eeuw ook het komische genre en de
term ‘humor’ opduiken, maar het is niet de enige reden.
De verbinding tussen het lagere en het komische is een vast gegeven in de westerse
literatuur- en kunstopvatting. Het treurspel behandelt het leven van koningen en
andere hooggeplaatsten; het blijspel brengt de zeden van het volk voor het voetlicht.
De verheven taal van de tragedie staat in schril contrast met de spreektaal van het
blijspel, de klucht en de boert. De verheven gevoelens (ten goede en ten kwade) in
het treurspel staan tegenover de lage driften en kleine vormen van list en bedrog die
het handelingsverloop van de komedie bepalen. Om de schertsende toon, de lage
onderwerpen, de onbeduidendheid van de personages en de alledaagsheid van hun
drijfveren werden het blijspel en de klucht minder geacht dan de tragedie.72 Schrijven
over gewone mensen in hun dagelijks leven wordt in de oude opvatting geassocieerd
met het komische; na 1855 wordt de term ‘realisme’ met deze stofkeuze geassocieerd.
Dat verklaart mede waarom ‘humorisme’ en ‘realisme’ in het derde kwart van de
negentiende eeuw vaak met elkaar in verband worden gebracht. Na deze inleiding
kan ik terugkeren naar Jan ten Brink, die in 1871 een uitvoerige studie wijdt aan
Charles Dickens.

Humor en satire bij Dickens
De jonge Charles was volgens Ten Brink een ‘door en door gezonde humorist (...)
die het leven neemt zoo als het is’ en met veel levenslust de wereld beziet. Op latere
leeftijd groeit echter Dickens' verontwaardiging over de vele misstanden in Engeland.
Toen kreeg de ergernis de overhand en werd Dickens van humoristisch satirisch.
Deze tweeërlei richting is voor Dickens' letterkundig karakter van groote
beteekenis. Zijne natuurlijke gave bracht hem tot den humor, eene
hartstochtelooze waardeering van alles wat de waereld brengt, goed en
kwaad, schoon en leelijk. Maar zijne levensomstandigheden dreven hem
naar de s a t y r e , de zeer hartstochtelijke kritiek van hetgeen aanstootelijk
schijnt, naar het vooraf vastgestelde plan van wat wezen moet. De humor
is realistiesch en optimistiesch, de satyre idealistiesch en pessimistiesch
(...). De humor neemt alles goed op, verblijdt zich in kontrasten en vindt
het leven met al zijne tegenstrijdigheden hoogst belangrijk. De satyre
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Het gevoel voor het luimige, de behoefte - zoals het heette - de lever te laten schudden, werd
tot de lagere genoegens gerekend. De humor, zo wordt herhaaldelijk benadrukt, is in
tegenstelling tot het luimige, juist een hoger gevoel, en kan ook alleen begrepen worden door
mensen met een zekere ontwikkeling.
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maakt zich een ideaal van wat er in de waereld moest geschieden en valt
heftig aan, wat niet met zijn ideaal overeenstemt.73
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Jan ten Brink, ‘Charles Dickens’, p. 43. In een noot verwijst Ten Brink naar Bilder
aus dem geistigen Leben unserer Zeit, van Dr. Julian Schmidt (Leipzig: Duncker und
Humblot 1871), p. 6-7.
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De strijd tussen de humorist en de satiricus leidt vaak tot een zekere
onevenwichtigheid in Dickens' werk. De satiricus, die zijn normen ontleent aan een
hoger ideaal, verwerpt de werkelijkheid en het werk van de satiricus kan bij een lezer
nooit meer dan een ‘fijnen, intellektuëelen glimlach der ironie’ teweegbrengen.74 De
satiricus appelleert alleen aan het verstand, en een gevoelsmens als Dickens kan
gelukkig nooit geheel satiricus worden. Bij Dickens overheerst uiteindelijk de humor
die de lezer doet lachen en wenen, die de distantie verbreekt en de waarde toont van
liefde, tederheid en moed. Daarmee onderscheidt Dickens zich volgens Ten Brink
van zijn tijdgenoot Thackeray, die het type van de satiricus belichaamt. De
vergelijking tussen Thackeray en Dickens blijkt om nog een andere reden interessant.

Een gewichtig leerstuk der aesthetiek: het lelijke en het ideaal
Toen eind jaren dertig in Engeland de eerste afleveringen verschenen van Oliver
Twist rees er veel verzet tegen deze roman, omdat Dickens zijn hoofdpersonages had
gezocht onder de grofste misdadigers en de verachtelijkste oplichters. Thackeray
was een van Dickens meest welbespraakte tegenstanders. Ten Brink memoreert deze
polemiek omdat Dickens in 1867 bij de herdruk van zijn werken op Thackeray
reageert. Dickens betoogt dat dieven en moordenaars net zo goed deel van de
maatschappij zijn als filantropen, en dat ze daarom in de roman thuishoren. De vraag
is hoe dergelijke lieden moeten worden uitgebeeld.
De strijd tusschen beide groote mannen, schoon Thackeray in 1840 en
Dickens in 1867 schreef, raakt een gewichtig leerstuk der aesthetiek. Beide
trekken partij voor het realisme in de letterkundige kunst. Thackeray wil
het realisme tot in de uiterste konsequentiën doorzetten. Vertoont men
dieven en moordenaars aan het publiek, dan moet men de gantsche
waarheid zeggen. Dickens wil ze alleen van het poëtiesch waas eener
vroegere periode ontdoen, maar ze fatsoenlijk doen blijven in hunne
gesprekken. Hij zeide de waarheid, ‘s o l o n g a s t h e i r s p e e c h d i d
n o t o f f e n d t h e e a r ’.
Thackeray vindt de londensche zakkenrollers en moordenaars volkomen
realistiesch opgevat, ongeschikt voor letterkundige modellen - Dickens
schildert inbraak en moord, maar vermijdt de beestelijke grofheid der
boosdoenerstaal.75
Moet de kunst het onzedelijke en het lelijke tot uitdrukking brengen, en zo ja, hoe?
Wie het onschone in de kunst aanvaardt, moet het in al zijn slechtheid en lelijkheid
tonen, aldus Thackeray, die daarom besluit dat dieven en moordenaars niet geschikt
zijn als romanpersonages. Daartegenover stelt Dickens dat het lelijke en onschone
een plaats moet krijgen in het kunstwerk omdat het nu eenmaal tot de werkelijkheid
behoort, maar dat de schrijver bepaalde facetten mag, zelfs moet verfraaien. Met
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Ten Brink, ‘Charles Dickens’, p. 44.
Ten Brink, ‘Charles Dickens’, p. 144-145.
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name het vulgaire taalgebruik in zekere kringen van de maatschappij behoeft volgens
hem in een kunstwerk niet te worden weergegeven.
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Tot 1871 had Ten Brink zich simpelweg gehouden aan het uitgangspunt dat alles
wat volgens de goede smaak niet ideaal is uit de kunst moet worden geweerd, maar
nu bewandelt hij een nieuwe weg. De Grieken, ‘die zeker mogen meêspreken, als er
een vraagstuk van schoonheid aan de orde is’, waren van mening ‘dat alles wat Leelijk
was in de Natuur nimmer een voorwerp van navolging mocht worden in de Kunst’.
Ten Brink waagt het slechts onder zekere voorwaarde met hen in te stemmen.
Voor de plastiek gaat dit gevoelen zeker veelszins op, in letterkundige
aangelegenheden zal echter het Leelijke als fyziesch en moreel verschijnsel
belangrijke diensten kunnen bewijzen. Al het licht en bruin in het Epos,
in het Drama, in den Roman berust op zedelijke kontrasten, op den strijd
der hartstochten, op de tegenstelling van Goed en Kwaad. De litteraire
kunstenaar schildert inzonderheid den strijd der passiën en driften, de
edelste aandoeningen des gemoeds, de fijnste spelingen van het vernuft,
de krachtigste uitingen van den wil.
De litteraire kunstenaar beweegt zich op ethiesch en psychologiesch terrein
- het Booze is hem evenmin onverschillig als het Goede. Een
romanschrijver, de heldendichter in proza, vooral de romanschrijver, die
als zedenschilder van zijn eigen tijd optreedt, heeft zonder twijfel van
aesthetiesch standpunt de vrijheid, om eene bende zakkenrollers te
schilderen, maar hij onderwerpt zich daarbij tevens aan eene aesthetische
voorwaarde. Wanneer hij niets dan booswichten doet optreden, wanneer
hij alleen maar naast zijne personen van edeler gehalte de hoofdrol aan
zijne schavuiten gunt, begaat hij een vergrijp tegen de kunst en kan zijn
gewrocht voor de vierschaar der kritiek niet worden vrijgesproken.76
In de beeldende kunst hoort het lelijke niet thuis, en in die zin heeft Thackeray gelijk.
Maar voor de letterkunde gelden andere regels.77 Dickens bepleit het lelijke te
verzachten door het taalgebruik van zijn personages te zuiveren. Ten Brink acht dat
niet de oplossing voor het probleem. Naar zijn overtuiging moet de roman als geheel
zowel het schone als het lelijke, het goede als het slechte omvatten, maar het lelijke,
zowel in esthetisch als in ethisch opzicht, moet worden ingebed in een groter geheel
waarin uiteindelijk het schone en het goede overwint. Bij die overwinning is de liefde
onontbeerlijk: het is de liefde die de humorist Dickens onderscheidt van de satiricus
Thackeray en die - zoals Ten Brink ook in 1870 had benadrukt - ook het verschil
vormt tussen Dickens en Flaubert. In 1871 vergelijkt hij nogmaals Dickens en
Flaubert. In Barnaby Rudge beschrijft Dickens een duel tussen Sir Mulberry en Lord
Verisopht. De eindindruk hiervan is geheel anders dan die van het door Flaubert
beschreven tweegevecht in L'Education sentimentale.
't Is niet te ontkennen, dat deze teekening als letterkundige schepping
uitmuntende verdiensten heeft. In het beschrijven van détails komt dit
realisme Dickens zeer nabij. Maar de auteur windt er zich volstrekt niet
76
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Ten Brink, ‘Charles Dickens’, p. 145-146.
Tegelijk met het aanscherpen van de verschillen tussen de letterkunde en de beeldende
kunsten verengt zich de betekenis van het woord ‘letterkundig’, en ontstaat het woord ‘litterair’
in de twintigste-eeuwse betekenis van het woord (zie in dit citaat: ‘letterkundige
aangelegenheden’ en ‘litteraire kunstenaar’ en in het volgende: ‘letterkundige schepping’).
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bij op, hij noteert alles met de nauwkeurigheid van een proces-verbaal, en
schijnt even verwonderd over de lafheid van den Vicomte de Cisy, die
geheel onvoorbereid was, als de lezer zelf. (...)
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Het onderscheid tusschen de twee tafereelen is zeer belangrijk. Gustave
Flaubert bleek ons een uiterst nauwkeurig realist, alles opmerkende, wat
in de natuur en in het gemoedsleven plaats grijpt, zonder eenigen hartstocht
aan den dag te leggen voor de onderwerpen, die hij behandelt. Charles
Dickens treedt te voorschijn als niet minder nauwkeurig teekenaar, zelfs
is de schildering van de stemming des jongen lords inniger en degelijker,
dan de daarmeê overeenstemmende beschrijving van de bedremmelde
houding des franschen vicomte. Maar Dickens legt in alle uitwendige
verschijnselen iets van zijn veerkrachtigen humoristischen geest, Flaubert
kopiëert zonder eenige aandoening.78
Beide schrijvers hanteren hetzelfde middel: de realistische methode, en beschrijven
de gebeurtenissen tot in de kleinste details. Het verschil zit in het betrokkenheid van
waaruit de beschrijving tot stand gekomen is. Flaubert staat onverschillig tegenover
zijn personages; Dickens is gevoelsmatig betrokken bij zijn personages. Beiden
beschikken over een scherp oog; alleen Dickens ook over een hart.

Jan ten Brink en het ‘realisme’
Ten Brink spreekt in zijn studie over Dickens en Thackeray als over de stichters van
een nieuwe letterkundige school, ‘die van 1835 tot 1845 voor het eerst het hoofd
opsteekt, om na de eerste helft dezer eeuw tot op dit oogenblik onbeschroomd den
schepter te voeren’. Op grond van zijn eerdere geschriften zou je verwachten dat Ten
Brink die nieuwe letterkundige school ‘het realisme’ zou noemen, maar dit keer
spreekt hij van ‘de humoristiesch-satyrische richting’ die de romantische school is
opgevolgd.79 Spreekt hij soms alleen van ‘realisme’ als opvolger van de romantiek
in de Franse letterkunde? Dat zou andere inconsistenties in Ten Brinks gebruik van
de term ‘realisme’ onverklaard laten. Soms vallen bij hem ‘realisme’ en ‘het ware
realisme’ samen, in andere gevallen wordt ‘realisme’ in de beperkte zin gebruikt
voor de opvatting dat in de kunst uitsluitend de feitelijke werkelijkheid van belang
is. Soms lijkt Ten Brink onderscheid te maken tussen Réalisme en realisme; dan
onderscheidt hij ‘wijsgerig’ en ‘historisch realisme’, maar nooit is hij consequent,
zelfs niet binnnen één artikel. In zijn studie over Dickens is de betekenis van de term
‘realisme’ weer versmald tot ‘nabootsing van de werkelijkheid in al zijn facetten’.
Dit realisme moet - wil het Ten Brinks goedkeuring verdienen - worden gecombineerd
met een optimistische levenshouding, die het oog opent voor het ideaal in de
werkelijkheid. Ten Brinks taalgebruik is onzorgvuldig, maar hij is niet de enige die
verschillende, en zelfs tegenstrijdige betekenissen aan de term ‘realisme’ hecht. Beter
is het dan ook te concluderen dat de betekenis van de term ‘realisme’ nog niet is
uitgekristalliseerd.
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Ten Brink, ‘Charles Dickens’, p. 306-308.
Ten Brink, ‘Charles Dickens’, p. 146-147.
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7.6 D.C. Nijhoff en het gezonde realisme (1871-1872)
D.C. Nijhoff (1838-1902) schrijft in de jaren zeventig een aantal letterkundige studies
voor De tijdspiegel en de Vaderlandsche letteroefeningen. Evenals P.H. Hugenholtz
studeert hij midden jaren vijftig theologie in Leiden en is hij sindsdien werkzaam
als dominee. Nijhoffs historische literatuurkritiek en zijn pleidooi voor een gezond
realisme vertonen overeenkomsten met het werk van Hugenholtz uit 1870 maar in
terminologie en opvatting is er ook een aantal belangrijke verschillen.80 Aan het einde
van deze paragraaf over Nijhoff zal ik kort beider standpunten vergelijken.
‘De oorlog van 1870 en de Duitsche literatuur. Een literarisch historische studie’
verschijnt in 1871/1872 in De tijdspiegel. Nijhoff schetst hierin de geschiedenis van
de Duitse letterkunde sinds het midden van de achttiende eeuw, waarbij hij vanaf
1750 vier perioden onderscheidt: de jaren van Goethe en Schiller; de periode van
nationaal idealisme na 1815, de langzame terugkeer tot het realisme, eerst in een
zieke vorm, daarna in een gezonde vorm.

Het valse en het nationale idealisme
Wanneer Goethe en Schiller rond 1785 hun eerste werken publiceren heeft Lessing,
aldus Nijhoff, al afgerekend met de holle fraseologie van Franse classicistische
tragedieschrijvers als Corneille en Racine. Toch lukt het Goethe en Schiller niet alle
oude bagage van zich af te schudden, en zelfs Goethe maakt zich schuldig aan een
‘zeker soort van valsch idealisme’.81 Zo houdt hij staande dat het in de kunst slechts
aankomt op ‘kunstwaarheid’ en niet op ‘natuurwaarheid’ en bovendien beweert hij
dat de ware vormen alleen bij de Grieken te vinden zijn en dat die Griekse vormen
nog steeds de maatstaf zijn voor de kunst.82 Dit heeft, aldus Nijhoff, onder andere tot
gevolg dat Goethe geen belang hecht aan karakterontwikkeling in de tragedies en
dat zijn personages geen mensen zijn van vlees en bloed, maar symbolen en
allegorieën.
‘Tweespalt tusschen poësie en leven (...) is juist het karakter van onze geheele
eeuw en alleen de wereldgeschiedenis kan deze tegenstrijdigheid opheffen’, zo sprak
Herder over de achttiende eeuw. Inderdaad zou de wereldgeschiedenis die tweedeling
opheffen, constateert Nijhoff verheugd.83 De eerste tekenen dat de band tussen poëzie
en leven wordt hersteld zijn volgens hem merkbaar aan het einde van de Franse
overheersing, wanneer zelfs een filosoof als Fichte, die zich altijd verre van de
werkelijkheid heeft gehouden, zich in
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Zie § 7.1, ‘P.H. Hugenholtz over ethisch en het esthetisch realisme (1870)’.
D.C. Nijhoff, ‘De oorlog van 1879 en de Duitsche literatuur. Een literarisch historische
studie’, Tijdspiegel 1871 II, p. 219-232; 1872 I, p. 100-112: 1871 II, p. 226. Bij het schrijven
van deze studie heeft Nijhoff veelvuldig geput uit de Duitse vertaling van George Henry
Lewes' studie The life of Goethe en uit de Literaturgeschichte des 18en Jahrhunderts, van
Hermann Hettner. Voor het ‘vals idealisme’ van Goethe verwijst Nijhoff speciaal naar Hettner,
Die romantische Schule in ihrem inneren Zusammenhange mit Goethe und Schiller uit 1850.
Het onderscheid tussen kunstwaarheid en natuurwaarheid berust op het onderscheid tussen
eeuwige, ideale waarheid en empirische waarheid. De eerste soort waarheid is volgens Goethe
voor de kunst wel van belang, de tweede niet.
Nijhoff, ‘De oorlog van 1870’, 1872 II, p. 228.
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zijn ‘Reden an die deutsche Nation’ (1808) inlaat met de actuele problemen van zijn
land.84 Belangrijker dan deze beweging als zodanig, is dat dit ‘nationaal idealisme’,
zoals Nijhoff het noemt, een eerste teken is dat de letterkunde in de negentiende
eeuw steeds meer met de werkelijkheid verbonden raakt.85 Het is dit groeiende streven
naar verbondenheid met de werkelijkheid dat hij ‘realisme’ noemt.

Het ware en het valse realisme
In alle kunsten en in geheel Europa is in de negentiende eeuw de ‘drang naar realiteit’
merkbaar. De vraag is nu welke werkelijkheid, welke realiteit in de kunst ter sprake
moet komen. Nijhoff geeft een nauw omschreven antwoord op die vraag: de
maatschappelijke en zedelijke problemen die de tegenwoordige maatschappij beroeren.
In de eerste helft van de negentiende eeuw overheerst het zieke realisme en pas de
laatste jaren hebben de schrijvers het realisme in deze gezonde zin opgevat. Heinrich
Heine verpersoonlijkt volgens Nijhoff de letterkunde van de eerste helft van de
negentiende eeuw. Hij verdient lof om zijn oog voor de uitwassen van de romantiek
en de kwalen van de Duitse maatschappij en zijn realisme is zo bezien een stap
voorwaarts voor de Duitse letterkunde van de negentiende eeuw. Meer lof heeft
Heine echter niet verdiend, want zijn realisme is ziek.
Wij kunnen ten dezen opzichte Heine met niemand beter vergelijken, dan
met zijn tijdgenoot uit Engeland, lord Byron. Beiden waren vervuld van
denzelfden ingekankerden haat tegen de menschheidonteerende banden,
die maatschappij en Staat oplegden. (...) beiden misten daarbij ook alle
zedelijk evenwicht. Hun rechtmatige strijd tegen den druk van
conventionele banden en traditie ontaardde daardoor in een strijd tegen
alle orde en tegen alle wet, en hunne geschriften zijn dientengevolge een
eeuwigdurend pleidooi om de hartstochten en neigingen van het individu
tot eenige wet te maken.86
Het grenzeloze egoïsme van Heine, zijn zelfverheffing, zijn haat en spotzucht maken
hem blind voor de natuurwet dat vrijheid niet kan zonder orde en dat volledige vrijheid
alleen tot verderf leidt. Heine deelt echter in de onwetendheid van zijn tijd en is niet
persoonlijk verantwoordelijk voor zijn misvatting over de verhouding tussen vrijheid
en orde, tussen individu en maatschappij. De wetenschap had in de eerste helft van
de negentiende eeuw de wetten van het maatschappelijk functioneren nog niet
blootgelegd. Na 1850 zou dit anders worden.
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In de gelijknamige bundel zijn veertien voorlezingen verzameld die Johann Gottlieb Fichte
(1762-1814) in de winter van 1807 op 1808 te Berlijn heeft gehouden. Fichte keert zich in
deze bundel af van het kosmopolitisme en beschrijft het Duitse volk als het aangewezen volk
om de mensheid voor te gaan.
Nijhoff, ‘De oorlog van 1870’, 1872 I, p. 110.
Nijhoff, ‘De oorlog van 1870’, 18721, p. 104. De namen van Byron en Heine werden
volgens Uyttersprot (Heinrich Heine, p. 301) vaak gekoppeld. Nijhoffs oordeel over
Heine bespreekt Uyttersprot op p. 327 en 347-348, al baseert hij zich op andere opstellen
van Nijhoff.
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Na de opstanden van 1848 was het volgens Nijhoff iedereen op slag duidelijk dat
vrijheid alléén niet zaligmakend is.87 Ruhe ist die erste Bürgerpflicht heette de
historische roman waarmee Willibald Alexis in 1852 furore maakte, en sindsdien
zijn er volgens Nijhoff werken verschenen ‘van een nog gezonder realisme, die zich
minder aan de nationale en politieke wenschen, dan aan de sociale behoeften van het
Duitsche volk aansloten’.88 Sinds 1848 is namelijk een nieuwe kijk ontstaan op de
verhouding tussen individu en maatschappij. De wetenschap - Nijhoff noemt jammer
genoeg geen namen - heeft aangetoond dat individu en maatschappij geen
afzonderlijke entiteiten zijn, maar dat zij wederzijds afhankelijk van elkaar zijn. Dit
nieuwe inzicht moet volgens Nijhoff tot uitdrukking worden gebracht: de roman
moet ‘optreden als de profeet van de zedelijke en maatschappelijke orde’.89 Dat is
niet omdat de roman de zedelijkheid moet dienen in de ouderwetse zin van het woord.
‘Neen, wat ik bedoel is dit’:
(...) ik ken bijna geen onderwerp, dat stof tot schooner poezie geeft dan
de liefelijke band, die menschen aan elkander bindt tot ééne samenleving.
Een chaos moge deze zijn voor den pessimist quand même, voor hem,
wiens inwendig licht niet is verdonkerd, is de samenleving en haar ideaal
de schoonste poezie.90
Tegenover de opvatting dat het individu absolute vrijheid heeft omdat er de
beslissingen zijn die uitsluitend het privé-domein betreffen, stelt Nijhoff de vrijheid
in gebondenheid, omdat het privé-domein en het publieke domein onderling
afhankelijk zijn. Nijhoff wijst op de arbeid en het huwelijk, waarvan de wetenschap
heeft aangetoond dat ze niet alleen een persoonlijk, maar ook een maatschappelijk
belang dienen, zodat een arbeidzaam leven en het sluiten van een huwelijk tot de
maatschappelijke plichten moeten worden gerekend. Het individu en de maatschappij
vormen een organisme, en daarom betekent schade aan een deel ook altijd schade
aan het geheel. Schrijvers moeten laten zien hoe individu en maatschappij onderling
verweven zijn, tonen dat die verwevenheid morele consequenties heeft en dat
wederzijdse afhankelijkheid en wederzijdse verantwoordelijkheid twee kanten van
dezelfde medaille zijn: de schrijver moet niet alleen ‘de samenleving’, maar ook
‘haar ideaal’ tonen.

Het ware realisme en de sociale roman: Hugenholtz versus Nijhoff
87
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Nijhoff baseert zijn overzicht van de ontwikkeling der Duitse romanliteratuur sinds 1850 op
de Vorlesungen über den deutschen Roman der Gegenwart, van Fr. Kreysig, ‘een
allerbelangrijkst overzicht van den wederkeeringen invloed, dien het leven en de literatuur
van 1850 af op elkander hebben uitgeoefend’ (1872 I, p. 107).
Nijhoff, ‘De oorlog van 1870’, 1872 I, p. 108. Politieke opvattingen en nationale belangen
kunnen de mensheid verdelen; wat de mensen bindt, is het feit dat ze deel uitmaken van ‘een
maatschappij’, wat in Nijhoffs betoog als een soort ‘algemeen-menselijk gebied’ gaat fungeren.
Bij ‘orde’ moet hier niet worden gedacht aan ‘rust’, maar aan de wetenschappelijk vastgestelde
wetmatigheden die de maatschappij en het individu beheersen.
Nijhoff, ‘De oorlog van 1870’, 1872 I, p. 109.
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Nijhoff verwijst nergens naar Hugenholtz, maar een vergelijking van hun standpunten
is verhelderend. Beiden vinden dat de schrijver profeet moet zijn, dat hem dus een
ideaalbeeld voor ogen moet staan van een komende, betere wereld en dat hij zijn
lezers dit ideaal moet
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voorspiegelen. Hugenholtz en Nijhoff delen bovendien de opvatting dat de ware
realist oog heeft voor het goede, en dus ‘optimist’ of ‘idealist’ is: Hugenholtz predikt
‘een gezond zedelijk optimisme’ en stelt dat het ware realisme niet mogelijk is zonder
geloof in de mensheid.91 Nijhoff spreekt met minachting over de schrijver die met
duistere blik de wereld beziet: die in de wereld niet meer ziet dan chaos en
bandeloosheid. Ten slotte zijn Hugenholtz en Nijhoff het erover eens dat het
belangrijkste probleem van de moderne tijd ligt in de verhouding tussen individu en
maatschappij. Daarna gaan Hugenholtz en Nijhoff echter gescheiden wegen.
Hugenholtz laat er geen twijfel over bestaan dat hij kiest voor het individu.
(...) de groote vraag die onzen tijd beheerscht, de vraag naar de verhouding
tusschen het individu en de massa, de vraag of de mensch enkel waarde
heeft als deel van 't groot geheel, als een voorbijgaande golfslag in den
stroom der menschheid, dan of hij in zich zelf zijn doel en zijn bestemming
vindt, die vraag moet haar uitdrukking vinden ook in de literatuur (...) de
ethische realisten (...), een Shakspeare, een Lessing, een George Elliot
[sic] hebben die vraag beantwoord in christelijken zin. En ook een Goethe
had op den duur geen vrede met zijn massale beschouwing van de
menschheid (...) Wat zou ze ook beteekenen, geheel de literatuur, die 's
menschen innigst wezen, streven, trachten weergeeft in drama, roman of
lied, indien niet in 't binnenste van iederen mensch een universum ware,
indien niet elk den grooten levensstrijd te voeren had tot bereiking van het
individueele levensdoel?92
Het ware realisme, wat Hugenholtz het ‘ethisch realisme’ noemt, wijst het individu
op zijn bestemming en verantwoordelijkheid als individueel wezen. Niet de
maatschappij, maar het individu moet bij het godsgericht verantwoording afleggen;
ieder mens vormt als individu een universum waarin goed en kwaad aanwezig zijn;
ieder afzonderlijk individu heeft de christelijke plicht zich als zedelijk individu zo
veel mogelijk te vervolmaken. Vandaar dat Hugenholtz hoog opgeeft van ‘de
psychologische, de gezond-realistische roman’.93 Nijhoff daarentegen eist van het
ware realisme dat het de mens schildert als maatschappelijk wezen en sociaal
verschijnsel; hij pleit voor een sociale roman, die de gehele maatschappelijke
werkelijkheid in ogenschouw neemt en het individu op zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid wijst. Met voldoening constateert hij dat de Duitse roman
inmiddels op gelijke hoogte is gekomen met de ‘sociale romanliteratuur’ van Engelse
bodem:
(...) juist omdat zij zich geworpen heeft op dat gezonde realisme, dat wel
een open oog heeft voor de schaduwzijde van het werkelijk leven, maar
daarom niet tegen dit leven verbitterd wordt; op dat gezonde realisme dat
de sociale behoeften van den mensch met het oog op het ideaal door de
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Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 625.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 627-629.
Hugenholtz, ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 625.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

kunst wil objectiveren; op dat gezond realisme dat tevens echt idealistisch
blijft.94
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Nijhoff, ‘De oorlog van 1870’, 1872 I, p. 109.
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Het uitgangspunt van Nijhoffs artikel over ‘De oorlog van 1870 en de Duitsche
literatuur’ is de vraag of de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland de gunstige
ontwikkeling van het realisme sinds 1848 zal verstoren. Nijhoff blijft, geheel volgens
eigen programma, optimistisch: de oorlog kan een tijdelijke heropleving geven van
het patriottisme en het zieke realisme, maar uiteindelijk zal het gezonde realisme
overwinnen, ‘en nieuwe dichters zullen dan met den gloed hunner fantaisie bij
vernieuwing de gezonde werkelijke wereld tot voorwerp maken van hunnen poëzie’.95

7.7 Het realisme als wereldbeschouwing
Tussen 1835 en 1875 klaagt men voortdurend dat tijdgenoten geen belangstelling
hebben voor de hogere waarden des levens en slechts uit zijn op materieel gewin.
Meestal spreekt men dan over het ‘materialisme’ van de negentiende eeuw, maar na
1860 wordt die gewraakte levensbeschouwing steeds vaker betiteld als ‘realisme’.

De affaire Tideman (1870)
In 1870 verschijnt van de remonstrantse predikant Bruno Tideman Jzn (1837-1908)
Ahasverus, een brochure waarin achtereenvolgens wordt geschreven over de vraag
hoe de legende ontstond over de jood die Christus verdoemde en daarom tot in de
eeuwigheid over de aardbol moet zwerven; over Goethes interpretatie van deze
legende en, ten slotte, over de invloed die het joodse volkskarakter uitoefenent op
de negentiende eeuw. ‘Van de voordracht dezer bladzijden heeft men groot gerucht
gemaakt’, schrijft Tideman in het voorwoord. Vooral het derde deel veroorzaakt
beroering.
De goede kant van het joodse karakter is volgens Tideman uitgebeeld in Nathan
der Weise (1779), waarin Lessing de jood schetst die zich heeft losgemaakt van de
leerstellige vroomheid en die meewerkt aan de vooruitgang. De figuur van Ahasverus,
de wandelende jood uit de middeleeuwse legende, belichaamt volgens Tideman de
schaduwzijde van het joodse karakter.96
Ahasverus is de type van die hartstocht der werkelijkheid, welke hartstocht
is voor de zichtbare dingen alleen.
De Ahasverus der legende, het hardste verzet tegen den profeet van het
ideaal, is in onze oogen de type van den geest van het realisme, dien tegen
alle idealistisch
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Nijhoff, ‘De oorlog van 1870’, 1872 I, p. 112.
Ook in de dissertatie van M.J.P.M. Weijtens, Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood
in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw (1971) fungeert
Nathan als verpersoonlijking van de goede jood, maar hier is het Shakespeares personage
Shylock dat zijn naam aan het type van de sluwe, wrede en hebzuchtige sjacheraar geeft.
Weijtens heeft wonderlijk genoeg geen aandacht voor Tidemans studie. Hij noemt Tideman
alleen terloops als een van de zogenaamd verlichte scribenten die weinig waardering voor
het jodendom konden opbrengen (p. 123).
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streven op ieder gebied zich kant. Dien geest vinden wij overal, maar hij
komt nergens sterker uit dan in de schaduwzijden van het Israëlietisch
volkskarakter.97
Tideman acht zijn analyse van de realistische geest des te gewichtiger omdat dit
realisme ook kenmerkend is voor de tijdgeest van de negentiende eeuw. In de handel
heerst tegenwoordig ‘die geest van lagere orde, die het kapitaal aanbidt als levensdoel,
niet als middel’; in de moderne journalistiek vormt ‘het berekenend realisme’ een
bedreiging voor het ideaal van vrije voorlichting en ook de contemporaine kunst
dreigt volgens Tideman aangetast te worden.
Op geen gebied des levens komt Ahasverus, dat is dus de schaduwzijde
van den joodschen geest, sterker aan het licht, dan op het gebied der kunst.
De geniale rust, de verheven kalmte noodig voor den kunstenaar, die in
vormen, lijnen of kleuren spreken wil, en die wij bij onzen Israëls
opmerken, mist hij. Ahasverus beitelt en bootst niet, daartoe is hij te
bewegelijk. Maar hij, wiens spraak alle eigenaardigheden in den vorm
heeft, hij leeft recht, waar hij onder ons de taal mag spreken van zijn
realistischen hartstocht.98
Onder verwijzing naar Richard Wagners studie over het jodendom en de muziek,99
bespreekt Tideman de kwalijke invloed van Ahasverus' geest op de muziek.100 De
moderne joodse componisten vleien onedele hartstochten, prikkelen de zinnelijkheid
en kwetsen het schoonheidsgevoel. ‘Laat het Nederland der toekomst in zijnen groei
niet worden geknakt door de aanraking met Ahasverus’, waarschuwt Tideman, die,
gelet het grote aantal joden in Nederland, het gevaar van invloed niet denkbeeldig
acht.101 ‘Zou het waar zijn, dat het verkeerde realisme, door Ahasverus bij Israël
vertegenwoordigd, de eeuwige schaduw is, die den Nederlandschen burger volgt?
Zou het waar zijn, dat ons volk (...) dagelijks bezig is zich meer en meer vast te
hechten aan den geest, die naar beneden en niet naar boven voert?’ Tideman eindigt
met een dreigende profetie.
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Dr. B. Tideman Jzn., Ahasverus (Zwolle: Van Hoogstraten en Gorter 1870), p. 34.
Goethe heeft de figuur van Ahasverus op verschillende manieren geïnterpreteerd.
Volgens Tideman beschreef Goethe in 1774 de figuur van Ahasverus als ‘den nuchteren
realist’ die spot met ‘den idealist-profeet’ Jezus Christus, die een hogere waarheid
verkondigt. Later schildert Goethe Ahasverus als een vertegenwoordiger van ‘het
pietistisch separatisme’ (p. 21-23).
Tideman, Ahasverus, p. 39. Met ‘Israëls’ doelt Tideman op de schilder Jozef Israëls.
Wat Tideman hier niet noemt, is dat de orthodoxe joodse leer het afbeelden van mensen
en goden verbiedt.
Tideman verwijst naar Das Judenthum in der Musik (Leipzig 1869) en naar een brochure
Richard Wagner und das Judenthum, von einem Unparteiïschen (Elberfeld 1869). Wagners
studie veroorzaakte in Duitsland een rel.
De jood Jacques Offenbach bijvoorbeeld vermengt allerlei stijlen en ‘Bach's kernachtige
rythmus, Händel's mannelijk schoon, Beethoven's diepe harmonie, die kenmerken van den
germaanschen geest, die groote vormen weet te vullen met warm gevoel, vurigen hartstocht
en zedelijke diepte, ontbreken bij den toondichter van Sem's geslacht’ (p. 40).
Tideman, Ahasverus, p. 41.
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Ahasverus gaat om tot den jongsten dag. Zoolang de aardsche maatschappij
staat, zal hij ze vinden, zielen die hij in de slavernij der zinnelijke dingen
ketent, jeugdigen die hij het ‘excelsior!’ uit de ziel en van den lippen weert,
ouden van dagen, die hij ketent
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aan de brandkast als hunne arke des behouds. Maar wij zijn geesteskinderen
van Hem, dien door Ahasverus de deur gewezen werd. Wij zeggen tot den
geest, die de profeten, ook onze profeten van den nieuwen tijd dooden wil,
voort! voort! Wij willen onze onafhankelijkheid bewaren, en daarom in
de rei der volken blijven, omdat wij onze plaats handhaven in den kring
der met den geest gedoopte menschheid.
Eens, ten jongsten dage, als de wereldgeschiedenis ons richten zal, als de
geschiedschrijver der toekomst ons lot zal toetsen aan de wet van
zegenstrooienden vooruitgang, wat zal dan zijn oordeel wezen over het
bondgenootschap van Israël en Nederland? Dit? Israël heeft Nederland
mede groot gemaakt, het stond vooraan in de rei van hen, die de wezenlijke
levensbehoeften der samenleving wilden bevredigen, maar voor zoover
datzelfde Israël, altijd een trouw huismeester, nu en dan in staat en kerk,
in wetenschap en kunst, in huis en school een Ahasverus werd, heeft men
tot hem gezegd: voort! voort! Een mensch leeft niet bij brood alleen! Mogt
dat waar zijn!102
Tidemans brochure veroorzaakt een rel. Men is geschokt door het het anti-joodse
karakter van de opvattingen van iemand als Tideman, die toch bekend staat als een
moderne dominee.103 In de door mij onderzochte tijdschriften wordt door drie auteurs
op Tidemans brochure gereageerd.
In De gids bestrijdt P.A.S. van Limburg Brouwer Tidemans uitlatingen over het
joodse volkskarakter. Zijns inziens vertegenwoordigen het schone en het goede
belangrijke waarden in het kabbalistische stelsel, wat de onwaarheid bewijst van de
stelling dat ‘de eigenaardigheid van den echten Joodschen geest slechts een koud en
bekrompen, een baatzuchtig realisme zonder poëzie en intelligentie zou zijn’.104 Ook
in De Nederlandsche spectator reageert Van Limburg Brouwer op de schildering
van Ahasverus als ‘de vertegenwoordiger van het koude realisme, als de man van
laag winstbejag, onvatbaar voor hoogere en edele gevoelens, oppervlakkig,
kleingeestig, bekrompen, bewegelijk, kruipend, enz’. Veel woorden maakt Van
Limburg Brouwer aan de zaak niet vuil. Hij neemt Tidemans schildering van
Ahasverus als de ‘koude realist’ tegenover Nathan als de edele jood nauwelijks
serieus, beschouwt de vergelijking vooral als een ‘zeer onschuldige, zij het overigens
nog al gezochte aardigheid’ en maakt de kanttekening dat hij twijfelt of de oorsprong
van ‘die Ahasverus-geest, of dat realisme’ inderdaad bij de joden moet worden
gezocht.105 Tideman krijgt echter ook steun.
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Tideman, Ahasverus, p. 43-44. Eind 1870 herhaalt Tideman zijn standpunt dat het
joodse verzet tegen Christus ingegeven is door typisch realistische motieven als
behoudzucht en eigenbelang; Ahasverus ‘is en blijft de nuchtere realist, en wel die van
alle tijden en volken’ die zich tegen alle idealistische profeten en martelaren zalkeren
(Dr. B. Tideman Jz., ‘Robert Hamerling’, [over] Ahasver in Rom. Eine Dichtung in
sechs Gesängen, van Robert Hamerling, Vaderlandsche letteroefeningen 1870 II
(Wetenschap en belletrie), p. 642-670: 670).
Zie hierover T. Streng, ‘“Jodenkwesties” in Nederland rond 1870. Humaniteit, moderniteit
en Nederlanderschap’ (1994).
P.A.S. van Limburg Brouwer, ‘De Kaballa’, De gids 1870 III, p. 1-32: 27.
v.L.B. [P.A.S. van Limburg Brouwer], ‘Weer een joden-kwestie’, [over] Ahasverus. Een
woordaan Dr. B. Tideman Jzn., Predikant te Hoorn, door S.J. Moscoviter, Secretaris der
Nederlandsche Israëlitische Gemeente te Rotterdam, De Nederlandsche spectator 1870, p.
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De hervormde predikant C.M. Vos vindt dat Tideman een uitstekende beschrijving
geeft van het realistische karakter van het joodse volk en de doorwerking van dit
karakter in handel, journalistiek en kunst. ‘De geschiedenis staaft deze bewering’,
aldus Vos. ‘Die getuigenis der historie wordt bevestigd door eene nadere
kennismaking met den Israëliet onzer dagen. Of zal iemand ontkennen, dat wij onder
de kinderen Abrahams werkelijk het realisme in zijn laagsten vorm aantreffen?’ en
hij voegt eraan toe dat Tideman vergeten heeft zijn stelling te staven met de joodse
smaak voor bonte opschik en de voorliefde voor schitterende kleuren.106 Vos beschermt
Tideman tegen de beschuldiging als zou hij het realisme als een typisch joodse
tekortkoming geschetst hebben.
(...) wat Tideman aan Israël te laste legt, dat realistische, dat nagenoeg
uitsluitend bedenken der dingen, die beneden zijn, verwijt hij niet aan
Israël alleen, maar eigenlijk aan onzen tijd in 't algemeen. Het onrecht, dat
de Christenen Israël hebben aangedaan, is vreeselijk gewroken. Hebben
wij het realisme bij dat volk aangekweekt en bevorderd, die kanker heeft
zulk een uitbreiding genomen, dat de gansche maatschappij, waarin de
Christenen de overhand hebben, daardoor is aangedaan.107
Het realistische karakter van het joodse volk is ontstaan door de onderdrukking van
de joden door de christenen, maar (de woordkeuze is van Vos) deze onderdrukking
is gewroken nu dit realistische karakter zich als een ziekte in de christelijke
maatschappij heeft uitgezaaid. Vos prijst Tideman omdat hij hier vrijmoedig zijn
stem over heeft laten horen:
Tideman heeft het verderf van het realisme ingezien; het ware onzedelijk
en onchristelijk geweest, indien hij gezwegen of minder krachtig gesproken
had. (...) Dat nuchter-verstandelijke, dat leven bij brood alleen, wat veelal
de hedendaagsche maatschappij kenmerkt, kan niet krachtig genoeg
bestreden worden. Het is noodig, dat daartegen telkens een waarschuwende
stem wordt vernomen. Hoe wijder deze weerklinkt, des te eer wordt zij
allicht gehoord. Gelukkig voorzeker, wie een ziel van het realisme bekeert
(...).108
Het is hier niet de plaats in te gaan op de anti-joodse gevoelens van Tideman en Vos
en de consternatie die deze brochure in de Nederlandse pers veroorzaakt. Als zodanig
hoort deze kwestie thuis in een werk over de geschiedenis van de positie van de joden
in Nederland. Hier vraagt alleen Tidemans gebruik van de term ‘realisme’ nadere
aandacht, en daar levert het muziektijdschrift Caecilia uitvoerig commentaar op.
‘Daar is onlangs een stok gezocht om de Joden te slaan’, zo opent W.F. Thooft,
hoofdredacteur van het muziektijdschrift Caecilia, zijn tweedelige reactie op Tidemans
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198-199: 198. Omdat S.J. Moscoviter niet speciaal reageert op Tidemans gebruik van de
term ‘realisme’ bespreek ik zijn brochure niet. Moscoviters brochure werd ‘uitgegeven voor
rekening van den schrijver’, en verscheen in 1870 te Rotterdam bij de Gebroeders Haagens.
Dr. C.M. Vos, [over] Ahasverus, door Dr. B. Tideman Jzn., Vaderlandsche letteroefeningen
1870 III (Historie en binnenlandsche bibliographie), p. 207-216: 209.
Vos, [over] Ahasverus, p. 214.
Vos, [over] Ahasverus, p. 215-216.
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brochure.109 Thooft vindt zoveel onzin, onkunde en bombast in Tidemans brochure
dat hij de brochure eigenlijk niet voor serieuze wederlegging vatbaar acht. ‘Maar er
is in de geheele questie (...) door woordgebruik een misverstand ontstaan, hetwelk
opheldering verdient’:110 Tideman spreekt over ‘grofzinnelijkheid’ en over ‘realisme’,
en het is, aldus Thooft, de vraag ‘of in de kunst de woorden Grof-zinnelijkheid en
Realisme wel van eenigerlei beteekenis kunnen zijn’.111
In ons vorig artikel [lees: de eerste aflevering] hebben we gezien, dat de
beschuldiging tegen de Joden, waar het hunne werkzaamheid in de muziek
betreft, neerkomt op Grof-zinnelijkheid. Doch telkens, wanneer van deze
eigenschap sprake was, hebben zoowel verdediger als beschuldiger [lees:
Moscoviter en Tideman] de woorden Realisme en realistisch gebezigd.
Hierdoor is eene onjuistheid ontstaan. Want wanneer men goed nadenkt,
dan zijn Grof-zinnelijkheid en Realisme in de kunst van geheel
verschillende beteekenis. Haasten we ons echter hier dadelijk bij te voegen,
dat dit onjuiste woordgebruik ook bij buitenlandsche schrijvers algemeen
in zwang is. Overal hebben we de woorden Realisme en realistisch in den
zin van zinnelijk, alledaagsch en triviaal zien bezigen.
Dit misverstand verdient bijzondere overweging en opheldering.112
Het begrippenpaar ‘realisme’ en ‘idealisme’ is ontleend aan de wijsbegeerte, zo
vervolgt Thooft, en het is jammer dat de Germaanse talen bij voorkeur vreemde
woorden gebruiken in de filosofie. Had men in plaats van ‘realisme’ de
goed-Nederlandse uitdrukking ‘Werkelijkheids-leer’ gebruikt, dan waren veel
misverstanden voorkomen.113 ‘Realisme’ betekent ‘werkelijkheidsleer’ en dit
impliceert volgens Thooft dat wie ‘realisme’ synoniem verklaart met zinnelijkheid
en laagheid in feite zegt dat de gehele werkelijkheid zinnelijk en laag is. ‘En dit gaat
niet aan’, aldus Thooft, ‘want werkelijkheid is lang niet altijd zinnelijk of gemeen’.114
In de kunstbeschouwing is het gebruik van de term ‘realisme’ in (wat Thooft noemt)
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W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de muziek’, [over] Ahasverus, van Dr. B. Tideman Jzn
en Ahasverus. Een woord aan Dr. B. Tideman Jzn, door S.M. Moscoviter, Caecilia. Algemeen
muziekaal tijdschrift van Nederland 27 (1870), p. 93-96, 101-104:93. In het eerste deel betuigt
Thooft zijn instemming met de ‘uitmuntende’ brochure die S.J. Moscoviter in reactie op
Tideman heeft geschreven. Moscoviter heeft voortreffelijk aangetoond dat het realisme geen
joods monopolie is en dat tal van christelijke maatschappijen ‘uit hebzucht en gouddorst de
onmenschelijkste wreedheden bedreven’ en zich schuldig maakten ‘aan het nuchterste
realisme, aan stofaanbidding’. Moscoviter bewijst afdoende dat het onzinnig is ‘de
zoogenaamde materialistische rigting dezer eeuw, die eigenlijk de practisch bruikbare moet
genoemd worden’ op het conto van het jodendom te schrijven: zij is veeleer het gevolg van
de vooruitgang op wetenschappelijk en industrieel gebied. Ook heeft Moscoviter gelijk waar
hij zegt dat Tideman niet afdoende bewijst dat de jood een vijand is van het idealisme.
W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de muziek’, p. 94.
W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de muziek’, p. 96.
W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de muziek’, p. 101.
Heeft Thooft de betekenis van ‘realisme’ nagezocht in Kramers Woordentolk uit 1847?
Daarin wordt realisme kortweg omschreven als ‘werkelijkheidleer’.
Het is onduidelijk of Thooft zich ervan bewust is dat ‘werkelijkheid’ in het tweede kwart
van de negentiende eeuw inderdaad werd gelijkgeschakeld met ‘zinnelijkheid’ en ‘laagheid’,
en dat de negatieve betekenis van de term ‘realisme’ uit deze traditie stamt.
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De beeldende kunsten bijv., die de natuur moeten nabootsen, zijn in zeker
opzigt altijd realistisch, maar daarom mag er de smet der gemeenheid niet
op geworpen worden. Ze worden eerst dan triviaal, wanneer ze de
werkelijkheid gemeen voorstellen.
Maar niet alleen voor de beeldende kunst, ook voor de letterkunde geldt dat het
realisme niet alleen noodzakelijk is, maar zelfs een deugd.
De romanschrijver en de dichter, die hetzij karakters van personen, hetzij
toestanden en gebeurtenissen zóó weet voor te stellen, dat men er van zegt:
‘Ze zijn naar het leven geteekend’ zijn stellig Realisten, maar het zal wel
niemand in de gedachten komen zulk een naar het leven geteekende
voorstelling van personen en zaken een slechte eigenschap te noemen. De
werkelijkheid is hier ideaal, en de getrouwe voorstelling der werkelijkheid
is hier pligt.115
De kunstenaar die zich richt op de nabootsing van de werkelijkheid is een realist,
aldus Thooft, die met nadruk stelt dat hij hier doelt op het realisme in de goede zin
van het woord. Er bestaat namelijk ook een soort van realisme, dat zowel in de
letterkunde als in de muziek beslist moet worden afgekeurd.
Deze kunsten [de literatuur en de muziek] hebben een geheel afzonderlijk
regt van voorstelling, hetwelk ze noodig hebben, vooreerst om lezer,
toehoorder of toeschouwer in een denkbeeldige wereld te verplaatsen en
ten tweede om in hare voorstelling mogelijk te blijven en niet in eene
belagchelijkheid te ontaarden, die alle illusie zou storen. Dit afzonderlijk
regt van voorstelling is gebaseerd op eene wet van kunstwaarheid, die
zorgvuldig moet afgescheiden worden van de werkelijkheid. En nu blijkt
duidelijk wat slecht Realisme in dicht- en toonkunst is. Ze ontstaat dan,
wanneer men aan dichter of componist het afzonderlijk regt van
voorstelling gaat ontzeggen, en van die kunstenaars gaat verlangen, dat
ze zich aan de werkelijkheid zullen houden.
Een realist zou bijvoorbeeld spotten met de talloze onwaarschijnlijkheden van de
romantische opera, of de toneelschrijver verwijten dat de tijdsruimte waarbinnen het
toneelstuk zich afspeelt niet overeenkomt met de werkelijke duur van de
gebeurtenissen. Hij zou een operacomponist verbieden vier, vijf man door elkaar te
laten zingen, omdat in de werkelijkheid niet zoveel mensen tegelijk aan het woord
kunnen zijn en de componist beletten tekstgedeelten te herhalen met het argument
dat gewone mensen niet zo spreken. Een dergelijke realist, de realist in slechte zin,
houdt volgens Thooft ten onrechte geen rekening met de lezer of toehoorder, wiens
voorstellingsvermogen zich de juiste tijdsruimte bij de handeling voorstelt; die zich
bij een meerstemmig stuk geen verschillende gesprekspartners uit het dagelijks leven
voorstelt; die inderdaad in recitatief, dialoog of episch gedeelte geen herhalingen
toestaat, maar herhaling billijkt en waardeert in lyrische zangstukken die niet de
handeling bepalen of die zelfs belangrijke rustpunten in het handelingsverloop vormen.
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W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de muziek’, p. 101.
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Krachtens deze voorbeelden laat zich het slechte Realisme in dicht- en
toonkunst op de volgende wijze formuleren: O m v e r w e r p i n g v a n
de wet der kunstwaarheid; ontzegging aan de kunst
van een afzonderlijk regt van voorstelling, en wegcijfering van de gave bij toehoorder of
toeschouwer om zich in een denkbeeldige wereld te
kunnen verplaatsen.
Zo blijkt dat zelfs het realisme in slechte zin niet hetzelfde is als wat Tideman
‘grofzinnelijkheid’ noemt, en dat ‘gelijk staat met de schending van het
schoonheidsgevoel’. Ook blijkt dat er twee soorten realisme bestaan. De kunstenaar
die in goede zin ‘realistisch’ is, oriënteert zich op de werkelijkheid voor zover dit
nodig is om het doel van de kunst te verwezenlijken. Dit doel is niet nabootsing van
de dagelijkse werkelijkheid, maar het oproepen van een illusie van werkelijkheid bij
de lezer of toehoorder.116 De slechte realist, wiens opvatting eigenlijk ‘een onhoudbare
belagchelijkheid’ moet worden genoemd, richt zich echter uitsluitend op die
werkelijkheid.117 De realist in goede zin houdt rekening met het verschil tussen
kunstwaarheid en natuurwaarheid en met de fantasie van de toehoorder.
Tideman gebruikt de term ‘realisme’ ter aanduiding van een wereldbeschouwing
die slechts materiële waarden hoogacht. Hij vindt een medestander in C.M. Vos.
P.A.S. van Limburg Brouwer vindt de vergelijking tussen Nathan en Ahasverus een
gezochte aardigheid. Uitvoerig commentaar komt van W.F. Thooft, die zowel
Tidemans analyse van het joodse karakter als diens gebruik van de term ‘realisme’
gebazel oordeelt. Ten onrechte stelt men ‘realisme’ gelijk met laagheid en trivialiteit.
Het realisme in slechte zin, dat alleen de feitelijke waarheid tot norm rekent, geen
specifieke kunstwaarheid toelaat en de toeschouwer het vermogen ontzegt deze
kunstwaarheid als illusie te ervaren, is volgens Thooft een belachelijke leer, maar er
is geen enkele reden speciaal de joodse kunstenaars in verband te brengen met het
realisme in slechte zin, noch met de schending van het schoonheidsgevoel door
grof-zinnelijke passages, laat staan dat er redenen zijn de joden aan te wijzen als de
oorzaak van een zinnelijke richting en een slechte kunstsmaak. ‘Die handeling is
hoogst onregtvaardig’.118

Abraham Kuyper en het realisme (1871)
Dat de term ‘realisme’ in 1871 vogelvrij is en door vertegenwoordigers van zeer
verschillende gezindten naar believen kan worden gebruikt, blijkt uit een brochure
van de gereformeerde voorman Abraham Kuyper, gericht tegen de theologen van de
moderne richting.119 Waarom moest de ketterij in de negentiende eeuw de vorm van
het modernisme aannemen, zo vraagt hij zich af.
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Daarom is Wagner, die de stof voor zijn fantastische opera's aan de sagen ontleent, ‘geen
Realist’, maar ‘sterk Idealist’.
W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de muziek’, p. 102.
W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de muziek’, p. 103.
Kuyper is bij het verschijnen van deze brochure beroepen in Amsterdam. In maart 1874 zou
hij het predikambt inruilen voor een zetel in de Tweede Kamer. Zie voor de theologische
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De grondtrek van het karakter onzer eeuw is het r e a l i s m e , haar dorst
naar werkelijkheid. Men heeft het dwepen met holle idealen verleerd, en
wil vóór alle dingen zien of tasten... en vrij genieten voeg ik er bij. Vier
drijfveeren drongen onze eeuw onweerstaanbaar in dat realistisch spoor:
het bankroet der P h i l o s o p h i e en de onmacht der R e v o l u t i e , de
hooge vlucht der N a t u u r s t u d i e en de doodslaap der K e r k .120
Kuyper licht zijn standpunt als volgt toe. De speculatieve wijsbegeerte van Hegel en
zijn volgelingen is holle denkgymnastiek gebleken, en men heeft zich van de filosofie
afgewend en in het concrete leven teruggetrokken. De maatschappelijke en zedelijke
vraagstukken van recht en plicht heeft men teruggebracht tot economische grootheden:
tot het ‘realistisch vraagstuk van kapitaal en arbeid’.121 De wetmatigheden die de
natuurstudie blootlegt, worden boven de mens gesteld en daarmee heeft de
natuurstudie de macht over de natuur niet vergroot, maar juist verkleind. En de kerk?
Die is, aldus Kuyper, ‘deftig maar zinledig geworden’. Van harte onderschrijft hij
het verlangen van De Génestet naar ‘natuur en waarheid’. Het realisme is er, zo luidt
zijn boodschap, en wie de geest van de moderne tijd wil onderzoeken kan er niet om
heen. ‘In het r e a l i s m e moet dus haar kracht gezocht, maar schuilt haar zwakheid
tevens’. Wat is - om te beginnen - de zwakheid van het realisme?
Haar zwakheid, zeg ik, want dit voelt elk, die ook een leven des geestes
leeft: het realisme bedreigt ons met een zeer ernstig gevaar. Immers, van
zijn tente tot aan den heilloozen afgrond van het m a t e r a l i s m e is de
afstand ligt gemeten, en reeds zijn we daarheen op weg. (...) Reeds is alle
denken een uitzweeten van de hersenen, alle gevoel een ontlasting van
fijnere klieren genoemd, en zóó diep behoeft men in het jongere leven van
onze moderne maatschappij nog niet te zijn doorgedrongen, om nu reeds
van verre de diepte te zien splijten, die in het bodemloos materialisme
voor alle geestesleven gaapt.122
Wie de mens niet op de eerste plaats ziet als een zedelijk wezen, maar hem behandelt
als een fysisch verschijnsel wiens gevoels- en denkwereld langs fysiologische en
niet langs zedelijke wetten wordt ingericht, bevindt zich volgens Kuyper op hellend
vlak. En daarom is, nog steeds volgens Kuyper, de moderne richting in de theologie
in beginsel prijzenswaardig. Het modernisme poogt immers ‘het geloof aan de ideale
wereld tegen de ruwheid van het materialisme te verdedigen’.123 Als het streven van
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ontwikkelingen in deze tijd: K.H. Roessingh, De moderne theologie in Nederland. Hare
voorbereiding en eerste periode (1914) en A.J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk
vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de negentiende en twintigste eeuw (1974).
Dr. A. Kuyper, Het modernisme een fata morgana op christelijk gebied (Amsterdam:
H. de Hoogh & Co. 1871), p. 22-23.
Kuyper, Het modernisme, p. 24.
Kuyper maakt een toespeling op het materialisme als verpersoonlijkt in J. Moleschott,
die midden jaren vijftig met zijn leuze ‘Ohne Phosphor kein Gedanke’ heftige weerstand
opriep. (Zie voor Moleschotts opvattingen over ‘Het denken’ en ‘De wil’: R.J.Ch.V.
ter Laage, Jacques Moleschott. Een markante persoonlijkheid in de negentiende eeuwse
fysiologie? (1980), p. 238-242.)
Kuyper, Het modernisme, p. 25, waar hij ook zegt: ‘(...) ik neem het Modernisme slechts als
algemeen verschijnsel, en dan beweer ik, dat het verzoenend poogde op te treden tusschen
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het modernisme goed is, wat is dan toch Kuypers bezwaar tegen deze theologische
stroming? ‘Modernisme en Morgana beiden / boeiend schoon, / naar vaste wet
verschenen, / edoch, van werkelijkheid ontbloot’,

de dingen die boven zijn en het realisme, dat onze eeuw kenmerkt, om, ware het mogelijk,
háár realisme deelend, den glans van het ideële leven weer te doen schitteren op haar steeds
doffer gelaat’.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

226
stelde hij eerder in zijn brochure in bijna dichterlijke bewoordingen.124 De
modernistische leer is volgens Kuyper ondanks haar goede bedoelingen een
luchtspiegeling omdat zij weigert zich te binden aan de werkelijkheid van Gods
woord, aan de letter van de bijbel.
O! hoe heerlijk had dat pogen [van de modernistische beweging] gekroond
kunnen worden, zoo men zich (...) naar het realisme der Schrift had laten
leiden, de levensspreuk weer gegrepen had: ‘dass Leiblichkeit das Ende
der Wege Gottes ist’, en onze matte wereld weer verfrischt en verkwikt
ware met dat goddelijk realisme, dat in de Vleeschwording des Woords
ligt uitgesproken (...). Maar helaas, van meet af brak men dát realisme
juist weg, en geraakte daardoor zijns ondanks op het meest valsche
standpunt.125
Het is bijna onmogelijk Kuypers redenering weer te geven zonder in zijn woordenspel
met de termen ‘realisme’, ‘waarheid’, ‘werkelijkheid’ en ‘realiteit’ verstrikt te raken,
maar zijn betoog komt erop neer dat de modernistische kerk enerzijds toegeeft aan
de tijdgeest die alleen voor waar aanneemt wat tast- en zichtbaar is, en anderzijds
beweert het geloof te kunnen redden op grond van een alleen in de geest bestaande
kerkgemeenschap en een persoonlijk gedachte God. Kuyper heeft het gedachtengoed
van de modernistische theologen aan een uitvoerig onderzoek onderworpen maar
het resultaat stelde hem teleur. ‘Waar we ook het peillood uitworpen, steeds zonk de
bodem der realiteit voor ons weg. Geen realiteit Gods, geen werkelijk gebed, geen
werkelijk Godsbestuur, de realiteit van 's menschen leven bedreigd, onwerkelijk de
zonde, geen werkelijk ideaal, geen echte historie, geen ware critiek, geen
proefhoudend dogma, en een werkelijke kerk evenmin’, aldus het eindoordeel van
Kuyper over het modernisme en zijn ‘ongrijpbaar idealisme’.126 Kuyper acht het de
hoogste tijd dat het modernisme ‘zijn pretentie om den Tijdgeest vroom te maken
als een hallucinatie prijsgeeft’.127

Aart Admiraal en het eenzijdig realisme (1872)
‘Kan op goede gronden een gezond realisme als levensrigting worden aanbevolen’
en ‘Met welk regt en in welken zin achten wij die levensrigting thans in gevaar?’,
zo vraagt Aart Admiraal zich in 1872 af. Aart Admiraal (1833-1878), opgeleid tot
onderwijzer maar in 1860 omgeschoold tot telegrafist, geeft in de jaren zestig diverse
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Kuyper, Het modernisme, p. 11.
Kuyper, Het modernisme, p. 25-26.
Kuyper, Het modernisme, p. 48 en 54.
Kuyper, Het modernisme, p. 64 (noot 20). Een uitvoerige reactie op Kuypers veroordeling
van het modernisme verschijnt in Los en vast (G. van Gorkom, ‘Dr. A. Kuyper en het
modernisme’, Los en vast 6 (1871), p. 293-394) en in de al wat oudere Tijdspiegel (L.H.
Slotemaker, ‘Over Dr. Kuypers Morgana’, De tijdspiegel 1872 I, p. 265-272), dat wil zeggen
de twee tijdschriften van de letterkundig geïnteresseerde aanhangers van de modernistische
theologie. Vooral De tijdspiegel levert commentaar op Kuypers gegoochel met ‘werkelijkheid’,
‘realiteit’ en ‘waarheid’. Omdat deze critici niet specifiek ingaan op Kuypers gebruik van
de term ‘realisme’ laat ik hun reacties onbesproken.
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brochures en romans uit.128 Hij schrijft voor verschillende tijdschriften en in 1872 het jaar dat hij een vaste
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Naamloos verscheen in 1862 bijvoorbeeld Ideeën over Multatuli en in 1863 Hoe hij koning
werd. Tussen 1856 en 1865 schreef Admiraal onder de naam Aramaldi diverse artikelen in
De dageraad, en onder de naam Bato van der Maas verscheen onder andere Het kransje te
Wemerdingen (1866) en De laatste Hollandsche minnezanger (1869).
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rubriek krijgt in De Nederlandsche spectator - publiceert hij een artikel over
‘Eenzijdig realisme en godsdienstonderwijs’ in de Vaderlandsche letteroefeningen.
Het is niet altijd eenvoudig Admiraals goedbedoelde smartekreten samen te vatten.
Daarom blijf ik in mijn bespreking van zijn ‘betoog’ dicht bij de tekst.
Wat Admiraal onder ‘gezond realisme’ verstaat, moet opgemaakt worden uit zijn
schets van de Nederlandse mentaliteit in de zeventiende eeuw, een schets die tevens
fungeert als antwoord op de eerste door hem gestelde vraag: ‘Kan op goede gronden
een gezond realisme als levensrigting worden aanbevolen?’
Feitenvereering is de dankbare, natuurlijke uiting van vlijt. Gij vindt haar
overal, waar kloeke volken wonen - en dáár het meest, waar de worsteling
om het bestaan 't hevigst was. Wie met inspanning van krachten een
grootschen arbeid heeft volbragt, zal in de allereerste plaats dat gewrocht
zijner volharding beschermen, vereren. Een magtige prikkel tot steeds
grooter daden ligt in zulken nuchteren geest. (...) Gij kent de 17e eeuw
van het Nederlandsche volk, het realistische. Om op den adel van dien
geest af te dingen, zijn de hevige godsdiensttwisten aangevoerd; maar
waren zij niet de onmisbare oefeningen, de Olympische worstelingen van
den jeugdigen athleet, genaamd protestantisme?
Kunstenaren bij menigte traden uit dat worstelperk te voorschijn: Schilders,
geleerden, dichters, denkers. Zij waren de onsterfelijke openbaring van
den krachtigen volkswil, den kloeken geest. Zoo schiep een volk, dat onder
de volken de apostel van het realisme mag heeten, zichzelf machtige
grensbewakers van zijn levensrichting. Zij gaven nieuwe denkbeelden
voor steeds meerder grootheid, edeler geestesleven. Zij doorgloeiden ons
aangeboren realisme met het heilige vuur. En zoo schonken zij hun volk
idealen in steeds stijgende kringen van het leven. Zoo gaven zij een rigting
aan het volksleven, die wederom en telkens een nieuwe hoogere baan van
streven voor het volk ontsluiten zou.
Geen twijfel meer, dáárheen met ons.129
Het Nederlandse volk is onder de volken ‘de apostel van het realisme’. Tot dit
‘realisme’ behoren een bepaalde nuchterheid, een zeker ontzag voor de feiten en
waardering voor doorzettingsvermogen en arbeidzaamheid. Deze levensrichting
leidde in de zeventiende eeuw tot grote resultaten, maar zij was toen niet
oppermachtig: kunstenaars en geleerden, dichters en filosofen stelden tegelijkertijd
het Nederlandse volk een ideaal voor ogen; zij voorzagen het van een hoger doel en
maakten vlijt en natuurstudie daaraan dienstbaar. Zo blijkt wat Admiraal onder
‘gezond realisme’ verstaan wil hebben. Het realisme is gezond wanneer het dienstbaar
wordt gemaakt aan een idealistische wereldbeschouwing.
Die gezonde levensrichting werd ondermijnd, aldus Admiraal, toen men ging
rusten op de lauweren van de voorvaderen en ophield nieuwe idealen te ontwikkelen.
Vandaar dat de negentiende-eeuwse romans, die een troosteloos beeld schetsen van
de moderne maatschappij, overeenkomsten vertonen met Don Quichotte van
129

Aart Admiraal, ‘Eenzijdig realisme en godsdienstonderwijs’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1872 I (Wetenschap en belletrie), p. 329-337: 329-330.
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dichter en ziener het de keus

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

228
liet tusschen de kranke idealen van den ridder der Mancha en het grove realisme van
zijn schildknaap. Ook dat volk had toen in alle opzichten de spaarpenningen van het
voorgeslacht - óók een van reuzen - verteerd!’130 Men teert op het verleden. De
interesse voor het gezonde ideaal is gedoofd; men zoekt niet naar een ideaal voor
het heden en het enige dat rest is ‘de hartstogt der werkelijkheid’.
Evenals Kuyper speelt Admiraal met het woord ‘realisme’. Hij klaagt over het
groeiend aantal loterijen, waarin het menselijk lot ‘wordt gerealiseerd, omgewisseld
in de pasmunt, waarvoor werkelijkheid kan gekocht worden of een premielot’ en
omschrijft het karakter van het onderwijs als volgt:
Zelfs 't onderwijs ontgaat dit vagevuur niet. Gejaagd is het schoolgaan.
Er wordt geleerd - en steeds stoomvoller - ‘om iets te verdienen’, - terwijl
de tijd, die er nog overblijft, wel ver van te strekken tot verkwikking aan
den beker der poëzie, letterlijk verspeeld wordt. De verkregen kundigheden
hunkeren naar realisatie. Dit is het loon van het openbaar onderwijs, dat
ten onzent zeer goed is. De jeugd mag niet te lang duren. Zij is het eerste
behagelijk slagtoffer van het eenzijdig realisme onzes tijds. Reeds aan
haar luchtkastelen knaagt de worm: in haar wordt het ideaal de genadeslag
gegeven, want wat is een volk zonder jeugd?131
De oppermacht van het realisme dicteert in het schoolonderwijs het aanleren van
nuttige vaardigheden en direct toepasbare kennis en ontneemt de jeugd haar recht
op dromen. De derde vraag die Admiraal zich stelt, is hoe dit eenzijdig realisme kan
worden bestreden. Het is vanouds de taak van de kerk de blik van de mensen op het
hogere te richten en Admiraal onderzoekt dan ook eerst of de kerk van de negentiende
eeuw erin slaagt het realisme in goede banen te leiden. In de zeventiende eeuw hield
de Nederlandse kerk ter compensatie van een eenzijdig realisme en ‘stofvergoding’
haar gemeente altijd het hoogste ideaal voor, met als resultaat, aldus Admiraal, dat
er weinig volken zo kerkelijk waren als de realistische Nederlanders.132 De kerk is
die macht sindsdien echter kwijtgeraakt: ‘reeds het verschijnsel, dat ons volk tegelijk
kerkelijk en suprarealistisch is’, maakt volgens Admiraal duidelijk dat het de kerk
niet lukt ‘de magtsoverschrijding van het realisme’ te keren. In de negentiende eeuw
verloor de kerk het contact met de maatschappij en op haar beurt heeft de samenleving
de kerk in de steek gelaten. Met recht, naar het oordeel van Admiraal.
De kinderen dezer wereld hebben thans ook wat hun ziel dierbaar en heilig
is, en de kerk erkent het niet. Haar onderwijs ontwikkelt niet, voedt niet,
sterkt niet, het is dogmatiek beslissend gebleven als tevoren. (...) Het is
zoo klaar als de dag, dat zij zelve een bastaarddochter is van het realisme.133
Op theologisch gebied heersen behoudzucht en machtsargumenten; de status quo is
de norm, en ideeën en overtuigingen die passen bij de negentiende eeuw worden niet
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Admiraal, ‘Eenzijdig realisme’, p. 330-331.
Admiraal, ‘Eenzijdig realisme’, p. 331-332.
Het is de combinatie van arbeidzaamheid, handelsgeest en geloof die de Duitse socioloog
Max Weber zou inspireren tot zijn klassieke studie van Die protestantische Ethik und der
Geist des Kapitalismus, uit 1905.
Admiraal, ‘Eenzijdig realisme’, p. 332-333.
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aan de beteugeling van het realisme. Wat er zijns inziens ontbreekt aan de kerk
verduidelijkt Admiraal - verrassend genoeg - aan de hand van een vergelijking tussen
de oude kerk en de fotografie.
Daarom zal die oude godgeleerdheid vallen, tegelijk als het realisme
terugkeert in zijn eigen regtsgebied. Zij kan dus het strijdwapen niet zijn.
Ik wil dit nog nader trachten te bewijzen in haar evenbeeld op het gebied
der nieuwere kunst. Gij kent de fotografie. (...) Realistisch waar geeft zij
het koude voorwerp weder maar schenkt er ziel noch leven aan - en kan
dit dus niet in den aanschouwer wekken. Zij werkt onder optische en
chemische wetten veel uit, dat ons verbaast, dat onze bewondering eischt
- maar geen g e e s t . (...)
De massa gevoelt niet het heilige der kunst; haar bezieling gaat haar
voorbij. En zoo begrijpen wij hoe de fotografie zich op haar plaats kan
dringen, alsof er geen verschil bestond tusschen de fotografie en de kunst
als tusschen dood en leven. De stof vat de stof: ziedaar de geschiedenis
van dit schoon maar dood verschijnsel. De massa wordt door haar
bevredigd, ziedaar de geschiedenis ook van die oude kerk, die de
magtsoverschrijding van het realisme moest tegengaan - en haar
onvermogen niet beseft omdat de blinde menigte haar den waan van
onmisbaarheid geeft. Vergeefs riep zij de kromo-fotografie op om aan
haar streven de kleur van den tijdgeest te geven - 't is alles vergeefs. Niet
in de kleuren maar in de bezieling ligt de kracht.134
De kerk zou steeds nieuwe doelstellingen moeten formuleren, maar deze taak heeft
ze verzaakt. Ze streeft nog slechts naar het passief bestendigen van haar positie,
waardoor ze de intelligentsia van zich vervreemdt. De menigte die zo opkijkt tegen
de kerk heeft ademloze bewondering voor de fotografie en geringschat de kunst die
zoekt en streeft naar een ideeënrijke schildering van de werkelijkheid.135
Ten slotte komt Admiraal toe aan de beantwoording van de vraag hoe het
godsdienstonderwijs het eenzijdig realisme kan bestrijden. Hij acht het buiten kijf
dat de oplossing van het probleem in het onderwijs moet worden gezocht. ‘Onderwijs
is het onfeilbare wapen tegen het zieke realisme’, maar dan moeten er wel specifieke
eisen worden gesteld aan het onderwijs, met name aan het godsdienstonderwijs. De
godsdienstleraar moet de kinderen raken in wat ze waarlijk menselijk maakt: ‘die
geestdrift voor het heilige’. Daartoe moet het godsdienstonderwijs zoveel mogelijk
‘symboliek’ zijn, dat wil zeggen: de onderwijzer moet te werk gaan als Jezus die zijn
volk in gelijkenissen onderwees en niet met abstracte regels, maar met beeldende
verhalen de geestdrift van de kinderen voor het goede prikkelen.136 Zo verlengt de
onderwijzer ook de jeugd van de kinderen, aldus Admiraal, die daarmee het motief
van de gekortwiekte jeugd, eerder in het artikel ter sprake gebracht als teken van de
oppermacht van het realisme, opnieuw aan de orde stelt.
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Admiraal, ‘Eenzijdig realisme’, p. 333-334.
Zie ook p. 335-336: ‘De verbastering van het realisme heeft dáár juist haar slagtoffers, waar
zij eer hulp dan weerstand vindt. De massa toch staat weerloos tegenover haar en gelooft dat
zij het leven is’.
Admiraal, ‘Eenzijdig realisme’, p. 334.
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zou volgens Admiraal het eenzijdig realisme slechts in de hand werken. Naast
wetenschap en kunst behoort de godsdienst een vast onderdeel van het lesprogramma
te zijn. Admiraal besluit:
Onze tijd eischt, in zijn machtige ontwikkeling van kunsten en
wetenschappen, een harmonische ontwikkeling van den mensch. Geen
nieuwe eenzijdigheid in de plaats der oude. Geen kunst en geen wetenschap
die het ideaal van het ‘eeuwig evangelie’ verduisteren. Wordt niet
kinderachtig, wordt volwassen, wordt in vollen ernst kinderen Gods opdat
gij moogt leven - ziedaar den eisch!
(...) Elf jaar gelden schreef ik in mijn eenzaamheid een kerkvergadering
uit. Wel met innig bewustzijn maar met nog grootere profetische
vrijmoedigheid bespraken de fantastische ridders de middelen om het
realisme binnen de perken te houden. Toch is veel reeds van hun stout
programma in ons vaderland tot stand gekomen. Moed en liefde! Zoo zal
niet lang meer het realisme de akkers overstroomen en de menschen
dooden, - maar de krachtige stroom zijn, de levensader en het sieraad van
het landschap.137
Admiraal gebruikt de term ‘realisme’, als Tideman, om verschijnselen op artistiek,
godsdienstig en maatschappelijk gebied onder één noemer te brengen. ‘Realisme’
wordt gebruikt voor de afkeurenswaardige levensbeschouwing die alleen het direct
nuttige en het materiële belangrijk acht.138

7.8 W.J.A. Jonckbloet en het realisme
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Admiraal, ‘Eenzijdig realisme’, p. 336-337. In maçonnieke kringen is de term ‘ridders’
vrij gebruikelijk (zie: Algemeen wijsgeerig geschiedkundig en biographisch
woordenboek voor vrijmetselaren). Ook uit andere bronnen blijkt dat Admiraal banden
heeft met de vrijmetselarij. Hij schreef onder het pseudoniem Aramaldi in De dageraad,
dat uit vrijmetselaarskringen stamt, en publiceerde regelmatig werk bij de uitgever F.
Günst, die ook in deze kringen verkeerde. (Zie: O. Noordenbos, Het atheïsme in
Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht (1976), p. 58 en 70, en P.
Spigt, ‘De eerste uitgever van de Dageraad. F.Ch. Günst 1823-1886 (1976).) Moeilijker
is te bepalen wat Admiraal hier bedoelt met de ‘kerkvergadering’. Ik vermoed dat hij
doelt op de oproep die in 1861 verscheen in De dageraad, waarin ene Theophilus
(waarachter dan Admiraal schuil zou gaan) de ‘Moraal-christenen’ oproept zich buiten
de officiële christelijke kerk in genootschappen te verenigingen. Of aan deze oproep
werkelijk gevolg is gegeven, onttrekt zich aan mijn waarneming (zie: Theophilus,
‘Moraal-Christenen’, De dageraad 1861 II, deel 12, p. 153-159).
Op één punt is er overeenkomst tussen de interpretatie van de term ‘realisme’ bij Tideman,
Admiraal en Kuyper: ‘realisme’ drukt iets uit als: gehechtheid aan het bestaande en de
bereidheid het gegevene (de empirische werkelijkheid, maar ook de door de historie
overgeleverde boeken en tradities) onvoorwaardelijk aan te nemen. Het is voor Kuyper reden
te pleiten voor een vast geloof in de wonderen van de bijbel; voor Admiraal reden de
negentiende-eeuwse kerk van ‘realisme’ te beschuldigen, en voor Tideman een van de
aanleidingen de slechte, realistische jood Ahasverus te onderscheiden van het type van Nathan
de wijze jood, die zich losgemaakt heeft van leerstellige vroomheid.
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Begin jaren vijftig verschijnt van W.J.A. Jonckbloet het eerste deel van een driedelige
Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst.139 Later breidt Jonckbloet zijn
studieterrein uit en in 1868 verschijnt het eerste deel van zijn Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde,
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In 1840, vijf jaar nadat Willem Jonckbloet als achttienjarige student in Leiden aankomt om
medicijnen te studeren, ontvangt hij het eredoctoraat in de letteren; volgens het bestuur van
de universiteit op grond van een dissertatie over de kronieken van Lodewijk van Velthem;
volgens een hardnekkige roddel onder de studenten omdat de Faculteit der Letteren van hem
af wil (deze sage wordt gememoreerd door Gerard Brom, die in Geschiedschrijvers van onze
letterkunde, p. 43-72: p. 48 een weinig vleiende schets van Jonckbloet geeft). In 1848 wordt
Jonckbloet benoemd tot hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan het Athenaeum te
Deventer, om in 1854 over te stappen naar de Universiteit van Groningen.
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waarin de Nederlandse literatuurgeschiedenis ‘tot op onze dagen’ onder de loep
wordt genomen. Het tweede deel is nauwelijks verschenen of een geheel herziene
editie komt uit.140 Jonckbloets studie verdient extra aandacht omdat zijn Geschiedenis
der Nederlandsche letterkunde tot in de twintigste eeuw het enige handboek is voor
de Nederlandse literatuurgeschiedenis.141 Bovenal is zijn werk interessant omdat het
een treffende illustratie vormt van de groeiende populariteit en de veranderingen in
het gebruik van de termen ‘realisme’ en ‘realistisch’ tussen 1850 en 1875.

‘Realisme’ en ‘realistisch’ tot 1873
In de Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst zegt Jonckbloet herhaaldelijk
dat het Nederlandse volkskarakter niet gevoelig is voor ‘een idealisme, dat de natuur
miskende’ en dat dit idealisme strijdig is met de ‘de nuchtere, praktische zin van het
Nederlandse volk’, maar over ‘realisme’ spreekt hij niet.142 In Jonckbloets volgende
grote werk, de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, staat in het
trefwoordenregister op het eerste deel tussen ‘Raoul de Houdanc’ en ‘Rederijkers’
de ingang: ‘Realistische natuur van onze landaard’, maar de verwijzing naar bladzijde
117 levert geen verdere vindplaatsen van de term ‘realisme’ of ‘realistisch’ op.143 In
het tweede deel van de Geschiedenis blijkt echter dat Jonckbloet in toenemende mate
emplooi heeft voor deze nieuwkomer in de literatuur- en cultuurbeschouwing:
[1] Toen de middeleeuwsche geest begon weg te sterven, openbaarde zich
de volkszin, die tegen de begrippen der konventioneele ridderwereld gekant
was en naar ‘natuur en waarheid’ streefde, in den realistischen grondslag
van sproke en klucht.144
[2] (...) 't is niet genoeg, den vertooners nu en dan eenige aardigheden,
plat of niet, in den mond te leggen of eenige scabreuze gebeurtenis tot
‘miltekitteling’ der smalle gemeente te doen dienen. De ware comicus
versmaadt ook dit soort van realisme niet,
140
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Dr. W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der middennederlandsche dichtkunst (Amsterdam: P.N.
van Kampen 1851-1855); drie delen. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (Groningen:
J.B. Wolters 1868-1872); twee delen. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
(Groningen: J.B. Wolters 1873-1874; tweede, geheel omgewerkte uitgave; twee delen. Bij
het verschijnen van deze studies is Jonckbloet al uit Groningen vertrokken want hij wordt
in 1864 verkozen tot lid van de liberale fractie in de Tweede Kamer, waarvan hij deel uitmaakt
tot hij in 1877 opnieuw het hoogleraarsambt, ditmaal te Leiden, aanvaardt.
Van de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde verscheen tussen 1881 en 1885 een
derde herziene druk, het laatste deel postuum. Tussen 1888 en 1892 verschijnt een vierde,
geheel herziene editie in zes delen, verzorgd door C. Honigh. In 1906 verschijnt het eerste
deel van de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van G. Kalff, waarvan het zevende
en laatste deel in 1912 uitkomt. In 1989 wees Van Oostrom Jonckbloet nog aan als ‘de
grondlegger’ van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, in het bijzonder die der middeleeuwen
(F.P. van Oostrom, ‘Jonckbloet. De grondlegger’).
Jonckbloet, Middennederlandsche dichtkunst III, p. 574.
W.J.A. Jonckbloet, ‘Bladwijzer’ bij: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde 1868 I, p.
535. Op p. 117 spreekt Jonckbloet over het gebrek aan fantasie en de ‘nuchtere, burgerlijke’
aard van de Nederlanders.
Jonckbloet, Geschiedenis 1872 II, p. 10.
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maar geeft er de kunstwijding aan, door de komische situatie juist te doen
geboren worden uit karakter en handeling van figuren vol leven.145
[3] Onkiesch is Vondel, naar onze opvatting, vooral in zijne bruiloftsverzen,
die meestal het onderwerp zeer realistisch opvatten. Maar wie zich daarover
ergert, herinnere zich de dubbelzinnige aardigheden, die men zich tot voor
weinigjaren op bruiloften veroorloofde en misschien nog veroorlooft.146
[4] Dat hij [Jan Vos] zich tegen de ‘eenheden’ verzet, spreekt vanzelf, en
hij geeft er goede gronden voor aan. Ook met betrekking tot den toon, die
behoort aangeslagen te worden, plaatst hij zich op het realistisch standpunt
van Brederoo en Coster. Een Koning spreke niet gelijk een burgerman
(...).147
[5] Het valt in 't oog, dat ook Huygens zich hier [in het gedicht ‘Voorhout’]
beweegt binnen het gebied, dat wij als het beperkt domein der Hollandsche
kunstenaars leerden kennen. Hij overschrijdt de grenzen niet van het
realisme, maar hij schikt en verlicht zijne groepen met den takt eens
kunstenaars. Ook elders geeft hij blijk van dienzelfden schalkschen geest
van waarneming (...).148
[6] In België had overigens de tooneelpoëzie een geheel anderen weg
ingeslagen. Het klassieke treurspel viel er niet in den smaak, en had er ook
onder den druk der censuur kwalijk kunnen tieren: de romantiek, gehuwd
aan het platste realisme, heerschte er oppermachtig. (...) Hij (Guillielmus
Ogier) meende (...) niet beter te kunnen doen dan het kwaad in zijne
uitspattingen en gevolgen met het meest onverbloemde realisme ten toon
te stellen.149
[7] Men ziet, dat de Hollandsche roman, die met Wolff en Deken geboren
was, levensvatbaarheid scheen te hebben. Toen men het ziekelijke genre,
dat Feith vertegenwoordigde, had vaarwel gezegd, scheen de meer nuchtere,
realistische, in den bodem der vaderlandsche werkelijkheid wortelende
soort een tijdperk van bloei te gemoet te gaan.150
[8] De geschiedenis onzer letterkunde leert beter dan iets anders de
geaardheid van ons Volk kennen: zij is vooral de spiegel van het
Nederlandsche gemoed en het Nederlandsche verstand. Moest zij, gelijk
wel eens beweerd werd, dat met elke letterkunde het geval is, in de eerste
plaats de geschiedenis zijn onzer fantazie, van ons scheppend vermogen,
zij ware in weinig bladzijden samen te vatten. Want ons onderzoek heeft
het den onpartijdigen beoordeelaar, naar ik durf hopen, duidelijk gemaakt,
dat de Nederlander zich op het wijde veld der verbeelding niet t'huis
gevoelt: daartoe is hij te kalm, te nuchter, te realistisch.151
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Jonckbloet gebruikt hier de termen ‘realisme’ en ‘realistisch’ op drie manieren: ten
eerste in de toentertijd gangbare zin dat een schrijver die ‘zeer’, ‘plat’ of
‘onverbloemd’
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‘realistisch’ is zekere grenzen van welgevoegelijkheid overschrijdt (citaat 2, 3 en 6).
Daarnaast gebruikt Jonckbloet de term om het specifieke kenmerk van ‘actualiteit’
van de Nederlandse kunst uit te drukken (citaat 1 en 5) en het daarmee verbonden
gebruik van de individuele vorm (citaat 4: ‘het realistisch standpunt’ van Bredero
en Coster over het gebruik van spreektaal in plaats van verheven boekentaal). Ten
slotte gebruikt Jonckbloet de term ‘realistisch’ als synoniem van ‘praktisch’ en
‘nuchter’, dus in verband met de specifieke kenmerken van het Nederlandse
volkskarakter (citaat 7 en 8).

‘Realisme’ en ‘realistisch’: 1873-1874
In de ‘Tweede geheel omgewerkte uitgave’ van Jonckbloets Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde is het gebruik van de term ‘realisme’ duidelijk toegenomen,
juist in de belangrijke algemene slotbeschouwingen. Nieuw zijn:
[9] (...) met de ridderwereld neigde ook de ridderpoëzie ten val. Die
kunstmatig gekweekte hoofsche beschaving kon geene toekomst hebben,
omdat zij zich meer en meer losmaakte van den bodem der werkelijkheid
en de hoogste ontwikkeling zag in hetgeen bloot vorm en bijzaak was.
Vandaar dan ook, dat de ridderpoëzie vanzelf ontaardde in die
sentimentaliteit, die wel door pracht van kleuren voor een oogenblik de
aandacht kon boeyen, maar die, vooral in Nederland, geen blijvende
aantrekkingskracht had voor een geslacht, dat meer en meer de inspraak
volgde zijner realistische natuur.
(...)
In de werkelijkheid begon de strijd tusschen afgesloten traditie en kritiek,
tusschen fantazie en realisme, tusschen adel en burgerij. Dat streven van
den derden stand in eene richting, welke veel meer het karakter van
algemeenheid zou bezitten; die ontwikkeling van handel en nijverheid,
die veel meer den stempel van wezenlijke, degelijke beschaving droeg,
dan wat men tot dien tijd daarvoor gehouden had; dat alles waarborgde
aan die burgerij de overwinning in den strijd. Van nu afkunnen wij met
zekerheid eene burgerlijke Letterkunde te gemoet zien.152
[10] (...) zij, die bij voorkeur oog en zin hadden voor de praktische
vraagstukken van het maatschappelijk leven (...) vroegen niet: wat is
schoon? maar: wat is waar? wat is goed? wat maakt ons beter voor het
leven? En dat was de richting die zou zegevieren, de richting der
realistische meerderheid, der burgerij.153
[11] Wij zijn thans genaderd tot een nieuw keerpunt in de geschiedenis
der Europesche beschaving. Een nieuwe, krachtige faktor treedt op (...)
het optreden der burgerij in de wereldgeschiedenis. Van dat oogenblik
afwaggelde de feodale inrichting op hare grondvesten, en al spoedig werd
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de artistokratische, idealizeerende Poëzie vervangen door de nuchtere
Didaktiek van den pozitiven poorter.
(...)
Praktische zin was den Dietschen stam altijd eigen, en wel in die mate,
dat de idealistische ridderpoëzie hier nooit diep heeft kunnen wortelen.
(...) Reeds te midden van het glansrijkste tijdperk van het romantisme
zagen wij den realistischen
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zin menigmaal doorschemeren. Hij ligt op den bodem van den Reinaert
en overweldigt blijkbaar den dichter van den Moriaan. Dat die geest den
boventoon zou krijgen, zoodra de derde stand zich als zelfstandig
maatschappelijk element deed gelden, spreekt vanzelf; maar ook vroeger
is hij reeds waar te nemen in een paar werken, die als de voorloopers der
eigenlijke burgerlijke school kunnen worden beschouwd.154
[12] (...) wat de richting dier Letterkunde onvermijdelijk zijn moest, had
men met zekerheid a priori kunnen bepalen, wanneer wij hier al van het
licht der historische ervaring verstoken waren.
Ons volk is nuchter en realistisch van natuur. Het heeft, wat men ook
zeggen moge, nooit hoog geloopen met ideale voorstellingen. De Poëzie
is hier altijd een kastplant geweest, al hadden wij ook tal van rijmelaars.
De realistische schilderschool van Zuid en Noord bewijst evenzeer die
stelling.155
[13] Waar men die sfeer [van ‘stichtelijke bespiegelingen’] verlaat en tot
eigenlijke schildering terugkeert, vertoont de Kunst zich onder den vorm
van het meest naakte realisme, dat niet alleen dartel en spottend, maar
ontegenzeggelijk vaak onkiesch en plat in opvatting en voorstelling was.
Doch dat realisme is gedurende eeuwen de frissche tegenhanger onzer
stichtelijke rijmen geweest, en daaruit had zich een edeler, wezenlijk
nationale Kunst kunnen ontwikkelen, wanneer niet ter kwader ure in de
zeventiende eeuw de Klassieke overheersching der veredeling der
echt-vaderlandsche Kunst had tegengewerkt en gestuit.156
[14] Is de Lyrische Poëzie, in engeren zin, tot Ode en Lied beperkt, men
zal zich niet verwonderen, dat zij hier te lande, bij geringer poëtische
verheffing en onze onmiskenbare neiging tot waarneming en realisme,
niet zelden zich verbreedt tot Ballade en Romance, waarin met meer of
minder uitvoerigheid de verschijnselen der wereld buiten ons worden
geteekend.157
[15] Laat zich (...) de wording van het wereldlijk tooneelspel grootendeels
verklaren uit den algemeene smaak voor plastiek, die geboorte werd hier
te lande stellig ook in de hand gewerkt door den praktischen zin en het
realisme der burgerij.158
[16] (...) reeds hier mogen wij de vraag niet onbeantwoord laten, of dit
oudste gedeelte onzer Letterkunde reeds veroorlooft ons eene voorstelling
te maken van het litterair karakter, de poëtische vatbaarheid van het
Nederlandsche volk.
Die vraag kan niet anders dan bevestigend beantwoord worden; en wij
mogen dat antwoord niet terughouden, al is het niet bijzonder vleyend
voor onze nationale ijdelheid.
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(...) De idealistische sfeeren der fantazie zijn ons te hoog.
Waar het daarentegen waarneming geldt van hetgeen in en om ons plaats
heeft, daar staan wij op eigen, vasten bodem en weten het waargenomene
op eigenaardige
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wijze terug te geven. Dit blijkt op de meest aantrekkelijke wijze uit onze
volksliederen. Maar niet minder openbaart dit ons eigen talent zich in de
teekening en het koloriet van den Reinaert, van onze boerden en kluchten.
Wij zijn realisten, maar toch geene bloote fotografen van de verschijnselen
die onze aandacht trekken. De wereld rondom ons wordt uit een met
bewustheid gekozen standpunt bezien: met een schalksch oog. Onze
natuurlijke levensopvatting bepaalde ook onze kunstrichting. Deze moge
zich door geene ideale verhevenheid kenmerken, het wezenlijke
kunstelement ontbreekt er niet aan, - zoolang wij onszelf durven zijn. Maar
waar wij ons in deftige voornaamheid boven den meestal wat ruwen
lustigen, jokkenden, bijtenden trant, die onzer natuur eigen is, verheven
achten, vervielen wij reeds in de middeleeuwen in die fijne stichtelijke
bespiegelingen, die eigenlijk de tegenvoeters zijn van alle Poëzie.
Wat zal met dien aanleg onze toekomst op lettergebied zijn? Is het niet te
vreezen, dat als de voortgaande beschaving de naïve opvatting en de
daaraan beantwoordende, zoo aantrekkelijke wijze van voorstelling en
uitdrukking zal hebben weggevaagd; als het Klassicisme, dat in aantocht
is, het volkselement zal hebben overvleugeld en ons eigenaardig realisme
in een slechten reuk gebracht, - is het niet te vreezen, dat dan ook de
natuurlijke Nederlandsche kunstkiem zal zijn gesmoord en dat de deftige,
dorre, onpoëtische bespiegeling, in klinkende woordenpraal gedoscht, ons
alleen zal overblijven?
Het vervolg dezer geschiedenis zal het gegronde dier vrees maar al te zeer
doen uitkomen.159
[17] Veel diepte van psychologische opvatting zoeke men hier niet. Doen
zien, dat was de hefboom door Rodenburg (...) gebezigd. Daarom
realistische schildering in den dialoog (...), daarom vooral groote
afwisseling van tooneelen en personages.160
[18] Dit was het eigenaardige zijner richting [van Th. Asselijn als
treurspeldichter], dat hij oorspronkelijk wilde zijn en er niet voor
terugdeinsde om het realisme te huldigen ook door eerst onlangs gebeurde
historische feiten op het tooneel te brengen. (...)
(...) [Ook] heeft zijne realistische richting hem, zij het dan ook eerst op
gevorderden leeftijd, op een ander gebied gebracht, waar hij zich t'huis
gevoelde. Als komisch tooneeldichter heeft hij immers eenige uitmuntende
proeven geleverd (...).161
Wat ten eerste opvalt is dat Jonckbloet niet meer in afkeurende zin spreekt over ‘te
realistisch’ of ‘onverbloemd realisme’. Daarnaast valt in het oog dat de verschillende
betekenissen van ‘realisme’ en ‘realistisch’ steeds meer naar elkaar toe groeien.
‘Burgerlijk’ en ‘Nederlands’ waren in Jonckbloets taalgebruik al synoniem, nu wordt
de reeks synoniemen uitgebreid met ‘realistisch’, ‘praktisch’ en ‘didactisch’. Dit
leidt tot cumulatieve omschrijvingen als ‘de nuchtere Didaktiek van den pozitiven
poorter’ (citaat 11). Als kunstkritisch begrip wordt ‘realistisch’ gebruikt als
159
160
161

Jonckbloet, Geschiedenis 1873 I, p. 257-258.
Jonckbloet, Geschiedenis 1874 II, p. 43.
Jonckbloet, Geschiedenis 1874 II, p. 278.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

tegenovergestelde van ‘fantaserend’ (citaat 9, 12, 13, 14, 16). Dit kunstkritische en
(om het zo eens te noemen) het antropologische gebruik
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(citaat 10 en 15) raken steeds meer verstrengeld, niet verwonderlijk overigens, omdat
Jonckbloet ervan uitgaat dat het volkskarakter bij uitnemendheid aan de letterkunde
afgelezen kan worden.
Het Nederlandse karakter is realistisch, want nuchter en praktisch. De Nederlandse
letterkunde is realistisch ‘in opvatting en voorstelling’ omdat zij stof en vormen
ontleent aan de eigen ervaring en niet fantaseert noch conventionele vormen gebruikt.
Jonckbloet beschouwt het volkskarakter als een stabiele factor in het historisch proces
en sinds de burgerlijke stand in de zestiende eeuw tot zelfbewustzijn kwam is het
Nederlandse karakter zijns inziens in wezen ongewijzigd gebleven. Dit betekent
echter niet dat het wereldbeeld van Jonckbloet statisch is. Naast de volksgeest is er
een tijdgeest.

De tijdgeest
Jonckbloet wijst regelmatig op de invloed van de tijdgeest. Zo zegt hij dat de behoefte
aan aanschouwelijke vormen die zich aan het einde van de vijftiende eeuw bij de
Nederlandse burgerij openbaart niet alleen kenmerkend is voor de burger maar tevens
de uitdrukking is van een ‘verhoogde zinnelijke behoefte des tijds’.162 Wanneer hij
spreekt over de kunst van de eigen tijd raakt de volksgeest zelfs op de achtergrond
en wordt de tijdgeest de overheersende factor: ‘het behoeft toch wel geen uitvoerig
betoog’, aldus Jonckbloet’, ‘dat de Dichter, wil hij zich verstaan en gewaardeerd
zien, toch moet worden gedragen door den stroom van den algemeenen tijdgeest,
hetzij hij zich daarmee laat afdrijven, hetzij hij er tegen oproeit’.163

‘Het realisme in elken kring’: de negentiende eeuw
In vergelijking met vroeger tijden neemt het verstand een veel belangrijker plaats in
waardoor de belangstelling voor produkten van de verbeelding is afgenomen. Een
maatschappij kan volgens Jonckbloet echter niet zonder kunst, ‘en wanneer haar
bewustzijn zich enkel openbaart in de verbreeding van den kring van het stoffelijk
onontbeerlijke, dan is zij den ondergang nabij: dit predikt de Geschiedenis luide’.164
Daarop rijst de vraag hoe de kunst van de negentiende eeuw er uit zou moeten
zien. In vroeger tijden oriënteerde de kunst zich op het verleden maar de geschiedenis
leert dat zij alleen levensvatbaar is wanneer zij zich op de toekomst richt.165 Welke
waren aan het begin van de negentiende eeuw ‘de ideeën, die de Natie koesterde,
162
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Jonckbloet, Middennederlandsche dichtkunst III, p. 577.
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wat de idealen, die haar voor oogen zweefden?’ Het lukt Jonckbloet nauwelijks een
antwoord op deze vraag te geven: na een golf van vaderlandsliefde bleef er na 1815
vrijwel niets over. Niemand wist welke kant het met Nederland op moest. ‘Lauwheid
en flauwheid’ heersten. En het ergste is, dat men zich daarvan niet bewust was:
‘integendeel, (...). Voortreffelijk was men, naar

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

237
eigen schatting’.166 Op staatkundig, theologisch, letterkundig en wetenschappelijk
gebied voerden onverschilligheid en apathie de boventoon.167 Men wist nauwelijks
wat er zich in het buitenland afspeelde, aldus Jonckbloet, en de toneelschrijvers die
wel over de grenzen keken, oriënteerden zich uitsluitend op het Frans classicisme
van de achttiende eeuw. Het is een atmosfeer waarin een dichter als Tollens, die zich
nauwelijks boven de grond verheft, tot grote populariteit kon stijgen. Rond 1830
echter doet zich een kentering voor.
Die apathie kon niet blijven bestaan. Het was een voorbijgaand
ziekteverschijnsel: wij waren, Goddank! nog geene ‘nation éteinte’. (...)
Op het gebied der Poëzie werden wij wakker geschud door de forsche
bewegingen der Romantiek in het buitenland. Niet het fantastische en in
den blauwen aether zwemmende Romantisme van Novalis, Tieck of
Schlegel trok ons aan; maar de realistisch-historische kunstschool, die in
Frankrijk even vóór de Juli-revolutie alles overheersend optrad, maakte
den levendigsten indruk. Victor Hugo, Alexandre Dumas, en later Alfred
de Musset, werden als op de handen gedragen, en veroorzaakten ook hier
te lande eene volkomen litteraire omwenteling. Bijna ter zelfder tijd begon
ook de Engelsche Romantiek onder ons opgang te maken: Walter Scott
en Lord Byron raakten door meesterlijke vertalingen bekend en bemind.
Die voorbeelden wekten op tot navolging en openden onzen Dichters
ongekende gezichtspunten. Het realisme voerde tot de natuur terug; en
waar het dreigde al te natuurlijk te worden en de verbeelding buiten de
grenzen der Kunst te voeren, daar kwam eindelijk de inniger kennismaking
vooral met Goethe en Schiller te hulp, en herinnerde aan de wetten van
den goeden smaak, die zij den Ouden zoo meesterlijk hadden afgezien.168
Na 1830 wordt de burger mondig en eist invloed op staatkundig gebied. De
grondwetswijzigingen van 1848 en het succes van de Politieke poëzij van Is. da Costa
bewijzen dat de politieke betrokkenheid groeide. Daardoor kwam de poëzie ‘uit de
sfeer der holle klanken of algemeene bespiegelingen op den vasten bodem der
werkelijkheid’. Ook op kerkelijk gebied verdwijnt de passieve, op het verleden
gerichte, houding.169 ‘Ook op dit gebied deinsde men niet voor realisme terug’ en
brak men met de traditie. Het toenemende aanzien van wat men de ‘moderne
theologie’ is gaan noemen, de reacties van de orthodoxen, de vraag of de hervormde
kerk de ontwikkelden binnen de kerk zal kunnen houden, het zijn zaken die de
gemoederen ernstig bezig houden en die bewijzen dat de tijd van apathie voorbij is.
Jonckbloet nadert zijn conclusie.
Van den eenen kant terugkeer tot het realisme in elken kring; van de andere
zij een daarmee nauw samenhangende geest van kritiek: het proza der
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werkelijkheid onderzocht met den toetssteen van het menschelijk vernuft,
- kon dit der Poëzie, naar de oude opvatting, gunstig zijn? Het kan niet
bevreemden, wanneer wij het aantal Poëten ietwat zien afnemen.
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Jonckbloet gebruikt de term ‘realisme’ als de kortst mogelijke aanduiding voor de
tijdgeest van de negentiende eeuw. De term duidt hier in de meest algemene zin een
levendige belangstelling voor het leven van de eigen tijd aan. Wil hij vruchtbaar zijn,
dan moet hij worden gecombineerd met de geest van kritiek, dat wil zeggen dat de
werkelijkheid bestudeerd wordt om een betere toekomst voor te bereiden.
Voor de periode tot de negentiende eeuw verenigt Jonckbloet de Nederlandse
kunst en de Nederlandse volksaard onder de paraplu van het ‘realisme’. Negatief
staat dit Nederlandse realisme tegenover de idealistische ridderkunst uit de
middeleeuwen en de aristocratische elitaire kunst van de renaissance en de achttiende
eeuw. Voor de periode na 1800 verschuift Jonckbloets aandacht van de Nederlandse
kunst en nationaliteit naar ‘de tijdgeest’. Dan betekent ‘realisme’ de afrekening met
de idealistische bespiegelingen en fantasieën die in de eerste kwart van de negentiende
eeuw in kunst en wetenschap overheersten. Vóór 1800 moest de kunst volgens
Jonckbloet ‘realistisch’ zijn omdat het Nederlandse volk ‘realistisch’ is; na 1800
moeten de kunstenaars ‘realistisch’ zijn omdat de tijdgeest ‘realistisch’ is. Esthetische
argumenten vóór of tegen het realisme zijn in Jonckbloets betoog opvallend afwezig.
Het Nederlandse volk, de Nederlandse kunst en de moderne tijd zijn ‘realistisch’,
en dus is er noch in het verleden, noch in het heden of de toekomst veel ruimte voor
de fantasie in de Nederlandse kunst. Dit betekent dat de negentiende eeuw geen
bloeitijd voor de poëzie zal zijn, maar voor de wetenschap. En zo erg is dat niet: ‘(...)
lag het niet geheel in den aard der zaak, dat ook op het gebied der Fraaye Letteren
de Kunstenaar (...) moest omzien naar een nieuw en deugdelijk kompas, en dat de
Litteraire Kritiek hoger zou staan dan het dichterlijk scheppingsvermogen? En zoo
was het’.170
Jonckbloets analyse wekt felle reacties op. Een deel van de discussie over
Jonckbloets historische arbeid speelt zich na 1875 af en valt daarom buiten mijn
gezichtsveld, maar een aantal reacties kan ik bespreken.

Eerste reacties op Jonckbloet
In de Nederlandsche kunstbode reageert A.W. Stellwagen op Jonckbloets opmerking
dat Vondel in zijn bruiloftsdichten het onderwerp soms ‘zeer realistisch’ opvat.171
Inderdaad zijn er, aldus Stellwagen, bruiloftsdichten, vooral uit Vondels jongere
jaren, ‘waarin onkiesche uitdrukkingen voorkomen en die het plat-werkelijke al te
zeer op den voorgrond plaatsen’, maar het gebruik van de term ‘realistisch’ acht hij
hier volledig misplaatst. Zeker vergeet Vondel niet dat het huwelijk niet alleen een
zedelijke, maar ook een zinnelijke band is, en vandaar dat hij dicht: ‘Dus beleeft de
mensch veel troost/ Aan het kroost / Dat hem uitbeeldt met zijn oogen; / Nu een
dochter, dan een zoon, / Even schoon/ En gelukkig opgetoogen’.
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Maar dit is immers realistisch? Ja, het is realistisch. Maar als eene moeder
den zuigeling op haar schoot troetelt en drukt, als zij zich niet verzadigen
kan in den aanblik van het sprekend oog des kleinen, die in iederen trek
het beeld zijns vaders weergeeft, dan is dat tooneel even zeer realistisch.
Als een vader zijne kleine dochter aan zijn knie de lokken streelt en zijn
liefdevol oog op 't blozende meisje vestigt, op het kleine moedertje, dat
is ook realistisch. Zoo op dit oogenblik de moeder zelve ongemerkt de
kamer is binnen getreden en zij geen woorden weet voor 't overstelpende
gevoel, dat haar overmeestert, nu vooral, nu vaders blik den haren ontmoet,
zelfs dan nog is het tooneel realistisch. Ik zou nog verder kunnen gaan.
Indien de Italiaansche schilder voor 't beeld zijner Madonna de schoone
van zijn hart laat poseeren en hij 't wezen der H. Maagd aan hare trekken
ontleent, wat is het anders dan realisme? Zoo dan Vondels open zin voor
het eerste doel des huwelijks hem hoedde voor 't platonische gekeuvel der
Feithsche verliefdheid, zijn realisme is in vele bruiloftsliederen van de
edelste soort.172
Stellwagen bekritiseert het inconsequente woordgebruik van Jonckbloet, die van ‘te
realistisch’ spreekt waar de schrijver handelt in strijd met de welgevoegelijkheid,
maar ook de term ‘realistisch’ gebruikt wanneer de schrijver zijn onderwerp ontleent
aan het dagelijks leven in al zijn facetten en niet aan een of andere hoogdravende
gedroomde wereld à la Feith. Vondel is niet onzedelijk, en ‘realistisch’ betekent niet
‘onzedelijk’, dat zijn de twee punten van kritiek.
Stellwagens reactie op Jonckbloet is aardig omdat hij direct reageert op diens
gebruik van de term ‘realistisch’, maar minstens zo interessant zijn de reacties op
Jonckbloets uitlatingen over de ‘realistische aard’ van de Nederlander en zijn gebrek
aan verbeeldingskracht. ‘De Hollandsche natuur schijnt iets bespiegelends, iets
redeneerzieks eigen, hetwelk te verklaren is uit gemis aan vindingskracht, uit gebrek
aan scheppend vermogen’, zo schrijft Onze tijd onder verwijzing naar Jonckbloet,173
en Jonckbloets uitspraak dat ‘de Nederlander zich op het wijde veld der verbeelding
niet thuis gevoelt’ omdat hij daartoe ‘te kalm, te nuchter, te realistisch’ is, wordt ook
gememoreerd in De Nederlandsche spectator.174 In dit tijdschrift reageert ook Aart
Admiraal op Jonckbloets analyse van het Nederlandse karakter. Admiraal betwijfelt
of het waar is dat het de Nederlanders in het verleden ontbrak aan ‘scheppend
vermogen’, aan ‘fantasie in het groot’. Wordt deze stelling niet gelogenstraft door
de tragische kracht die uit vele Nederlandse schilderijen spreekt? Stelliger is Admiraal
over de toekomst van de Nederlandse kunstenaar. Hij voorziet - in tegenstelling tot
Jonckbloet - dat de Nederlander zijn nuchtere aanleg zal ontgroeien, ten gunste van
het scheppend en vormend vermogen.175
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Stellwagen, ‘Een onbillijk oordeel’, p. 92.
H.L. Berckenhoff, ‘Een herlevende tak van letterkunde’, Onze tolk 1874/75, p. 9-11. Zie van
dezelfde criticus ook ‘Toneelkout. I’ (Onze tolk 1874/75, p. 170-171), waarin ook wordt
verwezen naar Jonckbloet en zijn stelling over het gebrek aan scheppend vermogen van de
Nederlanders.
Bijvoorbeeld door Keerom [W. Doorenbos], ‘Bibliofagie’, De Nederlandsche spectator
1873, p. 345-347: 346.
Paulus [Aart Admiraal], ‘Brieven aan het jonge Nederland. Zesde brief’, De Nederlandsche
spectator 1872, p. 334-335, 350-351, 357-359: 350 en 357.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

Principieel commentaar op Jonckbloet komt van Jacob Winkler Prins. Voor Onze
tolk schrijft hij een driedelig artikel ‘Over de grenzen der kunsten onderling’, waarin
hij
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verhaalt over het gesprek dat hij en zijn vriend ‘Excelsior’ voerden bij hun bezoek
aan het Amsterdamse Trippenhuis, de voorloper van het Rijksmuseum. Zonder namen
te noemen spreekt Excelsior over ‘het eindoordeel van dien geschiedvorscher’ dat
‘alles behalve vleiend’ was voor de Nederlandse kunst en hij verklaart dat hij, na al
die jaren van loftuitingen op de vaderlandse letterkunde, blij is een afwijkende mening
te horen, maar toch Jonckbloets werkwijze afkeurt. Excelsior is nog steeds aan het
woord:
Want, dat we te nuchter of te plat of te realistisch zijn voor 't poëtiseeren,
moge voor 't oogenblik gelden en voor 't verleden misschien ook, maar
niet voor de toekomst: wees er zeker van! Waar welvaart en beschaving
heerschen bloeien de kunsten; en de kiem waaruit ze opluiken is overal
aanwezig. - En wat zit ons dan wel in den weg? vroeg ik, volstrekt niet
begrijpende wat hij met dit alles bedoelde en in de onderstelling door die
vraag een antwoord te zullen uitlokken, wat licht bracht in de duisternis.
- Onze nationale schilderschool, luidde het vlugge antwoord. - Onze
schilderschool! riep ik; maar dat is u immers geen ernst. Wat heeft onze
schilderschool met onze poëtische produkten te maken, bid ik u?176
Wat de Nederlandse esthetici belemmert een juist oordeel te vellen over de
Nederlandse letterkunde is dat zij alles meten naar normen die alleen op de
schilderkunst van toepassing zijn, zo luidt de uitleg van de ‘ik’.177 Ten onrechte maakt
men geen duidelijk onderscheid tussen de drie soorten kunsten: ‘Is het u duidelijk,
dat in de beeldende kunsten slechts uiterlijke vormen, in de toonkunst alleen innerlijke
bewegingen zum Ausdruck komen, terwijl de dichtkunst zoowel het uiterlijke als het
innerlijke, de geheele zaak omvat?’, zo vraagt hij de ‘ik’. ‘Waarlijk niet’, antwoordt
deze.178 Goethe heeft er, aldus Excelsior, al op gewezen: ‘Op grensverwarring volgt
noodzakelijk verval’, en Jonckbloet deelt in de verwarring die in de geschiedenis
van de Nederlandse letterkunde al zo veel kwaad heeft aangericht en nu in Richard
Wagners opera's tot zulke wanstaltigheden leidt. ‘En dan treedt het tijdperk der
décadence in’, aldus Excelsior.179 Een historisch verklaarbaar misverstand wordt door
Jonckbloet tot wet verheven. Wat Jonckbloet presenteert als het enige middel om de
kunsttraditie levend te houden, beschouwt Winkler Prins als het middel om de
letterkunde tot verval te brengen.
Winkler Prins' artikel is een van de bijdragen uit deze periode waarin duidelijk
wordt dat de tijd van ‘het schone’ voorbij is, dat getornd wordt aan de suprematie
van ‘de poëzij’ en dat de kunsten zich verzelfstandigen. Winkler Prins interpreteert
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J. Winkler Prins, ‘Excelsior en ik. Over de grenzen der kunsten onderling’, Onze tolk
1874/75, p. 121-124, 129-131, 137-138: 121. Winkler Prins studeerde letteren in
Utrecht en legt zich sindsdien naast zijn leraarsbaan toe op het schrijven van romans,
gedichten en kritieken.
Op p. 123 komen Excelsior en ‘ik’ nogmaals op Jonckbloets Geschiedenis terug. Tegen de
auteur heeft Excelsior niets, zo benadrukt hij, maar - wie kaatst kan de bal verwachten Jonckbloet is ‘niet praktisch genoeg’ geweest, ‘ziedaar de zaak in één woord’. Jonckbloet
geeft niet genoeg voorbeelden, waardoor de minder goed onderlegde lezer verkeerde
conclusies zal trekken.
Winkler Prins, ‘Excelsior en ik’, p. 123.
Winkler Prins, ‘Excelsior en ik’, p. 122 en 129.
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Jonckbloets schets van de Nederlander die liever wil zien dan horen en wiens ‘zin
voor plastiek’ hem weerhoudt gedachtenlyriek te schrijven, als de zoveelste versie
van een misverstand dat typisch is voor een land waarin de schilderkunst domineert
en men van de dichtkunst eist dat ze zoveel
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mogelijk op de (Nederlandse) schilderkunst lijkt. Het gedicht of de roman die het
meeste weg heeft van een zeventiende-eeuws Nederlands genre-schilderij voldoet
het beste aan Jonckbloets eisen. Op grond van esthetische argumenten, in Jonckbloets
betoog zo uitdrukkelijk afwezig, verwerpt Winkler Prins Jonckbloets analyse van de
Nederlandse kunst. Hoe de meningsvorming over Jonckbloets analyse van de
Nederlandse kunst, het Nederlandse volkskarakter en de moderne tijdgeest zich na
1875 ontwikkelt, valt buiten mijn bestek.180

7.9 J.J. Schot en het realisme (1875)
Het eerste uitvoerige Nederlandse pleidooi voor het realisme in de letterkunde
verscheen in 1858 in de Vaderlandsche letteroefeningen. In 1875, een jaar voor zijn
definitieve ondergang, zorgt de Vaderlandsche letteroefeningen opnieuw voor een
verrassing. Van J.J. Schot, woonachtig in Utrecht, verschijnt een uitvoerige analyse
over ‘De roman en het hedendaagsche realisme’, dat tevens - al wordt zijn naam niet
genoemd - begrepen kan worden als een reactie op Jonckbloets uiteenzetting over
het burgerlijk karakter van de Nederlandse natie. In Schots verhandeling komt een
aantal bekende elementen terug, maar de groepering en de waardering wijkt drastisch
af van wat de Nederlandse critici tot nu toe schreven.

De moderne roman
De wortels van de roman liggen volgens Schot in Klein-Azië. Tot de middeleeuwen
zijn de romans geheel gefantaseerde verhalen van vaak wonderlijke voorvallen zonder
een andere bedoeling dan vermaak te bieden. In de middeleeuwen komen er steeds
vaker historische personages en gebeurtenissen in voor en worden ze dikwijls in
verzen geschreven. In de renaissance herkreeg de roman zijn oude vorm, maar dit
was slechts tijdelijk: in Madame La Fayette's roman Princesse de Clèves (1678)
wordt een nieuwe ontwikkeling merkbaar, namelijk een ‘streven naar meer waarheid
en natuurlijkheid’, zowel in de stof als in de vorm van de roman, dat leidde tot ‘de
herschepping van den artistocratischen helden-roman in den burgerlijken
familie-roman’, een ontwikkeling die volgens Schot haar voltooiing vindt in de
romans van Richardson en Marivaux.181 Hoe oordeelt Schot over de moderne roman?
Het heeft met alle zaken dit gemeen gehad, dat in zijn oorsprong en in zijn
innigste wezen zelf de kiemen van zijn verval gelegen waren. Het had het
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In 1876 opent J. van Vloten de aanval met een studie onder de smalende titel Jonckbloet's
zoogenoemde geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dat men over Jonckbloet nog
lang niet is uitgesproken, blijkt uit een passage in de Engelse Saturday review van 28 augustus
1886, waarin gesproken wordt over Jonckbloets ‘realistic taste’ die hem belet Vondel, ‘the
great ideal poet of the Netherlands’ naar juiste waarde te schatten. Geciteerd in: Handelingen
van het XXe Nederlandsch taal- en letterkundig Congres, gehouden te Amsterdam den 15,
16 en 17 September 1887 (Amsterdam: 1887), p. 120.
J.J. Schot, ‘De roman en het hedendaagsch realisme’, Vaderlandsche letteroefeningen 1875
II (Wetenschap en belletrie), p. 493-532, 545-566: 500.
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aanzijn te danken aan een streven naar natuurlijkheid en naar waar gevoel;
maar dit streven was eene reactie tegen een uiterste waarin men vroeger
vervallen was en het moest dus nood-
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wendig tot een ander uiterste leiden: tot eene nieuwe overdrijving, die men
voor de oude in de plaats stelde. Men begon met naar waarheid te zoeken:
men is geeindigd met tot het platste en ruwste realisme te vervallen; men
verlangde gevoel en men verkreeg daarvoor ten slotte laffe sentimentaliteit
(...).182
De pervertering van het streven naar natuurlijkheid tot een plat realisme is deels te
wijten aan de zelfstandige beweging van actie en reactie, maar die is er niet de enige
oorzaak van.

‘De politiek is het fatum’
‘(...) de nieuwe letterkunde was bij uitnemendheid die van den burgerstand, waaraan
zij ontleend, en voor welken zij bestemd was’, vervolgt Schot, en ‘zij ontaardde
gedeeltelijk in eene platte, onbevallige, koude, redenerende, moraliserende,
theologiserende, in één woord volslagen ondichterlijke burgermans-literatuur’, die
sinds het midden van de achttiende eeuw in Engeland en Nederland overheerst.
Esthetische factoren hebben hierin slechts een ondergeschikte rol gespeeld. ‘De
politiek is het fatum’.183 De opkomst van de burgerij is de ware oorzaak van de
ingrijpende verandering van het karakter van de roman. Schots interpretatie van de
opvattingen van de burgerij kan het beste getypeerd worden als een esthetische
rancuneleer:
De uit de asch verrezen burgers konden of wilden niet begrijpen, dat men
in de kunst ten slotte om geen andere reden van de werkelijkheid zoover
was afgeweken, dan omdat het werkelijk leven hoogst moeijelijk en dan
nog slechts gedeeltelijk te idealiseren is, en dat men bij voorkeur goden,
helden, voorname lieden of geheel hersenschimmige herders had
geschilderd en sprekende ingevoerd, omdat men met dezen niet aan de
werkelijkheid gebonden was maar er uit geraakte. De bourgeoisie legde
dit uit als eene minachting van haar en het hare en drong er onstuimig op
aan, dat men haar daarvoor voldoening schenken en tot de natuur
terugkeeren zou. Dat nu buitendien ook de beperkte, exclusieve, classieke
kunstvormen van zelve op hun eind liepen en men dus genoodzaakt was
naar nieuwe om te zien, dit kwam er zonder twijfel bij; maar het zou alleen
en op zichzelf nooit eene zoo volstrekte en radicale omwenteling hebben
kunnen veroorzaken. De bestaande kunst was verdord; maar zij was boven
alles aristocratisch of ten minste ging zij daarvoor door; daartegenover
had men wel behoefte aan iets dat nieuw en frisscher was; maar men was
in de eerste plaats anti-aristocratisch.184
De burgerij heeft nooit begrepen dat niet alles geschikt is om tot kunst gemaakt te
worden. Wie het waagt te twijfelen aan de bruikbaarheid van de burgermansleven
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Schot, ‘De roman’, p. 505.
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als stof voor ware kunst, wordt verdacht van anti-burgerlijke gevoelens en de burger
begrijpt niet, aldus Schot, dat niet sociale motieven, maar esthetische redenen het
onburgerlijke karakter van de kunst verklaren. De burgerij weigert in te zien dat zij
niet geschikt is als onderwerp voor kunst, en dat ware kunstenaars niet uit haar kringen
kunnen voortkomen: ‘De burgerman,
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niet als mensch, maar als burgerman, in zijn eigen i n t e r i e u r , is geen geschikt
o b j e c t voor de kunst en als s u b j e c t is hij niet veel beter’.185 Een burgerman heeft
immers geen weet van de hogere idealen: zijn ideaal reikt niet hoger dan vermaak:
Zoo hij een ideaal heeft, dan is dat ideaal, gelijk altijd, een uitvloeisel van
zijne levenswijze en van zijne manier van denken; het is gelijk hij zelf:
zeer braaf en zeer laag bij den grond. Maar dikwijls stelt hij het geheel
zonder eenig ideaal; een t r o m p e d ' o e u i l vermaakt hem en als hij
zulk een gewrocht mag aanschouwen, begeert hij geene andere schilderij.
Hij verheugt zich in eene natuurlijke voorstelling van de grootste
ellendigheden: als het slechts natuurlijk is, als het slechts g e l i j k t , is hij
tevreden; het onderscheid tusschen eene photographie en eene schilderij
ontgaat hem. Wanneer hij in een wereldsche bui is, verlangt hij van de
kunst amusement: kalm amusement op zijn eigen manier, hetzij men hem
doe lagchen, hetzij men zijne nieuwsgierigheid prikkele door eene
spannende, de haren te bergen doende rijzen intrigue; maar geene
ontroering, geen gemoedsbeweging, geen pathos, geen hartstogt. Van het
tragische heeft hij een diepen afkeer: dáarvoor is hij ten eenenmale
onontvankelijk, omdat het geheel buiten zijn sfeer gaat; van het ideaal van
het lijden heeft hij volstrekt geen denkbeeld. De indruk dáarvan is hem
bepaald onaangenaam, en hij zou zich ook schamen zich er door te laten
medeslepen. Het akelige kan er nog door; maar het tragische is geheel
buitengesloten. Het hindert hem niet de platte ellende van zijn eigen bestaan
met en benevens alle mogelijke platitudes realistisch te zien voorgesteld:
wat dàt betreft leest hij boeken en ziet hij stukken in den schouwburg die
een ander wegwerpen of waar deze haastig vandaan loopen zou; maar eene
tragische ontknooping maakt hem ziek.186
Het toppunt van burgerlijk vermaak is illusie. Meestal echter neemt de burger geen
genoegen met vermaak alleen en moet de kunst ook lering bieden.
(...) en het is aan zijnen invloed bij uitnemendheid toe te schrijven dat dit
utiliteitsbeginsel in de kunst dermate heeft veld gewonnen dat de kunst
zelve er onderdoor dreigt te gaan. Trouwens, de meeste kunstwerken der
burgerlijk-realistische school hebben zulk eene nevenbedoeling dringend
noodig om zich staande te houden; op zichzelve zijn zij zoo eentoonig,
vervelend, plat en koud, zoo onbehagelijk in ieder opzigt, dat zelfs de
burgerman het er bij zou afleggen, wanneer hij er geene zedelessen in
vond om zijn gemoed te verkwikken.187
Het realisme van de burger eist dat de dichter een nauwgezette beschrijving geeft
van het dagelijks leven en stelt zo, geheel ten onrechte, kunst en natuur aan elkaar
gelijk: ‘Men wilde slechts van één genre meer weten, en dat was het alleen
zaligmakende realistische genre’.188 Het realisme ontstond als reactie op een
185
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kunstopvatting die de dichter de vrijheid en zelfs de taak gaf een eigen, ideale wereld
te scheppen, maar op langere termijn bezien is het de vrucht van onbegrip en rancune:
rancune jegens de aristocratie en onbegrip van
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de ware aard van de kunst. Al is de classicistische traditie in de achttiende eeuw
verstard, haar beginsel is, aldus Schot, meer in overeenstemming met het echte wezen
en het ware doel der kunst dan de kunst van burgerlijke oorsprong.

De kunst en het ideaal
De stellingname dat kunst het ideale moet uitdrukken is rond 1875 de gangbare
opvatting. Wat de verschillen zijn tussen Schot en de meeste van zijn tijdgenoten
blijkt bij een vergelijking van hun opvattingen over de kenmerken van het ideaal en
de wijze waarop de kunstenaar kan en moet idealiseren. Schots opvatting hieromtrent
wordt duidelijk uit de bespreking van zijn twee grieven tegen de moderne Nederlandse
letterkunde: haar realisme en haar humorisme.
Het realisme in de kunst is in feite begonnen met Shakespeare, aldus Schot, en
niet eens zozeer met Shakespeare zelf als met zijn bewonderaars. Omdat de grondslag
van Shakespeare's kunstenaarschap lag in zijn vermogen goed te observeren en alles
in detail weer te geven, destilleerden Shakespeare's bewonderaars daaruit de algemene
regel ‘dat men geen dichter kan zijn dan op die manier, d.w.z. niet dan door alle
dingen op te merken, goed te onthouden en er niets van in den inktkoker te laten’.
Volgens Schot moet de kunstenaar echter niet de werkelijkheid weerspiegelen, maar
idealiseren.
(...) vroeger had men van den dichter geëischt dat hij van de natuur zou
afwijken: thans vorderde men dat hij er zich aan houden zou. (...) Het was
geheel in overeenstemming met die dogmatische en exclusivistische rigting,
dat men te midden der woestijn van het ruwste realisme tot mysticisme
verviel en van het Ideaal droomde: even alsof er slechts één ideaal ware
en geen honderdduizend en alsof het Ideaal iets ware dat werkelijk en
zelfstandig bestond in plaats van eene voorbijgaande, gestadig
veranderende afleiding der voorbijgaande en veranderlijke werkelijkheid.189
Door de actie en de reactie als één geheel te behandelen verbindt Schot hier twee
zaken: het realisme en de opvatting over het ideaal die in de kunstkritiek in de eerste
helft van de negentiende eeuw gangbaar was. Hij verwerpt beide. Wanneer Schot
beweert dat kunst het ideaal moet uitdrukken bedoelt hij hiermee nadrukkelijk niet
een of ander eeuwig ideaal in Platoonse zin. Het ideaal moet tot stand komen door
de werkelijkheid te idealiseren en dus is volgens Schot ‘niets (...) zoo veranderlijk
als het Ideaal, om de eenvoudige reden dat de realiteit veranderlijk is’.190 Waaruit
bestaat dan het idealiseren? En waarom kan de realistische kunstenaar nooit aan die
eis van idealisering voldoen?
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Schot, ‘De roman’, p. 510-511. Schot publiceerde eerder in de Vaderlandsche
letteroefeningen over ‘Voltaire als dichter’ (Vaderlandsche letteroefeningen 1873 II
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Voor zoover het idealiseren geen schikken, geen groeperen is, is het
abstraheren. Maar de realistische kunstenaar mag niet abstraheren. De
realiteit is zelfs nog genadiger dan hij: de natuur verbergt ons ten minste
nog het een en ander, maar hij bespaart ons niets. Vroeger wilde de kunst
schooner zijn dan de natuur: thans schijnt zij de
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pretentie te hebben van nog leelijker te wezen. Tot afwisseling van al de
narigheden, waarin men zich verdiept, redekavelt men over het eeuwige
en onvergankelijke Ideaal, waarnaar men beweert te streven, dat
onafhankelijk is van de werkelijkheid en waarnaar men de werkelijkheid
moet trachten te veranderen, - zoo al niet in de kunst dan toch in de
maatschappij en den staat. Maar met dezen onzin is het gelegen als met
allen mogelijken onzin: het leidt nooit tot iets dan dat men er over spreken
en schrijven kan.191
De moderne kunst leunt, zo vervolgt Schot, te zeer op de methoden van de
wetenschap: ‘menig realistisch kunstwerk gelijkt treffend op een geraamte of een
praeparaat’. Zeker moet een kunstenaar over grote mensenkennis beschikken, maar
daarna lopen de wegen van de kunstenaar en de wetenschapper uiteen. De
wetenschapper moet de mens tot op het bot ontleden; de kunstenaar moet zich juist
op de ideale kanten van de mens richten:
(...) de kunst heeft eene andere roeping dan ons de illusiën te benemen die
de natuur, hoe hardvochtig ook, ons nog gelaten kan hebben. Haar doel
ligt in het schoone en niet daarin de natuur in leelijkheid te evenaren of
nog te overtreffen. (...) Een kunstwerk is geen leerboek van zedekunde of
van psychologie, en het is ook juist niet noodzakelijk er altijd eene satyre
van te maken. En daarmede eindigt men toch door die realistische methode
te volgen en de geheimste drijfveeren van 's menschen handelingen tot in
het oneindige na te gaan en uit te spinnen.
De realistische methode en het ideaal zijn niet verenigbaar, hoezeer het tegendeel
ook wordt beweerd. Daarmee is Schots slotoordeel over het realisme gegeven: door
het realisme ‘wordt de kunst aan hare roeping ontrouw; ja, zij vernietigt zichzelve
in haar innigste wezen; zij pleegt zelfmoord’.192 De kunst die ons de hemelpoorten
moet openen leidt ons naar de hel, aldus Schot, waarna hij overgaat tot de bespreking
van zijn tweede grief tegen de moderne kunst: haar humorisme.
Hoe burgerlijk de burgerman ook is, niets menselijks is hem vreemd, aldus Schot,
hij geeft zelfs nu en dan blijk van een behoefte aan het ideaal. ‘Zoo hij weinig
denkbeeld heeft van ideaal, dan is er in hem toch iets, dat de plaats daarvan inneemt
en van grooten invloed is op zijn begrip van kunst: namelijk eene zekere
sentimentaliteit; hij wordt gaarne geroerd, mits dit ook al op zijne eigene manier
geschiede’. Ook de wens dat alles goed afloopt is niet alleen door moralistische
overwegingen ingegeven: ‘hij is waarlijk goedhartig en hij wenscht dat alle wereldsche
zaken zich ten beste schikken en dat alles goed afloope; als hij een ideaal heeft dan
191
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Schot, ‘De roman’, p. 511. Schot legt hier een zwakke plek bloot van de kunstopvatting
van schrijvers als J.M., Jan ten Brink, T. van Westrheene en anderen die enerzijds
overtuigd zijn van de waarde van de empirische waarneming, maar anderzijds geen
afstand durven nemen van het ‘ideaal’, een notie waarvoor het empirisme echter geen
basis levert. De kunsttheorie deelt deze halfslachtigheid met de dominerende filosofie
die poogt de goede kanten van het empirisme en het idealisme te verzoenen en die in
Nederland door Opzoomer c.s. wordt gepredikt.
Schot, ‘De roman’, p. 512-513.
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is het dit’. De burgerman ‘dweept met Deugd en Menschenwaarde’ en ‘hij meent,
dat een kunstenaar zich tegen beide zou vergrijpen, wanneer niet alles goed afliep’.
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Deze goedhartige maar zeer weinig verheven en dichterlijke begeerte om
alle dingen op burgermansmanier goed te maken, heeft zich gepaard aan
eene sentimentaliteit die de uiterste neiging heeft om valsch en ziekelijk
te worden, en aan begeerte naar amusement om, uit die vereeniging, een
genre in de wereld te brengen, eenig in zijne soort: namelijk het
zoogenaamde humoristische. (...) Men wil geamuseerd worden: men
verlangt dus iets grappigs. Maar wanneer men niets deed dan lagchen, dan
zou dat eene beleediging zijn van de Deugd en de Menschenwaarde: even
alsof de personen in een roman of in een tooneelstuk de Menschheid, en
dat boek of die planken de wereld waren. Aan den anderen kant wil men
ook wel schreijen; maar wanneer men gedurig schreide, dan zou dat ook
een beleediging voor de Deugd en de Menschenwaarde zijn. Men heeft er
dus op uitgevonden tegelijk te lagchen en te schreijen: d.w.z. vijftigmaal
op een dag den eenen indruk door den anderen te verstoren en te
vernietigen. (...) Hij, die dit weet te doen, wordt een humorist genoemd;
en men beweert zelfs dat eigenlijk niemand een kunstenaar kan zijn zonder
een humorist te wezen. Een humorist is iemand, die tegelijk geestig en
sentimenteel is; die de menschen belagchelijk voorstelt en tegelijk met
hen dweept (...) Zulk eene gezindheid is voorzeker zeer goed en
beminnelijk in het leven, maar in betrekking tot de kunst leidt zij tot min
bevredigende resultaten. Het is waar, en dit zij nogmaals herhaald, dat er
in vele kunstvormen en vooral in den roman, plaats is voor verschillende,
afwisselende situatien; maar ik herhaal ook, dat er ten slotte toch eenheid
moet zijn en dat men die afwisseling niet zoover moet drijven, dat men
geregeld met de eene hand afbreekt wat men met de andere heeft
opgebouwd..193
De humoristen vermengen sentimentaliteit en grof realisme, waardoor zij afwisselend
ontroeren en amuseren, maar hebben geen enkel besef van ‘zuivere kunst’, zo luidt
Schots conclusie.194 Realisme en humorisme zijn, aldus Schot, kenmerkend voor de
burgerlijke kunst. Met ‘realisme’ doelt hij op het streven naar waarheidsgetrouwe
schildering van het dagelijks leven als het hoofddoel van kunst; met ‘humorisme’
op het wereldbeeld van de burgerman, die weet dat het leven een afwisseling is van
een lach en een traan, maar uiteindelijk gelooft dat achter de wolken de zon schijnt
en daarom van het realisme eist dat het ‘eind goed al goed’ in stand wordt gehouden.
Schot acht zowel het realisme als het humorisme in strijd met de eisen van zuivere
kunst. De kunst moet niet de gehele werkelijkheid, maar een gezuiverde werkelijkheid
in geabstraheerde vormen weergeven en daarmee is ook het argument tegen het
humorisme gegeven: tegenstrijdigheden die in de werkelijkheid al storend zijn hoeven
in de kunst zeker niet te worden herhaald.

De kooi van het realisme
193
194

Schot, ‘De roman’, p. 513-515.
Schot, ‘De roman’, p. 517.
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Waarlijk grote romans zijn in de negentiende eeuw, aldus Schot, geschreven door
Duitse auteurs als Auerbach, Freytag, Spielhagen, Marlitt en Werner. De enige
verdienste van de Engelse, de Nederlandse, de Russische contemporaine roman
(Schot noemt Van Lennep, Dickens, Trollope en Toergenjew) ligt in de
zedenschildering. Het grote publiek is nu nog zeer gecharmeerd van de
‘realistisch-humoristische kunst’ en ook het zogenaamde denkende deel der natie
staart zich er blind op: ‘het dogmatiseert en tracht het realisme en het humorisme op
eeuwigdurende grondslagen te vestigen’. Schot is er echter van overtuigd dat het
realisme uiteindelijk ten onder zal gaan.
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Wij kunnen decreteren dat de zon om de aarde draait en dat het realisme
het laatste woord der kunst is; de aarde blijft rustig om de zon draaijen en
de al te natuurlijke kunst is wezenlijk eene zeer onnatuurlijke en
onbestaanbare kunst (...).
Twee feiten zijn er: 1o de mensch heeft behoefte aan de kunst; en 2o het
realisme is geen kunst; het is alles: amusement, tijddooding, t r o m p e
d 'o e u i l , zedekunde, zielkunde, leering, stichting, opruijing: in één woord
alles wat men zich bedenken kan en alleen maar geen kunst, hetgeen niet
kwalijk te nemen is, want men kan alles niet verlangen. Maar er volgt uit
3o, dat de mensch, die behoefte heeft aan kunst, zich met het realisme op
den duur niet laat afschepen, hoe dankbaar hij ook moge zijn voor al het
overige dat hem, behalve de kunst, er door wordt aangeboden.195
De mens heeft behoefte aan de wereld te ontsnappen en kunst kan en moet die andere
wereld verschaffen. Het realisme blijft te dicht bij de wereld van alledag, kan dus
niet aan die behoefte voldoen en is daarom tot ondergang gedoemd, zo luidt Schots
redenering. Schot vergelijkt het realisme met een kooi waar schrijvers en het publiek
beiden uit moeten ontsnappen.
(...) het realisme, wel verre van de schrijvers en het publiek van knellende
banden te bevrijden en aan de kunst een vrijen vlugt te verschaffen, (...)
gelijkt op eene kooi, waar men met al zijne magt worstelt om uit te komen.
Men verwringt de tralies langzamerhand; men houdt niet op, en het eind
zal zijn dat men er uitbreekt. Men heeft goed den vogel wijs te maken dat
hij vrij is en dat de huiskamer, waar men hem heeft opgehangen, alles is
wat hij begeeren en verlangen kan, en van tijd tot tijd moge hij zich dit
zelf ook wel voor een oogenblik verbeelden: het feit is dat hij in de kooi
zit en er uit wil. Maar - om bij de vergelijking te blijven - een vogel, die
lang in eene kooi heeft gezeten, kan niet meer vliegen; zijne vleugels zijn
verlamd, en als hij eindelijk losgelaten wordt, zal hij aanvankelijk op den
grond tuimelen en langen tijd noodig hebben om weder te worden gelijk
hij was voór men hem ving en opsloot.
Het publiek is als die vogel. Het heeft nu eenmaal behoefte om zich te
laten ontvoeren buiten den kring des dagelijkschen levens; het heeft
behoefte aan andere indrukken en andere gemoedsbewegingen; het kan
op den duur niet buiten de illusie der kunst. Het gevoelt dat het realisme
buiten staat is om aan die behoefte te voldoen; het verlangt iets anders en
zal dat gretig aannemen wanneer iemand het aanbiedt. Maar tegelijk is
195

Schot, ‘De roman’, p. 521-522. Evenzo ziet Schot het einde van het humorisme naderen:
‘En wat het humorisme betreft: de menschen zijn thans nog - hoewel het in de laatste
jaren reeds iets verminderd schijnt te zijn - zeer murw: bijna als rotte appelen. Maar
de oorlogen en de oproeren van den laatsten tijd hebben er reeds goed aan gedaan en
er bestaat uitzigt, dat de menschheid, binnen eenige jaren, door nog eenige oorlogen
en commune's, met staal, buskruit en petroleum, wel weder gehard zal worden - hetgeen
op zichzelf, als het middel slechts niet nog erger ware dan de kwaal, uitmuntend en
heugelijk zou zijn; en dan zal men niet zooveel behoefte meer hebben aan verzachting
en verlamming van alle effecten; veeleer zal men dan walgen van die zoete koek- en
water-en-melk-met-suiker-literatuur, die men nu nog zoo bewondert’ (p. 522).
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men dermate in het realisme als verzonken en er zoo door verwend, dat
de idealistische vleugels verlamd zijn: men zou wel willen vliegen, maar
men kan niet meer. Zoover is het gekomen, dat iets, wat niet realistisch
is, geen illusie meer kan opwekken: men kan zich niet meer verplaatsen
in eene wereld die niet n a t u u r l i j k is, d.w.z. die niet een stuk is van de
werkelijke wereld, er regt en slecht uitgesneden.196
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Schot, ‘De roman’, p. 523.
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De mens vraagt om grote gevoelens en sterke emoties. Gehersenspoeld door het
realisme zoekt men die grote hartstochten in de werkelijkheid en vandaar, aldus
Schot, die voorkeur voor overspel in de realistische romans: de misdaad is op zich
niet aantrekkelijk maar door de wandaad met de liefde te verbinden wordt echtbreuk
bij uitstek het onderwerp van de realistische kunst. In plaats van te doen wat een
ware kunstenaar betaamt: de hartstochten te zuiveren, versuikert de realistische
schrijver de bittere pil van de misdaad met het zoete laagje van de liefde. Het is een
walgelijke vermenging van kunst en leven, maar Schot ontleent er toch een sprankje
hoop aan: schemert in de behoefte aan het ideaal niet een vaag besef door dat kunst
meer moet zijn dan schildering van de rauwe dagelijkse werkelijkheid? Het bewijs
dat er al een reactie tegen het realisme op gang is gekomen vindt Schot in een andere
tendens in de contemporaine kunst.
De kunst moet de werkelijkheid schilderen, zo beweert het realisme, maar er is,
aldus Schot, niet slechts één werkelijkheid: ‘bij geluk (...) bestaan er vele
w e r k e l i j k h e d e n , zoowel in de ruimte als in den tijd’.197 De mens wil nu eenmaal
ontsnappen aan het dagelijks leven en dat verklaart de grote belangstelling voor
historische romans en voor romans met een exotisch tintje. Deze wekken de indruk
natuurlijk te zijn en voldoen zo aan het verlangen naar realistische schildering. De
meeste lezers zijn niet in staat het waarheidsgehalte van deze romans te controleren,
maar dat deert hen niet, zolang maar de schijn wordt gewekt dat zij natuur en waarheid
voortgezet krijgen. Schot onderscheidt drie soorten romans waarin deze behoefte
aan (zogenaamde) waarheid en natuurlijkheid gecombineerd wordt met het verlangen
aan het gewone leven te ontsnappen. Ten eerste zijn er de romans die Schot beschouwt
als de moderne variant op de arcadische romans uit idealistischer tijden: de romans
die spelen op de prairies van Amerika of in de bossen van Australië, en waarin
Indianen en pioniers de hoofdrol spelen. Die landen zijn bekend uit de
aardrijkskundige en antropologische handboeken en ‘Dat is voor onze illusie noodig’.
Meer dan een illusie is het echter niet: ‘Dat de Indianen, de jagers en de
B u s h r a n g e r s even conventionneel zijn als de herders van weleer, bemerken wij
niet’.198 De ontsnappingsmogelijkheid kan men ook dichter bij huis zoeken. Schot
interpreteert de bedenkelijke voorkeur van schrijvers en lezers voor de wereld van
de demi-monde evenzeer als een teken dat er behoefte is aan exotisme.199 En dat het
publiek nog steeds genoegen beleeft aan de lectuur van grote avonturen en
geheimzinnige geschiedenissen blijkt ook uit de grote opgang van een nieuw genre
dat rond die tijd bekend wordt als de ‘sensatie-roman’: de romans van Braddon en
Wilkie Collins.200
Ooit zullen de kunstenaars beseffen dat de kunst een ander doel heeft dan het
realisme en zal het publiek inzien dat een realistische kunst zijn wezenlijke behoefte
niet
197
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Schot, ‘De roman’, p. 524.
Schot, ‘De roman’, p. 526.
De benaming ‘demi-monde’ (halve wereld) ter aanduiding van de wereld van kunstenaars,
avonturiers en vervallen adel, is door A. Dumas jr. afgeleid van de uitdrukking ‘le monde’
voor de wereld van de aristocratie en bekend geworden door de komedie Le demi-monde uit
1855. Schot spreekt ook over ‘Bohemers’ (‘bohémiens’ zouden wij nu zeggen).
Schot, ‘De roman’, p. 530-531. De roman The moonstone van Wilkie Collins uit 1868 is de
geschiedenis ingegaan als de eerste detective-roman.
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kan bevredigen. Ooit zullen kunstenaars en publiek beseffen dat de zogenaamde
realistische romans veel conventioneler zijn dat men nu denkt en dat een gedetailleerde
schildering niet méér biedt dan ‘een valsch voorkomen van realiteit’. Voorlopig is
het echter zo ‘dat het publiek aan den schijn hecht en dat het tegenwoordig voor
iedere verdichting een vereischte is, dat de verdichting verborgen blijve’.201

Het realisme in de beeldende kunst
De tweede aflevering van Schots artikel opent met een kort overzicht van het realisme
in de moderne beeldende kunst. In de schilderkunst overheerst het zogeheten
genre-schilderij, dat volgens Schot in de schilderkunst dezelfde rol speelt als de
familieroman in de letterkunde. De moderne schilderkunst heeft vrijwel uitsluitend
aandacht voor binnenhuizen en dieren, terwijl historieschildering en mythologische
en allegorische schilderijen bijna geheel tot het verleden behoren, en wanneer deze
genres al worden beoefend is het in realistische zin: het moderne landschapschilderij
bijvoorbeeld is nauwelijks fantastisch en in de historiestukken houdt men zich
angstvallig aan de historische werkelijkheid. Ook in de beeldhouwkunst is het realisme
doorgedrongen en durft men niet af te wijken van ‘het leelijke costuum van den tijd’.
In de beeldende kunst is het nog duidelijker dan in de letterkunde dat het realisme
bij uitstek het voorrecht is van de Engelse en de Nederlandse kunstenaars:
De Duitschers zijn, ook in de beeldende kunst, slechts in dien zin en in
zooverre realisten als zij hunne onderwerpen aan de werkelijkheid
ontleenen; in de opvatting er van zijn zij het niet of slechts in de goede,
gezonde beteekenis des woords. En bij de Romanen, voornamelijk bij de
Franschen die, ondanks alle romantiek, toch nooit geheel en al aan het
classicisme ontrouw zijn geworden maar er, als door instinct, gedurig toe
terugkeeren, is ook de beeldende kunst van den invloed van het realisme
nog het meest vrijgebleven. Maar terwijl de Vlaamsch-Hollandsche
Schilderschool reeds realistisch was lang vóor men aan realisme in de
letterkunde dacht, zijn de hedendaagsche Nederlandsche schilders het in
dubbele mate nu die rigting algemeen geworden is. (...): alles even
natuurlijk, even uitvoerig, even alledaagsch en laag bij den grond: in alles
hetzelfde zoetsappige humorisme, dezelfde afwezigheid van alles wat
eenigszins indrukwekkend zou kunnen zijn, hetzelfde streven om slechts
te idealiseren door te verweekelijken, en zeer dikwijls bij dat alles nog
dezelfde terugstootende, plompe onbevalligheid.
In Engeland is hetzelfde het geval, en misschien in nog sterker mate. (...)
Men kan even goed in zijne kamer blijven als zulke schilderijen gaan zien,
gelijk men ook even goed zich bij zijn eigen dagelijksch leven kan bepalen
als al die romans te lezen, die er toch op gelijken als het eene ei op het
andere.202
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Schot, ‘De roman’, p. 531.
Schot, ‘De roman’, p. 546-547.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

Zowel in de moderne beeldende kunst als in de letterkunde overheerst het realisme
en dus de schildering van het dagelijks leven. In de schilderkunst domineert het
genre-beeld; in de letterkunde geeft men de voorkeur aan de familieroman.
Letterkundigen en beeldend kunstenaars pogen aan de kooi van dit realisme te
ontsnappen door hun onderwerp aan
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18 Reproduktie naar Gustave de Jonghe, ‘De geliefde huisdieren’
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andere tijden of andere plaatsen te ontlenen. Duitse en Franse kunstenaars nemen
het dagelijks leven in Pompeï of Egypte, of dat van de zeventiende eeuw of de roccoco
tot onderwerp. Het blijft dagelijks leven, maar het is er minder afstotend dan in het
hier en nu.203 Bovenal is het niet onze wereld.

Het belang van de descriptie in de roman
Het realisme blijkt behalve uit de keuze van het onderwerp ook uit de behandeling
ervan, namelijk ‘de overlading van het bijwerk’.204 Volgens Schot moet de kunstenaar,
afhankelijk van het genre, meer of minder aandacht geven aan de schildering van
details. In bepaalde soorten lyriek bijvoorbeeld kan men de mens geheel geabstraheerd
van zijn omgeving zijn gevoelens laten uiten, maar op het toneel of in de roman is
het noodzakelijk dat de figuren in een bepaalde omgeving worden gesitueerd. Maar
ook hier is men doorgeslagen: ‘alles wordt beschreven en de schildering der karakters,
der hartstogten, der gemoedsbewegingen verdwijnt in het niet en wordt overschreeuwd
door al die beschrijvingen van aangezigten en kleederen, van huizen, straten en
tuinen, van plaatselijke zeden en gewoonten, van bals en diners; kortom van alles’.205
De moderne roman bevat verdienstelijke zedenschilderingen, die aan alle eisen van
levendigheid en aanschouwelijkheid voldoen, maar de schrijvers hebben geen maat
gehouden. Wanneer men niet abstraheert, ‘laat men niets aan de verbeeldingskracht
van den lezer over, dringt men de hoofdzaak op den achtergrond en verzinkt men
dieper en dieper in het realisme’. In Nederland is het volgens Schot met name J.J.
Cremer die zich aan deze fout schuldig maakt: ‘deze auteur heeft zijn ideaal niet
gezocht in de abstractie maar in het tegenovergestelde; hij heeft getracht illusie te
verwekken en een gansch niet altijd zuiver effect te maken door den lezer geheel in
zijne omgeving vast te houden’, door zijn personages bijvoorbeeld werkelijk bestaande
straten te laten doorrijden op weg naar werkelijk bestaande artsen.206 De omgeving
waarin de hoofdpersonen van de roman verkeert moet slechts aangeduid worden.
Het volstaat bijvoorbeeld te zeggen dat de hoofdpersoon op zijn kamer zit of in de
tuin wandelt; de lezer kan het ontbrekende door ‘ideën-associatie’ zelf aanvullen.207
Waar echter de omgeving typisch is voor een bepaald tijdvak, een werkelijk bestaande
plaats of een bepaalde klasse, dus voorzover de schildering van de omgeving tevens
zedenschildering is, mag de schrijver wel uitvoerige beschrijvingen geven. Dagelijks
taalgebruik moet de schrijver daarentegen mijden: de schrijver moet zich niet van
dialecten bedienen, maar van schrijftaal.
Er is nog een aspect van Schots theorie dat hierboven terloops aan de orde is
geweest, maar afzonderlijke behandeling verdient.
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Juist de voorwerpen uit het dagelijks leven van de negentiende eeuw tarten de goede smaak.
‘De wijze waarop wij ons ligchaam bedekken - want k l e e d e n kan men het niet noemen
-, onze architectuur, ons ameublement, alles wat ons omringt - voor zoover het ten minste
specifiek negentiendeëeuwsch is - is leelijk en ongracieus’, aldus Schot (p. 548).
Schot, ‘De roman’, p. 549.
Schot, ‘De roman’, p. 550.
Schot, ‘De roman’, p. 551. Zie hierover ook § 6.6.
Schot, ‘De roman’, p. 552.
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Het conventionele karakter van kunst
De contemporaine lezer denkt te lezen over het ware leven van Indianen en rovers
op de prairies van Amerika; dat deze personages ‘even conventioneel zijn als de
herders van weleer, bemerken wij niet’ en hetzelfde geldt volgens Schot voor de
personages in de sensatieromans.208 Bij zijn verdediging van het genre van de
roman-in-brieven komt Schot opnieuw op deze kwestie terug:
Men zal zeggen dat het conventionneel is, de personen alles aan elkander
te laten schrijven; maar in de kunst is en blijft altijd zooveel
conventionneels en in een kunstwerk is dit element niet slechts toe te laten,
maar het wordt zelfs ongaarne gemist. Wat is meer conventionneel dan
het zingen in de opera, dan de verzen in het treurspel? De kunst heeft
middelen noodig om tot uitdrukking te komen, en die middelen zijn in den
regel conventionneel; ja, wel in nog veel hooger mate dan men meestal
gelooft: want er zijn vele zaken van dien aard, waaraan men zoo volkomen
gewoon is geworden dat men er niet meer aan denkt of het ook
conventionneel is. Maar men bemerkt het weder wanneer men iemand
ontmoet die er, bij uitzondering, niet aan gewoon is. Als wij, bij voorbeeld,
eene teekening zien, dan maakt die teekening op ons onmiddellijk den
indruk van hetgeen er door afgebeeld is; maar er bestaan menschen, om
van de dieren niet te spreken, die niet in staat zijn om eene teekening te
ontcijferen. Dit bewijst dat eene teekening nooit als een spiegel is maar
altijd nog eenige - hetzij dan ook zeer verwijderde conventionnele
overeenkomst met schrift heeft.209
Schot doet hier een zeer principiële uitspraak. Hij verdedigt de opvatting dat de
afgebeelde of beschreven voorwerpen betekenis krijgen omdat de beschouwer of
lezer de conventies kent die de interpretatie van de afbeeldingen mogelijk maakt,
niet omdat zij de voorwerpen herkennen als afbeeldingen van voorwerpen die zij uit
de werkelijkheid kennen. Voor de moderne westerling is, aldus Schot, het
conventionele karakter van het Egyptische beeldschrift op het eerste gezicht duidelijk.
Moeilijker is het echter te erkennen dat ook het moderne beeldschrift conventioneel
van karakter is. Realistische kunstenaars en kunsttheoretici beweren dat alleen
idealististische kunst met conventies werkt en dat realistische kunst alle conventies
heeft afgeschud. Hierbij begaat men een aantal vergissingen. Op de eerste plaats
heeft men een verkeerde opvatting over de oudere, idealistische kunst.
Wat men gewoonlijk conventionneel noemt is geenszins altijd uitsluitend
eene afwijking van de natuur of eene typische voorstelling van het een of
ander; iedere opvatting van de natuur kan ten slotte conventionneel worden
wanneer zij, eenmaal nieuw, oorspronkelijk, stout gedacht en
indrukwekkend, van lieverlede, door gedurige en gedachtelooze navolging,
in eene sleur is verkeerd. Men kan in de kunst niets lang herhalen en men
moet zich niet verbeelden een meesterstuk te kunnen leveren door een
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Schot, ‘De roman’, p. 526 en 532.
Schot, ‘De roman’, p. 556-557.
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meesterstuk na te volgen. De kunst heeft nooit haar laatste woord
gesproken; en gelukkig! want dan zou zij een einde nemen.210
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Schot, ‘De roman’, p. 558.
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Het is een misvatting van de realistische critici dat conventionele kunst niet openstaat
voor verandering. Zeker bestaat het gevaar dat idealistische kunst verstart en
conventioneel wordt, maar dit gevaar dreigt voor alle kunst, ook voor de realistische,
wat de realistische critici ook mogen beweren. Ten onrechte, aldus Schot, claimen
de realistische kunstenaars dat alleen zij in staat zijn de kunst te vernieuwen. Ooit
was de realistische methode nieuw maar die tijd ligt ver achter ons. De traditie levend
houden is haar veranderen. Kunst verandert en blijft levend doordat de conventies
veranderen. Dit zeer twintigste-eeuws klinkende inzicht moet de tijdgenoten van
Schot zeer paradoxaal in de oren geklonken hebben.

De reactie in De Nederlandsche spectator
‘Een cacographie op 't gebied van critiek en schoonheidsleer’ luidt de titel van de
anonieme reactie in De Nederlandsche spectator op Schots artikelen, waarmee een
weinig zachtzinnig oordeel wordt uitgesproken. Schots verhandeling is volgens De
Nederlandsche spectator een opeenstapeling van fouten en misvattingen en nooit
had de Spectator van Schot iets verwacht dat ‘zoo ondoordacht, zoo onwaar, zoo
onsmakelijk en te gelijker tijd zoo ongehoord aanmatigend en pedant’ is. Schot durft
te beweren dat Shakespeare de stichter is van de realistische school en dat diens
invloed de dood van het idealisme tot gevolg heeft gehad. Maar - zo luidt de reactie
- ging Shakespeare als een fotograaf te werk toen hij zijn Midsummer night's dream
schreef? Of was hij toen dronken? Het realisme van Shakespeare zou volgens Schot
burgerlijk zijn, maar wat is er zo aristocratisch aan Richardson en Sterne, die bij
Schot wel waardering vinden? En hoe kan iemand die Sterne waardeert als ‘humorist
in de goede zin’ zo uitvaren tegen het humorisme van Dickens en Hildebrand? ‘Wat
is in des schrijvers oog toch wel aristocratische of idealistische letterkunde? Homerus
misschien? Maar bij dien kan het toch zeer huiselijk en burgerlijk-waar toegaan?’
En wie zou Schots stelling durven onderschrijven dat de tegenwoordige Duitse roman
de Engelse roman overtreft? De Nederlandsche spectator roept ‘kunstgeleerden’ op
een weerwoord te schrijven tegen Schots argumentatie dat de mens behoefte heeft
aan kunst, dat het realisme geen kunst is en dat dus het realisme tot de ondergang
gedoemd is.211
Schot reageert fel op deze aanval en stuurt een tegenkritiek naar De Nederlandsche
spectator. De redactie van de Spectator weigert echter deze te plaatsen: ‘wij zouden
noodeloos het debat rekken’.212 Schot laat het er niet bij zitten.

Het weerwoord van J.J. Schot
Schots verdediging tegen de aanval van de Spectator verschijnt in de Vaderlandsche
letteroefeningen. Schot hoopt meer begrip te kweken voor zijn standpunt door drie
211
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Geen liefhebber ‘van verzachting van effecten’, ‘Een cacographie op 't gebied van critiek en
schoonheidsleer’, De Nederlandsche spectator 1875, p. 298-299.
[anon.], ‘Correspondentie’, De Nederlandsche spectator 1875, p. 335.
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aspecten nader toe te lichten: zijn opvatting over humor, zijn oordeel over de Engelse
roman en zijn uitspraken over Shakespeare.
Het belangrijkste van Schots tweede artikel is het deel over het humorisme. ‘Terwijl
het Realisme eene algemeene rigting in de kunst is, die men òf huldigen òf verwerpen
moet,

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

254
is het Humorisme, juist opgevat, meer een g e n r e , dat zijn eigen aard en regt van
bestaan, zijne goede- en zijne schaduwzijde heeft en dat gebruikt en misbruikt kan
worden’, aldus Schot. Hij geeft nergens een vast omlijnde definitie van de ‘realisme’,
maar uit zijn gebruik van de term valt op te maken dat hij over ‘realisme’ spreekt
wanneer de kunstenaar streeft naar een getrouwe, gedetailleerde schildering van de
contemporaine werkelijkheid, terwijl een kunstenaar die het ‘idealisme’ aanhangt
een nieuwe wereld schept. Deze kunstrichting en de humoristische zienswijze blijken
bij Schot nauw verbonden te zijn. Zich aansluitend bij Carlyle omschrijft Schot
humorisme als ‘het idealiseren van het alledaagsche, ja van het minder dan
alledaagsche, door er èn het grappige èn het beminnelijke van te doen uitkomen’.213
Het is hier niet de plaats uitvoeriger in te gaan op Schots verdere uiteenzetting over
het ware en het valse humorisme. Humor idealiseert het alledaagse, door zowel zijn
goede als zijn slechte kanten te laten uitkomen. In die zin onderscheidt het zich van
het zuiver komische en het zuiver tragische. Een idealistisch kunstenaar houdt zich
verre van het bekende dagelijkse leven en - zo moet de conclusie luiden - het
humoristische genre is alleen mogelijk wanneer de kunstenaar, zoals Schot het noemt,
‘in het realisme’ werkt.
Wat de Engelse roman betreft, houdt Schot vast aan zijn opvatting dat ‘hij die
geen realist is’ (en hij rekent zichzelf duidelijk niet tot die mensensoort) ‘zich meer
aangetrokken voelt door de idealistische opvatting van het onderwerp in den
Duitschen, dan door de realistische opvatting ervan in een Engelschen roman’ en al
valt er over smaak niet te twisten: ‘Een lezer, die uit zijn gewonen kring gebragt
wenscht te worden, komt met een Duitschen roman verder daar buiten dan met een
Engelschen’.214
Minder woorden maakt Schot vuil aan het misverstand dat is ontstaan rond zijn
oordeel over Shakespeare. Ten onrechte heeft men geconcludeerd dat hij van mening
is dat een grote opmerkingsgave Shakespeare's enige verdienste geweest zou zijn.
Schot heeft niet meer willen zeggen dan dat Shakespeare die gave in verbazend grote
mate bezat. Als gezegd, niet Shakespeare maar diens navolgers hebben deze kwaliteit
verabsoluteerd. Tot op zekere hoogte houdt Schot echter wel vast aan zijn bewering
dat Shakespeare de bron is van het realisme in de moderne kunst:
Dat overigens de kunst van Shakespeare realistisch is in vergelijking met
het classicisme, en dat zij in dien geest van invloed is geweest: dit is een
denkbeeld dat mij nog altijd niet ongegrond voorkomt. In ieder geval is
er bij dezen dichter een realistisch element; dat men dit element later

213
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J.J. Schot, ‘Nog iets over humor, Engelsche romans en Shakespeare’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1875 II (Wetenschap en belletrie), p. 792-804: 794. Zie over het verband
tussen humor en realisme ook § 7.5. Schot citeert Carlyle's definitie van ‘humor’ als volgt:
‘properly the exponent of low things: that wich first renders them poetical to the mind. The
man of Humor sees common life, even mean life, under the new light of sportfulness and
love; watever has existance has a charm for him’. (Het valt niet mee een citaat vol fouten
foutloos over te nemen.)
Schot, ‘Nog iets’, p. 802. In een noot voegt hij eraan toe: ‘Voorzeker is alles voor overdrijving
vatbaar, en dus ook het Idealisme in de kunst. Maar men kan toch wel idealiseren zonder in
de wolken te gaan zweven en de werkelijkheid geheel uit het oog te verliezen. Het schijnt
wel overbodig, dit aan te teekenen, maar ik doe het toch ten overvloede’.
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eenzijdig en overdreven op den voorgrond gesteld en nagevolgd heeft, dit
kan dus Shakespeare zeker niet helpen, en men kan
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het dus beweren zonder zich aan hem te vergrijpen, - zelfs wanneer men
zich in het feit vergiste.215
Schots laatste woorden klinken verbitterd: ‘Ten slotte wil ik nog zeggen wat ik niet
bedoeld heb: Ik heb niemand in zijne gevoelens willen kwetsen terwijl ik mijne
overtuiging uitsprak. Met deze betuiging stap ik van dit onderwerp af, - zoo ik hoop
voor goed, om mij met andere zaken bezig te gaan houden’.216 Hij heeft woord
gehouden. Na 1875 heeft hij, voor zover ik heb kunnen nagaan, niets meer
gepubliceerd.

Conclusie
In 1857 schreef Champfleury dat de term ‘realisme’ geen lang leven beschoren zou
zijn. Als er echter iets duidelijk wordt uit de publikaties tussen 1870 en 1875 is het
dat deze term zich in de kunst- en literatuurbeschouwing een vaste positie heeft
verworven.
Tussen 1870 en 1875 is er sprake van een explosieve stijging van het pejoratief
gebruik van de term ‘realisme’ in de meer algemene cultuurbeschouwelijke
verhandelingen. Het typologisch gebruik van de term ‘realisme’ ter aanduiding van
het Nederlandse volkskarakter wordt gecanoniseerd door W.J.A. Jonckbloet die in
zijn invloedrijke literatuurgeschiedenissen de Nederlander en de Nederlandse kunst
als bij uitstek ‘realistisch’ beschrijft.
Het programmatisch realisme in de letterkunde is na 1870 een feit. P.H. Hugenholtz,
M. Emants, D.C. Nijhoffen zelfs Jan ten Brink pleiten voor een realisme dat uitgaat
van de studie van de werkelijkheid maar die werkelijkheid geïdealiseerd weergeeft.
Dit ‘ware realisme’ moet duidelijk onderscheiden worden van het ‘valse realisme’
dat niet meer dan een getrouwe nabootsing van de werkelijkheid geeft, waarbij de
kunstenaar onder het mom van het streven naar onpartijdigheid zijn gedachten en
gevoelens onderdrukt. Tegelijkertijd staan verklaarde tegenstanders van het realisme
op, zodat men rond 1875 zelfs kan spreken van een ‘programmatisch idealisme’.
Aart Admiraal is zijn profeet. De artikelen van J. Winkler Prins en J.J. Schot zijn de
eerste tekenen dat het idealisme in de kunsttheorie een nieuwe toekomst tegemoet
gaat.
Nu de term ‘realisme’ in de literatuurbeschouwing een duidelijk omlijnder betekenis
krijgt, slagen de critici er ook steeds beter in hun opvattingen over het ware en het
valse, het esthetische en het ethische realisme precies te omschrijven. Tegelijkertijd
vervaagt de grens tussen het ‘ware realisme’ en het ‘ware idealisme’. De schrijver
krijgt tot taak het ideaal in de werkelijkheid en de werkelijkheid van het ideaal te
tonen. Aanvankelijk werd het begrippenpaar ‘realisme’/‘idealisme’ vooral gebruikt
wanneer men sprak over de bronnen of de uitdrukkingsvormen van de kunstenaar,
terwijl in de jaren zeventig de term ‘idealisme’ in toenemende mate gebruikt wordt
215
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Schot, ‘Nog iets’, p. 804.
Schot, ‘Nog iets’, p. 804. Het artikel is ondertekend: Utrecht, 23 October 1875.
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voor een bepaalde opvatting over het doel van de kunst en de maatschappelijke taak
van de kunstenaar.
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Nu de realistische methode is aanvaard, verschuift de probleemstelling van de critici
naar de vraag of de kunstenaar een maatschappelijke taak te vervullen heeft of slechts
esthetische doeleinden moet nastreven. Vooralsnog kan zowel het standpunt van de
sociale richting als van de l'art pour l'art-richting met de termen ‘idealisme’ of
‘realisme’ worden verbonden. Er is weinig discussie over het ‘realisme’ in de moderne
schilderkunst.
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Deel III ‘Realisme’ in Nederland, 1835-1875
(...) ik lijd reeds met den armen historieschrijver, die in de een-en-twintigste
eeuw zich zal afsloven om een beeld te ontwerpen van onze negentiende:
wat zullen hem die figuren voor de oogen dansen; wat zal hij duiken naar
beginselen, waar geen beginsel, slechts beginselloosheid te vinden is; hoe
zal hij verbaasd staan over de gloeijende vaderlandsliefde, waarvan ieder
blaakt, zoolang hij in de oppositie is; hoe zal hij te vergeefs naar een
woordenboek zoeken, waarin hij de beteekenis vindt, waarin onze eeuw
de woorden ‘liberaal’, ‘vroom’, ‘behoudend’, ‘vooruitgang’ gebruikt!
Tijdspiegel 1857
Dit deel bevat een thematische inventarisatie van de verschillende betekenissen van
de term ‘realisme’ tussen 1835 en 1875. De presentatie naar thema heeft een aantal
consequenties. Ten eerste presenteer ik de verschillende betekenissen als volkomen
gelijkwaardig, zodat een betekenisomschrijving die tientallen keren voorkomt, niet
meer ruimte krijgt dan één die zelden voorkomt. Hoewel ik geen uitputtende
opsomming geef van alle vindplaatsen waar de term ‘realisme’ in een bepaalde
betekenis wordt gebruikt, geeft het aantal vindplaatsen waarnaar ik in de noten
verwijs, wel een indicatie voor de frequentie van een bepaalde betekenis. Ten tweede
onderscheid ik niet naar zegslieden: de scribenten die in Deel II aan de orde zijn
geweest, worden in dit deel wel hier en daar genoemd, maar zij worden behandeld
als een van de velen. Ten derde gebruik ik ter illustratie en ter onderbouwing vele
(korte) citaten. De opzet heeft als bijkomend voordeel dat ze de mogelijkheid biedt
die plaatsen waar de term ‘realisme’ op een bepaalde manier wordt gebruikt
gezamenlijk te bespreken met de plaatsen waar verzet tegen die interpretatie wordt
aangetekend.
De thematische opzet leidt tot een zekere nivellering van personen en vindplaatsen,
maar dit betekent niet dat de ordening van de betekenisomschrijvingen willekeurig
is. Het is niet de taak van de historicus de chaos van het verleden te herhalen, en ik
presenteer de verschillende betekenissen in een beargumenteerde samenhang. Wellicht
ten overvloede zij opgemerkt dat de hier gepresenteerde ordening in geen enkele
negentiende-eeuwse verhandeling terug te vinden is. Het is een ordening die ik er,
achteraf, aan opgelegd heb. Hoewel de ordening in beginsel daar niet op gericht is,
komt er ook een zekere chronologische ontwikkeling in tot uitdrukking. Tot slot een
waarschuwing, die ik het liefst in vette hoofdletters zou afdrukken: ik geef geen
overzicht van dé opvattingen over beeldende kunst en literatuur, en bespreek slechts
die thema's en standpunten die tussen 1835 en 1875 in Nederland met het ‘realisme’
in verband worden gebracht.1

1

Wie zoekt naar de betekenis van de term ‘realisme’ in een bepaalde tekstpassage kan gebruik
maken van het in trefwoorden vervatte systematische overzicht van de betekenismogelijkheden
van de term in Nederland tussen 1835 en 1875, als afgedrukt in Bijlage I.
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8 ‘Realisme’ in de moderne schilderkunst
Talen zyn vogelvry. Elke uitdrukking is 't eigendom van wie 'r vangt.
Multatuli, Idee 487
Het is relatief eenvoudig een puntsgewijze samenvatting te geven van de opvattingen
van de tegenstanders van het ‘realisme’, of beter gezegd, van hen die de term
‘realisme’ pejoratief gebruiken.1 Hun opvattingen zijn rond het midden van de
negentiende eeuw voldoende uitgekristalliseerd om een duidelijk samenhangende
kritiek op het ‘realisme’ te kunnen uitspreken. Moeilijker is het de opvattingen te
schetsen van de critici die min of meer welwillend tegenover het ‘realisme’ staan.
Pas rond het midden van de jaren zestig ontstaat een duidelijker beeld van het ‘ware
realisme’, en komt er samenhang in de eisen en verlangens die onder het trefwoord
‘realisme’ worden samengevoegd.

Eisen aan de schilderkunst
Alvorens de voor- en tegenstanders van het ‘realisme’ aan het woord te laten moet
ik eerst twee eisen bespreken die door alle gezindten voor de schilderkunst van
elementair belang worden geacht. Ten eerste eist men dat de schilder in staat is een
natuurgetrouwe nabootsing van een voorwerp te geven. Deze eis wordt zowel in de
achttiende als in de negentiende eeuw door vrijwel iedereen gesteld en lijkt tamelijk
triviaal. Toch moet zijn belang niet worden onderschat. Hij rechtvaardigt de technische
teken- en schilderlessen voor de jeugdige schilder maar geeft bovenal de criticus de
grond te verlangen dat oren, ogen, armen en benen anatomisch verantwoord zijn
getekend, dat het perspectief klopt, dat een zeezicht met schepen er niet uitziet als
spinaziesoep met broodsoldaatjes. Deze eis geeft een eerste, min of meer objectieve
basis aan de kritiek, en in die zin is het niet verwonderlijk dat vele
kunstbeschouwingen met de beschrijving van juist deze eis openen. Enkelen brengen
‘realisme’ met deze technische vaardigheid in verband. Ene A.G.W. wil in 1855
‘realist’ zijn voorzover hij verlangt dat een kunstenaar de vorm beheerst.2 C.W.
Opzoomer benadrukt dat ‘realisme’ in de schilderkunst gerechtvaardigd is voorzover
het bepaalde eisen stelt aan de natuurnabootsing,3 en Hofstede de Groot verklaart de
bezwaren van de realisten tegen het werk van Ary Scheffer niet te begrijpen: in
Scheffers werk kan men immers ‘niets

1

2
3

Het gebruik van de term ‘realisme’ voor de zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst
heb ik afzonderlijk behandeld in ‘Het “realisme” van de Oud-Nederlandse schilderschool.
Opkomst en ontwikkeling van de term “realisme” in Nederland tussen 1850 en 1875’, dat
binnenkort zal verschijnen. Daarin worden besproken: 1852.01, 1856.05, 1857.07, 1857.08,
1857.13, 1863.08, 1863.14, 1864.09, 1864.11, 1864.17, 1865.09, 1866.17, 1869.06, 1869.15,
1870.06, 1870.12, 1870.18, 1874.35, 1874.39, 1875.13.
1855.03.
1859b, p. 164, waarbij Opzoomer de kanttekening maakt dat dit ‘realisme’ nooit een rol kan
spelen in de muziek en de architectuur. Zie ook 1858.20 en 1874.02.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

260
berispelijks in de vormen aanwijzen’.4 Anderen tekenen bezwaar aan tegen een
dergelijk gebruik van de term omdat men onderscheid moet maken ‘tusschen het
realismus in de kunst, en de enkele ontwikkeling van virtuositeit in de behandeling’.5

19 Portret en handtekening van Ary Scheffer
Houtsnede (15,7 × 14,2 cm exclusief handtekening), Nederlandsch magazijn 1859, p. 33-34

4
5

1862.09. Zie Afb. 19 en 20.
1855.02.
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20 Reproduktie naar Ary Scheffer, ‘Een ziekbed’
Lithografie (241 × 16,9 cm), Kunstkronijk 1850, t.o. p. 58
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Ten tweede eist men dat de schilderkunst voldoet aan zekere eisen van
aanschouwelijkheid. Ook dit verlangen lijkt trivialer dan het is: de vraag is natuurlijk
wat men verstaat onder ‘aanschouwelijkheid’. De neoclassicistische richtingen vinden
dat de schilderkunst volkomen aan de eis van aanschouwelijkheid voldoet door het
gebruik van zo kleurloos, zo geestelijk mogelijke vormen. Franse schilders als
Géricault en Delacroix en Engelse kunstenaars als Constable en Turner wijzen de
classicistische opvattingen over aanschouwelijkheid af en zoeken deze, tot ergernis
van velen, volledig in de kleur.6
De term ‘realisme’ wordt geassocieerd met een eenzijdige aandacht voor (een van)
deze twee eisen: enerzijds een overdreven aandacht voor de nabootsing van de
zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, anderzijds een overdreven voorkeur voor
kleurschildering. Dat laatste verklaart dat men in Frankrijk, maar ook in Nederland,
behalve van ‘realisten’ en ‘realisme’ ook vaak spreekt over ‘koloristen’ en
‘kolorisme’.7 Wanneer in Nederland tegen het ‘realisme’ wordt uitgevaren, richt men
zich echter vooral tegen de overdrijving van het eerste aspect.

Bezwaren tegen ‘realisme’ in de schilderkunst
De grieven tegen het ‘realisme’ in de schilderkunst vallen in vier soorten uiteen.8
Het eerste bezwaar luidt: een ‘realistische’ kunstenaar neemt alles uit de werkelijkheid
over, hij bootst slechts na, terwijl een kunstenaar zou moeten selecteren en ordenen.
De getrouwheid in de schildering van details die hiervan het gevolg is, gaat ten koste
van de schoonheid van het kunstwerk. Er is verschil tussen nabootsing der natuur en
‘fotografiesch realisme’, zo benadrukt bijvoorbeeld Jan ten Brink in 1859. De
kunstenaar moet ‘het toevallige en onvolledige’ niet overnemen.9 Omdat ‘realisme’
6

7

8

9

Zie het met aangename partijdigheid geschreven overzichtswerk History of color in painting.
With new principles of color expression, van Faber Birren (1965), speciaal hoofdstuk X,
‘From classicism to romanticism to realism’. Zie ook Bernard Howells, ‘The problem with
colour. Three theorists: Goethe, Schopenhauer, Chevreul’ (1994), Max Imdahl, Farbe.
Kunsttheoretische Reflexionen in Frankreich (1988); Lothar Gericke en Klaus Schöne, Das
Phänomen Farbe. Zur Geschichte und Theorie ihrer Anwendung (1973); Walter Hess, Das
Problem der Farbe in der Selbstzeugnissen der Maler von Cézanne bis Mondrian (1981) en
Ernst Strauss, Koloritgeschichtliche Untersuchungen zur Malerei seit Giotti (1972). Zie
speciaal voor Delacroix: Anne Larue, ‘Delacroix and his critics: the stakes and strategies’
(1994), p. 68.
Hoewel de Nederlandse traditie bij uitstek die van de kleurenschilders is, en de achterdocht
tegen het gebruik van kleur hier nooit zo groot lijkt te zijn geweest als in Frankrijk, zijn ook
vele Nederlanders in de eerste helft van de negentiende eeuw ervan overtuigd dat het gebruik
van kleur in strijd is met de uitdrukking van het ideale, en dat kleurrijke schildering slechts
de zinnen prikkelt en dus een knieval is voor de lagere, zintuiglijke behoeften van de mens
(zie Louis van Tilborgh, ‘Dutch romanticism: A provincial affair’ (1983), p. 183-184).
Beter gezegd: bezwaren die onder de term ‘realisme’ samengevat worden. De taal vormt
zowel het onderwerp als het instrumentarium van de begripshistoricus en soms lijkt de taal
zich te verzetten tegen deze dubbelzinnigheid. Wanneer hierna gesproken wordt over
tegenstanders of voorstanders van het realisme moet worden gelezen: zij die de termen
‘realisme’, ‘realistisch’ of ‘realisten’ gebruiken bij het kenbaar maken van hun argumenten
pro of contra een bepaalde esthetische opvatting, bepaalde kunstwerken of literaire geschriften,
een bepaalde wereldbeschouwing et cetera.
1859.14. Zie ook 1875.14.
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wordt geassocieerd met klakkeloze nabootsing meent Joh. Zimmerman in 1861 dat
Jozef Israëls, die ‘poëtiseert en groepeert, (...) denkt en verbindt’, geen realistische
weergave geeft van de wereld van de Nederlandse visser;10 vandaar ook dat Charles
Boissevain in 1872 klaagt dat de realistische schilders zich

10

1861.05. Zimmerman is niet altijd lovend over Israëls en klaagt over ‘den realistischen indruk’
(werkelijk, maar niet poëtisch) die een ander werk maakt.
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21 Reproduktie naar Jozef Israëls, ‘Symphtones d'amour’
Houtsnede (13 × 10,5 cm), Nederlandsch magazijn 1863, p. 65
‘'t Is er anders niet poëtisch in de visschershut, die Israëls ons zoo waar te geven weet. De wanden
zijn kaal, het venster wordt niet omlijst door wijngaardranken of rozelaren, maar door oude netten.
Geen spoor van weelde is er zigtbaar. (...) En toch is er nu poëzie in die hut: ze zetelt in de harten
dier beide kinderen van 't strand. Zij hebben elkaêr lief en zeggen het met de oogen (...). (...) in dat
uurtje werd in beider zielen een licht aangestoken, dat helder zal blijven flikkeren, even helder als
hun oogen straalden, en dat een milden gloed zal werpen over 't geen ze verder ondervinden zullen.
Toen toch hebben zij gevoeld, wat de mensch genieten kan, wat het is gelukkig te zijn, en dat bewustzijn
zal als een licht blijven gloren in hun gemoed!’ (A.I. [Arnold Ising], ‘Nederlandsche kunst. Teekeningen
van levende meesters. Aflevering V’, Nederlandsch magazijn 1863, p. 65).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

264
niet richten op de schildering van ‘de voornaamste, meest essentieele eigenschappen
van het voorwerp’ en daardoor geen ‘eenheid der voorstelling’ bereiken.11 De grootste
kwaal van het realisme is het ‘gebrek aan keuze en opvatting’,12 en dat is ook wat
J.A. Alberdingk Thijm het realisme verwijt.13

22 Ontworpen en getekend door Alexander Ver Huell
Lithografie (22,3 × 17,3 cm exclusief tekst), Nederlandsche spectator 1857

11
12
13

1872.05.
1872.09.
1875.09. Het gaat hier uiteindelijk om het begrip ‘judicis’ of ‘uitverkiezing’, ook wel het
‘rechte oordeel’ genoemd, dat sinds de renaissance vast onderdeel is van de kunsttheorie.
Zie hierover Robert Klein, ‘Giudizio et Gusto dans la théorie de l'art au Cinquecento’ (1961).
Zie ook 1872.08, 1872.40, 1874.08, 1875.10.
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Een tweede bezwaar is: een ‘realistische’ kunstenaar ordent en selecteert niet naar
esthetische normen. ‘Realistische’ kunstenaars hebben een morbide voorkeur voor
het slechte en lelijke, terwijl een kunstenaar een esthetisch verantwoorde selectie uit
de werkelijkheid zou moeten maken. Moedwillige verwaarlozing van het schone en
goede in de werkelijkheid en perverse voorkeur voor het lelijke zijn bezwaren die
steeds weer tegen het ‘realisme’ worden ingebracht. De Franse realisten streven naar
‘onbehagelijke’ waarheid, zo klaagt Van Westrheene in 1855;14 ze stellen de natuur
voor ‘onder haar platste vormen’15; stranden ‘op den klip van leelijke waarheid’;16
‘vergeten, dat de kunst de wederspiegeling moet wezen van de natuur, niet alleen
gezien, maar ook gekozen door den kunstenaar’.17 Niet alles dat waar is, verdient
opgenomen te worden in de kunst: het ‘onbevallige’ moet, zelfs als het ‘realistiesch’
is, uit de kunst worden geweerd;18 wat ‘al te realistisch, al te prozaïsch’ is (bijvoorbeeld
plassende honden of zogende vrouwen) moet worden weggelaten.19 De realisten
hebben echter een voorkeur voor het ‘leelyke, veelal onbeteekenende’.20 Courbet gaf
het slechte voorbeeld door ‘de excentriciteit zijner keuze van onderwerpen’,21 en
doordat hij zijn werken ‘zoo leelyk mogelijk’ afleverde.22 Aan het slot van de door
mij onderzochte periode vraagt Marcellus Emants zich af, of het wel juist is een werk
‘realistisch’ te noemen enkel en alleen omdat het de werkelijkheid in haar laagste
momenten afbeeldt;23 vijf jaar eerder verzet W.F. Thooft zich tegen het gebruik van
de term ‘realisme’ in deze ‘vulgaire beteekenis’.24
Het derde verwijt luidt: de ‘realistische’ kunstenaar geeft alleen weer wat hij heeft
gezien, en niet wat hij heeft gevoeld en gedacht. De Duitse schilder Karl Friedrich
Lessing is ‘geen realist, in den zin, dien men in den jongsten tijd aan dat woord heeft
gehecht’, zo beweert Van Westrheene in 1856, want Lessing geeft niet alleen de
uiterlijke waarheid, maar ‘de diep doordachte voorstelling van het feit in zijne volle
beteekenis’, en dus niet alleen wat hij heeft gezien, maar ook hij wat bij die
waarneming dacht en voelde.25 ‘Realisme is de reproductie van de uiterlijke
verschijning’ en niet meer dan dat, zo beweert ook de Engelse criticus Hamerton;
een kunstwerk is zijns inziens slechts ‘ideaal’ voorzover het de weergave is van het
ideaal dat de kunstenaar als ‘inwendig visioen’ voor ogen stond.26 De filosofische
achtergrond van dit argument heb ik elders uiteengezet.27 Belangrijk is dat de
kunstcritici in het werk van schilders die individuele vormen gebruiken het streven
naar het ideale niet kunnen aflezen, en vandaar dat het derde argument tegen het
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1855c, p. 11.
1855a.
1857.02.
1862a, p. 46.
1864.01 en 1859.06.
1867.04.
1864.14.
1867.07. Zie over Courbet ook 1871.14 en 1871.26.
1866f.
1875.20.
1870i.
1856.01. Zie ook 1875.06.
1866.28.
Zie de paragraaf over ‘Het algemene en het individuele’ in § 2.2.
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realisme - de realistische kunstenaar kan geen hogere gedachte uitdrukken - overloopt
in het volgende.28
Het vierde verwijt luidt: de ‘realistische’ kunstenaar wil geen hogere gedachte
uitdrukken, en zijn doel reikt niet hoger dan de technisch volmaakte nabootsing van
de zintuiglijk

28

Toch is er een goede reden om onderscheid te maken tussen ‘kunnen’ en ‘willen’. C. Vosmaer
bijvoorbeeld is zeker niet van oordeel dat het gebruik van individuele vormen de uitdrukking
van het ideaal uitsluit, maar identificeert ‘realisme’ wel met de afwezigheid van het ideaal.
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waarneembare vorm.29 Ondanks de relatieve waarde die het kunstwerk hierdoor kan
krijgen, is dit streven in strijd met de hoge bestemming van de mens en met de eis
dat de kunstenaar een hogere gedachte moet uitdrukken. De kunst moet immers meer
zijn dan het resultaat van ‘getrouw afkijken’.30 Onder invloed van ‘de heerschende
richting des tijds, die van het reälisme, schijnt zy [de kunst] afstand te willen doen
van het streven naar het ideaal’,31 waardoor - zoals J.A. Bakker zegt - ‘de kunstenaars
zich voornamelijk op eene geestige en bedriegelijke uitvoering toeleggen en soms
arm in denkbeelden zijn’.32 Bakker kan daarbij gedacht hebben aan de Belgische
schilder Charles le Groux die ‘trachtte (...) de natuur op de daad te betrappen’, maar
‘noch in vorm, noch in kleuren naar een ideaal scheen te streven’ en dus naam verwierf
‘als hoofd der realistische school’.33 De ‘nieuwere realistische theorie’ denkt dat een
middeleeuwse kunstenaar geen ander doel kende dan het maken van ‘eene trouwe
kopie der natuur’, spot Thijm, die zich bezorgd afvraagt of ‘de realistische smaak’
niet ‘den zin voor het grootsche en edele’ zal ondermijnen.34 Het is een vrees die
door velen wordt gedeeld, zo blijkt onder andere op het congres van Antwerpen in
1861.35 De basis voor het ideaal wordt gezocht in de godsdienst, en voor velen is het
realisme in de kunst slechts een verschijningsvorm van het atheïsme dat de westerse
beschaving bedreigt. ‘Dat realisme, 't is de bloote werkelijkheid, de aarde zonder
hemel’.36 Na 1870 wordt de term ‘realisme’ vaak gebruikt om de algemene klacht te
verwoorden dat de wereldbeschouwing van de negentiende-eeuwse mens te
materialistisch is.37 Dan wordt als tegengif voor het realisme juist van de kunstenaar
een flinke dosis idealisme geëist.38

Individuele versus algemene vormen
Belangrijke scheidslijn tussen de critici vormt het antwoord op de vraag of een
kunstenaar individuele of algemene vormen moet gebruiken. Voorstanders van het
gebruik van individuele vormen wijzen er ten eerste op dat een schilder niet aan de
esthetische eis van aanschouwelijkheid kan voldoen wanneer hij door de traditie
gesanctioneerde (laat staan door het gebruik versleten) beelden of persoonlijke
fantasiebeelden gebruikt. Een schilder kan de vereiste aanschouwelijkheid alleen
bereiken wanneer hij zich uitdrukt in vormen die hij uit eigen waarneming kent, en
dergelijke vormen zijn onvermijdelijk individueel.
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38

1869.03; 1873.06.
1858.03. Zie ook 1863.09 en 1874.49.
1864.14.
1867.12.
1871.08. Zie ook 1871.11 en 1872.10.
Respectievelijk 1855.04 en 1858.08. Zie ook 1857.05 en 1874.01. Dat ‘realistische’ kunst
toch zekere waarde kan hebben, is de mening van Pauwels Foreestier, Thijms gemoedelijker
pseudoniem (1855.05 en 1860.01).
1861b en 1861c. Zie ook 1874.07.
1866.29.
Zie § 7.7 over het realisme als wereldbeschouwing.
1875.16.
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Courbet wijst zowel de conventionele vormen als de ‘fantaisie’ af; hij beweegt
zich slechts op ‘het terrein der realiteit’, zo luidt Van Westrheenes analyse.39 De tijd
van ‘mythologische gestalten’ en ‘onvaderlandsche rotsen, ruïnen en verlaten tempels’
is voorbij,40 en de jongere realisten hebben weinig waardering voor ‘dat conventioneele
mooi’ dat in vroeger tijden zo werd gewaardeerd.41 Realistische kunstenaars werpen
‘een onbevangen blik op het leven rondom hen, waaruit zij hunne onderwerpen
grijpen’.42

39
40
41
42

1855c, p. 28.
1867.06.
1865.05.
1856.02. Zie ook 1856.06 en 1874.23.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

267
De Nederlandse schilders hebben zich altijd verre gehouden van madonna's met kind
of badende nimfen; zij zijn ‘volbloed realisten’: ‘Steeds heeft onze school zich bij
voorkeur toegelegd op het weergeven van hetgeen zij om zich heen zag, van wat zij,
om zoo te zeggen, slechts voor het grijpen had’.43 De realistische kunstenaar weet
‘dat zijn scheppen niet is en nooit kan zijn voortbrengen van wat niet is’;44 hij neemt
‘de vormen der werkelijkheid’ over;45 ‘tient au réalisme’, zoals Ed. Mohr het zegt.46
Een tweede argument ten faveure van de individuele vorm geeft Tobias van
Westrheene: hedendaagse en toekomstige schilders kunnen zich niet ongestraft van
hun nationale traditie losmaken en Nederlandse kunstenaars hebben altijd het
kenmerkende van een voorwerp willen uitdrukken.47 Vosmaer onderschrijft dat ‘het
bezigen van de individuele, karakteristieke vormen der voorwerpen en voorstellingen’
kenmerkend is voor de Nederlandse schilderkunst,48 maar wat voor hem zwaarder
weegt, is dat het gebruik van individuele vormen in overeenstemming is met de
moderne tijd. Volgens Vosmaer heeft de individuele mens zich sinds de middeleeuwen
losgemaakt van allerlei vormen van opgelegd gezag. In de kunst heeft dit geleid tot
de verwerping van de conventionele vormen en de keuze voor het realistische beginsel:
‘l'imitation des individus’.49 Jonckbloet is zeker niet de eerste die verband legt tussen
het Nederlandse volkskarakter en de traditionele Nederlandse schilderkunst, maar
hij is wel de eerste die dat karakter en die kunst systematisch ‘realistisch’ noemt.50
Volgens anderen hangt het gebruik van individuele vormen veeleer samen met
godsdienstovertuiging. Het gebruik van karakteristieke vormen is volgens hen in
overeenstemming met het protestantisme. ‘Wat moet men op zulk realisme
antwoorden’, vraagt Thijm zich af na lezing van een verhandeling van de Duitse
theoloog Kottmeijer uit 1858. Kottmeijer eist dat contemporaine protestantse
kerkelijke kunst historisch verantwoord is, en dat protestantse kunstenaars alle
conventionele vormen afwijzen.51 De historieschilderkunst, waaronder de bijbelse
taferelen, geldt traditioneel als het hoogste, meest ideale genre in de schilderkunst,
en aanvaarding van het ‘realisme’ in dit genre zou dus zeer revolutionair zijn. Van
Westrheene betwijfelt of Kottmeijer de consequenties van zijn woorden overziet:
‘tien tegen één dat zijne Kerk voor het realismus zal terug deinzen’.52 Van Westrheenes
vriend Arnold Ising wijdt een novelle aan een schilder die inderdaad probeert de
figuur van Jezus Christus historisch verantwoord uit te beelden. De toeschouwers
zijn ontzet: ‘Dàt een Christuskop?... Houd je stil... realistisch opgevat, hè?... De
groote knoop doorgehakt. - Sakkerloot! je durft, hoor’.53 De verbinding tussen
‘protestantisme’ en ‘realisme’ leidt soms tot verrassende herschikkingen: Scheffer,
het prototype van de idealistische schilders, kan hierdoor in één adem worden
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1875.03.
1866a.
1856c, p. 141-142.
Ed. Mohr in 1864b, p. 484. Zie ook 1866.01.
1856a, p. 20 en 96.
1856b. Zie ook 1863.14.
1856c, p. 32. Zie ook de drie argumenten van Vosmaer tegen het idealistische beginsel in
de kunst, als beschreven in § 4.3, ‘Het idealistische en het individualistische beginsel’.
Zie § 7.8. Hier speciaal 1873a, p. 159-160
1858.07.
1858.14. Zie ook 1859.04.
1858.15.
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genoemd met Horace Vernet, en zo bij de ‘naturalistische, realististische, bijbelsche,
protestantsche’ schilders terechtkomen.54

54

1858.12.
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De voorstanders van het gebruik van individuele vormen beroepen zich op het
verlangen naar aanschouwelijkheid en op de vaderlandse traditie, de moderniteit, het
Nederlandse volkskarakter en het protestantisme om hun keuze te beargumenteren.
Daarmee

23 ‘Den droom van de schilder’
Houtsnede (10,8 × 15 cm), Nieuw Nederlandsch magazijn 1846, p. 100
‘Het is beter dat het aan de verbeelding van den lezer vrij sta, zich naar willekeur eene uitlegging
van deze droomerij van den schilder te geven, die voor de schets van de oneindige zee gezeten, zich
zelf vergeet, in beweging geraakt, zich verheft, het onzigtbare uitdaagt, en met leven en schitterende
beelden de eenzaamheid van zijne werkplaats vervult. (...) O al te zeldzame oogenblikken, waarin de
ziel de werkelijkheid doorboort en haar ontsnapt, lichtstralen van eene onmerkbare magt, droom van
den dag, dronkenschap van den ontwaakten kunstenaar, mijmeringen van de studie (...). Doch getrouw
aan onze bedoeling, willen wij zwijgen en alleen den lezer herinneren, voordat hij de droomerij van
den schilder tracht te ontsluijeren, en de tooverachtige reis met hem tracht mede te doen, dat de
schilder op onze plaat geenszins een man uit onze eeuw is, en daarenboven is hij een Duitscher!’
([anon.], ‘Morgenzang van den kunstenaar. (Naar het Hoogduitsch van Goethe)’, Nieuw Nederlandsch
magazijn 1846, p. 101.
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is echter nog niet het belangrijkste bezwaar tegen die individuele vorm ontkracht:
volgens de traditionele opvatting kan het doel van schilders die individuele vormen
gebruiken niet hoger reiken dan zinneprikkeling.
Tegen de opvatting dat het gebruik van individuele vormen onverenigbaar is met
het uitdrukken van een gedachte worden drie argumenten in stelling gebracht. Het
eerste luidt dat absoluut realisme niet bestaat. Een schilder kan nooit, zelfs als hij
zou willen, een zuivere nabootsing geven van de werkelijkheid. Zijn visie op die
werkelijkheid zal altijd invloed uitoefenen: ‘die indruk is onafscheidelijk ook van
de eenvoudige afspiegeling van een eenvoudig natuurtooneel’.55 Van Westrheene en
Vosmaer benadrukken dat de individualiteit van de maker altijd in een kunstwerk
zal doorschemeren.56 ‘Het werk van den kunstenaar, ook van den brutaalsten realist,
heeft altijd iets van hem zelven, van zijne ziel medegekregen’, zo oordeelt ook S.
Gorter.57
Het tweede argument luidt dat idealiseren niet hetzelfde is als het uitdrukken van
een gedachte. Al bestaat er eenstemmigheid over de eis dat een kunstwerk een ideaal
moet uitdrukken, over de vraag hoe een schilder dit kan, lopen de meningen uiteen.
Vele kunstcritici scheiden, zoals Vosmaer in 1858 zegt, de vorm van de gedachte en
denken bij ‘gedachte’ aan een bepaalde filosofische of morele les die in woorden te
vatten moet zijn. De gedachte die in een kunstwerk moet worden uitgedrukt, is
volgens Vosmaer echter niet van filosofische, maar van esthetische aard.58 Het verzet
tegen de traditionele opvatting wordt het meest welsprekend verwoord door de
schilder F.P. ter Meulen in een invloedrijk artikel in De gids van 1874.
Als die gezochte beteekenis niet te vinden is, en het dus zeer duidelijk in
het oog springt, dat de schilder bij het maken van zijn stuk een anderen
weg is gegaan dan dien men wenscht, is men dadelijk gereed hem voor
een nabootser der natuur uit te maken. De schrijvers noemen hem dan een
‘realist’ en meenen dikwijls, dat hij zonder keus schildert wat hem voor
de hand komt en dat hij met zijn werk voldaan is, zoodra het op de natuur
gelijkt. Tegenover dezen worden dan de anderen gesteld als ‘idealisten’
of ‘dichterlijke schilders’, die een ‘gedachte in het werk leggen’.59
De laatstgenoemde critici eisen dat de gedachte van het schilderij in woorden te
vatten is, en daarmee leggen ze een aan de schilderkunst vreemde maatstaf op, zo
luidt Van der Meulens verweer. ‘Metterdaad wordt dus van een schilderij een soort
van litterarische waarde geëischt, daar de gedachte, die het opwekt, in woorden wordt
gekleed’.60 Dit is een zeer belangrijk argument omdat het de schilderkunst losmaakt
van de dichtkunst, waaraan ze in de eerste helft van de negentiende eeuw
ondergeschikt was gemaakt. Schilderkunst

55
56
57
58
59
60

1858.06. Zie ook 1860.14, 1862.04 en 1866.22.
1867c en 1868.12.
1870.03.
1859a.
1874.06.
1874.06, p. 503. Van der Meulen wijst op C.W. Opzoomer, die de inhoud van een schilderij
opvat als datgene van de voorstelling dat in woorden kan worden beschreven.
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moet niet idealiseren door ‘een gedachte’ in het werk te leggen; wie dat eist ‘miskent
de schilderkunst als zelfstandige vorm van poëzie en gebruikt haar hoogstens als
hulpmiddel’.61
Het derde argument tegen de stelling dat het gebruik van individuele vormen
onverenigbaar is met de uitdrukking van een gedachte is, dat schilderkunst moet
idealiseren door kleur. Met name Vosmaer legt hier de nadruk op. De Nederlandse
kunst is ‘reëel’, zo schrijft hij in 1856, ‘maar zij is het vooral in hare vormen, omdat
zij die als karakteristiek en in hun volle beteekenis eerbiedigt, maar zij bezit ook haar
idealisme en dit is haar kleur, haar belichting. Hierin is zij ideaal, hierin zoekt zij
vooral de schoonheid der voorstelling, hierin is zij waarachtig dichterlijk. Dit is door
velen te zeer voorbijgezien’.62 In Eene studie over het schoone zet hij uitvoerig zijn
mening over het belang van de kleur uiteen en schrijft hij een programma dat men
vanwege de nadruk op kleur zou kunnen betitelen als een impressionistisch manifest.63
Er is echter nog een ander argument om veel belang aan de kleur te hechten.

Kleur en vorm
Uit de moderne opvatting van aanschouwelijkheid volgt het streven naar
werkelijkheidsgetrouwheid, niet alleen in de vormen, maar ook in de kleuren. De
realisten keren zich tegen het conventionele kleurgebruik en de afwezigheid van
kleur bij de schilders uit de classicistische richting,64 wier kleurgebruik ‘zonder eenige
pretentie van wezenlijkheid’ is.65 Courbet wordt geprezen om zijn ‘natuurlijk en
krachtig koloriet’;66 het is de ‘streng realistischen stijl met al de kleurenpracht daaraan
eigen’ die ook in het werk van Paul Delaroche in het oog valt;67 een ‘coloriet’ dat bij
de zeventiende-eeuwse Spaanse schilder Murillo ‘den realistischen grond van zijn
61

62
63

64
65
66
67

1874.06, p. 510 (deze en de vorige passage zijn niet opgenomen in Bijlage II). Van der
Meulen verwijst naar A. Pierson (1862.10) die hetzelfde betoogde. Ook bij S. Gorter is deze
opvatting te vinden (zie 1867.06).
1856b.
1856c, p. 141-142. Wat Pontus Grate over Thoré-Bürger zegt als ‘Un précurseur de l'esthétique
impressioniste’ geldt onverkort voor Vosmaer: ‘Ce critique d'art (...) met en jugement avec
des arguments décisifs les constructions du paysage de style, la froide objectivité des hommes
de goût et les minuties pseudo-réalistes. Il insiste sur la subjectivité de l'expérience visuelle
et la prédominance de la lumière, de la couleur et de l'harmonie d'ensemble. Les
impressionistes ont tiré en quelque sorte les conséquences ultimes de la façon de voir qu'il
a été l'un des premiers à analyser et à répandre’ (Grate, Deux critiques d'art, p. 219-220). Ik
ben het dan ook niet eens met S.F. Paulk (The aesthetics of impressionism (1979), p. 16),
waar zij zegt: ‘It is important to understand that Impressionism did not result from a
well-formulated theory of art; rather it was a style which was created in the act of painting.
It evolved naturally out of the group's individual and collective experimentation’. De theoretici
hadden niet alleen de theoretische belemmeringen tegen de kleur weggenomen, maar zelfs
nadrukkelijk de kleur op de voorgrond geplaatst, en de breedgeschilderde werken van
Rembrandt ten voorbeeld gesteld.
1855c, p. 14 (over Duitse kunst). Zie ook 1859.04, waar Van Westrheene van Kruseman
zegt dat hij ‘vormen en kleuren’ van de traditie leende.
1855c, p. 22٭.
1867.07.
1867.15.
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geheele methode’ legde.68 Tegenover de koude kleurloosheid van de classicisten
worden de warmte en de levendigheid van kleur van de realisten geplaatst.69

68
69

1874.43.
1856c, p. 142 (over Géricault); 1868.08 (over Potter).
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24 Paul Delaroche, ‘Edouard V, roi mineur d'Angleterre, et Richard, due d'York, son frère puîné
(1483)’, ook genoemd ‘Les enfants d'Edouard’, 1830
Olieverf op doek (181 × 215 cm), Collectie Louvre, Parijs

Het ware realisme
In de jaren vijftig wordt op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat de voorkeur
voor individuele boven conventionele vormen en het groeiende belang van kleur
waardevolle correcties kunnen zijn op de tot conventies verstarde kunst, maar steeds
weer wordt benadrukt dat het gevaar van overdrijving groot is. Men vreest ‘eenzijdig’
realisme,70 dat de kunstenaar realistisch wordt ‘in de enge beteekenis van het woord’,71
‘een wat sterk en eenzijdig realisme’ dreigt,72 terwijl een ‘gezond’ realisme zeker
verdiensten kan hebben.73 Rond het midden van de jaren zestig begint zich een
duidelijker beeld af te tekenen van wat men onder een ‘gezond’ realisme moet
verstaan.74

70
71
72
73
74

1855.03.
1855.06.
1858.03.
1856.02.
1864.10; 1864.13; 1866.03; 1867.07; 1870.17; 1873.15; 1874.08; 1875.03; 1875.11; 1875.23;
1875.35.
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25 Paul Delaroche, ‘La jeune martyre’, 1855
Olieverf op doek (1705 × 1480 cm), Collectie Louvre, Parijs
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Ten eerste stelt men dat de ware realistische schilder een esthetisch verantwoorde
selectie maakt uit de voorwerpen die de werkelijkheid biedt. Wie de werken uit de
‘realistisch’ genoemde Nederlandse schilderschool interpreteert als ‘de kleingeestig
trouwe kopie van een onhandig gekozen natuurvoorbeeld’, begaat volgens deze
opvatting een vergissing.75
Het is de kunstenaar niet toegestaan ‘een mesthoop op zijn doek te smeren’;76
selectie is noodzakelijk en de kunstenaar moet de werkelijkheid hebben ‘gecorrigeerd,
geïdealiseerd’.77 De ware realistische kunstenaar weet dit.
Ten tweede eist men van de ware realistische schilder dat hij de geselecteerde
voorwerpen in het kunstwerk ordent naar esthetische maatstaven van eenheid en
harmonie. Het ‘gezond’ realisme paart immers het gebruik van vormen uit de
werkelijkheid aan ‘aesthetischen zin’.78 De kunstenaar moet ervoor waken niet ‘trop
réaliste’ te worden,79 of te vervallen tot een ‘te grof realisme’ waarbij alleen waarheid
en niet schoonheid telt.80 Jozef Israëls' schilderij ‘Toebereidselen voor de toekomst’
(Afb. 24) toont wat het gezonde realisme vermag: het is tegelijkertijd waar en vol
poëtisch gevoel.81
Ten derde verlangt men dat de kunstenaar zorgt voor een evenwichtige verdeling
van de aandacht voor vorm èn kleur. Dat het realisme streeft naar een bepaalde
natuurgetrouwheid in de weergave van vormen en kleuren is een steeds terugkerend
thema in de kritiek. ‘Dood is alle idealisme, waar geen kern in zit van degelijkheid,
van streng genomen rekenschap van vorm en kleur der werkelijkheid’, aldus Carel
Vosmaer in 1858 in reactie op een recensent die klaagt over het realisme van de
schilder Weissenbruch,82 en ruim tien jaar later prijst Vosmaer het ‘gezond realisme,
zoowel in opvatting als in kleur’ van T.S. Cool (Afb. 27).83 Het realisme wijst een
volkomen geabstraheerde, een geheel vormenloze kunst die zuiver kleur- of
lijnschildering is, van de hand, en vandaar dat Van Westrheene in 1864 uit naam van
het gezonde realisme Willem Maris (Afb. 48) tot de orde roept omdat deze zich dreigt
te ontwikkelen tot een zuivere kleurschilder: ‘Sints wanneer bestaat de natuurwaarheid
dan alleen uit kleur en effect en hebben de vormen er niets meer te beduiden?’84

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1859.14.
1870.27.
1862.10.
1856.02.
1868.08
1870.09.
1874.10.
1859a.
1870.17. Zie Afb. 27.
1864.10. Een zekere vaagheid of nonchalance in de vorm acht Van Westrheene overigens
wel gerechtvaardigd, maar Maris ‘verliest zich in het onmogelijke’. Kunsthistorici plaatsen
Maris' overgang van een heldere, exacte manier van schilderen naar een vrijere schilderwijze
(samengevat in het motto: ‘Ik schilder geen koeien, maar lichteffecten’) veelal rond 1880.
Uit Van Westrheenes opmerking blijkt dat tijdgenoten al vijftien jaar eerder een ontwikkeling
in die richting bespeurden (vergelijk J. de Raad en T. van Zadelhoff, Maris. Een
kunstenaarsfamilie (1991), p. 65-66).
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26 Jozef Israëls, ‘Toebereidselen voor de toekomst’, 1873
Olieverf op doek (181,6 × 137,2 cm). The Metropolitan Museum of Art, New York

Achteraf is duidelijk waarneembaar hoe de schilderkunst in de tweede helft van
de negentiende eeuw zich enerzijds ontwikkelt in een richting die zich toelegt op de
nabootsing van de vorm en die men fotografisch realisme zou kunnen noemen,85
terwijl daarnaast meer impressionistische richtingen opkomen die zich toeleggen op
de schildering van licht en kleur. Kneppelhout weet in 1875 niet goed raad met de
laatste ontwikkeling. De werken van deze schilders zijn zeker ‘waar van kleur’, maar
‘van vorm, modelleering valt weinig of niets te bespeuren’ en ‘volbloed-realistisch’
kan hij deze richting dus niet noemen.86

85

86

Een overzicht van deze richting wordt gegeven in Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme
in de negentiende eeuw, van Aleksa Čelebonovic (1974), een overzichtswerk dat in het Engels
de titel kreeg: Some call it kitsch. Zie ook het materiaal dat Gabriel P. Weisberg bijeenbracht
in Beyond impressionism. The naturalist impulse in European art, 1860-1905 (1992).
1875.24. Zie over de voorkeur voor ‘juste-milieu’ kunst: Leo Ewals, ‘Enige notities
betreffende de relatie tussen de Nederlandse en Franse schilderkunst in de 19de eeuw’ (1984).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

275

27 Reproduktie naar T.S. Cool, ‘In zijn hoekje’
Lithografie, (15,5 × 18,7 cm), Kunstkronijk 1865, t.o. p. 2

‘Realistische’ schilders
Welke moderne schilders worden met het realisme geassocieerd? De schilder die het
vaakst wordt genoemd is - het zal niemand verbazen - Gustave Courbet, die in 1855
‘realisme’ als geuzenterm gebruikte. Een keer of twintig wordt Courbet met het
‘realisme’ in verband gebracht.87 Een overzicht van de overige schilders die in verband
met het ‘realisme’ worden genoemd levert een divers gezelschap op, waarvan men
in het algemeen kan zeggen dat er zich geen schilders in bevinden die tot de
academische richting behoren. Behalve Courbet

87

1855c; 1856.06; 1857.02; 1860.04; 1861b; 1861c; 1862a, p. 46; 1864.02; 1865a; 1866f;
1866.03; 1866.28; 1867.07; 1871.09; 1871.14; 1871.26; 1872.09; 1872.13; 1874.20.
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worden vier Franse schilders herhaaldelijk genoemd. Ten eerste Alexandre Decamps,
populair schilder van kleurige oriëntalistische werken, anekdotische genrestukjes en
humoristische afbeeldingen (Afb. 28).88
Vervolgens de meest gereproduceerde schilder uit het midden van de negentiende
eeuw, Paul Delaroche (Afb. 24 en 25), een toentertijd in brede kring zeer populaire
schilder van historische genreschilderijen, en een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van wat men later als ‘juste-milieu’ kunst bestempelde.89

28 Reproduktie naar Alexandre Decamps, ‘Een schaapherder met zijne kudde’ (Museum Fodor)
Lithografie, (15,7 × 23 cm), Kunstkronijk 1869, t.o. p. 26

88

89

1855a; 1873.09; 1874.20. Decamps' aanzien in de negentiende eeuw blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat de kunstverzamelaar Fodor zes werken van hem bezat. Afbeeldingen van deze
werken zijn opgenomen in de door W. Loos samengestelde catalogus: The Fodor collection.
Nineteenth-century French drawings and watercolors (1985), p. 22, 102-113.
1867.15; 1870c; 1873.09. Zie over Paul Delaroche: Friedrich Haack, Die Kunst des XIX.
Jahrhunderts und der Gegenwart (Die historischen Stile) (1922), p. 233-237. Dat Delaroche,
direct gevolgd door Ary Scheffer, de meest gereproduceerde schilder van zijn tijd is, vermeldt
P. Hoenderdos in Ary Scheffer, Sir Lawrence Alma-Tadema, Charles Rochussen, of de
vergankelijkheid van de roem (1974), p. 4. Zie over Delaroche als schilder van het ‘juste
milieu’: Ewals, Ary Scheffer, p. 40.
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Minstens zo geprezen werd Ernest Meissonier (Afb. 29 en 43), die met fotografische
getrouwheid kostuums en interieurs schilderde,90 en de vierde schilder die regelmatig
met het ‘realisme’ in verband wordt gebracht is de vroeg-negentiende-eeuwse schilder
Théodore Géricault, wiens uitbundig kleurige schilderijen aanvankelijk een steen
des aanstoots zijn voor de meer classicistisch georiënteerde richtingen.91

29 Ernest Meissonier, ‘Campagne de France, 1814’ (Salon van 1864)
Olieverf op doek (515 × 765 cm), Collectie Louvre, Parijs
Afgebeeld zijn Napoleon I, gevolgd door de maarschalken Ney en Berthier en de generaals Drouot,
Gourgaud en De Flahaut.

90
91

1858.08; 1860.01; 1870c; 1870.10.
1867.15; 1870.09; 1873.09. Twee keer worden genoemd: Béranger (1858.08; 1860.01), Biard
(1865a; 1866.15), Monfallet (1858.08; 1860.01) en Horace Vernet (1858.12; 1873.09). Één
keer worden genoemd: Breton (1866f), Couture (1855b), Daubigny (1870c), Delacroix
(1873.09), Diaz (1855b), Français (1855b), Gérôme (1870c), Gros (1867.15), Guillemin
(1858.08), Millet (1866f), Moreau (1875.20), Plassan (1858.08), Regnault (1871.10), Robert
(1873.09), Ronot (1866.15), Rousseau (1870c) en Struys (1875.20).
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30 Reproduktie naar Jozef Israëls, ‘De muze’
Lithografie, (21,6 × 15 cm), Kunstkronijk 1867, t.o. p. 10
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31 Reproduktie naar Jozef Israëls, ‘Hanna in den tempel’
Lithografie, (21 × 17 cm), Kunstkronijk 1870, t.o. p. 94
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32 Reproduktie naar F. Willems, ‘Een schilder voor zijn ezel’ (Museum Fodor)
Lithografie (22 × 17,8 cm), Kunstkronijk 1869, t.o. p. 74
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Wat de Nederlandse kunstenaars betreft springt Jozef Israëls eruit,92 de schilder die
zich aanvankelijk bekwaamde als historieschilder, maar zich na 1856 vooral toelegde
op het vissersgenre.93 Ook de naam van de Belgische schilder Florent Willems (Afb.
32) valt herhaaldelijk.94 Van de Duitse schilders noemt men vooral vertegenwoordigers
uit de Düsseldorfer school als Overbeck en Hildebrandt (Afb. 59).95

‘Realisten’ en ‘koloristen’
Onder de term ‘realisme’ blijken twee soorten schilders te vallen die in de
contemporaine kritiek soms, maar zeker sinds het einde van de negentiende eeuw
als twee onderscheiden richtingen worden aangemerkt.96
De eerste richting bestaat uit de ‘kleurenschilders’, die tot de voorlopers van de
impressionisten uitgeroepen zouden kunnen worden; de tweede uit de ‘vormschilders’,
die

92

93

94

95

96

Tweemaal worden genoemd: August Allebé (1864.10; 1874.20), Théophile de Bock (1875.20;
1875.23), Ferdinand du Chattel (1875.20; 1875.23), T.S. Cool (1864.12; 1870.17), H.F.C.
ten Kate (1871.11; 1873.07), H.W. Mesdag (1870.02; 1875.23), Willem Roelofs (1858.06;
1875.23), E. Verveer (1873.07; 1874.10) en Jan Weissenbruch (1859a; 1870.01). De
contemporaine Nederlandse schilders die éénmaal worden genoemd zijn, in alfabetische
volgorde: Van de Sande Bakhuysen (1875.03), Bisschop (1873.07), Blommers (1875.23),
Boks (1875.20), Van Borselen (1858.03), Bource (1858.12), Burgers (1857.02), Gabriël
(1875.23), Henkes (1875.23), Jamin (1860.01), Gustave de Jonghe (1866.03), Van der Maaten
(1858.03), Martens (1864.12), Mauve (1875.03), Mesdag-Van Houten (1875.20), Metzelaar
(1875.20), Ter Meulen (1875.23), Neuheys (1875.23), Postma (1872.12), Sadée (1875.03),
Schermer (1859.06), Valkenburg (1865.05), De Witte (1867.04). Zie voor de vermelding
van Ary Scheffer in 1858.12 het commentaar bij deze vindplaats in Bijlage II.
1863.07; 1873.07; 1874.10; 1874.20; 1875.03; 1875.23. Vergelijk echter ook 1861.05 waar
wordt gesteld dat Israëls niet met het realisme mag worden geassocieerd. Zie over Israëls'
ontwikkeling de dissertatie van Dieuwertje Dekkers, Jozef Israëls, een succesvol schilder
van het vissersgenre (1994). Zie echter ook Afb. 30 en 31, respectievelijk ‘De muze’ en van
‘Hanna in den tempel’, die verschenen in de Kunstkronijk van 1867 en 1870.
Namelijk in 1855c, 1858.08 en 1860.01. Daarnaast worden genoemd de Belgische schilders:
Çermak (1864.01), Charles le Groux (1871.08), Henri Leys (1873.02), Van Moer (1855b),
Louise Steffens (1864.13), A. Stevens (1855b, 1855c) en Antoine Wiertz (1866.29).
Zie voor de Düsseldorfer school in het algemeen: 1856.02; voor Overbeck 1872.14 en voor
Hildebrandt 1875.17. Daarnaast worden genoemd Franz Ittenbach (1857.06), de
landschapschilders Schieß, Ebert en Alb. Zimmermann (1858.02), de Berlijnse
historieschilders Schrader en Heyden (1861.07) en Sch[n]orr von Carolsfeld (1872.14).
Overigens verdient de invloed van de Düsseldorfer school in Nederland nader onderzoek.
Het werk van de Düsseldorfer genreschilders was in Nederland goed bekend en de Duitse
en de Nederlandse opvatting van het ‘ware realisme’ lijken elkaar niet veel te ontlopen..
Schilders waarvan critici nadrukkelijk aangeven dat ze niet met het realisme mogen worden
geassocieerd zijn onder anderen Lessing (1856.01), Cornelius (1858.01), Ary Scheffer
(1858.06), C. Kruseman (1858.12), Maunts Léon (1864.14), N. de Keyser (1865.05) en Puvis
de Chavannes (1871.10).
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33 Reproduktie naar B.J. Blommers, ‘Aan het strand’
Lithografie (22,2 × 17,6 cm), Kunstkronijk 1868, t.o. p. 62

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

283

34 Reproduktie naar J. Çermak, ‘Twee meisjes voor eene kapel’ (Museum Fodor)
Lithografie (23,3 × 16,4 cm), Kunstkronijk 1870, t.o. p. 94
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35 Reproduktie naar C. Kruseman, ‘De gevangen vlinder’
Lithografie (19,1 × 15,2 cm), Kunstkronijk 1859, t.o. p. 14
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tot het einde van de negentiende eeuw in meer academisch georiënteerde kringen97
verre boven Manet en Courbet en de zijnen worden geschat.98 In het contemporaine
taalgebruik is dit onderscheid af te lezen aan de betekenisontwikkeling die de termen
‘realisten’ en ‘koloristen’ doormaken.
Rond 1850 wordt ‘realisme’ geassocieerd met schilders die, in tegenstelling tot
meer academische kunstenaars, kleur als een onmisbaar bestanddeel van de moderne
schilderkunst behandelen: de termen ‘kolorist’ en ‘realist’ zijn dan onderling
verwisselbaar.99 Na 1860 krijgt ‘realisme’ er een nieuw betekenisaspect bij, namelijk
getrouwheid in de nabootsing van individuele vormen. In de loop van de jaren zestig
tekent zich in de contemporaine schilderkunst weer een nieuwe ontwikkeling af
97

98

99

Vandaar dat Carel Vosmaer meer waardering heeft voor de werken van Israëls die vóór 1878
ontstonden. Vosmaer schrijft in 1885 dat hij hield van het ‘“warm, vol koloriet in volkomene
harmonie”, de smeltende penseelstreek (...), de vrij uitvoerige behandeling van details en de
sterke lichtwerking’ in Israëls' werk. De latere werken oordeelde Vosmaer echter ‘louter
toon’ en ‘breed geborstel’ (geciteerd naar Dekkers, Jozef Israëls (1994), p. 184-185). Latere
critici als G.H. Marius oordeelden nu juist de oudere Israëls lovenswaard (ibid., p. 51 en
242). Zie ook het overlijdensbericht van de jonggestorven D.F. Jamin (Nederlandsch magazijn
1865, p. 9-10), wiens leermeester P.F. Greive hem behoedde ‘voor de besmetting der even
bespottelijke als verderfelijke stelling, “dat kleur alles, vorm niets is”. Hij werd doordrongen
van de overtuiging, dat het slechts de vorm is die de kleur waarde geeft, en dat de vorm des
noods de kleur, de kleur nimmer den vorm ontbeeren kan. Daardoor verliep hij zich ook
nooit in dat grove en lompe, dat ruwe en dikwerf zelfs wanstaltige, dat door de zoogenaamde
koloristen van onze dagen met den weidsklinkenden naam van breedheid bestempeld wordt,
maar dat inderdaad niets is dan een gescheurde mantel, waardoor aan alle zijden een
gebrekkige teekenkunst komt heengluren, die door de kleur slechts kan worden gelapt, niet
verheeld’.
Hierbij moet niet op de eerste plaats worden gedacht aan de Courbet van 1850, die ‘De
steenhouwers’ schilderde, maar aan een werk als ‘De golf’ (Afb. 36), dat in 1870 te
bezichtigen was op de Salon te Parijs en veel indruk maakte. Dit schilderij kan men
omschrijven als een kleurenstudie van lucht, water en strand. Zie over de vergelijking tussen
Courbet en Meissonnier: Johan Poort, Hendrik Willem Mesdag, ‘Artiste peintre’ à La Haye
(1981), p. 14-15. Zie ook G. Bazin, over Ernest Meissonnier in Kindlers Malerei Lexicon
(1985, p. 81-82): ‘Der Fall Meisonnier wirft in aller Schärfe das Problem des Realismus auf.
Seit den Impressionisten (...) ist Meisonniers Malerei, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts
am höchsten geschätzt wurde, Zielscheibe von Witzen und Sarkasmen; man hielt sein OEuvre
für ein Beispiel schlechter Malerei und seine Ästhetik für ein Sinnbild des Irrtums’. Dat de
waardering voor brede kleurschildering groeide ten koste van die voor de gedetailleerde
vormnabootsing blijkt ook uit de door Peter Hecht beschreven herschikking van de
Nederlandse schilderkunst, die in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw haar
beslag krijgt: na 1860 neemt de waardering voor ‘fijnschilders’ als Gerard Dou sterk af,
terwijl die voor schilders als Rembrandt en Vermeer (de laatste werd rond die tijd herontdekt)
stijgt (zie P. Hecht, De Hollandse fijnschilders van Gerard Dou tot Adriaen van der Werff
(1989), p. 13-14).
In 1966 wees Van Uitert er op dat met de term ‘kolorist’ zulke uiteenlopende schilders als
Corot en Delacroix worden aangeduid, terwijl ‘men’ heel goed inzag dat hun werken niet
vergelijkbaar zijn; daarom spreekt Van Uitert over ‘echte coloristen’ en ‘toonschilders’. Ik
denk dat ‘men’ dit na 1850 begon in te zien. Van Uiterts uitspraak dat de oude tegenstelling
lijn - kleur plaats maakt voor de antithese kleur - toon, ‘die in de critiek niet uitkristalliseerde
tot een afzonderlijke term, omdat voor het impressionisme deze tegenstelling niet langer
relevant zou zijn’, suggeert echter ten onrechte dat er naast de impressionistisch georiënteerde
critici geen ‘realistische’ richtingen staan voor wie het onderscheid tussen kleur en vorm
(het begrippenpaar dat deze critici bij voorkeur gebruiken) en tussen kleur en toon wel van
belang is (E. van Uitert, ‘De toon van Vincent van Gogh. Opvattingen over kleur in zijn
Hollandse periode’ (1966-1967), p. 107).
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toeleggen op het uitdrukken van de toon, de kleur. Deze ‘koloristen’ staan rond 1870
opmerkelijk genoeg tegenover de ‘realisten’ die
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volgens de gangbare interpretatie niet alleen in de kleur, maar ook in de vorm streven
naar een getrouwe nabootsing van de werkelijkheid.100
‘Ware realisten’ weten in hun werk het juiste evenwicht tussen kleur en vorm te
bewaren en tonen bovendien door de keuze van hun onderwerp en de esthetische
ordening dat zij zich bewust zijn van de hogere roeping van de kunst. Rond 1875
geldt Jozef Israëls als de vertegenwoordiger bij uitstek van dit gematigd realisme.101

36 Gustave Courbet, ‘De golf’
Olieverf op doek, (63 × 91,5 cm), Collectie Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main

100

101

Een eerste indruk van de schilderkunstige ontwikkelingen in Nederland in deze periode geeft
de catalogus Een eeuw apart, die in 1993 onder redactie van Caroline Bunning door het
Rijksmuseum te Amsterdam werd uitgegeven. Antiquarisch vaak voor luttel geld te koop,
rijk geïllustreerd en zeer informatief over sindsdien vergeten schilders is de studie van
Friedrich Haack over Die Kunst des XIX. Jahrhunderts und der Gegenwart uit 1922. Een
goed overzicht van de officieel gesanctioneerde kunst levert Geneviève Lacambre met haar
overzicht van de 240 schilderijen die in 1874 geëxposeerd werden in het Musée du
Luxembourg, het staatsmuseum voor levende meesters in Parijs. De catalogus die zij
samenstelde, bevat afbeeldingen van bijna alle schilderijen. Zie voor de ontwikkelingen in
impressionistische richting de catalogus die Henri Loyrette en Gary Tinterow in 1994
samenstelde bij de tentoonstelling Impressionisme. Les origines 1859-1869.
Dat schilders als B. de Poorter ontbreken, wekt geen verwondering. Twee soorten schilders
zijn opvallend afwezig: schilders als David Bles (Afb. 37), met hun humoristische genrestukjes
(of heeft J.J. Schot (1875a) met zijn commentaar op het humorisme en het realisme aan Bles
gedacht?)en historieschilders als Taco Scheltema, J. Spoel, Hendrik Hollander Csn,
Alma-Tadema, Rochussen (Afb. 38) en Van der Kellen (Afb. 39). Het ontbreken van de
historieschilders doet vermoeden dat men het distinctief voor de ‘realisten’ acht dat deze de
geschilderde wereld uit eigen aanschouwing kennen en/of dat de stof moet worden ontleend
aan het contemporaine leven. De afwezigheid van David Bles kan ik niet verklaren.
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37 Reproduktie naar David Bles, ‘Nieuwsgierig Aagjen’
Lithografie (17 × 24,2 cm), Kunstkronijk 1870, t.o. p. 62

38 Reproduktie naar Ch. Rochussen, ‘Jaarmarkt te Utrecht in 1120’
Houtsnede (14,4 × 24,4 cm), Nederlandsch magazijn 1863, p. 9
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39 Reproduktie naar D. van der Kellen, ‘Dood van Lucas van Leyden’
Lithografie (20,8 × 15,6 cm), Kunstkronijk 1863, t.o. p. 74
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Conclusie
Rond 1875 heeft de mening postgevat dat de ware realistische kunstenaar idealiseert.
Schoonheid is niet inherent aan de werkelijkheid maar moet door de kunstenaar
worden geschapen en daarom is er in beginsel geen onderwerp of voorwerp dat niet
door de kunstenaar mag worden behandeld. De ware realistische schilder idealiseert
door selectie van de voorwerpen uit de werkelijkheid, de ordening van deze vormen
in het kunstwerk en het gebruik van kleur.
In vergelijking met de in het tweede kwart van de negentiende eeuw gangbare
mening hebben zich de volgende ingrijpende wijzigingen voorgedaan:
1. een andere opvatting over aanschouwelijkheid;
2. een omkering van de opvatting over kleur: van een verguisd en met achterdocht
bejegend, zo veel mogelijk te vermijden element in de schilderkunst tot het
middel bij uitstek om te idealiseren en de schilderkunst te verheffen boven platte
nabootsing van de werkelijkheid;
3. een verandering in de mening over de bruikbaarheid van algemene en individuele
vormen bij het uitdrukken van het ideaal in de kunst.
De laatste verandering hangt direct samen met veranderde filosofische inzichten. De
gewijzigde opvattingen over aanschouwelijkheid en kleur zijn veranderingen van
smaak die zich aan nadere analyse onttrekken.
Opvallend is verder dat de discussie over het realisme in de schilderkunst
voornamelijk met esthetische argumenten wordt gevoerd.102 In Nederland wordt het
‘realisme’ niet, als in Frankrijk, geassocieerd met democratie en socialisme.

102

Waarmee niet gezegd wil zijn dat esthetische argumenten op hun beurt niet gegrond kunnen
zijn op politieke denkbeelden, maar alleen dat niet-esthetische argumenten in de Nederlandse
discussie nauwelijks een rol spelen.
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9 ‘Realisme’ in de beeldhouwkunst
De waarheid is, dat onze ‘realisten’ eigenlijk gezegd, om konsequent te
zijn, geen standbeelden moesten begeeren.
J.A. Alberdingk Thijm, 1869
De discussie over het realisme in de beeldhouwkunst komt in Nederland niet echt
van de grond. Omdat ik in paragraaf 6.7 uitvoerig inga op het gebruik van de term
‘realisme’ voor de beeldhouwkunst volstaat hier een puntsgewijze opsomming van
de verschillende manieren waarop over het ‘realisme’ in de beeldhouwkunst wordt
gesproken.
Ten eerste de opvatting dat ‘realisme’ in de beeldhouwkunst hetzelfde is als het
streven naar werkelijkheidsgetrouwheid in de vorm. Zo opgevat wordt ‘realisme’ in
een neutrale, typologische zin gebruikt ter aanduiding van een niet-idealistische,
niet-classicistische richting.1 Vaak wordt gewezen op de gevaren van een dergelijk
streven naar natuurnabootsing.2
Ten tweede de opvatting dat ‘realisme’ en beeldhouwkunst onverenigbaar zijn.
Deze mening wordt verdedigd door critici als Tobias van Westrheene,3 Carel
Vosmaer,4 B. ten Brink,5 A.W. Stellwagen6 en - vooral - door J.A. Alberdingk Thijm.7
Ten derde zijn er critici die ‘realisme’ in de beeldhouwkunst gelijkstellen met het
gebruik van het historisch kostuum, dat wil zeggen dat de kleding van de tijd en het
uiterlijk van de geportretteerde worden nagebootst. Een dergelijk realisme is volgens
velen toegestaan en zelfs wenselijk bij standbeelden. De Duitse beeldhouwers
Schadow, Rauch en Rietschel worden herhaaldelijk genoemd als de
vertegenwoordigers van dit ‘realisme’.8 Carel Vosmaer spreekt zich echter uit tegen
de gelijkschakeling van ‘realisme’ met ‘historisch kostuum’.9
Leliman verdedigt in 1867 de opvatting dat de beeldhouwer ‘realistisch’ moet
werken. ‘Als de beeldhouwer idealist, en de idealist beeldhouwer wil zijn, dan moge
men zich voor het ergste beducht maken, want de beeldhouwkunst is eene kunst der
practijk en der werkelijkheid’ en dus moet de beeldhouwer onder andere streven naar
historische waarheid. ‘Onze tijd en eeuw vragen en zoeken naar waarheid in wezen
en voorstelling’: niet alleen moet het werk technisch juist zijn uitgevoerd; ook moet
de beeldhouwer het onder-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1855.01; 1859.02; 1870c; 1871.26; 1872.11.
1859.05; 1864.16.
1855b.
1856c.
1874.09.
1875.15.
1857.05; 1869a; 1870.10; 1871.01. Zie ook 1873.29.
1857.03; 1858.13; 1860.06; 1861.08; 1868c; 1868d. Zie ook 1866.14.
1862.05.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

291
werp met historische trouw weergeven en het karakter van het afgebeelde voorwerp
uitdrukken, wat in het geval van een standbeeld wil zeggen dat een beeldhouwer
trouw moet blijven aan historische kledij, het uiterlijk en de persoonlijkheid van de
geportretteerde. Belangrijk is zijns inziens bovendien dat een ‘realistisch’
beeldhouwwerk niet alleen begrijpelijk is voor een kleine kring van ingewijden, maar
voor iedereen.10
Ten slotte is er de moeilijk te interpreteren passage in de Nederlandsche kunstbode
van 1874 waarin wordt gezegd dat de beeldhouwer Antokolsky het gelaat van de
Christusfiguur ‘hoogst realistisch’ heeft opgevat, terwijl hij in de rest van het beeld
vastgehouden heeft aan ‘den idealen vorm van 't aangenomen Kristus-type’.11 Wordt
hier met ‘realistisch’ alleen gedoeld op de afwijzing van de conventionele vorm en
interpretatie, en mag men ‘realisme’ dan gelijkstellen met het afwijken van de traditie?
Of is dit gebruik van de term ‘realisme’ verwant met wat Leliman rangschikt onder
de ‘realistische’ eis dat de beeldhouwer een getrouw beeld moet geven van het
karakter van de afgebeelde? In dat geval kan de beeldhouwer moeten afwijken van
de traditionele opvatting, maar is dit niet noodzakelijk.

10
11

1867e.
1874.17. Volgens de traditie heeft de Christusfiguur een zeer verheven gelaatsuitdrukking,
terwijl Antokolsky het gezicht een uitdrukking van verbittering en pijn heeft gegeven.
Opmerkelijk genoeg doet Antokolsky het tegenovergestelde van de schilder Eberhard die
door Arnold Ising wordt beschreven: die geeft de Christusfiguur ‘realistisch’ weer, want in
historisch kostuum, maar met ‘een mooije, verheven uitdrukking in dat gelaat’ (1858.15).
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10 ‘Realisme’ in de letterkunde
De vraag zy, ah Pilatus' vraag, wat wáár is?
En meer nog: meentge dat de woorden juist zyn,
Waarmee men 't goede en schone in vakjes deelt,
Als schelpen in de kast van 'n muzeum?
Neen, neen, zó ingeworteld is 't onware, dat
De naam zelfs der partyen, leugen is.
Multatuli, Vorstenschool
De bezwaren tegen het ‘realisme’ in de letterkunde1 lopen min of meer parallel aan
die welke vóór 1875 ingebracht werden tegen het ‘realisme’ in de schilderkunst.2 Zo
wordt ook van de letterkunde verwacht dat ze aan zekere eisen van aanschouwelijkheid
voldoet.

Eisen aan de letterkunde
Letterkunde onderscheidt zich van filosofie en muziek doordat schrijvers en dichters
hun gedachten in een bepaalde aanschouwelijke vorm gieten en letterkunde moet
dan ook noch zuiver gedachte noch zuiver klank zijn; het oog wil ook wat, en de
woorden die worden gebruikt, moeten ook zekere concrete beelden oproepen. De
meer classicistisch georiënteerde richtingen in de eerste helft van de negentiende
eeuw stellen scherpe grenzen aan die aanschouwelijkheid: vele onderwerpen en
voorwerpen worden te laag geacht om in de dichtkunst ‘plastisch’ te worden
voorgesteld, en zeker van de poëzie in engere zin wordt verlangd dat de vormentaal
zo ideaal mogelijk is. Romans, verhalen en schetsen over de eigen tijd worden laag
gewaardeerd omdat zij te dicht bij de alledaagse werkelijkheid blijven en zich niet
tot het ideale opheffen, waarmee hun positie vergelijkbaar is met die van de
Nederlandse genre-schilderkunst in de classicistische hiërarchie. Sinds het begin van
de negentiende eeuw worden voortdurend aanvallen gedaan op de gangbare
opvattingen over de grenzen waarbinnen moet en kan worden voldaan aan de eis van
aanschouwelijkheid. Het was de beweging die werd geassocieerd met ‘de romantiek’
die voortdurend de ‘klassieke’ grenzen van welgevoeglijkheid overschrijdt om een
grotere aanschouwelijkheid te bereiken.3 In die zin is het streven naar detailschildering
in de letterkunde vergelijkbaar met
1
2

3

Ik gebruik de term ‘letterkunde’ in de moderne zin van het woord, dat wil zeggen dat hij
poëzie, literair proza en drama omvat.
De meer technische kant van het vak (parallel aan de technische eis van natuurgetrouwheid
in de schilderkunst) geldt mutatis mutandis ook voor de letterkunde, maar dit ambachtelijke
aspect wordt door de kritiek niet in verband gebracht met ‘realisme’ en ontbreekt dus in dit
overzicht. Deze opmerking biedt mij de mogelijkheid nogmaals te benadrukken dat ik geen
volledig overzicht geef van de poëticale opvattingen van deze periode, maar slechts een min
of meer samenhangend overzicht nastreef van die aspecten van de letterkunde die in verband
worden gebracht met het ‘realisme’.
Zie over ontwikkeling van deze meer beeldende poëzie en het verzet dat deze dichtkunst
oproept, Wil Munsters, Le pittoresque dans les doctrines poétiques en France. 1700-1830
(1989).
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de stijgende waardering van kleur in de schilderkunst, een overeenkomst die in het
taalgebruik van de contemporaine literatuurbeschouwing tot uitdrukking komt, waar
wordt geklaagd over het streven naar ‘schittering’ en ‘kleurige schildering’ in de
letterkunde.4 Zowel in de literatuur- als in de kunstbeschouwing wordt het streven
naar grotere aanschouwelijkheid geassocieerd met zinneprikkeling, met een knieval
voor de zintuiglijke, de lagere, niet-geestelijke vermogens van de mens.

Bezwaren tegen het ‘realisme’ in de letterkunde
Wanneer men in Nederland tegen het ‘realisme’ in de letterkunde uitvaart, hanteert
men - als voor de schilderkunst - vier argumenten. De eerste luidt: een ‘realistische
kunstenaar’ neemt alles uit de werkelijkheid over, hij streeft slechts naar feitelijke
waarheid, weigert te selecteren en te ordenen, en bootst slechts na. Echter, wat
‘realisten’ ook mogen denken, niet alles wat waar is, is schoon en de getrouwheid
in de schildering van details gaat ten koste van de schoonheid van het kunstwerk.
‘Alles komt op de keuze van het model aan’, zo stelt daarom Jan ten Brink in 1863.
Het ‘Réalisme’ echter ‘kopiëerde, kopiëerde... zonder onderscheid, zonder keuze,
alles wat zich maar in de meest onmiddellijke nabijheid tot model mocht stellen’.5
‘Op deze wijze wordt de gantsche ekonomie van het kunstwerk verbroken’.6 ‘Onder
de fraaiklinkende leuze van realisme’, zo klaagt ook P. Bruijn in 1868, ‘heeft men
in den laatsten tijd ook ten onzent in de mode gebracht, om van de gelijkvloersche
werkelijkheid allerlei bont dooreengewarde, photografische afdrukken te nemen’,
alsof er geen hoge en lage onderwerpen zijn en alles waardig is in een kunstwerk te
worden opgenomen.7 Een dergelijk realisme vindt men bijvoorbeeld in de romans
van Flaubert, wiens onmiskenbare kwaliteiten waar het de ‘levendigheid van
voorstelling’ en ‘rijkdom van verbeelding’ betreft, volledig in de schaduw worden
gesteld door een ‘realisme’ dat spot met alle goede zeden.8 Hetzelfde geldt voor de
Nederlandse schrijver J.J. Cremer, die een ‘geduchte virtuositeit’ aan de dag legt in
de schildering van zijn personages, maar wiens werk ‘te zeer door het realisme
4

5
6
7
8

Vandaar dat zelfs de term ‘kolorist’ in de letterkundige kritiek wordt gebruikt. Jan ten Brink
typeert de dichter Th. Gautier als ‘een kolorist (...) van de eerste grootte (...). Zijn koloriet
is zoo schitterend, dat het ons meest de oogen verblindt en verhindert de kunstschepping als
een geheel te beoordeelen’ (Dietsche gedachten. Nieuwe Haagsche bespiegelingen (Leiden
1875), p. 63, geschreven op 2 november 1872 naar aanleiding van het overlijden van Gautier).
Zie ook het opstel over ‘Maurits en Oldenbarnevelt’ (Litterarische fantasien en kritieken V,
p. 1-32) uit 1875 waar Busken Huet de geschiedschrijver Motley vergelijkt met de historicus
Fruin: ‘Is het onze schuld niet, dat Motley zulk een buitengewoon talent van (...)
aanschouwelijk maken bezit, wij mogen aan den anderen kant de gevaren van het
schilderachtige in den historiestijl vooral niet bedekken; en geen kontrast is zoo geschikt om
ze te doen uitkomen, als de historiestijl van R. Fruin. (...) Is Motley bij uitnemendheid kolorist,
Fruin is bovenal teekenaar: de man der lijnen, in onderscheiding van den man der kleuren’
(p. 24).
1863a, p. 163-164.
1868b, p. 445. Zie ook 1871.03.
1868e, p. 755. Zie ook 1864.20, 1871.07, 1871.19, 1873.13, 1874.18, 1874.32, 1875.04.
1864.15. Bij ‘verbeelding’ moet hier niet aan fantasie worden gedacht. Het moet zeer letterlijk
worden geïnterpreteerd als het vermogen een aanschouwelijk beeld te geven.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

bestoven’ is om onvoorwaardelijke goedkeuring af te dwingen.9 Omdat de term
‘realisme’ associaties oproept met min-

9

1868.19.
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achting voor schoonheid, met ondichterlijkheid en platheid, zegt A.W. Stellwagen
in 1875 dat de uitdrukking ‘dichterlijk realisme’ door velen als een tegenspraak zal
worden veroordeeld.10
Een tweede bezwaar is: een ‘realistische’ kunstenaar ordent en selecteert niet
naar esthetische normen. ‘Realisten’ hebben een morbide voorkeur voor het slechte
en lelijke, terwijl de dichter een esthetisch verantwoorde selectie uit de werkelijkheid
zou moeten maken. De realisten zeggen dat ze waardenvrij selecteren maar dit
programma blijven ze ‘gantschelijk niet getrouw’, zo constateert Jan ten Brink.11 Het
‘zuiverst realisme’ kenmerkt zich juist door een voorkeur voor het onzedelijke,12 een
‘recherche du laid’.13 Het ‘ontleent zijne onderwerpen aan de onderste lagen der
maatschappij, aan de walgelijkste uitingen der menschelijke verdorvenheid (...) alles
is gezegd, wanneer het lichtbeeld met volkomen getrouwheid iedere vlek en
misvorming teruggeeft’,14 en daarom wordt deze richting ook wel ‘la littérature
brutale’ genoemd.15 Het is dit ‘realisme dat walging baart’,16 en dat ook vaak
aangeduid wordt als ‘het grofste realisme’,17 een ‘overdreven’18 of ‘plat realisme’,19
of simpelweg ‘te’ realistisch. ‘Realistisch’ en ‘vulgair’ zijn dan synoniemen.20
‘Wil iemand bladzijden als deze liever realistisch dan plat noemen’, merkt een
anonieme recensent in De tijdspiegel op, dan maakt dat hem niet uit: ‘le nom ne fait
rien à la chose’.21 Niet iedereen is het daar echter mee eens. De naam ‘realismus’
wordt vaak gegeven ‘aan eene rigting onder de romanschrijvers, die voorgeven de
werkelijkheid te schilderen, omdat zij slechts de donkere, de slechte zijde hunner
maatschappij doen zien’, maar dit is niet het ‘echt realismus’: dergelijke
romanschrijvers zijn eigenlijk ‘groote idealisten, slechts in omgekeerden zin, idealisten
van het rijk der hel’.22 Het is niet de enige keer dat verzet wordt aangetekend tegen
de gelijkschakeling van ‘realistisch’ en ‘plat’. Hoe vaak zegt men niet ‘dat is
realistisch! dat is... onzedelijk’, maar ‘Het eene staat met het andere niet gelijk’
schrijft iemand in 1870 in de Vaderlandsche letteroefeningen,23 en ook P. Bruijn stelt
dat men gewoon is aan het woord ‘realisme’ ‘eene ongunstige beteekenis te hechten’;
zijns inziens ten onrechte, omdat het suggereert dat vooral het onzedelijke en het

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1875.22. Hier en elders worden de termen ‘poëzie’ en ‘poëtisch’ gebruikt waar een
twintigste-eeuwer veeleer over ‘ideaal’ of ‘mooi’ zou spreken.
1863a, p. 164.
1865c, p. 34. Zie ook 1871.02.
1868f, p. 706-707. Zie ook 1866d, p. 501 en 1866e, p. 439-440, 1869.16 en 1870.23.
1866.06. Zie bijvoorbeeld ook 1860.03, 1862.08, 1863.11, 1864.05, 1866.22 en 1870c, p.
401-402 waar Gioberti de mening van ‘de antieke school’ weergeeft.
1866.20.
1869.09.
1871.16. Zie ook 1871.17.
1872.28.
1873.12; 1875.27.
1859.13 (‘te ver gedreven realisme’); 1864.03 (‘overrealistisch’); 1871.20 (‘al te realistisch’).
1875.30.
1859.10.
1870.26.
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lage werkelijk zijn.24 Ook A.W. Stellwagen bestrijdt dat ‘realistisch’ en ‘onzedelijk’
hetzelfde zijn.25
Het derde bezwaar luidt: de ‘realistische’ kunstenaar geeft alleen weer wat hij
heeft gezien, en niet wat hij heeft gedacht en gevoeld. Daarbij komen drie klachten
aan de orde. Ten eerste zou het realisme de schrijver verbieden te treden buiten wat
hij heeft gezien en hem dus beletten zijn fantasie te gebruiken; ten tweede zou het
realisme te veel belang hechten aan de aanschouwelijkheid in het kunstwerk en
slechts de lagere lusten van de lezer of

24
25

1865d, p. 397-398.
1874b.
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toeschouwer bevredigen, en - ten derde - zou het realisme de schrijver veroordelen
tot morele onverschilligheid.
‘De fantasie wordt met strengheid getoetst, ontleed, geoordeeld en door velen
veroordeeld’, want het realisme eist strikte trouw aan de zichtbare werkelijkheid.26
Volgens Jonckbloet begon de strijd ‘tussen fantazie en realisme’ in Nederland al aan
het einde van de middeleeuwen.27 Hij constateert het, en lijkt er niet rouwig om.
Daarin staat hij echter alleen. Velen verwijten het realisme dat het de waarde van
fantasie en inspiratie ontkent.28 Een dergelijk realisme maakt dat de personages niet
meer zijn dan ‘mozaïkwerken uit eigen aanschouwing voortgekomen’ en geen levende
bezielde eenheid worden.29 Niet iedereen is het er overigens mee eens dat het de
realistische schrijver inderdaad verboden is zijn fantasie te gebruiken en zich van de
werkelijkheid los te maken. Het is volgens Thooft alleen ‘het slechte Realisme’ wat Pierson noemt het realistische ‘in de enge beteekenis van het woord’30 - dat de
dichter ‘een geheel afzonderlijk regt van voorstelling’ verbiedt.31
Sommigen menen bovendien dat bij de realistische schrijvers het streven naar
aanschouwelijkheid is doorgeslagen en tot het enige en uitsluitende doel van de kunst
is geworden. Het toneel bevredigt vooral ‘de smaak voor koloriet en kostuum’,32
zonder een hogere gedachte uit te dragen, en een schrijver als Van Koetsveld zou te
zeer zijn ‘realistische neigingen’ hebben gevolgd, met als resultaat ‘een wel wat
hooggekleurde plastische schildering’.33 De adepten van het realisme vergeten dat
kunst niet alleen het oog, maar ook het verstand en het gevoel moet bevredigen. Van
Oosterzee beschouwt het als een typisch kenmerk van een materialistische tijd: ‘Al
wat tot een hooger gebied dan dat des stofs en der zinnen behoort, wordt (...)
eenvoudig geïgnoreerd, op denzelfden grond, als waarmede men zich niet met spoken
of klopgeesten inlaat’. Dit heeft geleid tot ‘sensualistische’ romans, ‘waarvan de
vorm, indien ook niet schooner, althans gedurig fraaijer en zorgvuldiger behandeld,
maar de inhoud steeds armer en minder bevredigend wordt, en telkens meer beelden
voor de oogen doet rijzen, waar (...) “één zintuig bij kan gloeijen, maar geheel een
ziel bij smacht”’.34 De schrijver mag alleen noteren wat hij heeft gezien, en de lezer
deelt in deze armoede: alleen zijn behoefte aan beelden wordt bevredigd, maar zijn
gevoel en zijn gedachten blijven buiten spel. Daarmee spreekt het realisme de lezer
slechts aan als zinnelijk, niet als denkend en voelend wezen.35
De schrijver geeft alleen weer wat hij heeft gezien, niet wat hij heeft gedacht en
gevoeld, en dit betekent dat een realistisch schrijver geen oordeel mag uitspreken
over wat hij heeft gezien. Dit is de zo verguisde ‘impassibilité’, de ‘onpartijdigheid’
van de realistische schrijver die sommigen al bij Shakespeare aantreffen: de
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1860.13. Zie ook 1861.03 en 1866.08.
1873a, p. 125-126.
1870c, waar Gioberti de opvattingen van ‘de oude school’ weergeeft.
1857.12. Ik veronderstel dat Schmidt hier denkt aan de typenliteratuur.
1855.06.
1870i, p. 102.
1866.06 en 1868.23.
1869.10.
1867a.
Zie ook 1872.29, waarin Justus van Effens Agnietjes geprezen worden als ‘miniatuurtjes,
teekeningen van groote getrouwheid, realistisch, zoo ge wil’, maar die men geen ‘vertoogen’
mag noemen.
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‘onverbiddelijke, onplooibare, bijkans wreede onpartijdigheid’, die slechts toont hoe
de wereld in elkaar steekt en zich geen oordeel aanmatigt.36 Sommige realistische
schrijvers weigeren zelfs hun oordeel te

36

1872.39.
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laten uitspreken door een van de personages. Daarom beklaagt Roorda van Eysinga
zich over Onze Frits, een roman van het Franse schrijversduo Erckmann-Chatrian.
De taferelen ‘kraken van werkelijkheid’, maar nergens is ‘een kloeke figuur’ te vinden
die zijn afkeurend oordeel uitspreekt. ‘Men ziet het, de schrijver is realist’ en heeft
‘het zuivere evenwicht tusschen het ideaal en de werkelijkheid’ niet weten te
bewaren.37
Het vierde verwijt luidt: de ‘realistische’ schrijver wil geen hogere gedachte
uitdrukken. Omdat de ‘realistische’ schrijver alleen weergeeft wat hij heeft gezien,
blijkt dat hij niet meer nastreeft dan de technisch volmaakte, dat wil zeggen uitvoerige,
schildering van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid.38 Dit is in strijd met de
hogere bestemming van de mens en met de eis dat de dichter een hogere gedachte,
een ideaal moet uitdrukken. Anders gezegd: realistische schrijvers geven een
gedetailleerde schildering van het dagelijks leven van de eigen tijd. De kunst moet
echter de mens de mogelijkheid bieden juist aan het leven van alledag en die
alledaagsheid te ontsnappen.
De kunstenaar moet ‘uit het gebrekkige der werkelijkheid’ opklimmen ‘tot het
ideaal der schoonheid’;39 de ware kunstenaar geeft ‘de afspiegeling eener boven het
stof verhevene waereld’ en dus meer dan het realisme toestaat.40 Het realisme denkt
dat getrouwe navolging van de natuur het doel van de kunst is, zo klaagt Opzoomer,
die niet begrijpt waarom men naar de schouwburg zou gaan ‘om nog eens voor geld
zijn eigen armzaligheid te zien, die men te huis voor niet kon aanschouwen’.41 Wie
de kunst slechts om de kunst bedrijft en slechts streeft naar nabootsing van de vorm
vervalt tot ‘een stuitend realisme, dat niets hoogers kent en bedoelt dan werktuigelijke
navolging der zigtbare natuur’.42 Dan ontstaat ‘kunstelooze natuurlijkheid’, dat ‘plat
realisme’ waaraan iedere poëzie, iedere vorm van ideale schoonheid ontbreekt.43
In de roman wordt aanvankelijk meer schildering van de dagelijkse werkelijkheid
toegestaan dan in andere literaire genres, maar die lankmoedigheid is na 1870 in
toenemende mate voorwerp van ergernis. De romanschrijver moet meer zijn dan
‘een werktuigelijk werkman’: ‘hij is priester’ of zou dit in ieder geval moeten zijn,44
en de roman behoort ‘tot het gebied der idealen’.45 ‘De roman is een kunstwerk, en
wel het verhevenste, moeilijkste en voortreffelijkste, wat de dichtkunst kan
voortbrengen. Maar juist daarom is de roman niet ieders zaak of taak. Het schilderen
37
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39
40
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1867.11. Zie ook 1871.27, waar Taines handelswijze als historicus ‘gansch realistisch, indien
gij mij dezen kunstterm veroorlooft’ wordt genoemd omdat Taine ‘elken mensch neemt voor
hetgeen hij is, (...) den mensch nooit schat, maar altijd eenvoudig kenschetst’.
Zie de beschrijving van deze opvatting in 1867.01 en 1868.18 en de veroordeling van deze
positie in 1869.04, 1872.26 en 1874.41. De mens heeft naast gezicht ook nog gehoor, tastzin,
reuk en smaak, maar wanneer in de kunst over ‘zintuiglijk waarneembare vorm’ wordt
gesproken, is het gezicht het belangrijkste zintuig.
1865a, p. 66.
1865.04. Zie ook 1875.21.
1859b, p. 177-178. Zie ook 1858c. C.W. Opzoomer noemt de loutere natuurbeschrijving
weliswaar de laagste vorm, maar toch een vorm van kunst. Volgens J.M. is dit niet meer dan
‘dat ongelukkig plat realisme’, dat niet verward mag worden met het ‘ware realisme’.
1859.03.
1863.13. Zie ook 1863.02 en 1863.04.
1871.27.
1870.25.
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van natuurtooneelen, het voorstellen van typen, caricaturen, enz. (...), dat is nog geen
romanschrijven. Dat neêrknielen voor de valsche goden van het realisme is geen
heilige vereering der kunst’.
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In de meeste romans vindt de criticus echter niets van die ‘v e r i t é i d é a l e ’ die het
wezen van ieder kunstwerk zou moeten vormen.46 Het realisme eist dat de roman een
getrouwe schildering geeft van het dagelijkse leven, maar ‘dwaas is 't om in een
kunstwerk de bevestiging van een regel te eischen[,] dagelijks waar te nemen’.47 ‘Wat
blijft er van de kunst over, wanneer zij ons niet meer aan het alledaagsche leven
ontvoeren mag?’, zo vraagt ook J.J. Schot zich af.48 ‘Niets’, moet het antwoord luiden,
en daarmee veroorzaakt het realisme onverbiddelijk zijn eigen ondergang. ‘Twee
feiten zijn er’, volgens Schot: ‘1o de mensch heeft behoefte aan kunst; en 2o het
realisme is geen kunst; het is alles: amusement, tijddooding, t r o m p e d 'o e u i l ,
zedekunde, zielkunde, leering, stichting, opruijing: in één woord alles wat men zich
bedenken kan en alleen maar geene kunst (...) er volgt uit 3o, dat de mensch, die
behoefte heeft aan kunst, zich met het realisme op den duur niet laat afschepen’.49

Oprechtheid, actualiteit en aanschouwelijkheid
De hierboven genoemde critici hechten slechts negatieve betekenissen aan de term
realisme: het realisme is gebrek aan schoonheid, aan gedachte, aan ideaal. Andere
critici - of ook dezelfde critici bij andere gelegenheden - spreken in neutrale of meer
positieve zin over het ‘realisme’. De plaatsen waar deze literatuurbeschouwers over
‘realisme’ spreken, vallen in drie soorten uiteen: zij kunnen betrekking hebben op
de bronnen van de kunstenaar, op de functie van de kunst of op de eis van
aanschouwelijkheid. Deze drie eisen, hier aangeduid met de trefwoorden
‘oprechtheid’, ‘actualiteit’ en ‘aanschouwelijkheid’, kunnen in hun onderlinge
samenhang als volgt worden geschetst.
De eerste eis, oprechtheid, houdt in dat de realistische schrijver alleen schrijft over
wat hij zelf heeft gezien, gedacht en gevoeld. ‘De dichter moet denker, oorspronkelijk
denker zijn’, zo benadrukt bijvoorbeeld J.M. in 1858.50 De ‘oorspronkelijke
letterkundigen, die ik de realisten noemde’, zo schrijft Reymond in 1862, behoren
niet tot een of andere school of traditie: ‘Het ware realisme kan door niemand worden
ingevoerd, aan niemand worden ontleend: het is de vrucht van de oorspronkelijke,
volhardende, diep gevoelde waarneming van een enkele’.51 Gioberti gaat zelfs zo ver
oprechtheid en realisme met elkaar gelijk te schakelen en zegt ‘dat wij (...) apostelen
van het realisme willen zijn, bijaldien deze is de oprechtheid in de letterkunde en
fraaije kunsten’.52 Een van de redenen waarom Tiele spreekt van het ‘realisme’ van
Goethe is dat al diens werken, ‘ik zeg alle, de dichterlijke afspiegelingen zijn van
46
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49
50
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1872.36.
1873.21.
1873.24.
1875a, p. 522.
1858b, p. 126-127. Zie over dit criterium van oprechtheid: M.H. Abrams, ‘Poetic truth and
sincerity’, in The mirror and the lamp. Romantic theory and the critical tradition (1971
[1953]), p. 312-320 en Patricia M. Ball, ‘Sincerity: The rise and fall of a critical term’ (1964).
1862d, deel III, p. 163. Reymond ziet juist hierin het verschil tussen de ‘précieux’ en de
‘realisten’.
1870c, p. 423-424.
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hetgeen hij werkelijk beleefd en gevoeld heeft’.53 Enkele jaren later geeft Wolff een
vergelijkbare omschrijving van Goethe: ‘“Stern [lees: streng] realist” (...) tast hij alle
cant en conventie in den wortel aan. Altoos gaat hij op de zaak zelve af. Hij beoordeelt
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1865b, p. 696. Deze passage vervolgt: ‘of de dichterlijke omschepping van een stof die reeds
vóór hem was behandeld’.
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de dingen niet naar een gegeven theorie, maar bouwt omgekeerd zijn theorie op de
zaken. Dit realisme maakt al wat hij schrijft, zoo boeijend, zoo zinrijk, zoo frisch,
zoo vol van leven. Wanneer wij een bladzijde van Goethe opslaan, dan voelen wij
aanstonds dat wij hier niet te doen hebben met een rhetor en frazenmaker, maar met
een mensch, die oprecht is met zichzelven en met ons, die al wat hij zegt werkelijk
geleefd, gevoeld en doordacht heeft’.54 Hetzelfde geldt voor de Engelse schrijver
Charles Lamb: ‘Hij was een realist in den volsten zin des woords. Al zijn
voorstellingen waren gebaseerd op onmiddellijke-ervaring en eigen aanschouwing’,
waarmee hij ‘een nieuwe rigting in dichtkunst en letteren’ insloeg.55 De schrijver
moet zijn eigen indruk geven, en niet een door de traditie bestoft beeld schetsen. Hij
moet, zoals het vaak wordt uitgedrukt, een ‘fris’ beeld geven.
De tweede eis die critici stellen, is die van actualiteit, dat wil zeggen dat men
verlangt dat de letterkunde een bijdrage levert aan het oplossen van de
maatschappelijke problemen van de eigen tijd. ‘En dat is de roeping der poëzij in
onzen tijd: aansluiting aan het leven, ingaan in de werkelijkheid’, aldus J.M. in 1858.
De moderne dichter moet ‘in de schijnbare wanorde van het heden (...) éénheid en
harmonie, in het blinde woelen en streven een voortschrijden naar een hooger doel
(...) zien’.56 Een dergelijk realisme heeft in de achttiende eeuw in Duitsland tot grote
resultaten geleid maar is spijtig genoeg ten onder gegaan in het ‘individualisme der
storm- en drangperiode’.57 ‘Eere hebbe (...) het realisme’, zo oordeelt ook W. Reymond
in 1862: nadat de romantiek een onoverbrugbare kloof heeft geslagen tussen de kunst
en het werkelijke leven, heeft het realisme zich tot taak gesteld kunst en
maatschappelijke werkelijkheid weer met elkaar te verbinden.58 P. Bruijn prijst ‘de
sociale, philosophische, realistische roman’ omdat deze niet meer ‘bloot tot de zinnen
en de verbeelding, maar tot den geheelen mensch’ spreekt (vergelijk hierboven: ‘De
realistische schrijver geeft alleen weer wat hij heeft gezien, niet wat hij heeft gedacht
en gevoeld’), en is geworden tot ‘een middel van opvoeding, van humanizeering’.59
Ook anderen verdedigen de opvatting dat de ware realistische literatuur ‘de leidsvrouw
der openbare meening’ kan zijn, en dat de schrijver moet willen ingrijpen in de
gebeurtenissen van de dag.60 Deze nieuwe opvatting over de taak van de roman is in
overeenstemming met de tijdgeest, zo oordeelt Gioberti: we leven in een praktische
tijd en dus moet van de letterkunde een praktisch doel worden geëist.61 Anderen
verwijzen naar het nationaal karakter. De Nederlanders zijn een realistisch, praktisch
volkje, dat van de letterkunde verlangt dat men er in het leven zijn voordeel mee kan
doen;62 ‘dit realistische karakter’ is ook eigen aan de Russische letterkunde, die
54
55
56
57
58
59
60

61
62

1868.05.
1863.03. Zie ook 1865.02.
1858b, p. 125-127.
1873.27, p. 245-246. Zie ook p. 229-230.
1862d, deel III, p. 92-95.
1867g, p. 662-663.
1870a, p. 623. Zie ook 1867.14, waar wordt gezegd dat Goethe de waarde van het realisme
in de kunst inzag, maar dat de staatkundige toestand in Duitsland niet geschikt is om schrijvers
een politieke taak te geven. Zie ook 1868.01 (over Toergenjew), en 1870c waar Nijhoff
spreekt over het ware realisme.
1870c, p. 405-506.
1873a, p. 154.
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meestal ook ‘een praktische strekking’ heeft en ‘tracht het hare bij te dragen om de
feitelijken toestand te verbeteren’.63
Een derde eis die regelmatig wordt gesteld, is die van aanschouwelijkheid. In
verschillende bewoordingen wordt gezegd dat de letterkunde op een of andere wijze
beeldend moet zijn: de critici verlangen dat de kunst ‘objectief’, ‘concreet’,
‘aanschouwelijk’, ‘be-
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paald’, ‘plastisch’ is. Soms wordt deze eis in verband gebracht met ‘het realisme’.
‘De gaaf van goed te vertellen, namelijk plastisch te vertellen’ kenmerkt het talent
van Fritz Reuter, en vandaar dat De gids besluit dat een ‘sterk realisme (...) de meest
op den voorgrond tredende eigenschap van zijn talent’ is.64 Elders wordt het realisme
van Auerbach geprezen, onder andere op grond van ‘zijn verrassend
boetseervermogen’.65 Het moderne toneel eist ‘tastbaar realisme’,66 en de moderne
literatuur moet ‘duidelijk en plastisch’ zijn, zo oordeelt ook Joh. C. Zimmerman.67
Ook hier wordt soms ter verklaring gewezen op het nationale karakter. De Andalusiër
is volgens Bruijn ‘plastisch en realistisch tot in de uitoefeningen zijner godsdienst
toe’; dezelfde zin voor plastiek ziet Jonckbloet, in navolging van Gervinus, als
kenmerkend voor het Nederlandse volkskarakter. De Nederlanders ‘zijn realisten’
en ‘ons eigen talent in de teekening en het koloriet’ openbaarde zich volgens
Jonckbloet al aan het einde van de middeleeuwen in de Reinaert.68

Individuele versus algemene vormen
De eis van oprechtheid, actualiteit en aanschouwelijkheid leiden tot het gebruik van
individuele vormen in de letterkunde. Dit heeft gevolgen voor de schildering van de
materiële wereld, voor de weergave van gesproken taal, voor de keuze en de
uitbeelding van de personages en voor de eisen die men stelt aan de opvattingen die
een schrijver in zijn werk uitdraagt.
Wanneer men spreekt over de schildering van voorwerpen duikt regelmatig de
term ‘realisme’ op. Zo bij C.P. Tiele, die in 1865 schrijft: ‘Goethe is een realist (...)
Gij hoort het al aan zijn stijl. (...) Hij is bang voor beelden en omschrijvingen. (...)
Hij noemt de dingen gaarne bij den naam, in plaats van die, zooals Lessing, in
gelijkenissen en beelden te hullen’.69 Elders wordt Goethe vergeleken met Schiller,
die ‘een dichterlijke idealist’ wordt genoemd omdat ‘zyne idealiteit (...) meestentyds
afgetrokken [blijft], d.i. zy is niet by machte aan de verstoffelijking der algemeene
ideën voor het oog de plastiesche klaarheid, de vaste omtrekken en de kleur der
natuur te schenken’. Goethe daarentegen is ‘een dichterlyke realist’: ‘hy heeft
denzelfden realistieschen zin voor het individueele, dezelfde sympathie voor de
natuur’ als Aristoteles.70 Dat de realist tracht de werkelijkheid ‘getrouw (...) tot in de
kleinste bijzonderheden’ na te bootsen, is een thema dat steeds weer ter sprake komt.71
Het is wat Multatuli noemt de ‘realistische Fancy’ die hem ertoe aanzet een uitvoerige
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1868.04.
1868g, p. 454-455.
1866.09.
1870.05. Zimmerman voegt er haastelijk bij dat dit geen vrijbrief mag zijn voor ‘het brutale
realisme’ dat alles, ook het meest onzedelijke, tot in de kleinste bijzonderheid schildert.
1873a, p. 257-258.
1865b, p. 696. Zie ook 1859.10, waar wordt gezegd dat Charlotte Brontë's richting ‘realismus’
is in die zin dat zij afziet van ‘al die overliefelijke beelden en versierselen’ en een
‘alledaagschen vorm’ gebruikt. Zie ook 1864.06 waar een ‘verstokte realist’ (Maarten 't Hart
zou het begrijpen) overweegt alle grassen bij hun naam te noemen.
1856d, deel 1856 II, p. 251 en 259. Zie ook 1859.15, 1871.25 en 1875.08.
1862a. Zie ook 1860.05.
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beschrijving te geven van Woutertje Pieterses dilemma van welke kant van de
boterham hij de eerste hap moet nemen.72 De idealisten geven algemene
omschrijvingen; de realisten willen gedetailleerde beschrijvingen, zo kan men het
verschil samenvatten.
Goethe vertelt dat de jonge Werther ‘een blaauwen rok en een geel vest’ draagt
en dat het zand waarmee zijn geliefde haar briefjes bestrooide Werthers ontbijt
bedierf. Goethe
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neemt ‘stoute grepen uit de schijnbaar platte werkelijkheid’, en later is men dit, aldus
Huet, ‘met een modewoord de hulpmiddelen van het realisme (...) gaan noemen’.73
De realisten willen in hun werk een zekere ‘illusie’ oproepen, en de schildering van
de couleur locale, de gedetailleerde beschrijving van de kleding en de omgeving,
wordt daartoe onmisbaar geacht. Een realist wijst conventionele kledij op het toneel
af en eist historisch kostuum en een natuurlijke speelwijze.74 Een realist eist dat een
biografie ‘schilderijen, fijn gepenseeld’ bevat waardoor de slonzige verschijning van
Bakhuizen van den Brink in al zijn lelijkheid wordt afgebeeld, tot ‘op den te nauwen
rok’ die hij altijd droeg toe.75 Voorlopers van de realistische school in Frankijk als
Hugo, Musset en Gautier ontwikkelden volgens Ten Brink deze smaak voor een
uiterlijk realisme, dat vooral kleding en landschappen tot in de kleinste details voor
de ogen van de lezer tovert.76
Een dergelijk detailrealisme is niet zonder problemen, omdat niet alles het vertellen
waard is. Een eerste probleem is dat een schrijver verzandt in de schildering van de
meest alledaagse en oninteressante kleinigheden. Het is ‘een realisme dat, slaat het
eenmaal aan de bewerking van het tegenwoordige de hand, u geen enkele
bijzonderheid schenkt’, klaagt Busken Huet.77 Waarom moeten wij weten, zo vraagt
Ten Brink zich af, dat er schapevlees op het menu stond, welke kleur de voetenbankjes
zijn en welke afbeelding op het vuurscherm staat afgebeeld?78 Vooral de beschrijving
van onaangename geur- en smaaksensaties stuit op grote weerstand.
Een tweede kwestie is dat het gruwelijke en het onzedelijke niet tot in de kleinste
bijzonderheden moet worden geschilderd. Zo is het de vraag of ‘de plasticiteit’
waarmee door Flaubert in Salammbô ‘de gruwelijke dood van 20,000 barbaren wordt
geteekend’ niet zekere grenzen overschrijdt.79 En wat te denken van de ‘realistische
details’ waarmee Van Lennep een beeld oproept van het bordeel waarin Nicolette is
terechtgekomen?80
Het realisme streeft naar een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van het
dagelijks leven. Als dat realisme is, heeft Alberdingk Thijm er in historische
vertellingen geen bezwaar tegen: ‘Het realisme (in de hedendaagsche beteekenis van
het woord) heeft ook zijne goede zijde: het vult de voorstellingen, die wij ons van
het verledene maken, met elementen aan, die er (...) niet in mogen ontbreken’.81 Het
is een opvatting waarmee Veth het absoluut oneens is. Een dichter ‘op grond zijner
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1874.45. Zie ook 1858.18 over het ‘realistische heldendicht’ van Swift en 1868.03. Onduidelijk
is wat Huet met ‘realistisch’ bedoelt in 1875.36.
1857.11; 1874.16.
1871.13.
1863a, p. 138.
1874.46.
1859.07. Zie ook 1874.22 waar Geel wordt aangewezen als iemand die ‘de nieuwere romantiek
en hare realistische beschrijvingen’ bestreed, en 1872.42, waar Huet in debat gaat met Geel
omdat dergelijke beschrijvingen niets met romantiek te maken hebben maar alles met
‘wansmaak in het algemeen’. Het ‘realisme’ kan, mits met smaak en talent aangewend, tot
kunst leiden, aldus Huet.
1875.34.
1866.25.
1870.13.
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trouw aan het historisch kostuum, voor een realist te verklaren, is, dunkt mij, een
ongeoorloofd misbruik van het woord’.82
Behalve bij de discussie over de schildering van voorwerpen, duikt de term
‘realisme’ ook regelmatig op in discussies over de wijze waarop gesproken taal in
letterkundige
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1872.07. Zie ook 1872.38 waar betoogd wordt dat het realisme van Shakespeare ‘rust (...)
op een breeder basis dan lokale gebruiken, persoonlijke eigenaardigheden, of angstvallige
trouw aan de geschiedenis’.
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werken moet worden weergegeven. Een ‘streng realist’ zal bijvoorbeeld in een roman
dialogen veroordelen die geschreven zijn in vijfvoetige jamben.83 Martin Kalff is
zo'n streng realist: ‘Ons realisme wil eene getrouwe nabootsing of afspiegeling der
werkelijkheid zien, en acht het spreken in gebonden stijl voor den dagelijkschen
spreektoon te recht - onnatuurlijk’,84 en ook Van Driessche behoort tot dit specimen.
Hij beschouwt het een ‘hoofdregel der dramatische letterkunde’ dat men ‘getrouwheid
of realism van bewoording, dat zegt van taal’ eist.85 Het gebruik van modewoorden
blijkt een effectief middel om deze illusie te wekken, en de Franse schrijvers
Ferracques en Bachaumont leggen, in een roman waarin zij een tijdsbeeld geven van
de contemporaine Franse maatschappij, hun personages dan ook regelmatig woorden
in de mond die in de jaren vijftig uit het Engels in het Frans zijn overgenomen, als
‘sport’, ‘bookmakers’ en ‘yearlings’, zodat ‘niets aan het realismus van hunne
beschrijving ontbreekt’.86
Hoe moet de schijver de gesproken taal van zijn personages weergeven? Moet hij
streven naar een getrouwe nabootsing van de gesproken taal of moet hij de taal min
of meer gekuist en veredeld weergeven? ‘Een Koning spreke niet gelijk een
burgerman’, en het is volgens Jonckbloet begrijpelijk dat Jan Vos zich plaatst ‘op
het realistisch standpunt van Brederoo en Coster’,87 zoals ook Shakespeare gerechtigd
is zijn personages ‘hun eigen taal’ te laten spreken.88 De vraag is natuurlijk hoe ver
de schrijver mag gaan. Dat men ‘de stijfheid der boekentaal’ wil vermijden, is
begrijpelijk, aldus J. Hoek in 1865, maar dat rechtvaardigt nog niet de vulgariteit
van ‘fatsoenlijke menschen onophoudelijk “jullie” te hooren zeggen. (...) Als men
in dezen zin realist en consequent wilde wezen, zou het onmogelijk zijn wat gesproken
wordt te lezen te geven’.89 Ten Brink is weinig gecharmeerd van Cremers ‘realistische
spelling van woorden als: “nee”, “niewaar”, “worje” (...)’, en gruwt ervan dat bij
Cremer de heren elkaar aanspreken met ‘broekie’.90 Ook P.J. Veth aarzelt over het
‘realisme’ waarmee Van Lennep de taal van personen van mindere stand steeds, en
van voorname personen soms ‘geheel d'après nature’ weergeeft.91 ‘En men moge nu
realist zijn door merg en been, een uitdrukking als: Goddorie nee!... Houd je bek
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1866.10.
1872.15.
1862c, p. 132.
1875.31.
1872b, p. 330. Het is de ‘realistische schildering in den dialoog’ die Jonckbloet ook in het
werk van Rodenburg vindt (1874a, p. 43). Vergelijk 1874.05 waar Loffelt juist het ‘platte
realisme van Brederoo en Coster’ en van andere schrijvers die geschoeid waren op
‘Amsterdamsch-realistische leest’ afbakent van de richting die Rodenburg vertegenwoordigt,
en die ‘kuischer en kiescher in woorden en vertooningen’ was. Zie het voorwerk bij de
Spaanschen Brabander (ed. Stutterheim, 1974, p. 134) waar Bredero (‘so hebben wy (...)
ons volck niet hóógher doen spreken dan sy en verstaan, of daghelijcx mede ommegaan’)
het gebruik van dialecten en sociolecten verdedigt.
1873.11.
1865.07. Zie ook de Handelingen van het XIIIe Nederlandsch taal- en letterkundig congres
van 1873, waarin onder andere de vraag aan de orde komt: ‘Het gebruik van je, jij en jou als
enkelvoudsvormen des persoonlijken voornaamwoords, is nagenoeg algemeen bij de
Noord-Nederlandsche schrijvers: is de invoering dezer vormen ook wenschelijk en mogelijk
in het Zuiden?’ (p. 9; en het antwoord van Arnold Ising op p. 42-44).
1868b, p. 443-444.
1866.11.
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bliksem! klinkt elk beschaafd mensch pijnlijk in de ooren, ook al komen die woorden
uit den mond van een
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ruwen zeebonk’.92 Een andere vraag is of een schrijver een gesprek ‘zoo realistisch’
mag voorstellen ‘dat hij zijne gesprekvoerende personen somtijds van den hak op
den tak laat springen en dan eenige bladzijden verder weder op het aan de orde zijnde
onderwerp terugkomt’?93 Niet alles dat wordt gezegd, mag opgeschreven worden,
daarover lijkt iedereen het wel eens. In 1873 acht Arnold Ising de vraag ‘in hoeverre
het strookt met de eisen van kunst en goede smaak om in romans en verhalen de
spreektaal te gebruiken’ nog niet afdoende beantwoord en hij stelt de kwestie aan de
orde op het Nederlandsch taal- en letterkundig congres. Thijm is verbaasd dat een
schrijver als Ising, ‘die ook de waarde van het realisme (onder zeker voorbehoud)
erkent en het ook zóó in toepassing brengt in zijne geschriften’ zich deze vraag stelt.
Thijm zelf is (wat dit aspect betreft) overtuigd van de waarde van ‘het realismus in
de letterkunde’, al eist hij wel dat het ‘met matigheid’ wordt toegepast.94 Van Vloten
reageert geërgerd. Ten onrechte heeft Thijm in deze kwestie de term ‘realisme’
ingebracht: de keuze tussen het realisme en het idealisme behoort volgens Van Vloten
echter thuis bij de beeldende kunst en moet niet met de letterkunde in verband worden
gebracht. De suggestie dat in de kwestie van het gebruik van volkstaal de schrijver
zou moeten kiezen tussen realisme en idealisme wordt door Van Vloten belachelijk
gemaakt: ‘Dit [de spreektaal] moet realistisch voorgesteld worden, maar niet
idealistisch: dat idealisme zou stuiten. Men moet, al schrijvend, idealistisch-realistisch
en realistisch-idealistisch optreden’.95 Ising vindt de door Thijm in dit verband
gebruikte term ‘realistisch’ wel bruikbaar, en plaatst de kanttekening dat zijns inziens
iedere schrijver voor de vraag wordt gesteld: ‘Moet ik nu, om dit woord te gebruiken,
zoo realistisch worden, dat ik den klank van onze spreektaal wedergeef in de letters?
Waar is dan de grens? Waartoe zal men komen, wanneer men zoo het realisme in
toepassing brengt?’ Ising vraagt zich bijvoorbeeld af in hoeverre Multatuli gerechtigd
is te schrijven: ‘niemandal’, ‘z'n hoofd’, ‘dat-i’ en ‘zegt-i’.96 Multatuli reageert getergd:
‘(...) alsof ik belangstelling tracht in te boezemen door dialect. Dit namelijk is een
der jammerlykste kunstjes waartoe 'n schrijver, aux abois van indrukken en
denkbeelden, z'n toevlucht neemt, 'n waar testimonium paupertatis’. Waarschijnlijk
heeft Multatuli hierbij gedacht aan J.J. Cremer, die volle zalen trok met de voordracht
van zijn in Betuws dialect geschreven schetsen. Zeker is dat Multatuli niet met
dergelijke letterkunde wil worden geassocieerd: ‘Wie niet straat- en stoep-arm naar
de geest is, geeft van zúlk realisme juist even genoeg om te karakteriseren, en geen
letter meer’.97
De term ‘realisme’ speelt ook een rol in de discussie over de keuze en de schildering
van de personages in het literaire werk. Een ernstig manco van de idealistische
toneelschrijver Schiller is dat zijn personages niet ‘den polsslag en de warmte van
het individueele leven’ hebben, oordeelt een recensent.98 Een van de belangrijkste
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verweten dat het alleen het koude verstand tegemoet komt en het menselijk gevoel onbevredigd
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bloed neerzet.99 In deze eis kan men drie facetten onderscheiden: ten eerste eist men
dat de personages tot leven komen in de zin dat de lezer zich een beeld moet kunnen
vormen van uiterlijk, karakter, doen en laten, leven en werken, heden en verleden
van een bepaald personage op een bepaalde plaats en een bepaald historisch ogenblik:
‘de ideale onbestemdheid, waarmee Byron's Manfreds, Conrads, Giaours enz.
omgeven zijn’ wordt niet meer gewaardeerd.100 Het realisme beschrijft ‘menschen
van vleesch en bloed’.101 Goethe is een ‘realist’ omdat Faust en Wagner ‘geen
abstracties’ zijn; Faust is ‘een mensch, een zeer werkelijk en zeer natuurlijk mensch,
een zeer bepaald karakter’.102 In ‘onzen realistischen tijd’, zo oordeelt ook G. van
Gorkom in 1867, moet een schrijver ‘levende individuën geven (...) in plaats van
formules’ en daarin is Pierson in Adriaan de Mérival niet geslaagd: ‘De individuën
in Pierson's roman komen, voor zoover zij godsdienstig moeten verbeelden, slechts
als leden van een dispuutcollege voor. In geen hunner wordt de macht of onmacht
van den godsdienst als in een levensbeeld te aanschouwen gegeven’.103 Anderzijds
wordt het Cremer kwalijk genomen, dat hij de eis dat romanpersonages een levende
werkelijkheid moeten vormen zo letterlijk heeft geïnterpreteerd, dat hij in zijn roman
bestaande artsen met naam en toenaam laat figureren.104
De realistische eis dat personages levende individuen zijn betekent - ten tweede de verwerping van de conventionele personages die de romans bevolkten. ‘De tijd
voor idyllische herders en herderinnetjes is voorbij: de coquette onnatuur van Watteau
en Florian, de paradijsachtige schwärmende onschuld van een Gesner, staan ons
tegen’, aldus Eelco Verwijs, die daarom een ‘gezond realisme’ eist.105 Ook Van
Driessche acht een dergelijk realisme onmisbaar,106 en zelfs Van Oosterzee stemt in
met de ‘reactie (...) in naam van het gezond verstand en zeker natuurlijk
waarheidsgevoel’ op de ‘eeuw der Werthers en Charlotten (...), van vlinders en
Engelen’,107 zoals ook P. Cosijn op het Nederlandsch taal- en letterkundig congres
van 1875 te kennen geeft dat hij niet ‘hield van Brave-Hendrikken-lectuur, en een
voorstander was van het realisme in de kunst’.108
Het realisme moet mensen van vlees en bloed schilderen en dit heeft een derde
eis tot gevolg. Het realisme rekent af met de conventionele personages die het zuiver
goede of het zuiver kwade vertegenwoordigen en eist dat roman- of toneelpersonages
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De eis dat de personages in een toneelstuk ‘tot leven’ moeten komen, is uiteraard niet specifiek
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aanschouwelijkheid gaat het niet om de eis als zodanig, maar om de voorwaarden die men
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1859.12.
1863a, p. 163-164.
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1867a, p. 62. Zie ook 1868g, p. 453 waar Bruijn Duitse critici citeert die Freytag als ‘meer
zuiver realist’ stellen boven Auerbach ‘mit seinen idealisierten Bauern’.
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‘is realist’, aldus J. Hoek. Hij schildert ons geen ‘engelachtige of duivelachtige
wezens’ maar alleen ‘gewone mannen en vrouwen’.109 Daarom faalt Dickens als
realist: ‘Dickens heeft geen natuurlijke, ware karakters geschapen’. Hij laat zijn
personages volledig door één karaktertrek beheersen, of het nu ijdelheid, egoïsme
of huichelarij is. ‘In de werkelijkheid hebben de menschen meer samengestelde,
ingewikkelde karakters’, zo betoogt Boissevain, ‘zijn ze zich zelven weleens ongelijk
en handelen ze soms op inconsequente wijze’.110 Omgekeerd merken critici op dat
romanciers hun personages ‘te slecht of te goed’ maken ‘uit vrees van te realistisch
te zijn’.111
Het realisme eist dat personages levend, niet conventioneel en gemengd van
karakter zijn, en het is vooral tegen de laatste eis dat men bezwaren oppert. In de
tweede helft van de jaren zestig klagen critici steeds vaker dat het realisme ertoe leidt
dat men in de romans alleen nog zulke ‘samengestelde’ persoonlijkheden vindt, en
geen edele en ideale karakters waaraan de lezer een voorbeeld kan nemen. Waarom
schetst de Franse toneelschrijver Ponsard ‘geen enkel waarachtig edel karakter’, zo
vraagt Zimmerman zich in 1867 af, en geeft Ponsard ‘Met een realisme, dat de
uitwerking maakt van een stortbad’ slechts vulgaire, onaardige en triviale personen?112
Ook D.C. Nijhoff klaagt dat de laatste roman van H.J. Schimmel ‘al te realistisch
is’, waarna hij uitvoerig ingaat op de vraag wat hij daarmee bedoelt. ‘Komen er
scènes in voor, aan den meest dierlijken toestand van den mensch ontleend? Neen,
aan die zonde van de objectieve kunstschool maakt Schimmel zich niet schuldig.
Doch er is nog een ander soort van realisme, dat ons evenmin bevredigt. Ik bedoel
dat realisme, dat zich tevreden stelt met het schetsen van alledaagsche menschen,
zonder ons een eenigszins ideale persoon daar nevens te teekenen, op wien ons oog
telkens met de grootste bewondering staart’.113 Het is dit soort romans dat Aart
Admiraal tot wanhoop drijft. ‘Waarom geen ideaal?’, zo vraagt hij naar aanleiding
van Gerard Kellers Van huis. ‘Waarom drijft gij den hartstogt der werkelijkheid tot
platheid (...)? (...) De vloek van het realisme rust er op’. De enige contemporaine
Nederlandse romanschrijver die zijns inziens soulaas biedt is J.J. Cremer, die ‘ondanks
de stormvlagen en hagelbuien van realisme, die onze lettertuinen teisteren en de
wijngaardeniers dooden’ heeft stand gehouden.114 Het is het soort realisme waartegen
ook J.J. Schot zich in 1875 zo welsprekend keert.115
Ten slotte figureert de term ‘realisme’ in de discussie over de eisen die men mag
of moet stellen aan de ideeën die een schrijver in zijn werk uitdraagt. Volgens de
classicistische leer moet de schrijver algemene vormen gebruiken en daarmee eeuwige,
dus onbetwistbare waarheden tot uitdrukking brengen die door iedereen, altijd en
overal worden gedeeld. Sommigen zoeken het kenmerkende van het realisme (mede)
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gang’, zo beweert J.M. in 1858, waarin geen communis opinio bestaat. Het is ‘een
tijd (...) van strijd en gisting, ontbinding en vorming; een tijd waarin van algemeen
geloof en algemeene begrippen als grondvorm en wet van het algemeene denken en
gevoelen geen sprake kan zijn’.116 Daarom rest de schrijver niets dan zijn eigen visie
te geven op de fouten en gebreken van zijn tijd, en moet hij zijn individuele ideaal
tot uitdrukking brengen. De ware realistische moderne schrijver ‘moet ziener zijn
(...); in de oneindige verscheidenheid, in de schijnbare wanorde van het heden, moet
hij éénheid en harmonie, in het blinde woelen en streven een voortschrijden naar
hooger doel zien’.117 De Duitse letterkundige Reymond komt in 1862 tot een
gelijkluidende conclusie. De negentiende eeuw is zijns inziens ‘een tijdperk van
overgang’ waarin een ‘leidende gedachte’ of een ‘duurzaam plan’ ontbreekt; zij is
‘een tijdperk van individualisme en stoffelijk bejag’ en in zulke tijden is ‘Het realisme
het eenig mogelijke ideaal’.118 Reymond gaat zelfs zover ‘realisme’ en wat hij noemt
‘betrekkelijk ideaal’ aan elkaar gelijk te stellen: ‘Het betrekkelijke ideaal, anders
gezegd het individuele besef der werkelijkheid en van het tijdperk, blijft ons allen
over (...). Dit ideaal noemen wij het realisme, ofschoon die beide woorden in lijnregten
strijd met elkander schijnen te staan’.119 Dat het kenmerkend is voor een realistische
schrijver dat hij zijn persoonlijke mening uitdrukt, is ook de opvatting van een
recensent in Onze tolk, die stelt dat Scherr en Hamerling ‘realistisch in den strengsten
zin des woords’ zijn, niet alleen vanwege hun ‘radicalisme in den vorm, dat in ruwheid
en cynisme dreigt te ontaarden’, maar ook omdat beiden ‘wars van conventioneele
beschouwingen’ zijn.120
Wanneer men spreekt over realisme in de letterkunde, kan ‘realisme’ betrekking
hebben op de beschrijving van de materiële wereld, de weergave van de spreektaal,
de eisen die aan de personages worden gesteld en op de vraag of een schrijver een
algemeen aanvaarde mening of een persoonlijke visie uitdrukt. Deze aspecten komen
vaak in combinatie voor: vooral de realistische schildering van voorwerpen en die
van de personages worden vaak in één adem genoemd. In 1856 beschrijft Kneppelhout
bijvoorbeeld hoe het verlangen naar ‘waarheid, waarheid bovenal!’ aanvankelijk
leidde tot een streven naar ‘geschiedkundige trouw’, maar vervolgens tot de
verwerping van ‘Het ideaal, de aangenomene overlevering van stijl en uitdrukking,
van spel en voorstelling’, zodat men op het toneel personages aantreft die in niets
verschillen van de mensen die wij in het dagelijks leven ontmoeten: ‘het is in een
woord het realisme in de tooneelspeelkunst’.121 Eenzelfde combinatie van ‘realisme’
in de schildering der voorwerpen en personages is te vinden in een bespreking van
het werk van Charlotte Brontë. Volgens de criticus staat Brontë uitvoerig stil ‘bij die
onbeschrijfelijke kleinigheden in het dagelijksche leven, bij zulke platprozaïsche
nesterijen, waar gij den mensch niet in het gewone galacostuum, maar (...) als in
nachtgewaad ziet’.122 En omgekeerd, juist omdat Vondel in metaforen (dus in algemene
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beelden) spreekt en ‘schier altijd met helden en halfgoden’ verkeert, oordeelt Thijm
het onzinnig Vondel een realist te noemen.123
Een schrijver die kiest voor het realisme in de weergave van voorwerpen en
taalgebruik, moet ook mensen van vlees en bloed schilderen en geen ideaalbeelden,
dat is althans
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de mening van Carel Vosmaer in 1857. Vosmaer is niet onverkort enthousiast over
de Betuwsche novellen van J.J. Cremer, want deze heeft zich in ‘eene soort van
tegenstrijd, in een tweeslachtigen toestand’ gemanoeuvreerd: ‘1o is hij hoog
ingenomen met den Betuwschen landman, heeft hij een ideaal van hem’, maar ‘2o
wil hij hem teekenen in zijn eigenaardigheid, in zijn karakteristiek, en bezigt ook
daartoe zijn spreekwijzen en taal’. ‘Wanneer wij des schrijvers doel, Betuwsche
volkstoestanden en karakters te schetsen, in het oog houden, komt hij ons voor, wat
eenzijdig, wat weinig realist te zijn geweest, wat te weinig gegeven te hebben van
het leven zoo als het is’, zo luidt Vosmaers oordeel.124
Door zo nadrukkelijk te eisen dat de ware realistische schrijver een individuele
visie op de wereld uitdrukt, onderscheiden J.M. en Reymond zich van de meesten
van hun tijdgenoten. Uiteraard benadrukken ook anderen de noodzaak dat de dichter
een ideaal, een gedachte uitdrukt, maar alleen J.M. en Reymond maken het uitdrukken
van een dergelijk ideaal tot een vast onderdeel van het realisme. In tegenstelling tot
J.M en Reymond beschouwen de meeste critici de werkelijkheidsgetrouwe schildering
van de dingen, de taal en/of de mensen als de elementaire aspecten van het realisme;
zij hopen dat de schrijver daarnaast ook een ideaal tot uitdrukking brengt. Dan
spreekt men vaak over ‘het leven’, waardoor de volgende algemene beschrijving van
het realisme ontstaat: de realist schrijft over het leven van zijn eigen tijd en blijft
binnen de grenzen die de werkelijkheid hem stelt. ‘Bijna al de echt-Engelsche dichters
zijn realisten: zoo ook CRABBE. Hij betreedt geen gebied van bespiegeling of fantazie,
maar bepaalt zich tot het gewone leven (...). Voorwaar, de kring is eng genoeg
getrokken; maar wat dan ook binnen dien kring ligt, ontsnapt niet aan zijn
scherpzienden blik’.125 Vergelijkbare omschrijvingen van de ‘realisten’ zijn bij
verschillende critici te vinden. ‘De realisten’ zijn ‘de schrijvers en beoordeelaars van
het werkelijk leven’, die zich niet verliezen in dromerijen en fantasieën;126 zij geven
‘voorstellingen uit het werkelijk leven’,127 en blijven binnen de grenzen van het
mogelijke en natuurlijke.128 Een anonymus schrijft dat men na 1830 begon ‘ook in
den roman meer waarheid te eischen, men wilde er meer een beeld der werkelijkheid
in zien’, en sindsdien heeft de ‘roman idylle’ plaats moeten maken voor de ‘roman
réaliste’.129 Vaak wordt het realisme afgezet tegen de ‘romantische school’ waartoe
bijvoorbeeld de jonge Beets behoorde, maar sinds de laatste is bekeerd tot ‘die der
meer realistische’ zijn ‘natuur en het huisselijk leven (...) de twee hoofdbronnen
geweest, waaraan hij zijne inspiratiën ontleende’.130 De invloed van het realisme in
de roman is daarbij onmiskenbaar: ‘Terwijl de romantische school hare figuren in
het studeervertrek bedacht en alles een product was van haar eigen geest, handelt
men nu meer en meer naar het woord van Gustav Freytag in de Inleiding van zijn
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Soll und Haben: De romanschrijver zoeke het volk op bij zijn werk. Opmerken is de
leus; doel van den roman een beeld te geven van den tijd van het volk’.131
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Het ware realisme
Voor zover de nieuwe letterkunde afrekent met het onwaarachtige en
onwaarschijnlijke van de oudere letterkunde hebben de meeste critici er geen bezwaar
tegen, maar men is ervoor beducht dat de schrijvers doorslaan naar de andere kant.
Er is goed realisme, maar ook ‘ultrarealisme’ en ‘eenzijdig realisme’.132 Er is ‘ethisch’
en ‘esthetisch’, ‘gezond’ en ‘ziekelijk’,133 Frans en Engels,134 ‘historisch’ en ‘wijsgeerig
realisme’.135 Volgens het ‘slechte realisme’ telt alleen de natuurwaarheid en mag de
schrijver niet buiten de werkelijkheid treden.136 Het ‘overdreven’ en ‘grof’ realisme
is een ‘onaesthetisch realisme’,137 dat ook wel wordt aangeduid als ‘de uiterste
linkerzijde van de realistische school’.138 Als in de schilderkunst wordt het in de loop
der jaren steeds duidelijker welke eisen men aan het ‘ware’ realisme kan en moet
stellen.
Ten eerste eist men dat de ware realistische schrijver een esthetisch verantwoorde
selectie maakt uit de voorwerpen die de werkelijkheid biedt. Het ‘ongelukkig, plat
realisme, dat de kunst wil verlagen tot een bloote kopie, een werktuigelijk-getrouwe
nabootsing der zinnelijk-waarneembare natuur’, wordt alom afgewezen: ‘laat dit
realisme zijn triomfen vieren bij de wonderen der daguerreotypie’.139 Het zijn volgens
Sleeckx met name de Franse realistische kunstenaars die vergeten dat ‘de kunst de
wederspiegeling moet wezen van de natuur, niet alleen gezien, maar ook gekozen
door den kunstenaar’.140 De ware realistische schrijver verheft zich verre boven het
fotografisch realisme. ‘Het realisme van Homerus, Shakespeare en Göthe is niet het
realisme van den photograaf; allerminst van den zoodanige, die zijn toestel naar alle
zijden richt zonder oordeel des onderscheids, het leelijkste in de wereld voor
reproductie niet te leelijk achtend’.141 Dat is het ‘valsche realisme’ dat het Parijse
publiek in al zijn vulgariteit zo waardeert.142
Ten tweede eist men dat de ware realistische schrijver de geselecteerde voorwerpen
in het kunstwerk ordent naar esthetische maatstaven van eenheid en harmonie. ‘De
dichter moet denker, oorspronkelijk denker zijn’, zo oordeelt J.M. in 1858, en ‘al de
denkbeelden, de gevoelens, de driften, de aandoeningen die zijn tijd bewegen, moeten
(...) in zijne ziel zich verbinden tot één harmonisch geheel’ en ‘van hem eene blijvende
uitdrukking, een onvergankelijken vorm, ontvangen’.143 George Eliot heeft laten zien
wat dit realisme vermag: ‘Ziehier de levensvolle werkelijkheid, met volleerde
kunstenaarshand in beeld gebracht’, roept Bruijn in bewondering uit.144
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Ten derde eist men dat de ware realistische schrijver oprecht is en, in tegenstelling
tot de ‘onware’ realistische schrijver, niet alleen schildert wat hij ziet, maar ook
uitspreekt wat hij denkt en voelt. In 1858 noemt C.W. Opzoomer de
natuurbeschrijving als de laagste, zuiver realistische vorm van kunst, waarmee hij
de gramschap van J.M. over zich afroept: ‘dan zou wezenlijk een handboek der
physika poëzij zijn’ en dat kan niet de bedoeling zijn. ‘En niet alleen dat de
noodzakelijkheid eener keuze de mogelijkheid eener naauwkeurige beschrijving,
zonder meer, op het gebied der poëzij, reeds buitensluit: ook de beschrijving-
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zelve moet meer dan beschrijving, moet zelfstandige opvatting en schildering der
werkelijkheid zijn’.145 De schrijver is, als ieder mens, een zedelijke persoonlijkheid
die, als vanzelf, oordeelt over goed en kwaad. Het moedwillig achterhouden van het
oordeel acht Hugenholtz een grote smet op de door hem veroordeelde richting die
hij ‘esthetisch realisme’ noemt.146 Hugenholtz beschouwt Goethe als de grote voorman
van dit esthetisch realisme, maar niet iedereen is het daarmee eens. J. van Loenen
Martinet noemt juist dit punt als onderscheidend verschil tussen het realisme van
Gerard Keller en dat van Goethe: ‘Ieder boek is verkwikkend als een m e n s c h er
uit tot ons spreekt’, maar in Kellers roman is geen hart: hij heeft het boek ‘geschreven
als een automaat. Van zijn l e v e n is er niet in. Hij heeft er de valsche objectiviteit
in gehuldigd, die de kunst moet dooden, omdat zij het leven doodt. Wir wissen von
keiner Welt, als in Bezug auf den Menschen, zegt Goethe, en hij voegt er bij: wir
willen keine Kunst, als die ein Abdruck dieses Bezugs ist. Dat is Goethe's realisme’.147
Zo ontstaat de volgende omschrijving van de ware realistische schrijver. De ware
realistische schrijver blijft binnen de grenzen die de werkelijkheid hem stelt en streeft
naar een zo aanschouwelijk en dus levendig mogelijke weergave van het leven van
de eigen tijd. Hij drukt daarbij een ideaal uit omdat hij oprecht is en uitspreekt wat
hij denkt en voelt en zo de weg wijst naar een betere toekomst; bovendien selecteert
en ordent hij naar esthetische maatstaven, dat wil zeggen dat hij niet alleen kiest wat
waar, maar ook wat schoon is. Het is dit realisme waarin zowel J.M. als Jan ten Brink,
Hugenholtz en Nijhoff, Bruijn en Van Oosterzee zich kunnen vinden. Natuurlijk is
er verschil van mening over welke precies de esthetische maatstaven zijn waaraan
een schrijver zich heeft te houden, zoals men zeker ook verschillend zal hebben
gedacht over de eisen waaraan die betere wereld moet voldoen, maar de
meningsverschillen spelen zich af binnen dit raamwerk.
De fundamentele kritiek van het midden van de jaren zeventig op dit realisme
geldt juist deze punten. Ten eerste bestrijdt men dat de letterkunde een
maatschappelijke taak heeft en moet willen ingrijpen in het maatschappelijk leven
van de eigen tijd. De letterkunde moet niet ‘een betere toekomst’ voor deze wereld
schetsen, maar ‘een andere wereld’ zodat de lezer niet nog eens met de tekortkomingen
en de problemen van het alledaagse leven wordt geconfronteerd, maar juist kan
ontsnappen aan het hier en het nu. Ten tweede bestrijdt men dat de waarheid (feitelijk
waar of in ieder geval mogelijk) voor de kunst op enigerlei wijze van betekenis zou
zijn. In de kunst telt alleen het schone.

‘Realistische’ schrijvers

145
146

147

1858c, p. 519-520.
1870a, p. 614-615. Zie ook 1870d en 1871 a waar Ten Brink schrijft over het onderscheid
tussen de Franse realist Flaubert en de Engelse realist Dickens. Een andere formulering van
de eis dat de schrijver zijn oordeel kenbaar moet maken, of het nu positief of negatief is, is
dat een schrijver ‘ernstig’ moet zijn, over een bepaalde ‘(zedelijke) ernst’ moet beschikken.
1868.22.
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De eerste schrijver die Nederlandse critici als ‘realist’ 1 aanmerken, is Johann
Wolfgang von Goethe.148 Dat deze Duitse dichter en romanschrijver tussen 1842 en
1857 enkele keren met het realisme in verband wordt gebracht, heeft te maken met
Schillers verhandeling Über

148

1840a; 1845.02; 1849.01; 1853.02; 1856d. Meijboom (1840a) merkt verder in het algemeen
op dat vele Franse, Oud-Duitse en Nederlandse dichters ‘realisten’ zijn.
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naive und sentimentalische Dichtung uit 1795/1796 en de Briefwechsel tussen beide
schrijvers, waarvan Goethe in de jaren dertig een uitgave bezorgt.
Tussen 1855 en 1862 wordt de term ‘realisme’ in de literatuurbeschouwing
overwegend gebruikt voor romans die een uitvoerige schildering van het dagelijkse
leven geven. Omdat dergelijke romans al sinds de achttiende eeuw worden beschouwd
als een Engels specialisme, is het niet verbazingwekkend dat vooral Engelse schrijvers
met het ‘realisme’ worden geassocieerd. Realisme is kenmerkend voor het Engelse
karakter, zo betoogt Julian Schmidt in 1857, die ten bewijze van deze stelling wijst
op Scott, Bulwer, Hook, Warren, Thackeray, Charlotte Brontë, Julia Kavanagh en
Elizabeth Wetherell. Ook andere critici noemen C. Brontë,149 Bulwer,150 Thackeray.151
Daarnaast worden genoemd Crabbe,152 Swift,153 Miss Sewell,154 en George Eliot.155
De Engelse schrijvers hebben echter niet het monopolie op dergelijke schilderingen
van het dagelijks leven. C.W. Opzoomer spreekt in het algemeen over het realisme
in het burgerlijk drama en de familieroman van de tweede helft van de achttiende
eeuw,156 anderen noemen de achttiende-eeuwse Duitse schrijver Schroeder157 en
contemporaine Duitstalige auteurs als Auerbach158, Freytag en Gotthelf.159 In 1856
schrijft Kneppelhout over het Franse toneel dat slechts om waarheid roept en streeft
naar ‘de daguerrotiep van de werkelijkheid’; dat de maatschappij wil ‘nabootsen, tot
in haar fijnste schakeringen’.160 Ook Franse schrijvers als Courier, Mérimée161 en
Souvestre,162 en de Nederlandse dichter N. Beets163 worden om hun stofkeuze tot de
realistische richting gerekend. De critici waarderen de schildering van het dagelijks
leven in deze werken maar men is beducht voor de verveling en de eentonigheid die
zo moeilijk te vermijden zijn bij de schildering van alledaagsheden.
Ten nauwste verbonden met het gebruik van de term ‘realisme’ voor de schildering
van de dagelijkse werkelijkheid is de associatie van ‘realisme’ met het gebruik van
individuele vormen. Vandaar dat Goethe met het realisme wordt verbonden;164 dat
Vosmaer spreekt over het realisme van Cremer;165 dat Broers ‘realist’ wordt
genoemd,166 en dat het realistische karakter van Poesjkins helden wordt vergeleken

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

1859.10.
1859.11 en 1860.05.
1859.13
1858.17.
1858.18.
1859.07.
1860.12.
1859b.
1858.19.
1859.09.
1861.01.
1856.03.
1857.04.
1861.01.
1858.16.
Zie ook 1859.15.
1857.01.
1858.09.
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met dat van Byrons helden.167 Ook Ten Brinks opmerking over de ‘realistische
methode’ van Bredero valt in deze categorie.168
Pas in de loop van de jaren zestig wordt in Nederland het letterkundig realisme
systematisch in verband gebracht met onzedelijkheid enerzijds en Franse letterkunde
anderzijds. Enige voortekenen zijn er wel. In 1860 zijn er klachten dat de Nederlandse
schrijver Boelen zich schuldig maakt aan ‘realistische onwelgevoegelijkheden’,169
en in de advertentie van een Frans tijdschrift wordt de auteur Henry Murger een
‘réaliste’ ge-

167
168

169

1859.12.
1859.14. Ik ben niet bekend met de inhoud van Wolffs studie van de Spaanse realistische
roman en kan niet uitmaken op grond waarvan Wolff deze aanduiding gebruikt (zie 1859.01
en 1861.02).
1860.03.
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noemd.170 De aanval op het Franse realisme wordt in 1862 geopend door de Belgische
auteur Domien Sleeckx,171 een jaar later gevolgd door Jan ten Brink, wiens invloed
op de Nederlandse opvatting over het realisme nauwelijks kan worden overschat.172
Ten Brink vestigt het beeld van het realisme als de school die in de Franse letterkunde
zijn voorlopers had in Hugo, Musset en Gautier, die tussen 1830 en 1850 met name
door Balzac is ontwikkeld en sindsdien onder leiding van Gustave Flaubert de
toonaangevende kunstrichting is geworden, en waartoe ook Feydeau, Dumas-fils,
Leon Gozlan, Champfleury, Baudelaire, Murger, Sardou, Feuillet, Sue, Ponsard,
About en d'Hausonville behoren.173
Doordat Ten Brink bij voortduring het amorele karakter van het Franse realisme
benadrukt, geeft hij bovendien ruime verspreiding aan de gedachte dat ‘Frans’,
‘realistisch’ en ‘onzedelijk’ onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Hij sluit hiermee
aan op het gangbare oordeel over het karakter van de Fransen. Zoals de Engelse
romans de gehele negentiende eeuw bekend staan als een tikkeltje langdradig, zo
hebben de Franse romans de naam vuig en wuft te zijn en een serieuze bedreiging
te vormen voor de goede zeden. Dat leidt er toe dat de term ‘realisme’ ook zonder
de precisering ‘Frans’ de connotatie ‘onzedelijk’ krijgt, waardoor kritische
opmerkingen over ‘realististische details’ of een ‘te realistische schildering’ niet
betekenen dat de desbetreffende auteur schildert wat oninteressant is - wat zij bij de
Engelse roman wel zouden betekenen - maar wat onzedelijk of in ieder geval niet
kies is.
Naast deze betekenis van de term ‘realisme’ (bestaande uit een of meer van de
componenten ‘contemporain’, ‘Frans’ en ‘onzedelijk’) blijft een meer neutrale, of
zelfs positieve betekenis van de term ‘realisme’ bestaan, waarin de betekenis voortleeft
die hij tussen 1855 en 1862 in de literatuurbeschouwing had: de beschrijving van
het leven in de eigen tijd in individuele vormen, waarbij het accent meer of minder
sterk kan vallen op de schildering van de materiële werkelijkheid, de gesproken taal
of de personages. Deze ‘realistische school’,174 dit realisme wordt vaak beschreven
als een reactie op de romantiek, die zich juist van het leven van alledag afwendde.175
Vaak wordt dit soort realisme als ‘het ware realisme’ (dat van alle tijden en plaatsen
kan zijn en beslist niet onzedelijk is) geplaatst tegenover het ‘valse onzedelijke
realisme’, een onderscheid dat ook Jan ten Brink bij het naderen van de jaren zeventig
soms maakt.

170
171
172
173

174
175

1860.09.
1862a.
1863a; 1864e; 1865a; 1867b; 1868a.
Zie 1863.01; 1864.15; 1866d; 1866.06 (waar Dumas-fils wordt aangewezen als de hogepriester
in de tempel van het brutaalste realisme); 1866.20; 1866.22; 1867.05; 1868.02; 1870.07;
1871.17; 1871.20; 1873.13; 1874.13; 1875.28. Zie voor Ponsard echter ook 1867.16.
1866.06.
1857.04; 1858.16; 1861.01; 1863.04; 1866.06; 1867.16; 1871.19; 1872.03; 1872.26; 1873.22;
1874.13; 1874.44; 1874.46; 1875.05. Vergelijk echter ook 1873.10.
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De contemporaine schrijvers die na 1861 met het (ware) realisme worden
geassocieerd zijn, in chronologische volgorde:176 Auerbach,177 Gerard Keller,178 Fanny
Lewald,179

176

177
178
179

Ik vermeld alleen die schrijvers die tussen 1855 en 1875 vaker dan één keer in goede of in
kwade zin met het realisme worden verbonden. Daardoor vallen buiten dit overzicht Louis
Ulbach (1865d), Arthur Locker (1869.12), Henry van Meerbeke (= M.W. van der Aa)
(1870.04), Adolf Glaser (1870.14), J. Gram (1870.14), Alexis (1871b), A. Pisemski (1871.16),
George Kepper (1872.19), A. Ising (1873.02), Engel (1873.27), Fr. Spielhagen (1874.11),
Bosboom-Toussaint (1874.36), Gogol (1874.44) en J. ten Brink (1875.26).
1862.02; 1866.07; 1868.24; zie echter ook 1868g waar Bruijn Duitse critici aanhaalt die van
mening zijn dat Auerbachs boeren te veel zijn geïdealiseerd.
1862.07.
1865.02; 1872.06.
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Erckmann-Chatrian,180 George Eliot,181 Conscience,182 Thackeray,183 Gustav Freytag,184
Toergenjew,185 Fritz Reuter,186 J.J. Cremer,187 Dickens,188 Georges Sand en Balzac,189
Gotthelf,190 Kneppelhout,191 Multatuli,192 Bulwer,193 Potgieter,194 Robert Hamerling.195
Busken Huet verzet zich in 1864 tegen het gebruik van de term ‘realisme’ voor
nietcontemporaine schrijvers en kunstenaars,196 maar hij is een roepende in de woestijn.
De schrijvers van ouder datum die in het realistische pantheon een prominente plaats
innemen zijn:197 Homerus,198 Shakespeare,199 Vondel,200 Molière,201 Schiller,202 Charles
Lamb,203 Goethe,204 Fielding,205 Poesjkin,206 Lessing,207 Sophocles,208 Garrick,209 vele
Nederlandse schrijvers sinds de middeleeuwen als Bredero en Coster, Rodenburg,
Th. Asselijn, Huygens, Wolff en Deken.210
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

198
199

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

1866d; 1868f. Maar zie ook 1867.11.
1867g; 1868.21; 1870a; 1873.01.
1866.07.
1866.23; 1869.11; 1869.13; 1870a; 1873.01; 1873.14.
1868g; 1873.22.
1868.01; 1869.13; 1870a.
1868.04; 1869.13; 1870a; 1873.22.
1868.22; 1870a; 1870.14.
1868.24; 1869.13; 1870a; 1870d; 1871a; 1873.14; 1874.30. Zie echter ook 1873.01 waar
Dickens om zijn karikaturale karaktertekening geen realist wordt genoemd.
1868.24.
1869.13.
1872.22; 1873.23.
1873.04; 1874.30; 1874.50.
1873.14.
1874.34; 1875.05.
1875.18.
Cd. Busken Huet in 1864b.
Slechts eenmaal worden genoemd: Cervantes, Lesage en Zschokke (1868.24), Jean Paul
(1869.13), Aischylos, Euripides, Aristophanes, sommige oud-testamentische auteurs,
Vergilius, Tasso, Ariosto, Bocaccio, Rabelais, Byron (1870c), Sterne (1873.14), Wieland
(1873.27), Staring (1875.22).
1862a; 1868a; 1868.09; 1870c.
1862a; 1862c; 1864b; Boelen en Mohr; 1867.14; 1868a; 1868.09; 1870c; 1872.38; 1873.11.
Zie ook 1859b waar Opzoomer Shakespeare als idealistische geest opvoert en 1865a waar
Ten Brink bestrijdt dat Shakespeare ‘realist’ zou zijn.
1862a; 1867e. Zie echter ook 1869a en 1874b waarin respectievelijk Thijm en Stellwagen
bestrijden dat Vondel een ‘realist’ zou zijn.
1862c; 1870c; 1873.11. Zie echter ook 1873.26, waar het naakte realisme van de Fransen in
het algemeen en dus ook van Molière, Pascal en Rousseau wordt gewraakt.
1862c; 1869.13 (de latere Schiller); 1871.25.
1863.03.
1863.10; 1865b; 1867.14; 1868a; 1868.05; 1868.09; 1868.22; 1868.24; 1870c; 1870.28;
1872.02; 1872.35; 1873.27; 1874.45.
1868.24; 1872.16; 1875.12.
1869.13.
1870a; 1873.27.
1870b; zie ook 1865a, waar Ten Brink bestrijdt dat Sophocles een realist zou zijn.
1872.16; 1875.12.
1868h, 1873a en 1874a. Zie echter ook 1874e en 1874f waarin respectievelijk Admiraal en
J. Winkler Prins bestrijden dat het Nederlandse volk altijd realistisch zal zijn. Een
uitzonderingspositie bekleedt Reymond die in 1862 betoogt dat Homerus, Vergilius, Dante,
Shakespeare, Molière en Goethe geen realisten zijn omdat zij een absoluut ideaal uitdrukken

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

Niet-Franse schrijvers die na 1861 met het ‘verkeerde realisme’ worden verbonden
of wier werk passages bevat die men ‘te realistisch’ oordeelt omdat ze, om wat voor
reden dan ook, in strijd zijn met de goede zeden en de hoge eisen die aan een ideale
kunst mogen en moeten worden gesteld, zijn: H.J. Schimmel,211 C.P. Tiele,212 Van
Koetsveld,213

211
212
213

en deze benaming ook niet van toepassing acht op Feydeau, Dumas-fils, Octave Feuillet en
Baudelaire, die in Reymonds ogen geen realisten zijn, maar navolgers en dus ‘précieux’. De
echte realisten zijn volgens Reymond: Balzac, Prosper Mérimée, Stendhal, Ch. Nodier,
Charles de Bernard, Gustave Flaubert en Champfleury (1862d).
1863.11; 1871.20. Zie echter ook 1872.15 waar bestreden wordt dat de toneelschrijver
Schimmel een realist zou zijn.
1864.03.
1864.05.
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Helvetius van den Bergh (?),214 Thackeray,215 Tennyson,216 Gustav Freytag,217 J. van
Lennep,218 J.J. Cremer,219 G. Keller,220 Albijn van den Abeele,221 Domien Sleeckx,222
C. Busken Huet,223 Goethe,224 J. van Gogh,225 Heine,226 Byron,227 Robert Hamerling,228
B.L. Farjeon,229 Francisca Gallé,230 Henri Conscience,231 Vondel,232 Coster en Bredero,233
Dickens en alle Engelse/Amerikaanse en alle Nederlandse romanschrijvers,234
Toergenjew,235 en, tot slot, de Nederlandse auteurs Ch. van Nievelt236 en J.J. Heyde.237
Het realistisch pantheon wordt geregeerd door het driemanschap Homerus,
Shakespeare en Goethe. Men ziet het ideaal van het moderne realisme verwezenlijkt
in het werk van Engelse schrijvers als Bulwer, Thackeray, George Eliot en Charles
Dickens. Het Franse realisme is de steen des aanstoots van de Nederlandse kritiek.
Op deze algemene regel zijn afwijkingen mogelijk. Het blijkt bovendien dat een en
dezelfde auteur om uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige redenen met het realisme
in verband kan worden gebracht.
Van de contemporaine Nederlandse schrijvers wordt J.J. Cremer het vaakst, zowel
ten goede als ten kwade overigens, met het ‘realisme’ in verband gebracht. Voor
zover oudere Nederlandse auteurs ter sprake komen, valt op dat ieder die het waagt
Joost van den Vondel op enigerlei wijze met het ‘realisme’ in verband te brengen,
kan rekenen op repliek: dit wordt blijkbaar beschouwd als een aanval op Vondels
status als boven alle kritiek en alle partijen verheven ‘nationale dichter’.238
Als men Homerus noemt is het vooral om de schildering van het dagelijks leven
van de goden op de Olympus, en om de huiselijke details waarmee hij de avonturen
van Odysseus aankleedt. Shakespeare associeert men vooral met de verwerping van
de traditie, het gebruik van spreektaal (de doodgraversscène uit Hamlet is befaamd)
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

1864.07.
1864.20; 1871a.
1865c.
1867a.
1868b; 1870a; 1875a.
1868b; 1868.19; 1875a.
1868b; 1868.22; 1870a; 1873.12.
1868a.
1868a.
1868.09; 1869.10; 1870a; 1871.20.
1870a.
1870.26.
1871b.
1871b.
1872.24; 1873.13.
1872.28.
1872.37.
1874.04.
1872b.
1874.05.
1875a.
1875a.
1875.27.
1875.30.
Zie J. Becker, ‘Vondelbeeld’ (1983), en E. Wiskerke, ‘Wat zal ik u van onzen Vondel zeggen?’
(1985).
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en zijn gemengde, dus noch zuiver goede, noch geheel slechte, personages. Goethe
brengt men om uiteenlopende redenen bij het realisme onder, maar de belangrijkste
is wel dat Goethe in het voorspel van de Faust met de regels: ‘Grijpt er slechts in,
in 't volle menschenleven, en waar gij 't aanpakt, is het interessant’ de realistisch
georiënteerde letterkundigen van de negentiende eeuw een slogan levert die het
programma van het ware realisme uitstekend samenvat.239 De eerste regel drukt uit
dat de schrijver zijn voorwerpen moet ontlenen aan de werkelijkheid, echter niet aan
de natuur maar aan het leven der mensen, en niet aan één facet van het leven, maar
het volle mensenleven in goede en kwade tijden. De tweede regel zegt dat de schrijver
tot taak heeft dit leven belang te geven. Wanneer een schrijver datgene

239

Ik citeer de vertaling van P.H. Hugenholtz (1870a, p. 611).
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uit het leven grijpt wat hem werkelijk raakt, dan zal het onderwerp vanzelf de
belangstelling waard zijn.
Niet iedereen is overigens zo blij met al die ‘grepen’ die er onder verwijzing naar
Goethe ‘uit het leven’ worden gedaan. ‘Een dichter wijsgeer preekt met verstand: /
'Greift nur hinein 'ins volle Menschenleben: / Und wo Ihr's packt da ißt's interessant’,
aldus een personage dat Alberdingk Thijm in een ‘“blyeindighe” dramatische droom’
ten tonele voert. Thijm gelooft niet dat de dichter de minder welriekende kanten van
het leven kan veredelen, en legt de hofnar Turlupijn de volgende woorden in de
mond: ‘Als Göthe kakt - dan geurt het gantsche land / Als of er wierook brandt: /
Neen, dat's om zonst “dem Dichter nicht gegeben”’.240

Conclusie
Als voor de schilderkunst geldt voor de letterkunde dat rond 1875 de mening heeft
postgevat dat de ware realistische kunstenaar idealiseert en dat schoonheid niet
inherent is aan de werkelijkheid maar door de kunstenaar moet worden geschapen.
De hiërarchie van onderwerpen is ook in de letterkunde grotendeels verdwenen, en
in beginsel is er geen onderwerp of voorwerp dat niet door de schrijver mag worden
behandeld. Er is echter ook een belangrijk verschil tussen de eisen aan het ware
realisme in de schilderkunst en in de letterkunde. Voor schilder en schrijver geldt
dat zij moeten idealiseren door selectie en ordening, maar waar de schilder bovendien
moet idealiseren door kleur, wordt van de schrijver geëist dat hij expliciet zijn oordeel
uitspreekt. Volgens de leer van het ware realisme die rond 1875 is uitgekristalliseerd,
mag de auteur zich niet tussen de coulissen terugtrekken. Dit betekent dat er veel
minder dan in de kunstbeschouwing sprake is van een breuk met de gangbare
opvattingen in het tweede kwart van de negentiende eeuw. De groeiende waardering
voor aanschouwelijkheid leidt weliswaar tot een hogere waardering van het gebruik
van individuele vormen, maar daarnaast wordt van de schrijver verwacht dat hij
generalisaties en verklaringen toevoegt. In die zin staat de leer van het ware realisme
zelfs verder van de moderne opvatting af dan de esthetische opvatting in de eerste
helft van de negentiende eeuw, die in beginsel eist dat iedere kunstenaar, ook de
schrijver, zijn ideeën in de vorm uitdrukt.

240

Th. Kirghbijl ten Dam [= J.A. Alberdingk Thijm], ‘De Amsterdamsche ten-toon-stellingen
van 1860, met de bekrooning der matadors, “blyeindighe” dramatische droom, in twee
tafereelen, door Egbertus Wilhelmus Negovagus. Met eenige deels objektieve, maar vooral
subjektieve aanteekeningen verrijkt’, Dietsche warande 1860 (deel 5) p. 579-602: 597.
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11 ‘Realisme’ in onderwijs, wetenschap en samenleving
De heer Saaijmans klaagt als altijd; hij praat veel en gaarne over de
vrouwen; de vrouw moet zacht, niet geleerd, moet kristelijk zijn, waarschuwing - materealistische strekking - - gevolgen voor de
maatschappij ---- commune... brrrr!
Carel Vosmaer, 1871
Hoewel het gebruik van de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing de
kern is van deze studie, is er voldoende aanleiding ook enige aandacht te besteden
aan het gebruik van deze term op drie andere terreinen: het onderwijs, het
wetenschappelijk onderzoek en de cultuurfilosofie. Ten eerste omdat er personele
overlappingen zijn: de discussie over het ‘realisme’ op deze terreinen wordt gevoerd
door bekende critici als Carel Vosmaer, J.A. Alberdingk Thijm en Jan ten Brink. De
discussie is bovendien inhoudelijk verwant en - ten derde - maakt een bespreking
van het gebruik van de term ‘realisme’ op andere gebieden dan de kunst- en
literatuurbeschouwing duidelijk waarom hij zo verschillend kan worden gebruikt,
en waarom sommigen bezwaar aantekenen tegen het gebruik van de term ‘realisme’
in de kunst- en literatuurbeschouwing.
Ten eerste wordt de term ‘realisme’ regelmatig gebezigd voor de stroming in de
pedagogie die op de scholen tijd wil vrijmaken voor de natuurwetenschappen. Het
‘realisme’ als pedagogische stroming is weliswaar in 1848 opgenomen in het
Algemeen noodwendig woordenboek van Witsen Geysbeek (zie § 3.1), maar de term
‘realisme’ raakt in deze zin in Nederland pas ingeburgerd bij de discussie rond de
totstandkoming van de wet op het middelbaar onderwijs in de jaren vijftig, die in
1863 zou resulteren in de instelling van de Hogere Burgerschool. De tegenstanders
van het realisme werpen zich op als de verdedigers van het klassieke
beschavingsideaal; de voorstanders stellen dat van het moderne onderwijs praktisch
nut gevraagd mag worden, en benadrukken dat een zekere kennis van de
natuurwetenschappen behoort tot het moderne beschavingsideaal:1 de beschaafde
burger uit de middenstand moet, aldus Jan ten Brink, over natuurwetenschappelijke
kennis beschikken. Hieraan voegt hij echter de waarschuwing toe dat, om de dreiging
van een ‘ultrarealistiesch-technische wereldbeschouwing’ af te wenden, daarnaast
ook de letteren bestudeerd en onderwezen moeten worden.2
Uit Ten Brinks opmerking blijkt dat de oude betekenis van de term ‘realisme’ als
pedagogische richting in de loop van de jaren zestig is samengesmolten met de
cultuurfilosofische betekenis van de term: het realisme is niet alleen een pedagogische
richting, het

1

2

De kwestie komt bijvoorbeeld ter sprake in 1843.01; 1845.01; 1858.04; 1858.05; 1860.11;
1866.05 en 1874.38. Zie voor de tegenstanders van ‘het realisme’ bijvoorbeeld 1856.06;
1860.07; 1863.12; 1864.18; 1868.17. Het realisme wordt verdedigd in 1866.18.
1869.05.
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is een ‘wereldbeschouwing’. Deze verandering - gepaard met een geleidelijke
aanvaarding van enige natuurwetenschappelijk vorming - leidt ertoe dat niet meer
het ‘realisme’ per se, maar het ‘eenzijdig realisme’ in het onderwijs de steen des
aanstoots wordt.3
De term ‘realisme’ wordt ook gebruikt voor de wetenschapsopvatting die empirisch
onderzoek voorstaat en iedere vorm van bespiegeling afwijst. ‘Idealistische’
wetenschappers denken door bespiegeling tot resultaten te kunnen komen; de
‘realisten’ daarentegen beschouwen empirisch onderzoek als de enige methode om
tot de kennis te komen die voldoet aan moderne criteria van wetenschappelijkheid.4
Daarom verzetten de ‘realisten’ zich tegen de Hegeliaanse bespiegelingen van de
marxistische economische leer5 en verguizen ze de historicus Baur, die zich naar hun
oordeel niet door historische feiten, maar door aprioristische stelsels laat leiden, en
zó weinig gevoel toont voor ‘het feitelijk-concrete en individueele’ dat hij het
historische materiaal naar believen deformeerde.6 De geesteswetenschappen moeten
‘realistisch en positief’ zijn, zo stelt S. van Houten in 1871; men heeft ook op die
vakgebieden immers niet met visioenen en idealen, maar met nuchtere feiten te doen.7
De tijd van de ‘exclamatie-aesthetiek’ van Matthijs Siegenbeek en Jeronimo de Vries
is voorbij, schreef Jan ten Brink al eerder in De gids: de moderne
literatuurgeschiedschrijvers moeten werken volgens ‘de historiesch-réalistische
methode’.8 Herhaaldelijk wordt Taine genoemd als de moderne realistische historicus
bij uitstek.9
Het wetenschappelijk realisme heeft een enorme feitenkennis opgeleverd, maar
het gebrek aan betrokkenheid dat inherent is aan de methode van de ‘koude realisten’,10
de ‘verwonderlijke koelbloedigheid’ waarmee het materiaal wordt onderzocht, schrikt
ook af.11 A. Winkler Prins drijft de spot met deze opvatting van het ‘realisme’, die
het spookbeeld koestert van een ‘lid van de positivistische jongelingsvereeniging’
dat onder het uitroepen van de kreet ‘Geef mij realisme, geef mij de natuur gelijk zij
is’ de natuurstudie maakt tot een vloek voor de mensheid. Dat is niet het realisme;
dat is, naar het oordeel van Winkler Prins, ‘niets anders dan ploerterige
oppervlakkigheid’.12

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

1870.19; 1870.20; 1871.21; 1872a; 1872.10; 1872.23; 1872.31; 1872.33; 1875.19.
1861.04 (?); 1861.06; 1861.09; 1866.13; 1873.17.
1874.33.
1870.08.
1871.06. De empirische methode was in de natuurwetenschappen ingeburgerd, maar toen
men deze ook in de geesteswetenschappen wilde invoeren, stuitte dit op hevig verzet. Men
beschuldigt deze nieuwlichters van alles dat voos en vuig is, wat Carel Vosmaer de bekentenis
ontlokt dat, als de invoering van de empirische methode betekent dat men wordt uitgemaakt
voor realist, atheïst, materialist of nihilist, zelfs hij bereid is zich ‘realist’ te noemen (1868.12).
1864.08. Zie ook 1863.05 over de realistische richting van de Leidse classici Bake en
Peerlkamp.
1867a; 1868.16; 1869.02; 1871.28.
1868.06.
1868.15.
1868.10.
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‘Geen klagt zóó algemeen, zóó veelvuldig herhaald, zóó stellig uitgesproken en
daarom ook zóó versleten, als de klagt over den steeds toenemenden materiëlen geest
onzer dagen. Men heeft thans, zoo heet het, geen ander doel voor oogen, dan in den
kortst mogelijken
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tijd de stoffelijke welvaart van den mensch te verhoogen, met voorbijzien, ja met
vertreding van al wat daarbuiten ligt. Godsdienst en zedekunde, abstrakte wetenschap
en kunst, niets vindt meer de belangstelling van vroeger dagen (...)’, aldus P.N. Muller
in 1855.13 Profetieën over de dreigende ondergang van kunst en godsdienst, en
verhandelingen over de noodzaak het ideaal te redden, vormen gedurende de gehele
door mij onderzochte periode een vast thema in de tijdschriften. Tussen 1835 en
1875 wordt veel geklaagd over ‘die rigting op het materiële’, het gebrek aan idealen
en de reductie van de mens ‘tot een egoïstisch koud verstandswezen’, voor wie alleen
het directe nut geldt en dichters niet van belang zijn.14
‘Het Idéaal weggenomen als doel voor het streven, wat blijft er over? Realisme,
Materialisme’, aldus W. Rehburgin 1852, waarmee zich het begin van een
ontwikkeling aftekent die in de loop van de jaren zestig haar beslag zou krijgen: het
gebruik van de term ‘realisme’ in levensbeschouwelijke zin, als synoniem van wat
in modern Nederlands ‘materialisme’ heet.15 Dit gebruik van de term ‘realisme’ kan
worden teruggevoerd op de briefwisseling tussen Goethe en Schiller, en op Schillers
traktaat over de naïeve en sentimentele dichtkunst.16 Schilder gebruikt de term ‘realist’
voor de meer nuchtere, op de werkelijkheid en de praktijk gerichte persoonlijkheid,
en de term ‘idealist’ voor de man of vrouw van de droom en de fantasie. Volgens
Schiller wordt de mens als ‘idealist’ of ‘realist’ geboren en in beginsel kan men dan
ook niet voor of tegen ‘de realist’ of ‘de idealist’ zijn. Negatief oordeelt Schiller pas
over een maatschappij die alleen het persoonlijkheidstype van de ‘realist’
ontplooiingsmogelijkheden biedt of uitsluitend ‘de idealist’ waardeert. De mens als
individu kan zich, aldus Schiller, niet boven zijn persoonlijke aanleg verheffen en is
gedoemd ‘realist’ of ‘idealist’ te zijn; een cultuur als geheel dient er echter voor te
zorgen dat beide persoonlijkheidstypen zich kunnen ontwikkelen omdat een
beschaving die eenzijdig realistische waarden of uitsluitend idealistische dromers
koestert ten onder zal gaan.17
Vaak wordt ‘realisme’ gebruikt ter aanduiding van een praktische, op het hier en
nu gerichte levensbeschouwing, die afkerig is van bespiegeling. Het ideaal van de
zakenman is realistisch, schrijft Margadant bijvoorbeeld in 1862. De zakenman let
niet op het hogere, maar is handig en arbeidzaam, en in die zin is Napoleon het
13
14
15
16

17

P.N. Muller, ‘Iets over de graankwestie in Nederland’, De gids 1855 I, p. 319-342: 319.
d.K. [= J.P. de Keijser], [over] Slechte tijden. Een verhaal voor onzen tijd, door Charles
Dickens, Nieuwe boekzaal 1855 II (Boekbeoordeeling), p. 10-13: 11-12.
1852.02. Zie ook 1857.10; 1867.13; 1871.15; 1872.32; 1872.34; 1873.16; 1873.25; 1874.19.
Ik gebruik bewust de wat vage formulering: ‘kan teruggevoerd worden’. Men was zeker niet
tot in detail op de hoogte van Schillers opvattingen, maar dat het negentiende-eeuwse denken
over kunst en maatschappij doordrenkt is van Schillers gedachtengoed durf ik ten stelligste
te beweren. Zeer uiteenlopende denkers (van Mad. de Staël tot Chateaubriand, van Emerson
en Carlyle tot Friedrich Schlegel en Hegel) lieten zich door Schiller inspireren, en Schillers
noties zijn zo algemeen dat ze geen bronvermeldingen behoeven. De tijdgenoten zijn zich
er ook vaak niet van bewust dat de oorsprong van hun opvattingen in Schillers werk ligt. Als
Schiller in deze tijd expliciet ter sprake komt, is het veelal om zijn kwaliteiten als idealistisch
dichter. Vooral in religieuze kringen geniet hij hoog aanzien als de dichter van de idee.
Ook in kleiner werk heeft Schiller deze gedachte verwoord. ‘Pflicht für jeden’ is de titel van
‘Xenien’ no. 885, die luidt: ‘Immer strebe zum Ganzen und kannst du selber kein Ganzes /
Werden, als dienendes Glied schließ' an ein Ganzes dich an’ (in: Xenien 1796 (ed.
Schmidt/Suphan), p. 103).
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voorbeeld bij uitstek van een realist in de politiek.18 Bij de realist overheerst het
praktisch gezond verstand,19 en het

18
19

1862.01. Voor deze typering van Napoleon verwijst Margadant naar Emerson.
1862.06; 1867.02; 1869.13; 1870.22; 1872.02; 1872.04; 1872.18; 1873.30; 1874.25; 1875.02.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

317
realisme is gericht op wat nuttig is en praktisch. De realistische afkeer van
bespiegelingen en dromerij wordt in het algemeen gunstig beoordeeld, en vandaar
dat Dorbeck in 1853 Goethe kan beschrijven als een ‘het leven waardeerende en
veredelende realist’. Anders ligt het wanneer dit realisme eenzijdig wordt. Dan wordt
het gevaarlijk en vandaar dat dezelfde Dorbeck in 1856 de realist Goethe afschildert
als iemand die geen weet heeft van een betere wereld en zich neerlegt bij het
bestaande.20
Soms wordt ‘realisme’ gebruikt voor de levensbeschouwing die het bestaan en de
waarde van het ideaal ontkent en slechts hecht aan materiële waarden. Toen Napoleon
in Frankrijk aan het bewind was, overheerste het ‘realisme’: de aanbidding van
‘materiëele heerlijkheid’, aldus Thijm in 1862.21 Een dergelijk eenzijdig ‘realisme’
heerste ook bij de middeleeuwse roofridders die dachten dat men bij brood alleen
kon leven.22 Geloof, hoop en liefde zijn volgens dit realisme, dat onder de leuze
‘Dood aan de Poëzie! Leve het Realisme!!’ ten strijde trekt,23 niet meer dan wilde
fantasieën.24 Het is dit gebruik van de term ‘realisme’ waartegen Schopenhauer
bezwaar aantekent: ten onrechte associeert men ‘realisme’ (zijns inziens een term
met een metafysische inhoud) met ‘platheid en gemeenheid (Filisterij)’.25
De verklaring van de realistische levensbeschouwing wordt langs verschillende
wegen gezocht. Soms wordt ze in verband gebracht met nationaliteit of ras. De afkeer
van bespiegeling en de voorkeur voor empirische waarneming behoort ‘wezenlijk’
tot het Russische volkskarakter, schrijft iemand in 1859.26 Het realisme is een
grondtrek van het Engelse karakter, dat zich daarmee onderscheidt van het mysticisme
van de Duitsers, beweert iemand anders.27 Neen, schrijft een Italiaan in 1865: de
Duitsers zijn realistisch van natuur, zij zijn taai en volhardend en weten daardoor op
korte termijn politieke veranderingen door te voeren.28 De Amerikaan,29 de
‘voorpommerse landman’,30 maar bovenal het Nederlandse volk wordt ‘realistisch’
genoemd: ‘wij’ (om met Jonckbloet te spreken) zijn een nuchter volk, vol plastische
zin, geneigd tot waarneming en zowel in doel als in middelen bereid ons te binden
aan de wereld hier en nu.31 Daarnaast wordt herhaaldelijk verband gelegd tussen dit
realisme en het jodendom.32 Veel vaker echter wordt de realistische
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

Zie respectievelijk 1853.02 en 1856d. Zie ook 1867.10.
1862.03.
1872.21. Vergelijk 1871.13, waar Doorenbos stelt dat ‘zelfs zij die zich realisten noemen’
weten dat bij brood alleen niet te leven valt.
1874.15.
1866.07; 1873.18.
1868.20.
1859.12.
1856.04.
1865.08.
1866.04.
1869.08.
1873a. In 1868h spreekt Jonckbloet in een (door hemzelf gemaakt?) register de eerste keer
over ‘de realistische natuur van onze landaard’. In 1872 zegt hij aan het einde van het tweede
deel van de Geschiedenis dat de Nederlander ‘te kalm, te nuchter, te realistisch’ is om veel
fantasie te hebben. In het eerste deel van de herziene uitgave van de Geschiedenis (1873a)
wordt hij niet moe te herhalen hoe realistisch het Nederlandse karakter is.
1863.06; 1863.10; 1872.20; 1873.28.
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van onze eeuw is het realisme’, schrijft A. Kuyper in 1871,33 en hij is niet de enige
en zeker niet de eerste die dit constateert. De ‘heerschende geest van het tijdperk’
eist waarheid, schreef Van der Bilt la Motthe al in 1859,34 en herhaaldelijk wordt
vastgesteld dat ‘de realistische richting’ het contemporaine leven en streven beheerst.35
Zij, die ‘realisme’ gelijkstellen met een levenshouding die alle vormen van idealiteit
(dus ook geloof en kunst) als holle verzinsels verwerpt, hebben uiteraard geen goed
woord over voor het realisme. Europa dreigt te verzinken in ‘den poel, waarin alle
levensvreugde verzinkt en die realisme heet’, schrijft De tijdspiegel bijvoorbeeld in
1875.36 Ingewikkelder is het wanneer men op enigerlei wijze onderscheid wil
aanbrengen tussen een gewenst realisme en een eenzijdig realisme.37 Langs
verschillende lijnen worden oplossingen gezocht. De simpelste is die van L.S.P.
Meijboom, Aart Admiraal en Carel Vosmaer: ‘Alomvattend en niet uitsluitend moet
onze leer zijn’, dicht Vosmaer in 1874: ‘het idealisme verschaft ons / 't Al en het
hoogste zoo min, als 't realisme dat doet’.38 Vosmaer wil zowel realisme als idealisme,
en vandaar ook dat hij geen eensluidend antwoord geeft op de vraag of men ‘realist’
of ‘idealist’ moet zijn.39 Ook Aart Admiraal zou niet graag realistische waarden als
arbeidzaamheid en nuchterheid bestrijden, maar geeft het onderwijs tot taak dit
realisme ‘gezond’ te houden door die vlijt en het ontzag voor feiten dienstbaar te
maken aan een hoger godsdienstig ideaal.40 Van beide wat, dat is de eenvoudigste
oplossing.
‘Wij willen liever de laatsten dan de eersten zijn om de realistische rigting van
onzen tijd te wraken’, schrijft De tijdspiegel in 1860; ‘Wordt zij welligt wat te ver
gedreven, 't is haar vergeven, zoo als elke reactie verschoonbaar is; en in ieder geval
is zij het krachtige geneesmiddel tegen ziekelijke dweeperij, tegen ongegrond
vooroordeel, tegen 't blind volgen van hetgeen is, omdat het is’. En dan volgt de
belangrijke toevoeging: ‘Die rigting eischt onderzoek, zij is innig verbonden met
kritiek, en kritiek is het behoud der maatschappij, der wetenschap, der kunst. In
zooverre huldigen wij die rigting, maar wel betreuren wij het, dat zij ook op het
gebied van het schoone de overheerschende is’.41 Het realisme wordt uitsluitend op
maatschappelijk en wetenschappelijk terrein opportuun geacht, maar moet geweerd
worden uit de kunst. De oplossing wordt vaker langs deze weg gezocht: juist in een
materialistische tijd, zo schrijft Jan ten Brink, moet de kunst zich op het ideale
33
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1871c.
1859.11.
1860.13; 1864.14; 1866.16; 1867.09; 1869.08; 1871.12; 1872.25; 1873.19; 1873.29; 1874a.
1875.29. Zie daarnaast 1861c; 1861.10; 1862.06; 1864.14; 1867.14; 1872.19; 1872.36;
1873.19; 1874.14; 1875.25.
De discussie over het (eenzijdig) realisme in het onderwijs betreft de vorming van het individu;
de discussie over het (eenzijdig) realisme die hier ter sprake komt, betreft de samenleving
als geheel.
1874.27. Zie ook 1840a.
1872.40. Zie ook 1872.39. Ik betwijfel dan ook ten zeerste of Vosmaer het als een compliment
zag dat Elise A. Haigthon, die ‘realisme’ alleen pejoratief gebruikt, Vosmaer als ‘platonist’
en ‘idealist’ de hemel in prijst (1873.18).
1872a. Zie ook 1872.17
1860.13, cursivering van mij, TS.
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zich verzelfstandigen,
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1865a, waar Ten Brink reageert op Feydeau die beweert dat het nuttige, het stoffelijke, de
geest der eeuw is, en dat men van de kunstenaars niet mag verlangen dat zij zich onttrekken
aan deze alle idealen vernietigende tendens.
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en bijvoorbeeld de wetenschap zich van de godsdienst losmaakt, maar het is niet de
enige weg.
‘Realisme, vooral in kunstenaars en in vrouwen, is verderfelijk - en in den jongeling
is die rigting zeer stellig een akeligheid’.43 Niet alleen de kunst is een bastion van het
idealisme, ook ‘de vrouw’ heeft tot belangrijke taak tegenwicht te bieden aan het
eenzijdig realisme. De vrouw vertegenwoordigt het gevoel, de liefde, het geloof en
zij moet de wereld ervoor behoeden ten onder te gaan aan een eenzijdig realisme.44
Dit nieuwe inzicht over de taak van de vrouw in de moderne samenleving inspireert
in 1875 de Engelse dichteres Elizabeth Browning tot een jubelzang op het huwelijk
als de ultieme mogelijkheid realisme en idealisme te verzoenen: ‘Realisme en
idealisme, vrij van alle onvruchtbare overdrijving, zouden in heiligen bond samen
arbeiden aan 't grootsche werk van de herschepping der wereld’.45
Verschillende aspecten komen samen in de verhandeling ‘De kunst en hare
roeping’, die in 1875 in de Kunstkronijk verschijnt. ‘Ik zal in het algemeen geen
kwaad spreken van het réalisme in de maatschappij’, schrijft Nina: ‘Het zit in de
lucht en is de natuurlijke ontwikkeling van vroegere toestanden’ en is dus in
overeenstemming met zowel de tijdgeest als het Nederlandse karakter. ‘Maar
tegenover die vlucht op praktisch gebied, zou ik nog zoo gaarne de vlucht blijven
behouden van het genie ook op het gebied van den geest. Dat de kunstenaars althans
een geopend oog mochten hebben voor het idéale (...). Dat zij, ten minste tussen de
stoommachines en het geraas der fabrieken door, ons bijwijlen kwam troosten over
de vermoeijenis van het leven’, immers, de ware kunstenaar is ‘profeet in dien zin,
dat hij trots materialisme en naturalisme, toch eeuwig blijft getuigen van eene
onzichtbare wereld’.46
In verschillende discussies spelen verschillen van mening over de betekenis van de
term ‘realisme’ een rol. In 1873 bijvoorbeeld schrijft Lytton Bulwer een roman over
het ‘realisme’ van de moderne tijd. De tot het conservatisme bekeerde Bulwer schildert
het realisme als de overtuiging die spot met het ideaal en in geloof, opvoeding noch
dagelijks leven naar andere dan materiële waarden haakt. Dit ‘realisme’ wordt door
Bulwer gelijkgesteld met ‘liberalisme’. Het is volgens een Nederlandse criticus echter
niet het realisme in het algemeen, maar alleen het vulgaire realisme, dat spot met
godsdienst en vooruitgang; er is daarnaast geen enkele reden om het vulgaire realisme
gelijk te schakelen met ‘liberalisme’ en ‘vooruitgangsgeloof’.47
Ten tweede moeten de reacties op de onverkwikkelijke antisemitische brochure
van Tideman uit 1870 nogmaals aan de orde komen. Tideman beschrijft de joden als
de prototypen van de realisten in slechte zin; neen, zegt Van Limburg Brouwer, de
joden zijn
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1871.22. Zie ook 1874.40, waar Aart Admiraal spreekt over ‘de machtsoverschrijding van
het realisme’ en ervoor pleit ‘de realistische stroom in zijn bedding terug te drijven’.
1867a. Zie ook 1875.29, waar het realisme alleen negatief wordt beoordeeld en de vrouw
tot taak krijgt ‘den onzaligen hartstocht der werkelijkheid’ te verbrijzelen.
1875.33.
1875.16.
1873.14 en 1874.42.
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geen realisten, want zij hebben gevoel voor schoonheid en poëzie; Vos stemt in met
Tideman en legt er bovendien de nadruk op dat dit realisme ook kenmerkend is voor
de moderne tijd. Thooft komt tegen deze opvatting in het geweer: ten eerste bestrijdt
hij, als Van Limburg Brouwer, dat joden het slechte realisme zouden
vertegenwoordigen; ten tweede bestrijdt hij dat de moderne tijd realistisch zou zijn
in de materialistische zin van het woord: de moderne tijd is realistisch omdat ze
praktisch is.
Ten slotte wil ik de reacties memoreren op Jonckbloets betoog over het realisme
van het Nederlandse volkskarakter. Navolging vindt Jonckbloet bij Kneppelhout,
die - onder verwijzing naar de discussies over de verhouding kunst en nationaliteit
op het Taal- en letterkundig congres van 1874 - stelt dat één blik op de moderne
Nederlandse schilderkunst duidelijk maakt dat ‘de begrippen nationaliteitsgevoel in
't algemeen en “nationaliteit in de kunst” in het bijzonder’ geen ijdele begrippen
zijn.48 Niet iedereen onderschrijft dit standpunt. Als de Nederlandse kunst van het
verleden ‘realistisch’ was, behoeft dit, zo schrijft Jacob Winkler Prins, niet te
betekenen dat de Nederlanders ook in de toekomst ‘realistisch’ zullen zijn, waarbij
hij impliceert dat niet het volkskarakter, maar de Nederlandse schildertraditie
‘realistisch’ is.49 Een andere weg wordt aangewezen door Aart Admiraal, die in 1874
zegt dat sommige moderne kunstcritici ‘realisten zijn. Realisten, even als de massa’.50
Uit deze opmerking klinkt een zeker standsgevoel door en hoe belangrijk dit motief
kan zijn, blijkt in 1875, wanneer J.J. Schot stelt dat niet de Nederlander in het
algemeen realistisch is, maar de klasse der burgerij. Of de kunst realistisch is, hangt
niet af van het nationale karakter, neen, ‘de politiek is het fatum’. Waar de burgerij
erin is geslaagd de macht te grijpen is de letterkunde ‘realistisch’, en vandaar dat de
Nederlandse, de Engelse en de Amerikaanse kunst- en letterkunde ‘realistisch’ zijn,
de Franse soms, de Duitse nooit. Volgens Schot zijn tijdgeest, nationaliteit noch ras
doorslaggevend, maar is de politieke constellatie bepalend.
Zo blijkt dat de term ‘realisme’ vóór 1860 vrijwel alleen in wereldbeschouwelijke
zin wordt gebruikt wanneer ook Goethe en/of Schiller ter sprake komen. Na 1860
worden de termen ‘realisme’ en ‘idealisme’ in conservatieve kringen steeds vaker
in wereldbeschouwelijke zin gebruikt. Vanaf 1870 wordt er steeds vaker negatief
gesproken over het ‘realisme’ van de moderne tijd, waarbij vaak de jeugd, de
kunstenaars en de vrouwen worden aangewezen als de verdedigers bij uitstek van
de hogere waarden die in de gewone wereld niet passen.

48
49
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1875.23.
1874f.
1874.28.
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12 Tegenstanders van de term ‘realisme’ in de kunst- en
literatuurbeschouwing
Men went zich aan, met woorden te schermen, zonder zich af te vragen,
of ook soms de begrippen, die ze uitdrukken, het wezenlijke zijn, en hun
geschiedenis niet datgene is, waarop het aankomt. Men gedraagt zich
alsof die woorden een even onveranderlijke waarde hadden, als de
letterteekens in een stelkundige berekening (...) niet minder onjuist zijn de
uitkomsten van een redeneering in woorden, indien een zelfde woord de
meest tegenstrijdige begrippen te kennen geeft, en toch als term met
vaststaande beteekenis wordt aangewend.1
Hendrik Betz, 1875
‘Talen zijn vogelvry. Elke uitdrukking is 't eigendom van wie 'r vangt’ luidt het aan
Multatuli ontleende motto dat ik hoofdstuk 8 meegaf. Multatuli zelf heeft zich, op
enige spottende opmerkingen na, niet over het ‘realisme’ uitgelaten, en het is
opvallend dat ook andere belangrijke schrijvers en critici uit de tweede helft van de
negentiende eeuw in de vorige hoofdstukken schitteren door afwezigheid. Conrad
Busken Huet, die dé Nederlandse criticus van deze periode zou zijn, maakt slechts
in de marge wat opmerkingen over het realisme. Voor Allard Pierson, van wie in
deze periode verschillende esthetische studies verschijnen, geldt hetzelfde. En waarom
ontbreekt Johannes van Vloten, die het ene geschrift na het andere publiceert over
contemporaine en oude letterkunde, beeldende kunst en esthetica? Waarom zijn deze
schrijvers zo weigerachtig bij het in gebruik nemen van de term ‘realisme’? Waarom
hebben zij het woord ‘realisme’ niet gevangen? De bezwaren tegen het gebruik van
een term als ‘realisme’ vallen in vier categorieën uiteen.
Het is een gemeenplaats dat het negentiende-eeuwse culturele leven wordt
gedomineerd door de dominees,2 maar in mijn overzicht van de vindplaatsen van de
termen ‘realisme’ tussen 1855 en 1859 zijn de predikanten opvallend afwezig. Dat
is geen toeval. Het is niet omdat zij de ontwikkelingen in de contemporaine kunst
en literatuur niet nauwgezet volgden - J.J.L. Ten Kate, S. Hoekstra Bz. en vele anderen
leggen in allerlei geschriften getuigenis af van hun levendige belangstelling voor de
eigentijdse kunst en literatuur in binnen- en buitenland - maar zij weten te veel van
de geschiedenis van de filosofie om de

1
2

B. [H.J. Betz], ‘Een Sokratisch gesprek’, Levensbode 1875, p. 584-64: 585.
De eerste klachten over de macht van de dominees worden geuit door de Belgische auteur
J. de Geijter, die het aan de ‘dominocratie’ wijt dat in de Nederlandse letterkunde geen
mensen voorkomen, maar ‘slechts beelden zonder brein en hart, zonder driften, mummiën’.
In de Nederlandse letterkunde ontbreken zijns inziens waarheid, natuur en leven. De Geyters
artikel over ‘Multatuli’ verscheen in het Nederduitsch tijdschrift 1866 I, p. 65-90. Op p. 66
beweert hij: ‘Bij onze Noorderbroeders is de letterkunde schier gansch in de macht der
dominé's, even als in vroeger tijd het boekenschrijven het vak was van kloosterlingen’. De
Geyter wordt besproken door Alexius van Staden (J. ten Brink) in Nederland 1867 II, p.
367-385: 379. Sinds de Tachtigers is het een cliché om de literatuur van de negentiende eeuw
te betitelen als domineesliteratuur. Zie ook G. Brom, De dominee in onze literatuur z.j.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

322
term ‘realisme’ te willen gebruiken. ‘De woorden idealisme en realisme loopen niet
in het wild, zijn geene schapen zonder herder, maar hebben eene bepaalde
philosophische beteekenis’.3 De eerste Nederlandse woordvoerders over het realisme
zijn Tobias van Westrheene, Carel Vosmaer, D. Dorbeck, C.W. Opzoomer en ene
J.M. Wat deze scribenten verbindt is dat geen van hen systematisch filosofisch
onderwijs aan de universiteit heeft gevolgd.4 Tobias van Westrheene heeft niet aan
de universiteit gestudeerd, en hetzelfde geldt (naar ik aanneem) voor de schrijver in
het Nieuw Nederlandsch magazijn,5 terwijl D. Dorbeck geen theologie of letteren
maar medicijnen studeerde,6 en C.W. Opzoomer en Carel Vosmaer van huis uit
juristen zijn. Als autodidacten op het gebied van de kunst en de filosofie kunnen zij
ongehinderd door enige schoolse kennis de term ‘realisme’ wel bezigen.7 In 1859
gebruiken de theologen J.J. van Oosterzee en J. ten Brink de term ‘realisme’. Enig
snobisme is Ten Brink niet vreemd wanneer hij zich door het gebruik van het accent
aigu (réalisme) tracht te onderscheiden.8 Het hoge opleidingsniveau van de
Nederlandse critici is een van de verklaringen voor de langzame aanvaarding van de
term ‘realisme’ in de Nederlandse kritiek. Dat ‘realisme’ een term is uit de filosofie
is echter niet de enige reden dat er bewaren zijn.
Velen achten ‘realisme’, als alle ismen, een grootsprakig woord, zo blijkt bijvoorbeeld
uit een recensie in Los en vast van een studie over Ethisch idealisme, een titel waarop
de recensent als volgt reageert:
Dat Isme zegt ‘reken op iets geleerds, op iets diepzinnigs, op dialectiek,
bespiegeling, iets isme-achtigs’. En het boek liegt in dit opzicht niet. De
Ismes zijn hier volkomen op hun plaats, zij kijken elkaar niet aan, alsof
zij in vreemd en zonderling gezelschap waren, zooals hun wel eens gebeurt,
wanneer zij, bij gelegenheid van een zoogenaamde populaire- of
volksvoorlezing te voorschijn gehaald en aan een gezelschap van zwarte
smidsknechts en witte broodbakkers worden gepresenteerd, die hen
3
4

5
6
7

8

1868.20.
Welke opleiding J.M. heeft gevolgd weet ik niet. Precieze gegevens over de inrichting en de
stof van de gezamenlijke propedeuse voor juridische, theologische en medische studenten
heb ik niet kunnen achterhalen, maar volgens Wingelaar verandert er tussen 1815 en 1877
nauwelijks iets aan de inhoud van de collegestof (K. Wingelaar, Studeren in Utrecht in de
negentiende eeuw. Een onderzoek naar het hoger onderwis en met name naar de studenten
aan de Utrechtse universiteit in deperiode 1815-1877 (1989), p. 16-18). Zie over het
propedeutisch programma van de theologische en juridische faculteiten ook: M. Groen, Het
wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815-1980. Een onderwijskundig overzicht,
Deel 8 (Letteren) [1986], p. 8.
1855a.
Dorbeck heeft niet gestudeerd aan de universiteit, maar aan de geneeskundige scholen van
Alkmaar en Haarlem. Hij promoveerde in 1861 in Jena.
In 1855 schrijft ene A.G.W. in de Algemeene kont- en letterbode dat hij niet gerekend wenst
te worden tot ‘de materialisten, de naturalisten en de realisten in de kunst’ (zie 1855.03).
Mijns inziens spot deze recensent met het onoordeelkundig gebruik van de term ‘realisme’
in de kunstkritiek en is deze recensie dus niet, zoals Alexander Ver Huell vermoedt,
geschreven door T. van Westrheene. (Zie over de levenslange gramschap van Ver Huell
jegens Van Westrheene als gevolg van dit vermoeden: Jan Servoets, Alexander Ver Huell
(1822-1897). Een levensbeschrijving (1992), p. 119.)
1859.07.
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ben. Doch hier zijn zij op hun plaats, zij vinden hier al hunne deftige en
strenge confraters bij elkaar, met toga en bef aan. Zij kijken, als gewoonlijk,
niet allen even vriendelijk - en Idealisme kan 't niet vinden met Positivisme
en Materialisme. (...) De Ismes hebben hun recht in de wereld (...). De
Ismes preeken niet en zij zijn niet sentimenteel en laten zich niet van de
wijs brengen door hun gevoel; maar zij redeneeren over de teederste
aangelegenheden, alsof't zoo maar niets was (...). Zoo de Ismes, zij doen
wat hun ambt is.9
In de loop van de achttiende eeuw ontstond de gewoonte het achtervoegsel ‘-isme’
te gebruiken om de kern van een opvatting te karakteriseren en dit verklaart de
populariteit van ismen (als materialisme, naturalisme, pantheïsme en idealisme) in
schoolboeken en overzichtswerken.10 Hierdoor groeide echter tegelijkertijd de
achterdocht tegen de gebruikers van dergelijke termen, die daarmee immers
suggereren dat zij overzicht hebben over de materie, maar vaak slechts
schijngeleerdheid etaleren. De ismen zijn ‘schooltermen’, zoals Thijm zegt: ‘De
generatiën hebben behoefte aan rezumees: ze kunnen niet wachten: men rezumeert
dus maar vast, voor dat men de gegevens bij elkaâr heeft; zelfs wetende, dat ze weinig
waard zijn’.11 Vandaar ook dat de hierboven geciteerde criticus het gebruik van ismen
wel toestaat voor een kleine kring van ingewijden, maar niet in een lezing voor breder
publiek van ‘smidsknechten en broodbakkers’. Deze weerzin tegen ismen is in de
tweede helft van de negentiende eeuw bij meer critici aan te treffen. De filosofie is
‘op onze akademiën tot 'n specialiteit gemaakt’, schrijft Multatuli in Idee 794,
waardoor velen in de mening verkeren dat voor filosoferen ‘'n diploom nodig was,
veel Grieks, en ismen of anen’.12 Beets moppert over ‘kunsttermen en
stadhuiswoorden’,13 en Van Vloten klaagt naar aanleiding van Piersons gebruik van
de termen ‘positivisme’ en ‘naturalisme’ over ‘een nietszeggende, maar 't oordeel
verbijsterende schoolnaam’, terwijl hij al eerder had gewaarschuwd dat men
‘materialist’, ‘atheïst’ en dergelijke benamingen ‘van geheel onbestemde beteekenis
(...) aan hen moest overlaten, die er, in hun bekrompenheid, menschen meê naar 't
hoofd gooyen, wier streven boven hun bereik gaat’.14
Een derde belemmering bij de aanvaarding van de term ‘realisme’ is het feit dat de
woorden die op -isme eindigen bij taalpuristen niet in de smaak vallen. Verschillende
scribenten zijn van oordeel dat ‘realisme’ (als alle ismen), een barbarisme is: ‘(...)
9
10
11
12
13
14

Jo. de Vries, ‘Bij een brandend vuurtje’, [over] Ethisch idealisme, door I.J.L.C. De
Bussy, Los en vast 1875, p. 325-351: 343-345.
Ik spreek over ‘ismen’ als ik in het algemeen doel op de termen die op het suffix -isme
eindigen.
1874.03.
Multatuli, Idee 794, in: Volledige werken IV, p. 513-514. Zie voor Multatuli's bezwaren
tegen ‘isten’ en ‘anen’ ook Idee 102 (Volledige werken II, p. 332).
1865.03.
Respectievelijk [anon.] [J. van Vloten], ‘Piersons misverstand omtrent Vinet’, [over] Over
Alexandre Vinet. Eene voorlezing, van Dr. A. Pierson, Levensbode 1872, p. 243-256: 245;
en [anon.] [J. van Vloten], ‘Een schrander en welmeenend godgeleerde’, [over] Mélanges
de critique religieuse, door Edmond Scherer, Levensbode 1866 III, p. 32-46: 42. (Mea
Mees-Verwey, De betekenis van Johannes van Vloten. Een bibliografie met inleiding (z.j.),
no. 372 en 147.)
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vormen in eene Inwijdingsrede in de Nederlandsche taal’, verontschuldigt Nicolaas
Beets zich in de inaugurale rede die hij in 1875 in Utrecht uitspreekt.15 Ook Thooft
betreurt het dat de filosofen zulke vreemde woorden gebruiken, en in plaats van
‘realisme’ niet de goed-Nederlandse uitdrukking ‘Werkelijkheids-leer’ gebruiken.16
Woordvorming met behulp van het achtervoegsel -isme wordt gezien als onnederlands
en in de Nederlandse grammatica's uit de negentiende eeuw wordt het suffix -isme
niet genoemd.17
Twee factoren zijn van belang ter verklaring van de afwezigheid van het -isme in
de Nederlandse spraakkunsten van de negentiende eeuw. Ten eerste gaan de lijsten
van achtervoegsels terug op het overzicht van de afleidingsregels die Lambert ten
Kate in 1723 publiceerde in zijn Aanleiding tot de kennis van het verhevene deel der
Nederduitsche sprake.18 Het achtervoegsel -isme werd echter vooral na 1750
produktief.19 Tot het midden van de negentiende eeuw wordt er geen nieuw
systematisch onderzoek verricht naar woordvorming door middel van achtervoegsels.20
Ten tweede wordt het -isme niet gezien als een Nederlands achtervoegsel. J.J. Salverda
de Grave rekent de ismen tot de ‘Nieuwgevormde woorden met Franse elementen’,
woorden waarbij een Frans suffix verbonden wordt met een Frans stamwoord. Als
voorbeelden noemt hij ‘impressionisme’ en ‘obstruktionisme’.21
15

16
17

18

19

20

21

Nicolaas Beets, Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de
aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den
16. Maart 1875 (Utrecht 1875), p. 14. Zie ook 1868.07.
1870i p. 101.
In de grammatica's wordt wel veel aandacht besteed aan de afleiding van woorden door
middel van achtervoegsels als -aard, -achtig, -baar, -dom, -heid, -nis en -schap. Zie bijv. Mr.
B.H. Lulofs, Gronden der Nederlandse woordafleidkunde, enz. (1833). Volgens
Noordegraafwordt in de tweede helft van de negentiende eeuw vooral gebruik gemaakt van
de spraakkunsten van W.G. Brill (de Hollandsche spraakleer uit 1846 en de Nederlandsche
spraakleer uit 1849) en van de Beginselen der Nederduitsche spraakleer voor schoolgebruik
van G. Kuijper, Hzn, waarvan tussen 1844 en 1865 acht drukken verschijnen (zie J.
Noordegraaf, ‘Jacob van Lennep en zijn Vermakelijke Spraakkunst’ (1985), [p. 12].) In deze
grammatica's ontbreekt het -isme.
Zie bijv. Mr. B.H. Lulofs, Gronden der Nederlandse woordafleidkunde, enz. (1833), p. 60-61,
107-108, 138 en 139. Dezelfde lijsten bijvoorbeeld ook in de Nederlandsche spraakleer van
D. de Groot uit 1868 (p. 124, 132-136) die het -isme niet opneemt in de lijst ‘achtervoegsels,
waardoor men van bestaande woorden nieuwe woorden vormt’ of in de lijst ‘uitgangen die
abstracte zelfstandige naamwoorden vormen’, waartoe hij rekent: -age; -dom en -schap; -e,
-te of-heid; -ie, -ij; -ing en -nis; -st.
Zie H. Wellmann, ‘Zur Problematik einer wissenschaftlichen Sprachpflege: Die “Ismen”’
(1969), p. 124-126 en de inleiding van R. Koselleck bij Geschichtliche Grundbegriffe (1972),
p. xvii. Volgens J. Erben (Einführung in die deutsche Wortbildungslehre (1983), p. 48 en
131) worden al in het Middelhoogduits enkele leenwoorden op -ist overgenomen, terwijl het
suffix -isme sinds de zestiende eeuw in het Duits is opgenomen. In W. Henzens studie
Deutsche Wortbildung ((1965), p. 168) komt het -isme echter in het geheel niet ter sprake,
en wordt slechts kort aandacht geschonken aan -ist als een van de ‘Personalbezeichnungen
mittels fremder Suffixen’ als het middeleeuwse ‘Papist’ en ‘Romanist’ en het
zeventiende-eeuwse ‘Drogist’ en ‘Naturalist’.
Zie over de groeiende wetenschappelijke belangstelling voor woordvorming door middel
van achtervoegsels in de tweede helft van de negentiende eeuw: J. Bourquin, La dérivation
suffixale (théorisation et enseignement) au XIXe siècle (1980), p. 576.
J.J. Salverda de Grave, De Franse woorden in het Nederlands (1906), p. 336.
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Griekse oorsprong van het suffix -isme, maar oordelen verschillend over de weg
waarlangs het in de westerse talen is verspreid. Het blijkt dat Nederlandse, Engelse
en Duitse taalkun-
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digen -isme overwegend beschouwen als een Frans achtervoegsel; de Franse
taalkundigen zien het als een Latijnse vorm die sinds 1800 vooral onder Duitse
invloed aan populariteit heeft gewonnen. Het is alsof niemand voor de ismen
verantwoordelijk wil zijn.22
In Le métalangage (1978) onderzoekt Josette Rey-Debove hoe een taal met
leenwoorden omgaat en zij beschrijft welke middelen men gebruikt om de weerstand
tegen de vreemdeling te overwinnnen. A. de Meijer-Concas vat haar resultaten als
volgt samen:
In een eerste stadium wordt eerst het woord in de eigen taal genoemd of
gedefinieerd en krijgt het een autonymisch commentaar, dan volgt het
vreemde woord: ‘... quelques bouts de saucisson nommé chorizo’. Daarna
wordt de volgorde omgedraaid: eerst wordt het vreemde woord genoemd,
dan volgt het commentaar, en aan het einde staat het woord in de eigen
taal of volgt een definitie: ‘j'étais au milieu d'un nid de (...) coucarachas,
commes les Espagnols appellent certains insectes abominables de nos pays
tropicaux’. Het vreemde woord is dan altijd gecursiveerd. Weer een stadium
later is de eigen taal zozeer gewend aan het vreemde woord dat commentaar
niet meer nodig is, de cursivering is dan voldoende. Als de term volkomen
geaccepteerd is verdwijnt de autonymische connotatie tenslotte helemaal.23
Aanvankelijk wordt de term ‘realisme’ inderdaad vaak gecursiveerd en van
commentaar voorzien. Rond 1875 wordt de term ‘realisme’ door velen niet meer als
een leenwoord behandeld: de cursivering en het commentaar verdwijnen.
De vorming van woorden met behulp van -ist komt in de negentiende-eeuwse
Nederlandse spraakkunsten wel aan de orde. De standaardvoorbeelden zijn ‘bloemist’,
‘drogist’ en ‘fluitist’. Het suffix -ist wordt behandeld als een niet-Nederlands
22

23

De Nederlander De Grave spreekt over een Frans suffix. Engelse grammatica's spreken van
‘A common noun-forming word-final element, derived through Middle-English and French
-ism(e) from Greek (i)smos’ (L. Urdang, Suffixes and other word-final elements of English
(1982), p. 203). Volgens Duitse grammatica's kwamen de ismen tussen 1500 en 1700 vooral
in Grieks-Latijnse vorm terecht in de Duitse taal, terwijl ze in de achttiende en de negentiende
eeuw uit het Frans worden overgenomen (W. Fleischer, Wortbildung der Deutschen
Gegenwartssprache (1983), p. 194). De Franse taalkundige Darmesteter hecht minder aan
die Griekse oorsprong en behandelt het -isme onder de Latijnse uitgangen. Het -isme vond
volgens hem in de Middeleeuwen in Frankrijk brede verspreiding via het Latijn van de
scholastici en kwam via de geleerdentaal terecht in het gewone taalgebruik (A. Darmesteter,
De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française et des lois qui la régissent
(1877), p. 208-209). ‘Les suffixes grecs ont de bonne heure passé en latin, et ils s'y sont si
complètement naturalisés, qu'on peut à bon droit oublier leur origine grecque’ (p. 208).
Terwijl Duitse taalkundigen ervan uitgaan dat de ismen in de achttiende en negentiende eeuw
uit het Frans in het Duits overgenomen worden, wijt Darmesteter het toenemende gebruik
ervan na 1800 in het Franse filosofische jargon juist aan Duitse invloed. Met de filosofie van
Kant zijn volgens hem vele Duitse woorden die oorspronkelijk uit het Latijn of Grieks
stammen in de Franse taal doorgedrongen. Hij wijst op ‘transcendentaal’, ‘subjectief’ en
‘objectief’, en ook op het achtervoegsel -isme (p. 259). Kant had inderdaad een opmerkelijke
voorkeur voor ismen, zoals blijkt uit Wellmanns overzicht van Kants taalgebruik (‘Die
“Ismen”’, p. 125).
A. de Meijer-Concas, ‘Tussen vreemd en eigen: Het cursief als bemiddelaar’ (1987),
p. 232. J. Rey-Debove behandelt deze aspecten in § 4.2.2.3.1 (‘Marques graphiques’)
en § 6.1.2 (‘Connotations langagière réflexive’).
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achtervoegsel: ‘Naar den sterken klemtoon te oordeelen, schijnt het een
basterdachtervoegsel, uit het grieksch-latijnsche ista, in 't Fransch iste gevormd’.24
Brill spreekt over een achtervoegsel

24

Mr. B.H. Lulofs, Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde, in een' bevattelijken trant
voorgedragen. Tweede druk. Herzien door Dr. A. de Jager (1860).
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dat in ‘slechts weinige woorden’ wordt gebruikt25 en Cosijn spreekt over ‘de
bastaarduitgang -ist’ in woorden als ‘violist’ en ‘solist’.26 In 1886 verschijnt een
nieuwe bewerking van Cosijns Spraakkunst; Jan te Winkel voegt aan diens bespreking
van het achtervoegsel -ist de volgende opmerking toe:
De uitgang -ist wordt ook gevoegd achter eigennamen van personen, om
de aanhangers hunner school of partij aan te wijzen, bijv. Calvinist,
Jansenist, Labbadist, Darwinist. De leer of methode zelf wordt door den
uitgang -isme gevormd. (...) Evenals den uitgang -ist gebruikt men ook
hier den uitgang -iet (Gr. -ites), bv bij Mennoniet, en vooral ook -aan of
-iaan, lt. -anus, als bij Lutheraan, Arminiaan, Kantiaan, Hegeliaan,
Thorbeckiaan.27
Te Winkel is daarmee de eerste Nederlandse taalkundige die in geschrifte getuigt
van de produktiviteit van het achtervoegsel -isme.28 De betekenis van dit achtervoegsel
omschrijft hij neutraal als ‘de leer of methode’.
Het belangrijkste probleem van de termen op -isme is echter dat ze veelal niet als
neutrale termen worden beschouwd, en dat vormt het vierde, en belangrijkste obstakel
bij de positieve aanvaarding van de term ‘realisme’. In 1871 verschijnt van Abraham
Kuyper de brochure Het modernisme een fata morgana op christelijk gebied.
Verschillende critici reageren op Kuypers neologisme ‘modernisme’. Waarom heeft
Kuyper ‘het eenigszins vreemde woord’ ‘modernisme’ gebezigd en niet, als te doen
gebruikelijk, gesproken over ‘moderne richting’ of ‘moderne theologie’? G. van
Gorkum beschouwt het als aandachttrekkerij: ‘Met het oog op de bekoring der
nieuwheid was er zeker iets voor te zeggen. “Modernisme” is minder versleten dan
elke andere benaming van dezelfde zaak. Daarbij trekken de isme's bij ons te lande
in den regel ook meer dan gewone opmerkzaamheid’.29 Niet iedereen oordeelt echter
zo luchtig. Met de uitspraak: ‘De uitgang isme wijst op een eenzijdige ontaarding’
opent J. de Bosch Kemper in het Volksblad een beschouwing over het modernisme,
waarin uitvoerig wordt ingegaan op het onderscheid tussen ‘het moderne’ en ‘het
modernisme’:
25
26
27
28

29

W.G. Brill, Nederlandsche spraakleer ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs
(1871), p. 76. Hij wijst op ‘bloemist’ en ‘klokkenist’.
P.J. Cosijn, Nederlandsche spraakkunst. Etymologie (1881).
P.J. Cosijn, Nederlandsche spraakkunst. Etymologie. Bewerkt door Dr. Jan te Winkel
(1886).
De ismen zijn wel voorwerp van onderzoek, maar dan in andere zin. De term ‘ismen’ wordt
gebruikt als verzamelnaam voor ongewenste woorden van vreemde afkomst als gallicismen,
germanismen en anglicismen. Zie bijvoorbeeld Potgieters oproep meer aandacht te besteden
aan het behoud van de Nederlandse taal, opdat ‘de ismen (...) zouden verdwijnen’ (De gids
1840 I (Boekbeoordeelingen), p. 261). Zie ook de vele oplagen van de lijsten met
Nederlandsche woorden en uitdrukkingen ter vervanging van -ismen die het Algemeen
Nederlandsch Verbond in de eerste helft van de twintigste eeuw uitgeeft. Multatuli heeft een
zwak voor dit gebruik van het suffix -isme en spreekt bijvoorbeeld over ‘zeemanismus’ (Idee
242 [Volledige werken II, p. 694]), ‘amsterdamismus’ (Idee 409 [Volledige werken II, p.
722] en Idee 1188 [Volledige werken VII, p. 285]), ‘Moerdykse idiotismen’ (Idee 510
[Volledige werken III, p. 422]) en ‘hollandisme’ (Idee 926 [Volledige werken IV, p. 672]).
G. van Gorkom, ‘Dr. A. Kuyper en het modernisme’, [over] Het modernisme een fata morgana
op christelijk gebied, door A. Kuyper, Los en vast 1871, p. 293-394: 305.
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Elke richting staat bloot aan eenzijdigheid, bekrompenheid, eigenwaan en
stilstand, - aan het isme.
De moderne richting wordt een bedorven modernisme, wannneer men
alleen het nieuwe toejuicht (...).
(...)
Wankelt zij, dan staat zij aan het gevaar bloot, om te ontaarden tot een
eenzijdige, bekrompene, hoogmoedige en weldra stilstaande partijrichting,
aan welk de naam van modernisme met recht kan worden toegevoegd.30
Het besef dat het achtervoegsel -isme niet neutraal is, maar bij uitstek geschikt om
een laakbare eenzijdigheid aan te wijzen, wordt in 1857 ook uitgesproken door J.
Hoek, die heel goed begrijpt waarom theologen zich niet achter ‘het liberalisme’ of
‘het piëtisme’ scharen.
Die eenige ware godsdienst (...) vereenigt r e g t z i n n i g h e i d en
v r i j z i n n i g h e i d in zich (...). Maar zij wil noch met den naam van
orthodoxie, noch met dien van liberaliteit worden aangeduid, om de
nevendenkbeelden, die hieraan worden gehecht en deze woorden, in den
mond van tegenpartij, tot scheldnamen hebben gemaakt. Orthodoxisme
of Liberalisme, Methodisme of Piëtisme wil zij even min heeten, omdat
de woorden, die in isme uitgaan, eenzijdigheid en overdrijving aanduiden.31
In twintigste-eeuwse taalkundige studies wordt het achtervoegsel -isme omschreven
als een neutraal suffix dat kan worden gebruikt bij de vorming van zelfstandige
naamwoorden ter aanduiding van alle mogelijke scholen of wereldbeschouwingen.32
In de negentiende eeuw worden de ismen echter vooral gebruikt om een
afkeurenswaardige opvatting te karakteriseren.33
Een neologisme met het suffix -isme drukt een specifiek negatief oordeel uit: het
geeft te kennen dat de spreker van mening is dat de ermee getypeerde opvatting
eenzijdig is en overdreven. Scepsis is goed, maar twijfelzucht, ‘scepticisme’ is
30
31
32

33

J.D.B.K. [J. de Bosch Kemper], ‘Tijdvragen. Het modernisme’, Volksblad.
Tijdsbeschouwingen en tijdvragen 1871, p. 403-406: 405-406.
J. Hoek, Bernard Robelius [roman] (Schoonhoven 1857), 2 delen. Hier II, p. 380.
Een algemeen overzicht geeft A. Marino in ‘Classicisme’ (1984), p. 287. Zie voor het Frans:
Th. Debaty-Luca, Théorie functionelle de la suffixation. (Appliquée principalement au français
et au wallon du Centre) (1986), p. 249; voor het Duits: W. Fleischer, Wortbildung (1983),
p. 194; voor het Engels: L. Urdang, Suffixes and other word-final elements of English (1982),
p. 203. De Algemene Nederlandse spraakkunst (1984, p. 97) bespreekt het -isme als een van
de ‘achtervoegsels waarmee abstracta gevormd kunnen worden’: ‘Dit beklemtoonde
achtervoegsel komt voor in “geleerde”, internationaal gangbare woorden, bijv. communisme,
humanisme (...). Er worden ideologieën, culturele stromingen e.d. mee aangeduid’. Frida
Balk-Smit Duyzentkunst, ‘Het woord “fascist” en de taalkunde’ (1983) besteedt enige aandacht
aan de produktiviteit van -ist en -isme na de Tweede Wereldoorlog. Zij houdt er geen rekening
mee dat het achtervoegsel -ist iets anders dan een ‘neutraal-kwalificerende’ betekenis kan
hebben (p. 261). Ook P. Gerlach Royen O.F.M. besteedt in ‘Multatuli's urist’ (1943-1944)
enige aandacht aan de afleiding met behulp van -ist en -isme.
Huizinga's opmerking uit februari 1940 (Patriotisme en nationalisme in de Europeesche
geschiedenis tot het einde der 19e eeuw (1940), p. 10): ‘De uitgang -isme drukt lang niet
altijd een term terstond den stempel op van het afkeurenswaardige’ doet echter vermoeden
dat volgens velen het -isme tot ver in de twintigste eeuw die negatieve connotatie behoudt.
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verwerpelijk;34 iemand vertaalt de hem blijkbaar onbekende term ‘Kommunismus’
als ‘gemeenzucht’;35 ‘militarisme, dat is, die overheerschende militaire invloed, met
verkrachting veelal van de wetten des lands’, wordt niet op prijs gesteld;36 volgens
Elink Sterk is het socialisme een buitensporigheid, een eigenschap die het deelt met
meer zaken die op -ismus uitgaan, waarbij hij wijst op filosofie-filosofismus,
liberaliteit-liberalismus en filantropie-filantropismus en op egoïsme, materialisme
en fanatisme. Elink Sterks conclusie luidt: ‘zoo blijkt het dat de ismussen al zeer
dikwijls niet volkomen te betrouwen zijn’.37 Het is zelfs niet ondenkbaar dat Potgieters
term ‘kopieerlust’ een vertaling is van het Franse ‘réalisme’.38
Niet alleen in het Nederlands heeft het suffix -isme een negatieve betekenis. In
1849 beschrijft de Franse taalkundige Jullien het -isme als een achtervoegsel dat
wordt gebruikt wanneer er sprake is van een ‘application avec ardeur et amour ou
avec excès, surtout aux choses philosophiques et réligieuses’.39 Dubois spreekt over
een ‘systématisation péjorative’ in het politieke taalgebruik bij het gebruik van de
ismen, die worden gebruikt om aan te geven dat de tegenstanders één bepaald aspect
tot systeem verheffen.40 Kant stelt in 1788 dat ismen woorden zijn voor aanhangers
van een secte.41 Champfleury beschouwt de ismen als ondingen, woorden de Franse
taal onwaardig, die alleen als ‘mots de transition’
34
35

36
37

38

39

40

41

[anon.], ‘De geest onzes tijds, allesbehalve eene lofrede op onze eeuw. (Naar het Engelsch,
maar ook een woord ter behartiging voor Nederland)’, Tijdspiegel 1851 II, p. 26-29: 26.
Deze vertaling roept overigens wel verwondering op bij de critici. Zie Schuller [C.L. Schuller
tot Peursum], [over] De revolutie, hare oorzaken, gevolgen en geneesmiddelen: geschreven
voor hoogere en lagere standen, door S.C. Kapff, De recensent. Algemeen letterlievend
maandschrift 1852 I (Boekbeoordeelingen), p. 207-209: 209.
A. van Eck, ‘Nederlandsche gedachten, naar aanleiding der aangelegenheden van den tijd.
Ingezonden’, Levensbode 1872, p. 33-75: 47.
A. Elink Sterk Jr, ‘Nederlandsch socialismus’, De recensent. Algemeen letterlievend
maandschrift 1852 II (Mengelwerk), p. 327-337: 328. Dat het ‘isme’ in de negatieve zin nog
steeds produktief is, blijkt uit Paul Rodenko's minachtende uitlating dat de Podium-dichters
slechts geïnteresseerd zijn in ‘rock'n roll en nozemisme’ (zie W. van den Akker, ‘Wij willen
Rock'n Roll en nozemisme’ (1992)).
[anon.] [E.J. Potgieter], [onder andere over] Camera obscura van Hildebrand en
Studenten-typen van Klikspaan, De gids 1841 I (Boekbeoordeelingen), p. 442-460, 501-522,
577-594. Deze kritiek is bekend geworden onder de koptitel die ze de eerste zes bladzijden
voert: ‘Kopyeerlust des dagelijkschen levens’.
Zie de ‘Liste des principales terminaisons françaises’, in B. Jullien, Cours supérieure de
grammaire (z.p., z.j. [1849]), p. 151-152, geciteerd naar J. Bourquin, La dérivation suffixicale,
p. 463, Tableau XVIII.
Volgens J. Dubois, die onderzoek heeft verricht naar Le vocabulaire politique et social en
France de 1869 à 1872. A travers les oeuvres des écrivains, les revues et les journaux (1962),
p. 165, bestaat er ‘une systématison péjorative qui s'exprime au moyen de procédés
morphologiques propres au vocabulaire politique. Les suffixes -isme/ -iste qui transforment
une simple attitude en doctrine sont largement utilisés. Le défaut relevé chez l'adversaire
politique est érigé en système’. Zie p. 446 voor een overzicht van de verschillende termen
op -isme en -iste die Dubois in Franse werken uit de periode 1869-1872 heeft gevonden. Het
pejoratieve systeem geldt, zo kan ik eraan toevoegen, niet alleen in politieke geschriften
maar ook in de kunst- en literatuurbeschouwing.
Zie H. Braun, ‘Materialismus - Idealismus’, p. 977. G. Bertier de Sauvigny wijst in
‘Liberalism, nationalism and socialism: the birth of three words’ (1970) op een uitspraak
van de Duitse staatsman Metternich van rond 1850 dat het suffix -isme in het Frans een
neerbuigende betekenis heeft. Metternich noemt als voorbeelden ‘catholicisme’, ‘royalisme’,
‘nationalisme’, ‘libéralisme’ en ‘théisme’, en naar aanleiding daarvan wordt een uitspraak

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

329
enige waarde kunnen hebben,42 en het is volgens hem geen toeval dat het neologisme
‘classicisme’, als afgeleide van ‘classique’, nooit is aanvaard: wat ‘klassiek’ is, is
van eeuwige waarde en kan dus niet eenzijdig zijn, en de term ‘classicisme’ bevat
een innerlijke tegenspraak; daartegenover blijkt zijns inziens alleen al uit de benaming
‘romantisme’ dat deze school slechts van voorbijgaand belang zal zijn.43
De ismen worden verbonden met eenzijdigheid en dit maakt ze uitermate geschikt
als scheldwoord. Van Vloten heeft niet alleen bezwaar tegen een term als ‘positivisme’
omdat het een ‘schoolnaam’ is, maar ook omdat hij ‘bevooroordeelend’ is en ‘in haar
beperkende strekking, al aanstonds maar al te weinig goeds voorspelt!’.44 Langs weer
iets andere lijnen loopt de klacht van W. Francken, die in een artikel ‘Supranatureel,
niet supranaturalistisch’ stelt dat men tegenwoordig al te slordig met de woorden
omspringt:
Te grooter voorzigtigheid is hier aan te raden, omdat in de kettergerigten
van vroeger en later, ook van onzen tijd, namen en benamingen zulk eene
leelijke rol gespeeld, of ook de oppervlakkigheid in de hand gewerkt
hebben, die zich zoo gaarne te goed doet op een mondvol anen en isten.
Namen, die historisch eene zeer bepaalde beteekenis hebben verkregen,
maar ook alleen bij eene grondige geschiedkennis regt te begrijpen, worden
ligt omgebogen tot wel wat plompe, maar toch met een weerhaak voorziene
pijlen, waarmede zelfs een recruut krachtige gestalten in een ommezwaai
treft, althans meent te treffen.
Ten onrechte verwart men ‘natureel’ en ‘naturalistisch’, aldus Francken, die zich
aansluit bij de theologen die onderscheid maken tussen ‘rationaal’ en ‘rationalistisch’,
‘liberaal’ en ‘liberalistisch’, ‘orthodoxie’ en ‘orthodoxisme’: ‘Durch (...)ismen werden
fehlerhafte Neigungen angezeigt’ en de theologen die deze beschuldigingen naar
hun hoofd geslingerd kregen ‘haben sich (...) erst selbst zum Trotz zu isten gemacht,
nachdem sie wider Willen dafür erklärt waren’.45 Ismen zijn scheldwoorden, en als
ze anders worden gebruikt dan is het omdat ze daarna tot geuzennaam zijn verklaard.
Aart Admiraal levert welsprekend commentaar op het misbruik van ismen.

42

43
44
45

van de Spaanse filosoof Donoso Cortés gememoreerd, dat het -isme in het Spaans dezelfde
negatieve betekenis heeft (zie Louis Veillot, Mélanges, 2d series, VI (Paris 1860), p. 12;
besproken bij De Bertier de Sauvigny op p. 150). Metternichs opmerking bevestigt mijn
vermoeden dat de ismen in het Duits vaker typologisch werden gebruikt dan in het Frans,
waar het pejoratief gebruik overheerste.
Champfleury, ‘Quelques notes pour servir de préface’ (1857), p. 2. Champfleury spot onder
andere met filosofen die spreken over ‘possibilisme’ en met economen die het ‘absentéisme’
onderzoeken.
Met recht wijdt A. Marino in de Dictionnaire international des termes littéraires dan ook
afzonderlijke hoofdstukken aan ‘Classicisme’ en ‘classique’.
[anon.] J. van Vloten, ‘Piersons misverstand’ (1872), p. 246-247.
W. Francken, Az., Predikant te Rotterdam, ‘Supranatureel, niet supranaturalistisch’, Waarheid
in liefde 1862 II, p. 229-277: 229-230. Francken citeert uit System der Christlichen Glaube
van de Duitse theoloog Carl Immanuel Nitzsch (in de zesde, herziene druk, Bonn 1851, staat
de desbetreffende passage in een noot op p. 77). Zie ook Van Oosterzee, die in 1863 schrijft:
‘Niet aan teugelloos individualisme, maar aan christelijk ontwikkelde individualiteiten heeft
de kerk der toekomst behoefte’ (J.J. van Oosterzee, Hoe moet het modern naturalisme
bestreden worden? Toespraak bij de hervatting der Academische werkzaamheden in
September 1863 (Utrecht 1863), p. 50).
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Aardig woord, Darwinisme.
Wat het wel beteekenen zou?
Neem weg dat aanhangsel isme, waarvan ge er tegenwoordig dertien in
een
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dozijn ontfangt,46 en ge houdt Darwin over. Isme is dus, spraakkunstig
gezegd, een einduitgang. Zeer juist. Isme is een einduitgang, ik zou haast
zeggen: van alles goeds. 't Dingetje kon nooit beter gekenmerkt worden
dan door zijn taalkunstigen naam: het is een vonnis. De geleerde stelselt
er meê: de dood der zaak. De volgsame leek schermt er mee en onderzoekt
nu niet langer de zaak zelve: wederom de dood der zaak. De onvolgsame,
geleerd of ongeleerd, elk tegenstander derhalve, bindt er ook zijn isme aan
en slingert het lachend of vloekend ver van zich: ten derde male de dood
der zaak.47
Om enkele pagina's verder te besluiten:
Zoo worden de hedendaagsche vruchten van menschelijke denkkracht in
allerlei toonaard afgemaakt met isme. Wij lachten akelig. Deinzen. Gruwen.
Roepen onze goden aan. Enkele schreien; maar dat zijn krokodillentranen,
mevrouw!48
In 1858 verschijnt een bundeltje causerieën waarin de Amsterdamse arts H.J. Broers
verzet aantekent tegen ‘de leer der twee helften’ dat wil zeggen de dualistische
filosofie van de eerste helft van de negentiende eeuw die mens en wereld scheidt in
twee gebieden: geest en stof, ziel en lichaam die elkaar uitsluiten en tegenwerken.
De nieuwe recensent is gecharmeerd van Broers' werkje, maar voorspelt dat het ‘als
elke leer zal (...) worden tegengesproken zoo men al niet schreeuwt over materialisme
of positivisme of welk ander isme ook, dat men inroept ter schraging van het
dualisme’.49 Hier komen twee aspecten samen: dat ismen termen zijn die ontleend
zijn aan de filosofie en dat ze duiden op eenzijdigheid.
46

47
48

49

Admiraal overdrijft overigens niet. P.H. Hugenholtz schrijft bijvoorbeeld in 1871: de
Duitsers ‘zijn thans gedemoraliseerd door 't behaalde succes; militarisme en Cesarisme
voeren onder hen 't hoogste woord en de laatste kiemen van Germaanschen vrijheidszin
worden verstikt onder den verpestenden adem van het Bismarckisme. (...) Frankrijk
is noodig als protest tegen pedantisme, dogmatisme, enghartig rigorisme’
(Vaderlandsche letteroefeningen 1871 I (Wetenschap en Belletrie), p. 197-198). In De
Dietsche warande ben ik in de jaargangen uit de periode 1860-1875 onder meer
tegengekomen: universalisme, aristokratisme, mythologisme, humorisme, eklektisme,
subjektivisme, exkluzivisme, Erasmianisme, symbolismus, hypermohammedanisme,
Bilderdijkianisme, da-costianisme, humanisme, Pienemanianisme, rembrantianisme,
encyklopoedisme, demokratisme, papisme, realisme, idealisme, monchaisme, jezuïtisme,
jodisme, oekonomisme, religiozisme, turkianisme, sensualisme, journalisme,
caezarisme, militarisme, rationalisme en liberalisme.
Aart Admiraal, ‘Darwin en onze levensbeschouwing’, Los en vast 1875, p. 393-423:
393.
Admiraal, ‘Darwin en onze levensbeschouwing’, p. 397. Zie ook het anonieme
Theepraatje over het Amsterdamsch Kongres. Een vlugtige schets ter waardeering
van den geest des tijds (Amsterdam 1864), p. 6: ‘Hij is eigenlijk nog een jongen, die,
zonder (...) iets degelijks te weten van de maatschappelijke toestanden, altijd den mond
vol heeft over liberalismus, ultramontismus, Jezuitismus en alle mogelijke ismussen,
die in het nieuws van den dag door zekere partij en zekere dagbladen als bullebakken
gebruikt worden, om groote kinderen bang te maken’.
C., [over] Twee causeriën, van Dr. H.J. Broers, De nieuwe recensent. Tijdschrift voor
wetenschap en smaak 1858 I (Boekbeoordeelingen), p. 250-253: 252. Ik ga uitvoeriger in
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De negatieve lading van het suffix -isme heeft de aanvaarding van de term
‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing anders dan als scheldwoord ernstig
belemmerd. ‘Le réalisme! le réalisme! (...) mais cela s'entend de soi. (...) c'est
précisément la maladie de ceux qui méconnaissent l'idéal’.50 Door de negatieve
betekenis van het -isme spreekt de term

50

op deze ‘Causerie’ in mijn artikel over ‘Het dualisme van geest en stof. Esthetica in Nederland
in het tweede kwart van de negentiende eeuw’ (1992), p. 138-140.
Victor Cherbuliez, Àpropos d'un cheval. Causeries athéniennes (Genève/Parijs 1860), p.
195.
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‘realisme’ voor zich. Daarom heeft de invloedrijke criticus Carel Vosmaer in zijn
esthetica geen plaats voor de term ‘realisme’, en heeft hij evenmin waardering voor
‘idealisme’, dat immers inhoudt dat de kunstenaar de werkelijkheid volkomen moest
negeren.51 De kunstenaar moet vorm en inhoud, stof en geest verzoenen en het zou
naar Vosmaers taalgevoel een innerlijke tegenspraak zijn een dergelijk verzoenend
streven uit te drukken met een term die op -isme eindigt. Tegenwoordig, klaagt hij
in 1863, spreekt men over ‘realisme’ en ‘naturalisme’ in de kunst ‘avec un accent
de désapprobation. Comme si jamais aucun art avait existé sans la nature et la réalité.
C'est un term vide de sens, un abus de mots’.52 Juist in de kunst is voor het ‘realisme’
geen plaats.
Ismen duiden op een te exclusieve aandacht voor één aspect, onder verwaarlozing
van andere aspecten. Dit betekent dat de ismen positief kunnen worden gebruikt mits
dat exclusivisme wordt afgezwakt. Deze omstandigheid verklaart de diverse
kwalificaties die aan de ‘ismen’ worden toegevoegd. J.M. bijvoorbeeld wil ‘dat echt,
waarachtig realisme’ en Vosmaer verklaart zich te rekenen tot hen, die ‘gaarne in
den gezonden zin spiritualisten zijn’, en laat zich karakteriseren als een ‘zijdelingsche
ideal-realist van het centrum der linkerzijde’.53 Zij verklaart tevens waarom de term
‘realisme’ met veelal omslachtige introducties gepaard gaat en waarom de term zo
vaak vergezeld gaat van woorden als ‘eenzijdig’, ‘exclusief’, en ‘uitsluitend’.
Bij de meeste ismen hoort een ist, maar niet bij iedere woord op -ist of -istisch
hoort een ‘isme’.54 In 1877 onderzoekt Darmesteter de nieuwe woordvormingen op
-isme en - ist en hij concludeert: ‘Le plus souvent, les mots en iste n'ont pas de
corrélatifs en isme et réciproqument’ en wanneer beide vormen wel bestaan, hebben
de verschillende vormen soms niets met elkaar te maken: ‘le naturaliste n'a rien de
commun avec le naturalisme’.55 Meestal blijken de ismen echter afleidingen van ist
of istisch.56
Belangrijker is dat soms systematisch onderscheid wordt gemaakt tussen de
betekenis van het suffix -isme en dat van -istisch,57 en dus tussen ‘het realistische
51
52
53
54

55

56

57

Zie over Carel Vosmaer als ‘opinion-leader’ in de tweede helft van de negentiende eeuw:
Maas, De literaire wereld van C. Vosmaer (1989), p. vii, 51 en 100.
1863.14.
Respectievelijk 1858b, p. 125-126; 1856c, p. 148 en 1859a, p. 81.
F. Dornseiff, ‘Der -ismus’, p. 349. Zie ook J. Dubois, Le vocabulaire politique et social, p.
162-164, die stelt dat het in Frankrijk rond 1870 heel normaal is dat een -ist bestaat zonder
een -isme. Zie over dit aspect bij de Duitse woordvorming: W. Fleischer, Wortbildung, p.
195. Zie ook Brückners overzicht van de vele Franse en Engelse woorden op -ist zonder een
parallel -isme (C. Brückner, Nomina agentis bildende Suffixe in modernen Englischen und
Französischen - eine vergleichende Untersuchung (1984), p. 90-105). In de meeste
begripshistorische studies wordt geen rekening gehouden met een mogelijk betekenisverschil
tussen verschillende woordvormingen.
A. Darmesteter, De la création actuelle, p. 215. Een Nederlands voorbeeld van een woord
op -ist en een woord op -isme die niets met elkaar te maken, hebben zijn ‘organist’ en
‘organisme’.
Voor deze stelling baseert G. Bertier de Sauvigny (‘Liberalism, nationalism and socialism’,
p. 149) zich op het onderzoek van de Franse taalkundigen Adolphe Hatzfeld en Arsène
Darmesteter, opgenomen in de Dictionnaire général de la langue française... précédé d'un
traité de la formation de la langue (Parijs 1890), p. 99.
Niet altijd worden woorden op -istisch positief gebruikt: J.J. Salverda de Grave (De Franse
woorden in het Nederlands, p. 338) wijt het aan Duitse invloed dat het suffix ‘istisch’ in het
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beginsel in de kunst’ en ‘het realisme in de kunst’. In dat geval draagt het isme het
bekende oordeel van eenzijdigheid in zich terwijl het adjectief meer typologisch
wordt gebruikt. Zo blijkt

Nederlands soms juist pejoratieve kracht heeft. Hij wijst op ‘archaïsties’ (naast ‘archaïsch’)
en ‘liberalisties’ (naast ‘liberaal’).
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bijvoorbeeld dat de termen ‘national’ en ‘nationaliste’ gedurende de gehele
negentiende eeuw zijn opgenomen in de Franse woordenboeken, terwijl ‘nationalisme’
pas in 1874 in de Larousse verschijnt met de omschrijving: ‘Préférence aveugle et
exclusive pour tout ce qui est propre à la nation à laquelle on appartient’.58 Carel
Vosmaer maakt eveneens systematisch onderscheid tussen ismen enerzijds en isten
en istisch anderzijds. Vosmaer wijst ‘realisme’ en ‘idealisme’ af omdat deze termen
per definitie duiden op eenzijdigheid; hij bepleit de noodzaak van het ideaal en van
het individuele beginsel in de kunst, doch kiest welbewust niet voor het
‘individualisme’.59 In 1874 komt het onderscheid als volgt aan de orde:
Men heeft de zucht de woorden al spoedig te bederven (...). Liberaal,
modern, behoudend, idealist, realist, materialist - wie verlangt niet, wel
ingezien, dat alles te zijn? Maar neen, men maakt er partijleuzen van, de
tegenstander verwringt ze tot karikaturen, de courantschrijver tot
scheldwoorden. En dan wordt ieder weer huiverig tot zoo'n isme te
behooren. Waarom laat men die benamingen niet met rust in haar eigen
beteekenis? Krijgt iemand het in zijn hoofd artillerist, of infanterist een
scheldnaam te vinden? Welnu laat dan ook een materialist, een telegrafist
en een ongodist eenvoudig gelden voor wat ze zijn.60
Ieder wil ‘realist’ zijn, maar niemand wil tot het ‘realisme’ behoren, aldus Vosmaer.
Ieder wil ‘materialist’ zijn, maar niemand wil tot het ‘materalisme’ behoren. De
Levensbode, waarin J. van Vloten, en later ook H.J. Betz, met grote regelmaat schrijft
over het juiste gebruik van termen als ‘naturalisme’ en ‘materialisme’, is weinig
gecharmeerd van Vosmaers voorstel. Ik veronderstel dat Betz reageert op Vosmaers
uitlatingen wanneer hij in 1874 schrijft dat men het materalisme onzedelijkheid
verwijt en: ‘Daarbij maakt men dan fijne onderscheidingen tusschen de materialisten
en het materialisme, alsof niet de gevolgen van het laatste zich het allereerst moeten
openbaren bij zijn aanhangers’.61 Niet ieders taalgevoel is zo gevoelig voor het
onderscheid tussen ‘isten’ en ‘ismen’ als dat van Vosmaer.
Afhankelijk van achtergrond en opleiding, van persoonlijke voorkeur en taalgevoel
hechten de critici in de tweede helft van de negentiende eeuw verschillende
betekenissen aan de term ‘realisme’, beschouwen ze het al dan niet als een
scheldwoord of een barbarisme, en maken ze al dan niet onderscheid tussen ‘realisten’
enerzijds en ‘realisme’ anderzijds. De term ‘realisme’ stamt uit de wijsbegeerte en
dit besef weerhoudt aanvankelijk filosofisch geschoolde critici ervan de term over
58

59
60
61

Ook in het Duits en Engels zit een groot tijdsverschil en verschil in waardering tussen
‘nationalist’/ ‘nationaal’ enerzijds en ‘nationalisme’ anderzijds (G. Bertier de Sauvigny,
‘Liberalism, nationalism and socialism’, p. 157). Volgens Sauvigny heeft een -isme vaak
negatieve connotaties omdat men daarmee een gevoel tot een abstracte ideologie maakt. Ik
denk dat Bertier, met alle verdiensten die zijn artikel heeft, hier de betekenis van het -isme
verkeerd beoordeelt. De kern van het -isme zit niet in het ideologiseren van gevoelens maar
in het oordeel van eenzijdigheid.
1856c.
1874.21.
B. [Betz], ‘Monistische beschouwingen’, Levensbode 1874, p. 17-64: 32.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

te nemen in de kunst- en literatuurbeschouwing. Na 1860 lijkt deze factor minder
belangrijk. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe hoger
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de opleiding en hoe verfijnder het taalgevoel is, hoe meer bezwaren er zijn tegen het
typologisch en programmatisch gebruik van de term ‘realisme’ in de kunst- en
literatuurbeschouwing. Door de negatieve connotaties van de term ‘realisme’
verzanden discussies over het ‘realisme’ in kunst en literatuur vaak in een weinig
vruchtbaar heen en weer gepraat over betekenis en bruikbaarheid van de term
‘realisme’. Wie ‘realisme’ typologisch of programmatisch wil gebruiken, moet met
veel omhaal van woorden uitleggen wat hij er precies onder verstaat, en dan nog
reageren anderen vaak slechts op het gebruik van de term ‘realisme’ zonder in te
gaan op de inhoudelijke argumenten. Zo bezien is het eigenlijk verwonderlijk dat de
term ‘realisme’ toch ingeburgerd is geraakt in de kunst- en literatuurbeschouwing.
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13 Realisme tussen idealisme en ideaal. Slotbeschouwing
De geschiedenis getuigt het, dat nooit een valsch denkbeeld in de wereld
bijval vond, tenzij door de wederregtelijke toeëigening der juiste woorden,
welke het overmeestert, en waarvan 't meer of min den zin vervalscht.
Immer, in de groote worstelingen der menschlijke gedachte hebben de
meeningen en strijdende partijen hare woorden, gelijk in den krijg der
volken de legers hunne banieren ontrollen.
Catholijke Nederlandsche stemmen, 1856

‘Realisme’ een sleutelbegrip?
Op een studiedag van de Werkgroep Begripsgeschiedenis bezwoer W. Velema de
aanwezigen alleen de sleutelbegrippen van een periode te onderzoeken, omdat anders
het gevaar dreigt dat het onderzoek niet boven een woordgeschiedenis uitstijgt.1 Maar
wat is een sleutelbegrip?2 Als een term alleen een ‘sleutelbegrip’ mag worden
genoemd wanneer hij expliciet centraal staat in de contemporaine discussie, voldoet
‘realisme’ niet aan de eisen; wanneer het echter voldoende is dat hij verbonden is
met een van de kernproblemen van een periode, dan mag ‘realisme’ beslist een
sleutelbegrip heten.3
In 1834 onderzoekt Mr. J.C.W. 1e Jeune of, en onder welke voorwaarden, woorden
uit een vreemde taal in het Nederlands mogen worden overgenomen en hij formuleert
de volgende algemene regel: ‘Zoo dikwijls een inlandsch woord alles aan de hand
geeft, wat in het uitlandsch ligt opgesloten, moet men het eerste in de plaats van het
laatste stellen. Wanneer, daarentegen, het vreemde woord zich door eene bijzondere,
4
OVER TREFFENDE, HOEDANIGHEID aanbeveelt, moet men het behouden’. Beschikt
de term ‘realisme’ over de
1
2

3

4

Deze studiedag werd gehouden op 19 maart 1993 aan de Universiteit van Amsterdam.
Raymond Williams spreekt over ‘sleutelbegrippen’ wanneer termen ‘are significant, binding
words in certain activities and their interpretation’ en bovendien ‘indicative words in certain
forms of thought’, zodat ‘Certain uses bind together certain ways of seeing culture and
society’ (R. Williams, Keywords. A vocabulary of culture and society (1976), p. 13). Bracher
baseert zijn omschrijving van ‘Schlüsselwörter’ op Kosellecks omschrijving van
‘grondbegrippen’: termen die zowel factor als indicator van historische beweging zijn (Karl
Dietrich Bracher, Schlüsselwörter in der Geschichte. Mit einer Betrachtung zum
Totalitarismusproblem (1978), p. 19; Koselleck, ‘Einleitung’, p. xiv).
W. Schmidt-Hidding (‘Zur Methode wortvergleichender und wortgeschichtlicher Studien’
(1963), p. 20-21) onderscheidt ‘Leit-’ en ‘Schlüsselwörter’. ‘Leitwörter’ hebben ‘die eine
Sprachgemeinschaft leitenden Ideen zum Inhalt. Sie können die Parolen ganzer Epochen
sein’; ‘Schlüsselwörter’ daarentegen weerspiegelen passief een bepaalde historische fase.
Zij worden geen slogans, maar leveren wel de sleutel voor het denken en doen van een
bepaalde groep. Alle ‘Leitwörter’ zijn ‘Schlüsselwörter’, maar niet alle sleutelwoorden zijn
trefwoorden. Zo bezien kan men zeggen dat ‘realisme’ zich ontwikkelt van een sleutelwoord
tot een trefwoord.
De bekroonde verhandeling was ingezonden op de vraag ‘Welke regelen behoort men in
acht te nemen in het verrijken onzer moedertaal, door het weder invoeren van verouderde
en het smeden van nieuwe woorden, of het aannemen van dezelve uit vreemde of verwante
talen?’ en is opgenomen in de Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije kunsten
en wetenschappen. Negende deel (Leiden 1834), p. 177-338: 299.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

335
‘overtreffende hoedanigheden’ die zijn opname in de Nederlandse taal verklaren of
zelfs rechtvaardigen? Ja, denk ik.
De verklaring is gelegen in de behoefte de kloof te dichten tussen esthetica en de
ontwikkelingen op letterkundig en artistiek gebied. In het tweede kwart van de
negentiende eeuw heeft de theorie zich ver losgezongen van de praktijk. Wie een
kritiek over een roman of een schilderij wil schrijven, kan nauwelijks richtlijnen,
argumenten of adviezen ontlenen aan de esthetische verhandelingen over het schone
en het ideaal. Er gaapt vóór 1850 een diepe kloof tussen de smaak van de theoretici
en die van romanlezers en kopers van de schilderijen, een kloof die in de loop van
de eerste helft van de negentiende eeuw steeds breder wordt, wanneer bij de laatsten
de smaak voor aanschouwelijkheid toeneemt.5 Zolang de theoretici alleen
geïnteresseerd zijn in hun theoretisch gelijk, is dit geen probleem. Door de revoluties
van 1848 raakte iedereen er echter van overtuigd dat een zuivere theorie niet alleen
onpraktisch is, maar ook gevaarlijk kan zijn.
Hoe zag die kloof tussen theorie en praktijk eruit? De idealistische kunsttheorie
gaat uit van een absolute scheiding tussen de wereld van de verschijnselen en de
wereld van de gedachten. Nadat deze twee werelden als onverzoenbare tegenstellingen
gepostuleerd zijn, wordt de kunst (en soms ook de wetenschap) aangewezen als het
gebied waar men die twee werelden tijdelijk kan samenbrengen. Daartoe moeten de
kunstenaars zoveel mogelijk die wereld van vluchtige, zintuiglijk waarneembare
vormen achter zich laten. En daarmee ontstaat het probleem. Juist een aantal genres
dat in de negentiende eeuw steeds belangrijker wordt (de roman en de
genre-schilderkunst) blijft te dicht bij de schildering van de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid om door de theoretici ware kunst genoemd te worden. De idealistische
criticus maakt zichzelf monddood, en de literatuur- en kunsttheorie bevindt zich in
een uitzichtloze positie. Pas wanneer de criciti zich bewust worden van het
idealistische gedachtengoed, is een realistische poëtica en kunstkritiek mogelijk. De
critici die nog met het idealistische gedachtengoed groot geworden zijn (zelfs een
‘tegenstander’. als Potgieter) kunnen zich nooit geheel van dit erfgoed losmaken.
Een realistische theorie ontstaat dan ook pas tegen het einde van de jaren vijftig
wanneer zich een nieuwe generatie aandient die niet is opgegroeid met de idealistische
uitgangspunten en de idealistische manier van denken, en die vanuit nieuwe
vanzelfsprekendheden naar de kunstwerken en de kunstheorie kijkt. De term ‘realisme’
is een factor in en een indicator van dit proces van bewustwording en verandering.6
De term ‘realisme’ stamt uit de kentheorie en metafysica en deze achtergrond is
een belangrijke sleutel tot de verklaring van de opkomst van de term ‘realisme’.
Kenmerkend voor de esthetica, de kunstkritiek en de literatuurbeschouwing van het
derde kwart van de negentiende eeuw is hun preoccupatie met een bepaalde
kentheoretische problematiek.7
5
6
7

Nauwkeuriger gezegd: wanneer de eisen die worden gesteld aan de aanschouwelijkheid en/of
de conventies om aan de eis van aanschouwelijkheid te voldoen, veranderen.
Reinhart Koselleck, ‘Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte’ (1978), p. 29 (zie ook de noot
hierboven over ‘sleutelbegrippen’).
Zie ook de studie van Hans-Joachim Müller, Der Roman des Realismus - Naturalismus in
Frankreich. Eine erkenntnistheoretische Studie (1977), die op dit uitgangspunt is gebaseerd.
Deze achtergrond vormt, wat Dietrich Busse noemt, ‘de epistemische Kontext’ waarin de
term ‘realisme’ functioneert (D. Busse, Historische Semantik, p. 15; zie ook p. 66, waar
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De belangrijkste problemen zijn van epistemologische aard.8 Wat is een ideaal? Hoe
komt het tot stand? Hoe bestaat het? Hoe kunnen kunstenaars het kennnen? Hoe
kunnen kunstenaars het uitdrukken? Hoe kunnen lezers en kijkers het kennen uit
kunstwerken? De idealistische filosofie die in het tweede kwart van de negentiende
eeuw het esthetische denken overheerst, had een antwoord op al deze vragen. De
empiristisch georiënteerde critici van het derde kwart van die eeuw die de realistische
methode in de kunst bepleitten, moesten nieuwe antwoorden op deze vragen zoeken.
Dit verklaart ook waarom men enerzijds het begrip ‘realisme’ ervaart als een term
waarmee iets belangrijks aangeroerd wordt, maar anderzijds lang in onzekerheid
verkeert wat men er precies onder moet verstaan.
De verdedigers van de nieuwe kunst bevechten de rechtmatigheid van een andere
opvatting van het ideaal, dat volgens de oude opvatting per definitie eeuwig en
algemeen is, maar volgens hen persoonlijk en tijdgebonden. Ironisch genoeg keert
dit moeizaam verworven inzicht over de aard van het ideaal zich uiteindelijk tegen
het realisme. De nieuwe opvatting van het ‘ideaal’ wordt door de tegenstanders
geconfisqueerd, en ingezet om een nieuw idealisme te prediken dat de moderne
behoeften aan aanschouwelijkheid en oorspronkelijkheid bevredigt (en in die zin
anti-‘classicistisch’ is), maar tegelijkertijd eist dat de kunst de mogelijkheid biedt te
ontsnappen aan de werkelijkheid van de eigen tijd.
De esthetische opvattingen in Nederland tussen 1850 en 1875 hebben nooit veel
aandacht gekregen en gezien mijn resultaten is dit ook niet zo verwonderlijk: in die
jaren was de belangrijkste taak van de critici de barricades te slechten die in het
tweede kwart van de negentiende eeuw met zorg waren opgebouwd. Deze taak hebben
zij zo goed volbracht dat ze zichzelf tot vergetelheid hebben veroordeeld. Dat maakt
hun werk echter niet minder belangrijk: tussen 1850 en 1875 wordt het pad gebaand
voor de impressionisten en de symbolisten in de schilderkunst, voor de idealistische
stromingen in de romanbeschouwing en de l'art-pour-l'art-beweging in de poëzie.

‘Realisme’ en periodisering
Als de term ‘realisme’ rond het midden van de negentiende eeuw al geen sleutelbegrip
was, dan is hij het, zo zou men kunnen zeggen, toch achteraf in de kunst- en
literatuurgeschiedschrijving geworden. De middenperiode van de negentiende eeuw
wordt als vanzelfsprekend de bloeitijd van het realisme genoemd, waarbij men
overigens vooral de kunstwerken en niet de kunst- en literatuurbeschouwing op het
oog heeft. Er zijn in beginsel geen bezwaren tegen dit gebruik van de term ‘realisme’,
al moet - ten eerste - als voorwaarde worden gesteld dat de historicus een duidelijke
omschrijving van de term geeft en - ten tweede - dat de historicus niet dan met grote
behoedzaamheid de contemporaine uitlatingen over het ‘realisme’ als argument
gebruikt. Uitlatingen over ‘het realisme’ zijn zonder nadere uitleg betekenisloos en
wie de opvattingen van de individuele criticus wil karakteriseren, kan beter uitgaan

8

Busse ingaat op de eisen die aan een pragmatisch georiënteerde begripsgeschiedenis moeten
worden gesteld).
Ulf Eisele schrijft in Realismus und Ideologie. Zur Kritik der literarischen Theorie nach
1848 (1976) uitgebreid over deze problematiek.
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oorspronkelijkheid) en de vormentaal (individueel of algemeen) die een kunstenaar
moet gebruiken.9
Overigens geloof ik wel dat het derde kwart van de negentiende eeuw in de
literatuur- en kunstbeschouwing als een afzonderlijke periode kan worden
aangemerkt.10 De perioden in de kunst- en literatuurbeschouwing zouden mijns inziens
niet gedefinieerd moeten worden aan de hand van de letterlijke inhoud van de
uitspraken (de noodzaak van selectie en ordening is bijvoorbeeld ook een bekend
element in de esthetica van vóór 1800), maar door de argumentatieve constellatie
waarin deze uitspraken functioneren als argumenten, als vooronderstelling of als
conclusie. Een periode wordt op de eerste plaats door haar problemen en pas op de
tweede plaats door haar oplossingen gedefinieerd. Dit maakt dat de periode 1850-1875
in de kunst- en literatuurbeschouwing een eigen positie inneemt. Op langere termijn
behoort tot de argumentatieve constellatie van deze periode ook de afrekening met
de traditionele terminologie en de onderscheidingen waarvan de kunst- en
literatuurkritiek zich al eeuwen bediende en die wortelt in de retorische traditie. In
hoeverre deze periodisering van de kunst- en literatuurbeschouwing parallel loopt
met de ontwikkelingen in de kunsten is een andere vraag.

Rekkelijken en preciezen
In de inleiding heb ik mij bekend tot de richting der ‘preciezen’, dat wil zeggen tot
die richting onder de begripshistorici die bij hun observaties strikt uitgaan van die
plaatsen waar een term, in mijn geval ‘realisme’, ‘realistisch’ of ‘realisten’, wordt
gebruikt. De plaatsen waar alleen over ‘reëel’ of ‘reaal’, of over ‘waarheid’,
‘werkelijkheid’, ‘natuur’, ‘getrouwheid’ of wat dies meer zij wordt gesproken, heb
ik terzijde gelegd. Ik ben er niet van overtuigd dat ik alle problemen die voortvloeien
uit mijn precieze benadering en mijn uitvoerig bronnenonderzoek volledig heb
opgelost. De omvang van de Bijlage met tekstfragmenten is een eerste bezwaar.11
Mijn benadering wordt echter gerechtvaardigd door de in deel II besproken
9

10

11

Het is ook in deze zin dat mijn onderzoek het verlangen vervult van Nop Maas naar een
overzicht van het gebruik van de termen ‘realisme’ en ‘idealisme’ in de kunst- en
literatuurbeschouwing in deze periode, zijns inziens een voorwaarde om de
literatuurgeschiedenis van de tweede helft van de negentiende eeuw in kaart te kunnen
brengen (Maas, Marcellus Emants' opvattingen (1988), p. 23).
Zie over het gebruik van de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing: Helmut
Kreuzer, ‘Zur Theorie des Deutschen Realismus zwischen Märzrevolution und Naturalismus’
(1975); Martin Swales, ‘Zum Problem des deutschen Realismus’ (1986); C.A. Bernd,
‘Poetischer Realismus, Bürgerlicher Realismus, Programmatischer Realismus - die
Kontroverse um die richtige Benennung einer Epoche in der Deutschen Literaturgeschichte’
(1986); Karl Wauters, ‘Het negentiende-eeuwse realisme in Vlaanderen en Nederland.
Pleidooi voor het gemeenschappelijk gebruik van een periodebegrip’ (1990); J. Vlasselaers,
Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie (1985); Geneviève
Lacambre, ‘Toward an emerging definition of naturalism in French nineteenth-century
painting’ (1982), dat een overzicht bevat van de discussie onder kunsthistorici over de
verhouding tussen ‘naturalisme’ en ‘realisme’.
Ik heb uiteindelijk niet de suggestie van drs. P. Post gevolgd om deze Bijlage op
computerdiskette bij te leveren. Lezen en bladeren in een boek heeft wat mij betreft nog
steeds grote voordelen boven het lezen van een computerscherm.
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afzonderlijke verhandelingen (waarin vaak juist het gebruik van de term ‘realisme’
wordt geproblematiseerd) en door de uiteenlopende gebruiksmogelijkheden en
connotaties die de term ‘realisme’ (als beschreven in het derde deel) bleek te kunnen
hebben. Maar er is meer. Alleen een dergelijke precieze benadering kan resultaten
ople-
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veren die ook bruikbaar zijn bij de analyse van andere dan de hier besproken teksten.
Bovendien had een minder precieze weg mij waarschijnlijk niet op het spoor gebracht
van meer algemene bevindingen over de betekenissen en gevoelswaarden van het
achtervoegsel -isme, en over mogelijke verschillen tussen betekenis en gevoelswaarde
van woorden op -isme en op -isten/-istisch. Ten slotte toont mijn analyse aan dat er
uit een geïsoleerde uitspraak van een of andere criticus of schrijver over het ‘realisme’
geen enkele gevolgtrekking valt te maken omtrent diens mening over de
contemporaine kunst en letterkunde, noch over diens opvattingen in theoretisch
opzicht.

Beperkingen van het onderzoek
Ik heb me beperkingen moeten opleggen. Zo heb ik nauwelijks aandacht kunnen
besteden aan de termen die als synoniem van ‘realisme’ worden gebruikt: de
ontwikkeling van de termen ‘naturalisme’ en ‘materialisme’ in de kunst- en
literatuurbeschouwing van de negentiende eeuw voor 1875 vraagt dringend om een
nader onderzoek.12 Ten tweede heb ik de tegenbegrippen van de term ‘realisme’
moeten veronachtzamen, terwijl deze, waar aanwezig,13 vaak wel een eerste indicatie
geven van de betekenis van de term ‘realisme’. Ten derde heb ik slechts zijdelings
kunnen ingaan op de vele andere termen in de kunst- en literatuurbeschouwing van
deze periode die om een nader onderzoek vragen. Termen als ‘ideaal’ en ‘gedachte’,
‘impressie’ en ‘artistiek’, ‘objectief’ en ‘subjectief’, ‘individualiteit’ en
‘oorspronkelijkheid’, ‘actualiteit’, ‘fris’, ‘degelijk’, ‘aanschouwelijk’, ‘werkelijk’,
‘zuivere kunst’, ‘inhoud’ en ‘vorm’ behoeven nader onderzoek. Wellicht verdient
het overweging een check-list van de te onderzoeken termen op te stellen op basis
van de verhandelingen die op de Nederlandsche taal- en letterkundig congressen
worden uitgesproken. Iedere drie jaar boekstaven taalpuristen als Beets en Van Vloten
nauwgezet en verontwaardigd de betekenisverandering van oude termen en de vele
neologismen en barbarismen die de Nederlandse woordenschat infiltreren.14
12

13

14

Deze beperking is overigens niet inherent aan de ‘precieze’ opvatting, en alleen door
overwegingen van praktische aard ingegeven. Met recht merkt Q. Skinner (‘Language and
political change’ (1989), p. 13) op dat ‘when a word changes its meaning, it also changes its
relationship to an entire vocabulary’. De stand van het onderzoek staat een dergelijke ruimere
opzet niet toe.
Volgens H.J. Lotz (‘der volle Bedeutungsinhalt des Terminus Realismus [kann] erst durch
die Abgrenzung von seinem Gegenbegriff Idealismus erfaßt werden’) is in de term ‘realisme’
altijd de tegenoverstelling met ‘idealisme’ aanwezig. Ik betwijfel of dit uitgangspunt zinvol
is. Niet alleen zijn er andere tegenbegrippen mogelijk; ook kan er lang niet altijd een
tegenbegrip worden aangewezen (vergelijk Lotz, Die Genese des Realismus, p. 73.)
Koselleck beschrijft in Grundbegriffe de periode tussen 1750 en 1850 als een ‘Sattelzeit’,
dat wil zeggen een cruciale periode waarin de belangrijkste begrippen van functie en betekenis
veranderen. Hij baseert zich op het politieke en sociale taalgebruik, en het is de vraag of de
literatuur- en kunsthistorici niet iets te gemakkelijk deze periodisering hebben overgenomen.
Wijst ook bijvoorbeeld G.J. Johannes' studie naar de verbeeldingskracht niet uit dat er in
Nederland tussen 1780 en 1840 nauwelijks iets verandert aan de opvattingen over het begrip
‘verbeelding’, en dat datgene wat men gewoonlijk een ‘romantisch verbeeldingsbegrip’
noemt in Nederland pas in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaat? Ook als het
aantal neologismen als graadmeter wordt genomen, maakt de tweede helft van de negentiende

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

Daarnaast heb ik afzonderlijke critici als D. Dorbeck, Tobias van Westrheene,
Carel Vosmaer, J.M., Jan ten Brink, J.A. Alberdingk Thijm, P. Hugenholtz, D.C.
Nijhoff en

eeuw, wat betreft de kunst- en literatuurbeschouwing, mijns inziens een grotere kans als
‘Sattelzeit’ aangemerkt te worden dan de eerste helft (zie R. Koselleck, ‘Einleitung’ (1978);
G.J. Johannes, Geduchte verbeeldingskracht! (1992), p. 39-109).
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J.J. Schot slechts beperkt recht kunnen doen. Omdat ik alleen die plaatsen bespreek
waar de term ‘realisme’ wordt gebruikt, heb ik hun geschriften zeer selectief moeten
behandelen en hun persoonlijke verdiensten niet altijd recht kunnen doen.
Verhandelingen van deze auteurs waarin de term ‘realisme’ niet wordt gebruikt heb
ik zelfs niet genoemd. Men kan - ik kan het niet genoeg benadrukken - veel en
uitvoerig over kunst en letterkunde schrijven zonder de term ‘realisme’ te gebruiken.
Dit blijkt niet alleen uit de afwezigheid van een aantal belangrijke scribenten uit deze
periode als Allard Pierson, Joh. van Vloten en Multatuli, die om wat voor reden dan
ook de term ‘realisme’ niet gebruiken en daardoor vrijwel buiten mijn blikveld vielen.
Ook schrijvers die wél min of meer uitvoerig aan de orde zijn geweest, verhandelen
elders over kunst en letterkunde zonder de term ‘realisme’ te gebruiken. Ik noem
slechts een verhandeling van T. van Westrheene, ‘Eenige gedachten over
genre-schilderkunst, medegedeeld bij gelegenheid der prijsuitdeeling van de Academie
van beeldende kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam, 19 Juni 1860’;15
de verhandeling van L.S.P. Meijboom over ‘De waarheid in de kunst’ uit 1861,16 en
C.W. Opzoomers verhandeling over ‘Het wezen en de grenzen der kunst’, die in
1875 verschijnt.17 In deze verhandelingen wordt niet over het ‘realisme’ gerept.
Ook heb ik verschillende andere discussiepunten die tussen 1850 en 1875
regelmatig op de agenda staan, onbesproken gelaten. Ik denk bijvoorbeeld aan de
discussie over het doel en de maatschappelijke functie van kunst en literatuur, aan
de verhandelingen over de verhouding tussen de kunsten en andere levensgebieden
(bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de kunst afhankelijk is en moet zijn van godsdienst,
zedekunde, politiek of wetenschap), aan de artikelen over de verhouding tussen kunst
en fotografie, over de opmerkingen betreffende de voors en tegens van een ruwe of
een fijne penseelvoering of de uiteenlopende waardering van de opkomst van de
roman. De verschuiving in de opvatting over aanschouwelijkheid en
oorspronkelijkheid en de veranderende opvatting over de verhouding tussen de
kunsten onderling kon ik slechts aanstippen.
Een ander onderwerp waaraan ik niet systematisch aandacht heb kunnen besteden,
is de invloed van buitenlandse critici, en ik moet met een aantal korte opmerkingen
volstaan. Het is opvallend hoezeer de Nederlandse critici in het derde kwart van de
negentiende eeuw op Duitsland zijn georiënteerd: de namen van de esthetici F.Th.
Vischer, M. Carrière en R. Zimmermann vallen geregeld en ook wordt verwezen
naar de literatuurhistorici G. Gervinus en J. Schmidt en de kunsthistoricus W. Lübke.
De Nederlandse critici hielden zich op de hoogte van de Franse ontwikkelingen door
lezing van de Revue des deux mondes, een tijdschrift dat bijdragen van auteurs uit
de meest uiteenlopende richtingen bundelt. Critici naar wie veel wordt verwezen zijn
de Frans-Zwitserse schrijvers R. Töppfer en vooral de religieus geïnspireerde Vinet,
die morele bewogenheid met theoretische diepgang combineert.18 Daarnaast maken
de traktaten van Franse critici als G. de Félice, E. Poitou en J. Weiss over de
maatschappelijke gevaren van
15
16
17
18

Kunstkronijk 1861, p. 65-69.
Tijdspiegel 1861 II, p. 130-139.
Vaderlandsche letteroefeningen 1875 I (Wetenschap en belletrie), p. 81-114.
Zie over de populariteit van Vinet in christelijke kringen: W.P. Keijzer, Vinet en Hollande
(1941) en Alexandre Rodolphe Vinet, 1797-1847 (1946).
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de moderne kunst en letterkunde ook in Nederland indruk.19 Opmerkelijk is de rol
die is weggelegd voor A propos d'un cheval, de esthetica van Victor Cherbuliez uit
1860. De werken van Th. Thoré en Proudhon dringen, voor zover ik kan beoordelen,
rond het midden van de jaren zestig in Nederland door.20 Tot slot zijn er de werken
van H. Taine en E. Scherer, die met hun stilistische kwaliteiten bewondering
inboezemen, maar met hun opvattingen argwaan en afkeer wekken. Engelse critici
worden weinig genoemd, uitgezonderd G.H. Lewes' studie over Goethe uit 1855 en
de History of civilization van H.T. Buckle: diens cultuur- of beschavingsgeschiedenis
wordt in de loop van de jaren zestig regelmatig als voorbeeldig aangeprezen.
Daarnaast moeten de geschriften van de historicus Thomas Carlyle en de meer
filosofische getinte Essays van Ralph Waldo Emerson worden vermeld. De namen
van de hier genoemde schrijvers laten zich vrij nauwkeurig vertalen in ideeën. Franse
auteurs als Poitou en Weiss voeden de zedelijke verontwaardiging van schrijvers als
Jan ten Brink. Ook Thoré's theorieën over de ‘menselijkheid’ van de
zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst en zijn ideeën over de kunst der toekomst
dringen in Nederland door.21 Invloedrijk is verder Cherbuliez' opvatting over de
noodzaak van individuele vorm in de kunst.22 Belangrijker is echter de invloed van
de Duitse kunst- en literatuurbeschouwing. De subjectivering en historisering van
het ideaal, het naar elkaar toegroeien van ‘realisme’ en ‘idealisme’ en de uiteindelijke
overwinning door het idealisme, de afkeer van de Franse letterkunde en het
enthousiasme voor de Engelse en Russische romankunst zijn even zo vele kenmerken
van de Duitse esthetica van het derde kwart van de negentiende eeuw.23
19

20

21
22

23

Zie hierover Klaus Heitmann, Der Immoralismus-Prozeß gegen die französische Literatur
im 19. Jahrhundert (1970), waarin deze en vergelijkbare werken uitvoerig aan de orde komen.
Het Appèl d'un chrétien aux gens de lettres, van G. de Félice verscheen in 1841. In hetzelfde
jaar verscheen de vertaling (Beroep van een christen, aan de letterkundigen onzer dagen
gerigt, bij Portielje in Amsterdam, met een voorrede van B.T. Lublink Weddik). Van Eugène
Poitou verscheen in 1857: Du roman et du théâtre contemporain et de leur influence sur les
moeurs; de verhandeling van J. Weiss over ‘La littérature brutale’ verscheen in 1858 in de
Revue contemporaine.
Vosmaer toont zich in Rembrandt Harmens van Rijn (1863) zeer enthousiast over het werk
van Thoré, met wie hij sinds het begin van de jaren zestig correspondeerde (zie J.F. Heijbroek,
De verzameling van Mr. Carel Vosmaer (1823-1888) (1989), p. 174). De Kunstkronijk neemt
in 1870 Thoré's uit 1857 stammende ‘Het nieuwe streven der kunst’ in haar bladen op (zie
1870.11).
Zie de studie van F.S. Jowell over Thoré-Bürger and the art of the past (1977), speciaal p.
243-260.
Cherbuliez kan op zijn beurt inspiratie hebben opgedaan bij Thoré-Bürger, die sinds het
midden van de jaren dertig pleit voor ‘l'individualité de la forme’. De voor Thoré-Bürger
kenmerkende combinatie van individuele vorm en algemeen-maatschappelijke functie van
de kunst is bij Cherbuliez (en de Nederlandse critici) niet te vinden (zie over Thoré-Bürger:
P. Grate, Deux critiques d'art (1959). Hier speciaal p. 248).
De belangrijkste studies over de Duitse kunst- en literatuurbeschouwing van deze periode
zijn: Hugo Aust, Literatur des Realismus (1977); Max Bucher, ‘Voraussetzungen der
realistischen Literaturkritik’ (1976); Roy C. Cowen, Der poetische Realismus. Kommentar
zu einer Epoche (1985); UlfEisele, Realismus und Ideologie. Zur Kritik der literarischen
Theorie nach 1848 am Beispeil des Deutschen Museums (1967); Georg Jäger, ‘Der
Realismusbegriff in Frankreich’ (1976), waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen het
Franse en het Duitse realisme; Georg Jäger, ‘Der Realismusbegriff in der Kunstkritik’ (1976);
Hermann Kinder, Poesie als Synthese (1973); Fritz Martini, Deutsche Literatur im
bürgerlichen Realismus. 1848-1898 (1981); Helmuth Widhammer, Realismus und
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klassizistische Tradition (1972) en Die Literaturtheorie des Deutschen Realismus (1848-1860)
(1977).
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Besluit
Ik heb mijn onderzoek beperkt tot het gebruik van de term ‘realisme’ tussen 1835
en 1875, maar daarna is de discussie beslist niet ten einde. Het is wellicht zelfs beter
om te zeggen dat in 1875, wanneer de barricades van de idealistische kunstopvatting
zijn geslecht, de discussie over het ‘realisme’ echt kan beginnen.24 De artikelen van
J.J. Schot uit 1875 tegen het realisme vormen zo bezien eerder het begin dan het
einde van het realisme-debat. Hoewel..., er lijkt een doem op het realisme-debat te
rusten. In 1879 heeft A.J. Cosijn aangekondigd op het zeventiende Nederlandsche
taal- en letterkundig Congres te willen spreken over het realisme en het idealisme in
de letterkunde. Zijn lezing opent:
Ik moet beginnen met u mede te deelen, Heeren en Dames, dat ik mij
tegenover mijn geacht auditorium thans in zeer ongunstige omstandigheden
bevind. Sedert ik (...) mijne vraag opgaf, is mijne gezondheid door eene
soort van bronchite gekrenkt geworden, die vooral mijn stemorgaan hindert.
Ik zal mij dus moeten bepalen bij eene inleiding der discussie, in plaats
van de verhandeling te houden over het m.i. zeer belangrijke onderwerp,
hopende, dat meer bevoegden de gedachtenwisseling daarover zullen
voortzetten.25
Cosijn is bijna zijn stem kwijt, wat wel een zeer letterlijke interpretatie toestaat van
Van Geetruyens opmerking waarmee ik deze studie opende: ‘Le mot c'est le terme
où se termine l'expression possible d'une idée’.26
24

25

26

De eerste keer dat de term ‘realist’ als artistieke opvatting in de woordenboeken verschijnt,
is in 1887, wanneer Adam Strokel in zijn Lijst der meest gebruikelijke basterdwoorden. Met
korte opgave van hun herkomst en beteekenis (Deventer 1887) ‘realist’ omschrijft als
‘voorstander van het realisme in de kunst’ en ‘realisme’ als ‘leer der werkelijkheid; dit woord
staat tegenover idealisme’. In Deel 8 van Sijthoff's woordenboek voor kennis en kunst, naar
de nieuwste bronnen bewerkt (Leiden 1890-1895), dat in 1894 verschijnt, staat: ‘Met
betrekking tot de kunst noemt men realisten hen, die hun doel uitsluitend in de navolging
der natuur stellen, in tegenstelling tot de idealisten, die dit in de verwezenlijking van een
ideaal van schoonheid en volkomenheid plaatsen’. Hier heeft ‘realist’ al wel, maar ‘realisme’
nog niet de betekenisuitbreiding ondergaan van filosofische tot esthetische term. Dat laatste
is wel het geval in de Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen (Amsterdam
1896) van Taco H. de Beer en E. Laurillard. Het lemma ‘realisme’ is als volgt opgebouwd:
‘Realisme: (phil.), de denkwijs, welke van de veronderstelling uitgaat, dat alles wat is, buiten
en onafhankelijk van het zich voorstellend subject bestaat; als zoodanig overgesteld tegen
het Idealisme (z.a.), berust het geheel op de getuigenis der zinnen, en loopt licht op
materialisme (z.a.) uit. - In tegenstelling met nominalisme duidt het de zienswijs aan, die de
werkelijkheid der algemeene begrippen (universalia) erkent; - welke het nominalisme ontkent,
die enkel als voortbrengsels der abstractie beschouwend en voor louter namen (nomina) of
woorden (flatus vocis) verklarend. Dit realisme ging eerst van Plato uit. - In de kunst, die
richting welke uitsluitend de navolging der natuur, de bloote natuur, beoogt; terwijl het
idealisme zijn doel, het oogmerk aller kunstuiting, in de verwezenlijking van een ideaal van
schoonheid en volkomenheid zoekt. - Fr. réalisme, van alt. res = zaak; mid. lat. realiter =
werkelijk’.
A.J. Cosijn, ‘Over realisme en idealisme in de letterkunde’, Handelingen van het
XVIIde Nederlandsche taal- en letterkundig congres, gehouden te Mechelen den 24,
25, 26 en 27 Augustus 1879 (Mechelen z.j.), p. 217-224: 217.
E. van Geetruyen, ‘Proeve tot het samenstellen van een wijsgeerig woordenboek’, p. 56.
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Samenvatting
De term ‘realisme’ wordt door twintigste-eeuwse kunst- en literatuurcritici zo vaak
gebruikt dat het moeilijk voorstelbaar is dat de kritiek ooit zonder heeft gekund. Toch
is hij pas rond het midden van de negentiende eeuw in de woordenschat der critici
opgenomen, en die integratie verliep niet zonder problemen: de term ‘realisme’ werd
uiteenlopend geïnterpreteerd en riep bij velen verzet op. In deze studie onderzoek ik
de opkomst van de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland
tussen 1835 en 1875.
In de Inleiding verantwoord ik de keuze van mijn onderzoeksmateriaal en de
periodeafbakening. Ik zet uiteen dat ik tot de ‘precieze’ begripshistorici behoor die
hun materiaal in beginsel beperken tot die tekstplaatsen waar de term ‘realisme’,
‘realistisch’ of ‘realist(-en)’ daadwerkelijk wordt gebruikt, waarmee ik mij
onderscheid van meer rekkelijke begripshistorici, van ideeënhistorici en van hen die
de geschiedenis van de kunstwerken zelf onderzoeken.
Deel I, over de ‘Geschiedenis van de term “realisme” tot 1855’, valt in drie parten
uiteen. In hoofdstuk 1 beschrijf ik hoe de term ‘realisme’, voordat deze in de kunsten literatuurbeschouwing ingeburgerd raakt, gebruikt wordt in de filosofie, en wel
voornamelijk als pejoratieve term. Vooral Kant gebruikte de term ‘realisme’ als
benaming voor een afkeurenswaardig metafysisch en kentheoretisch standpunt.
In hoofdstuk 2 geef ik een overzicht van de geschiedenis van de term ‘realisme’
in de kunst- en literatuurbeschouwing tot 1855 buiten Nederland. In Über naive und
sentimentalische Dichtung (1795-1796) geeft Schiller de term ‘realist’ een moreel
neutrale en cultuurfilosofische betekenis. In de briefwisseling tussen Schiller en
Goethe, die in 1829 in druk verschijnt, gebruikt Schiller de term ‘realisme’ ook voor
die kunst die haar vormen aan de werkelijkheid ontleent. Veel invloed hebben Schiller
en Goethe met hun eigenzinnig gebruik van de term ‘realisme’ vóór 1855 niet gehad.
Opmerkelijk is dat vóór 1855 de Duitse critici Julian Schmidt en Theodor Fontane
over het realisme schrijven. Hun verhandelingen rechtvaardigen het vermoeden dat
in Duitse literaire tijdschriften en kunstbladen van vóór 1855 meer over ‘het realisme’
te vinden is dan vaak wordt aangenomen.
In Frankrijk wordt de term ‘realisme’ voor het eerst in verband met literatuur
gebruikt in 1826. Midden jaren dertig is er opnieuw sprake van ‘realisme’ en
‘realisten’ in de literatuur. Dan is dit vooral een persoonlijke eigenaardigheid van de
criticus Gustave Planche en diens tijdschrift Revue des deux mondes. Na 1838
verdwijnt de term ‘realisme’ ruim tien jaar uit Planche's vocabulaire en duurt het, op
enkele verspreide opmerkingen na, tot na 1850 voordat met zekere regelmaat over
‘realisme’ en ‘realisten’ in de letterkunde wordt gesproken. Vrijwel altijd wordt de
term pejoratief gebruikt. Na het midden van de jaren veertig spreekt men in Frankrijk
soms over ‘realisme’ in de schilderkunst, maar ook
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dan wordt de term overwegend negatief gebruikt. Daarnaast komt de term ook evenals het in de kunstbeschouwing oudere begrip ‘naturalisme’ - als neutraal begrip
voor. Na 1850 raakt de term ‘realisme’ in Frankrijk ingeburgerd als een scheldwoord
waarin het oordeel is vervat dat de kunstenaar zich niet van de platte werkelijkheid
heeft losgemaakt en blijft steken in de mechanische nabootsing van de zintuiglijk
waarneembare werkelijkheid. De schilder Gustave Courbet, door de kritiek
gedoodverfd als de apostel van het realisme in de schilderkunst, buigt in 1855 de
term ‘realisme’ om van scheldwoord tot erenaam. Courbets vriend, de schrijver
Champfleury, die door de critici zo mogelijk nog vaker met het realisme wordt
geassocieerd dan Courbet, volgt hem - twee jaar later - onder protest.
De gangbare opvatting over de geschiedenis van de term ‘realisme’ in het midden
van de negentiende eeuw kan in drie punten worden samengevat: de term ‘realisme’
is gemunt door Franse kunstcritici; buitenlandse critici hebben de term van de Fransen
overgenomen; letterkundigen hebben de term ontleend aan de kunstbeschouwing.
Mijn overzicht van het gebruik van de term ‘realisme’ vóór 1855 laat zien dat deze
opvatting niet juist is. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat ‘realisme’ in Duitsland
vaker typologisch werd gebruikt dan tot nu toe is aangenomen. Fontane is al deel
van deze traditie wanneer hij in 1853 het ‘ware realisme’ omschrijft. In Frankrijk is
het pejoratief gebruik van de term ‘realisme’ sterk ontwikkeld en dit neemt na 1850
een grote vlucht. Courbets programmatische gebruik van de term ‘realisme’ is hierop
een directe reactie.
In hoofdstuk 2 wijd ik bovendien afzonderlijke paragrafen aan twee thema's die
regelmatig aan de orde komen, wanneer men het over ‘het realisme’ heeft: de bronnen
van de kunstenaar (natuur of traditie) en diens vormentaal (algemene of individuele
vormen). Tevens besteed ik enige aandacht aan mogelijke synoniemen (‘naturalisme’)
en tegenbegrippen (‘idealisme’) van de term ‘realisme’.
In hoofdstuk 3 bespreek ik de ‘Geschiedenis van de term “realisme” tot 1855 in
Nederland’. De term ‘realisme’ verschijnt rond 1820 in de Nederlandse
woordenboeken als filosofische en soms als pedagogische leer. In de kunst- en
literatuurbeschouwing worden de termen ‘realisme’ en ‘realist’ vóór 1855 nauwelijks
gebruikt. Opmerkelijk is alleen de dissertatie van L.S.P. Meijboom uit 1840, wiens
typologisch gebruik van de termen ‘realisme’ en ‘idealisme’ is ontleend aan Schillers
Über naive und sentimentalische Dichtung. Dat Goethe in de tijdschriften soms wordt
beschreven als een realistische persoonlijkheid is terug te voeren op de Briefwechsel
tussen Goethe en Schiller.
In Deel II bespreek ik de tijdschriftartikelen en boeken waarin het ‘realisme’ uitvoerig
aan bod komt. Ook komen enkele congressen ter sprake waar over het realisme is
gedebatteerd. In het korte tijdsbestek tussen 1855 en 1859 verschijnt een aantal
verhandelingen waarin de term ‘realisme’ een prominente plaats inneemt. De artikelen
van Tobias van Westrheene naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in Parijs
in 1855, en Van Westrheenes studie over Jan Steen uit 1856 zijn mijlpalen in de
Nederlandse geschiedenis van de term ‘realisme’. Hetzelfde kan gezegd worden van
de verhandeling van J.M. in de Vaderlandsche letteroefeningen van 1858, waarin
gepleit wordt voor ‘realisme’ in de letterkunde. Tegen het einde van de jaren vijftig
groeit echter het onbehagen over het ‘realisme’ en de periode 1860-1864 kan
gekenschetst worden als een tijd van verwarring en verwerping. Enerzijds heeft men

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

het gevoel dat met het ‘realisme’ kwesties in de kunst- en literatuurkritiek aangeroerd
worden die dringend om een oplossing vragen, maar tegelijkertijd slaagt men er
nauwelijks in om het probleem onder woorden te brengen en is de negatieve
gevoelswaarde van de
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term ‘realisme’ zo sterk dat discussies over het ‘realisme’ eindigen in een lofzang
op het ideaal. Tussen 1865 en 1869 maakt de term ‘realisme’ een periode van
ontwikkeling en expansie door. Het ‘realisme’ wordt door nuancerende toevoegsels
als ‘gezond’, ‘waar’ en ‘gematigd’ ontdaan van zijn negatieve betekenislading, die
in de meest algemene bewoordingen is te omschrijven als ‘gebrek aan ideaal’.
Daardoor raakt het neutraal en positief gebruik steeds meer ingeburgerd en komt het
onder Nederlandse critici pas tot een discussie over ‘het realisme’. Na 1870 zijn de
critici in staat een duidelijk afgebakende omschrijving te geven van wat zij verstaan
onder ‘het ware realisme’ en rond 1875 klinken zelfs de eerste stemmen tegen dit
‘ware realisme’.
In Deel III inventariseer en orden ik de verschillende betekenissen van de term
‘realisme’ in Nederland tussen 1835 en 1875, waarbij ik zowel de verhandelingen
die ik in Deel II heb besproken als de verspreide vindplaatsen uit Bijlage II betrek.
In hoofdstuk 8 komt aan de orde dat de aanhangers van de academische kunst het
‘realisme’ in de schilderkunst associëren met een overdreven aandacht voor de
nabootsing van de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid of met een eenzijdige
voorkeur voor kleurschildering. Daarnaast staan de critici die het gebruik van
traditionele beelden afwijzen en meer aanschouwelijkheid in kleur en vorm en dus
het gebruik van individuele vormen eisen. Tussen 1855 en 1875 ontwikkelen zij een
opvatting over het ‘ware realisme’ die in drie punten kan worden samengevat: de
ware realistische schilder maakt een esthetisch verantwoorde selectie uit de
werkelijkheid; hij ordent deze naar esthetische maatstaven van eenheid en harmonie
en zorgt daarbij voor een evenwichtige aandacht voor vorm en kleur. In vergelijking
met de tussen 1825 en 1850 gangbare opvatting hebben zich drie ingrijpende
wijzigingen voorgedaan: men stelt andere eisen aan de aanschouwelijkheid; ‘kleur’
wordt van een gewantrouwd element in de schilderkunst tot het middel bij uitstek
om te idealiseren; het gebruik van individuele vormen wordt niet langer in strijd
geacht met het uitdrukken van gedachten. Daardoor komen onder de term ‘realisme’
twee groepen schilders te vallen die zeker sinds het einde van de negentiende eeuw
als twee onderscheiden richtingen worden beschouwd: de kleurschilders, die zich
ontwikkelen tot de impressionisten, en de vormschilders, die een meer fotografisch
realisme ontwikkelen.
In hoofdstuk 9 blijkt dat vooral over het ‘realisme’ in de beeldhouwkunst wordt
gesproken wanneer de vraag aan de orde komt of de beeldhouwer het historisch
kostuum moet gebruiken of een meer traditionele vormentaal.
In hoofdstuk 10 bespreek ik het gebruik van de term ‘realisme’ in de letterkunde.
Het blijkt dat er vele parallellen zijn tussen het gebruik in de letterkunde en in de
schilderkunst. Het gebruik van individuele vormen wordt in de letterkunde echter
niet alleen gerechtvaardigd door de eis van aanschouwelijkheid, maar ook door die
van oprechtheid en actualiteit. Ook hier maakt men onderscheid tussen het valse en
het ware realisme.
In hoofdstuk 11 beschrijf ik het gebruik van de term realisme op onderwijskundig,
wetenschappelijk en maatschappelijk gebied tussen 1850 en 1875. Het blijkt dat de
term ‘realisme’ vooral na 1860 in conservatieve kring veel gebruikt wordt om de
materialistische tijdgeest aan de kaak te stellen.
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In hoofdstuk 12 bespreek ik de contemporaine argumenten tegen het gebruik van
de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing. Volgens sommigen is het
een term die alleen door filosofen moet worden gebruikt, anderen vinden het een
dikdoenerig woord of een barbarisme. Belangrijk is bovenal dat het achtervoegsel
‘-isme’ volgens velen per

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

345
definitie een negatief oordeel inhoudt: het drukt, zeker in een neologisme, het oordeel
uit dat men zich schuldig maakt aan eenzijdigheid. De hierop gebaseerde bezwaren
tegen het typologisch of programmatisch gebruik van de term ‘realisme’ bij
vooraanstaande critici als Carel Vosmaer en Allard Pierson hebben de aanvaarding
van de term ‘realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland ernstig
belemmerd.
In hoofdstuk 13, de slotbeschouwing met als titel: ‘Realisme tussen idealisme en
ideaal’, beargumenteer ik dat de filosofische achtergrond van de term ‘realisme’ een
belangrijke verklaringsgrond biedt voor de opkomst van de term ‘realisme’. De
kernproblemen van de esthetica, de kunstkritiek en de literatuurbeschouwing tussen
1850 en 1875 hebben een kentheoretisch karakter. Vooral de opvatting over het ideaal
blijkt cruciaal.
Bijlage I bevat een schematisch overzicht van de betekenissen van de term
‘realisme’ in Nederland tussen 1835 en 1875. Bijlage II bevat de vindplaatsen van
de term ‘realisme’ en zijn varianten tussen 1835 en 1875 in Nederland. Bijlage III
bevat een overzicht van de onderzochte tijdschriften.
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Zusammenfassung
Der Begriff ‘Realismus’ wird von Kunst- und Literaturkritikern so häufig verwendet,
daß man sich kaum vorstellen kann, wie man jemals ohne den Term ausgekommen
ist. Gleichwohl wurde er erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Wortschatz
der Kritiker aufgenommen und die Integration verlief nicht ohne Probleme: der
Begriff ‘Realismus’ wurde heterogen interpretiert und stieß bei vielen auf Widerstand.
In der vorliegenden Arbeit wird das Aufkommen des Begriffs ‘Realismus’ in der
Kunst- und Literaturbetrachtung in den Niederlanden zwischen 1835 und 1875
untersucht.
In der Einleitung wird die Auswahl des zu untersuchenden Materials und die
Abgrenzung des Untersuchungszeitraums begründet. Dabei wird erläutert, daß die
vorliegende Arbeit als Begriffsgeschichte im engeren Sinn konzipiert ist, bei der das
Material sich auf die Textstellen beschränkt, an denen die Begriffe ‘Realismus’,
‘realistisch’ oder ‘Realist(en)’ tatsächlich gebraucht werden. Dieser Ansatz dient zur
Abgrenzung der Arbeit von Begriffsgeschichten in einem weiteren Sinn,
Ideengeschichten und Geschichten der Kunstwerke selbst.
Teil I behandelt die ‘Geschichte des Begriffs “Realismus” bis 1855’ und enthält drei
Kapitel. In Kapitel 1 beschreibe ich den Gebrauch des Begriffs ‘Realismus’ in der
Philosophie, ehe er breiteren Eingang in die Kunst- und Literaturbetrachtung findet:
seine Verwendung ist auf diesem Gebiet zumeist pejorativer Art. Vor allem Kant
gebrauchte den Term ‘Realismus’ als Bezeichung für einen abzulehnenden
metaphysischen und erkenntnistheoretischen Standpunkt.
Kapitel 2 enthält eine Übersicht der Geschichte des Begriffs ‘Realismus’ in der
Kunst- und Literaturbetrachtung bis 1855 außerhalb der Niederlande. In Über naive
und sentimentalische Dichtung (1795-1796) gibt Schiller dem Begriff ‘Realist’ eine
moralisch neutrale und kulturphilosophische Bedeutung. Im Briefwechsel zwischen
Schiller und Goethe, der 1829 erscheint, gebraucht Schiller den Begriff ‘Realismus’
auch für die Art von Kunst, die ihre Formen der Wirklichkeit enthlehnt. Viel Einfluß
haben Schiller und Goethe mit ihrem eigensinnigen Gebrauch des Begriffs ‘Realismus’
vor 1855 nicht gehabt. Es ist bemerkenswert, daß vor 1855 die deutschen Kritiker
Julian Schmidt und Theodor Fontane über den Realismus schreiben. Ihre Erörterungen
legitimieren die Vermutung, daß in deutschen Literaturzeitschriften und Kunstblättern
vor 1855 mehr über ‘den Realismus’ zu finden ist, als allgemein angenommen wird.
In Frankreich wird der Begriff ‘Realismus’ erstmals 1826 im Zusammenhang mit
Literatur gebraucht. Mitte der dreißiger Jahre ist erneut die Rede von ‘Realismus’
und ‘Realisten’ in der Literatur. Zu diesem Zeitpunkt ist das in erster Linie auf eine
Idiosynkrasie des Kritikers Gustave Planche und dessen Zeitschrift Revue des deux
mondes zurückzuführen.
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Nach 1838 verschwindet der Begriff ‘Realismus’ für mehr als zehn Jahre aus Planche's
Wortschatz und dauert es, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, bis nach 1850
ehe mit einer gewissen Regelmäßigkeit von ‘Realismus’ und ‘Realisten’ in der
Literaturbetrachtung die Rede ist. Fast immer wird der Begriff pejorativ gebraucht.
Ab der zweiten Hälfte der vierziger Jahre spricht man in Frankreich manchmal über
‘Realismus’ in der Malerei, aber auch dann wird der Begriff zumeist negativ
verwendet. Daneben kommt der Begriff auch - genau wie der in der Kunstbetrachtung
ältere Begriff ‘Naturalismus’ - als neutraler Begriff vor. Nach 1850 hat sich der
Begriff ‘Realismus’ in Frankreich als ein Schimpfwort eingebürgert: er konnotiert
daß Urteil, daß der Künstler sich nicht von der äußeren Wirklichtkeit hat lösen können
und der mechanischen Nachahmung der mit den Sinnen wahrnehmbaren Wirklichkeit
verhaftet geblieben ist. Der Maler Gustave Courbet, von der Kritik apostrophiert als
Jünger des Realismus in der Malerei, macht 1855 aus dem Schimpfwort einen
Ehrentitel. Courbets Freund, der Schriftsteller Champfleury, der von Kritikern
womöglich noch häufiger als Courbet mit dem Realismus in Zusammenhang gebracht
wird, folgt ihm - zwei Jahre später - unter Protest.
Die gängige Auffassung von der Geschichte des Begriffs ‘Realismus’ um die Mitte
des 19. Jahrhunderts kann in drei Punkten zusammengefaßt werden: der Begriff
‘Realismus’ wurde von französischen Kunstkritikern geprägt; ausländische Kritiker
haben den Begriff von den Franzosen übernommen; Literaturkritiker und
Literaturwissenschaftler haben den Begriff der Kunstbetrachtung entlehnt. Die hier
vorgelegte Übersichtsdarstellung belegt, daß diese Auffassung nicht zutrifft. Es ist
zu vermuten, daß ‘Realismus’ in Deutschland öfter typologisch verwandt wurde, als
man bislang angenommen hat. Fontane ist dieser Tradition bereits zuzurechnen,
wenn er 1853 den ‘wahren Realismus’ umschreibt. In Frankreich ist der pejorative
Gebrauch des Begriffs ‘Realismus’ stark verbreitet - eine Entwicklung, die sich nach
1850 eher noch verstärkt. Courbets programmatischer Gebrach des Begriffs
‘Realismus’ kann als direkte Reaktion auf diese Entwicklung aufgefaßt werden.
In Kapitel 2 sind eigene Absätze zwei Themen gewidmet, die regelmäßig zur
Sprache kommen, wenn von ‘Realismus’ die Rede ist: die Frage nach den Quellen
des Künstlers (Natur oder Tradition) und die nach seinem Formenschatz (allgemeine
oder individuelle Formen). Weiterhin wird das Verhältnis des Terms ‘Realismus’ zu
etwaigen Synonymen (‘Naturalismus’) und Gegenbegriffen (‘Idealismus’) behandelt.
In Kapitel 3 geht es um die ‘Geschichte des Begriffs “Realismus” bis 1855 in den
Niederlanden’. Der Term ‘Realismus’ erscheint um 1820 in niederländischen
Wörterbüchern als philosophische und bisweilen als pädagogische Lehre. In der
Kunst- und Literaturbetrachtung werden die Begriffe ‘Realismus’ und ‘Realist’ vor
1855 kaum gebraucht. Bemerkenswert ist lediglich die Dissertation von L.S.P.
Meijboom aus dem Jahr 1840, dessen typologischer Gebrauch der Terme ‘Realismus’
und ‘Idealismus’ Schillers Über naive und sentimentalische Dichtung entnommen
ist. Daß Goethe in Zeitschriften manchmal als eine ‘realistische’ Persönlichkeit
beschrieben wird, ist auf den Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller
zurückzuführen.
In Teil II werden Zeitschriftenartikel und Bücher besprochen, in denen ‘Realismus’
ausführlich thematisiert wird. Auch werden einige Kongresse behandelt, auf denen
über Realismus debattiert wurde. In dem kurzen Zeitraum zwischen 1855 und 1859
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erscheinen einige Abhandlungen, in denen der Begriff ‘Realismus’ eine prominente
Rolle spielt. Die
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Artikel von Tobias van Westrheene anläßlich der Weltausstellung 1855 in Paris und
van Westrheenes Arbeit über Jan Steen aus dem Jahr 1856 sind wichtige Momente
in der niederländischen Geschichte des Begriffs ‘Realismus’. Das kann man ebenfalls
behaupten in bezug auf die anonyme Abhandlung (‘J.M.’) in den Vaderlandsche
letteroefeningen aus dem Jahr 1858, die für ‘Realismus’ in der Literatur plädiert.
Gegen Ende der fünfziger Jahre wächst jedoch das Unbehagen in bezug auf den
‘Realismus’ und man kann den Zeitraum 1860-1864 als geprägt von Verwirrung und
Verwerfung charakterisieren. Einerseits hat man den Eindruck, daß der ‘Realismus’
Fragen der Kunst- und Literaturkritik berührt, die dringend einer Antwort bedürfen,
andererseits jedoch gelingt es kaum, die Probleme zu formulieren und ist der negative
Gefühlswert des Begriffs ‘Realismus’ so stark, daß Diskussion über den ‘Realismus’
mit einem Lob des Ideals enden. Zwischen 1865 und 1869 entwickelt sich der Begriff
‘Realismus’ in eine andere Richtung und sein Gebrauch nimmt zu. Dem ‘Realismus’
wird durch nuancierende Adjektive wie ‘gesund’, ‘wahr’ und ‘gemäßigt’ seine
negative Ladung genommen, deren kleinster gemeinsamer Nenner der ‘Mangel an
Ideal’ ist. Dadurch bürgert sich ein neutraler und positiver Gebrauch immer mehr
ein und kann man erst von diesem Zeitpunkt an von einer eigentlichen Diskussion
über ‘Realismus’ sprechen. Nach 1870 sind die Kritiker dazu in der Lage, eine klar
abgegrenzte Umschreibung ihres Verständnisses des ‘wahren Realismus’ vorzulegen
und 1875 erklingen sogar erste Stimmen gegen diesen ‘wahren Realismus’.
In Teil III werden die unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs ‘Realismus’ in
den Niederlanden zwischen 1835 und 1875 inventarisiert und geordnet, wobei sowohl
die in Teil II besprochenen Abhandlungen als auch die Belegstellen aus Beilage II
einbezogen werden. In Kapitel 8 wird die von Vertretern der akademischen Kunst
hergestellte Verbindung des ‘Realismus’ in der Malerei mit einer übertriebenen
Betonung der Nachahmung der äußeren Wirklichkeit oder mit einer einseitigen
Vorliebe für ‘Farbmalerei’ besprochen. Daneben gibt es Kritiker die den Gebrauch
traditioneller Gegenstände ablehnen und mehr Anschaulichkeit in Farbe und Form
verlangen. Mit anderen Worten: Sie verlangen den Gebrauch individueller Formen.
Zwischen 1855 und 1875 entwickeln sie eine Auffassung vom ‘wahren Realismus’,
die in drei Punkten zusammengefaßt werden kann: der wahre realistische Maler trifft
eine ästhetisch legitimierte Auswahl aus der Wirklichkeit; er ordnet diese Auswahl
nach den ästhetischen Kriterien Einheit und Harmonie und sorgt dabei für ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Form und Farbe. Im Vergleich mit den zwischen
1825 und 1850 gängigen Ideen haben sich drei gravierende Veränderungen vollzogen:
man stellt andere Anforderungen an die Anschaulichkeit; das Mißtrauen gegenüber
der ‘Farbe’ weicht einer Auffassung, die ‘Farbe’ für das geeignete Mittel der
Idealisierung schlechthin hält; man sieht keinen Widerspruch mehr zwischen dem
Gebrauch individueller Formen und dem Ausdrücken von Gedanken. Dadurch fallen
unter den Begriff ‘Realismus’ zwei Gruppen von Malern, die spätestens seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts als eigenständige Gruppen betrachtet werden: die
‘Farbmaler’, die man als Vorläufer der Impressionisten betrachten kann, und die
‘Formmaler’, die einen eher photographischen Realismus entwickeln.
In Kapitel 9 geht es um den Begriff‘Realismus’ in der Bildhauerkunst. Dort spricht
man von ‘Realismus’ vor allem in bezug auf die Frage ob der Bildhauer historische
Kostüme verwenden soll oder eine mehr traditionelle Formensprache.
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In Kapitel 10 wird der Gebrauch des Begriffs ‘Realismus’ in bezug auf Literatur
untersucht. Es zeigen sich viele Parallelen zwischen dem Gebrauch in der Literatur
und in der Malerei. Der Gebrauch individueller Formen wird in der Literatur jedoch
nicht nur mit der Forderung nach Anschaulichkeit legitimiert, sondern auch mit
Aufrichtigkeit und Aktualität. Auch hier macht man einen Unterschied zwischen
falschem und wahrem Realismus.
In Kapitel 11 geht es um den Gebrauch des Begriffs ‘Realismus’ auf
pädagogischem, wissenschaftlichem und kulturhistorischem Gebiet zwischen 1850
und 1875. Es zeigt sich, daß der Begriff ‘Realismus’ vor allem nach 1860 in
konservativen Kreisen oft verwendet wird, um den materialistischen Zeitgeist
anzuprangern.
Kapitel 12 behandelt die zeitgenössischen Argumente gegen den Gebrauch des
Begriffs ‘Realismus’ in der Kunst- und Literaturbetrachtung. Manche wollen den
Begriff auf die Philosophie begrenzen, andere halten es für ein prätentiöses Wort
oder einen Barbarismus. Wichtig ist vor allem, daß die Endung ‘ismus’ für viele
bereits per Definition ein negatives Urteil enthält: es bringt, gewiß in einem
Neologismus, die Auffassung zum Ausdruck, daß man sich Einseitigkeit zuschulden
kommen läßt. Die daraus abgeleiteten Vorbehalte gegen einen typologischen oder
programmatischen Gebrauch des Begriffs ‘Realismus’ bei führenden Kritikern wie
Carel Vosmaer und Allard Pierson standen der Akzeptanz des Begiffs ‘Realismus’
in der Kunst- und Literaturbetrachtung in den Niederlanden ernsthaft im Wege.
In Kapitel 13, der Schlußbetrachtung, mit dem Titel ‘Realismus zwischen
Idealismus und Ideal’, wird die These vertreten, daß der philosophische Hintergrund
des Begriffs ‘Realismus’ einen wichtigen Erklärungsfaktor für das Aufkommmen
des Terms bildet. Die Kernprobleme der Ästhetik, der Kunstkritik und der
Literaturbetrachtung zwischen 1850 und 1875 haben einen erkenntnistheoretischen
Charakter. Als entscheidend erweist sich, was man unter ‘Ideal’ versteht.
Beilage I enthält eine schematische Übersicht über die Bedeutungen des Begriffs
‘Realismus’ in den Niederlanden zwischen 1835 und 1875. Beilage II enthält die
Belegstellen des Begriffs ‘Realismus’ und seiner Varianten zwischen 1835 und 1875
in den Niederlanden. Beilage III enthält eine Übersicht der in der vorliegenden Arbeit
untersuchten Zeitschriften.
(Vertaling: R. Grüttemeier)
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Bijlage I
De term ‘realisme’ tussen 1835 en 1875
‘Realisme’ in de schilderkunst
De ‘realistische’ schilder beschikt over zekere technische vaardigheid.
De ‘realistische’ schilder voldoet aan zekere eisen van aanschouwelijkheid.
De ‘realistische’ kunstenaar neemt alles uit de werkelijkheid over.
De ‘realistische’ kunstenaar selecteert en ordent niet naar esthetische normen.
De ‘realistische’ kunstenaar geeft alleen weer wat hij heeft gezien.
De ‘realistische’ kunstenaar wil geen hogere gedachte uitdrukken.
De aanschouwelijkheid eist verwerping van de traditie en van fantasiebeelden.
De ‘realistische’ schilder gebruikt vormen die hij uit eigen aanschouwing kent.
De ‘realistische’ schilder gebruikt individuele vormen.
Het gebruik van individuele vormen is bovendien in overeenstemming met: de
Nederlandse traditie; de moderne tijd; het Nederlandse volkskarakter; het
protestantisme.
Er zijn twee soorten ‘realisme’: het ‘ware’ en het ‘onware realisme’.
De ‘ware realistische’ schilder maakt een esthetisch verantwoorde selectie.
De ‘ware realistische’ schilder ordent naar esthetische maatstaven.
De ‘ware realistische’ schilder heeft aandacht voor vorm èn kleur.
Kortom, de ‘ware realistische’ schilder idealiseert.

‘Realisme’ in de beeldhouwkunst
‘Realisme’ is getrouwheid in de vorm.
‘Realisme’ en beeldhouwkunst zijn onverenigbaar.
‘Realisme’ is historische trouw.
Beeldhouwkunst moet ‘realistisch’ zijn.
‘Realisme’ is afwijking van de traditie.

‘Realisme’ in de letterkunde
‘Realistische’ letterkunde voldoet aan zekere eisen van aanschouwelijkheid.
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De ‘realistische’ schrijver neemt alles uit de werkelijkheid over.
De ‘realistische’ schrijver selecteert en ordent niet naar esthetische normen.
De ‘realistische’ schrijver geeft alleen weer wat hij heeft gezien.
De ‘realistische’ schrijver wil geen hogere gedachte uitdrukken.
De ‘realistische’ schrijver is oprecht.
Het ‘realisme’ eist actualiteit.
Het ‘realisme’ hecht aan aanschouwelijkheid.
Daarom moet de ‘realistische’ schrijver individuele vormen gebruiken bij de
schildering van: voorwerpen; gesproken taal; personen; opvattingen.
De ‘realist’ blijft binnen de werkelijkheid van de eigen tijd.
Er zijn twee soorten ‘realisme’: het ‘ware’ en het ‘onware realisme’.
De ‘ware realistische’ schrijver maakt een esthetisch verantwoorde selectie.
De ‘ware realistische’ schrijver ordent naar esthetische maatstaven.
De ‘ware realistische’ schrijver geeft weer wat hij ziet, denkt en voelt.
De ‘ware realistische’ schrijver drukt een ideaal uit.

‘Realisme’ in onderwijs, wetenschap en samenleving
‘Realisme’ is een richting in de pedagogie.
‘Realisme’ is een wetenschapsopvatting.
‘Realisme’ is een levensbeschouwing
a. het ‘realisme’ is een praktische levensbeschouwing; b. het ‘realisme’ ontkent
de waarde van het ideaal; c. het ‘realisme’ is de levensbeschouwing van bepaalde
naties of rassen; d. de moderne levensbeschouwing is ‘realistisch’.

Tegenstanders van het gebruik van ‘realisme’ in de kunst- en
literatuurbeschouwing
‘Realisme’ is een begrip uit de geschiedenis van de filosofie.
‘Realisme’ is (als alle ismen) een dikdoenerig woord.
‘Realisme’ is (als alle ismen) een barbarisme.
‘Realisme’ duidt (als alle ismen) op eenzijdigheid
a. een ‘isme’ is eenzijdig; b. een ‘isme’ is een scheldwoord; c. eenzijdigheid
van het ‘realisme’ d. verschillen tussen -isme, -istisch en -isten?
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Bijlage II
Vindplaatsen 1835-1875
Per jaar geef ik eerst de titelbeschrijving van de vindplaatsen die ik heb besproken
in deel I en II. Deze krijgen een jaartal met een letter (1840a enz.) Daarna volgen de
overige vindplaatsen, eerst die uit de tijdschriften, alfabetisch geordend op
tijdschrifttitel, gevolgd door die uit zelfstandig verschenen publikaties, alfabetisch
gerangschikt op naam van de auteur. Deze vindplaatsen worden aangegeven door
een jaartal met een nummer (1840.01 enz.). Congresbundels zijn opgenomen onder
het jaar dat het congres plaatsvond.

1835-1854
1840a

Ludovicus Suson Petrus Meijboom,
Commentatio theologica de ideis et rebus
in facto positis, in re christiana apte
conjunctis. Groningen 1840 (Dissertatie
Groningen). Besproken in § 3.3 en op p.
308 en 318.

1842a

J. Witkop, [over] Commentatio
Theologica de ideis et rebus in facto
positis, in re Christiana apte conjunctis,
van L.S.P. Meijboom, Waarheid in liefde
1842, p. 275-330. Besproken in § 3.3.

1838.01

S. de Jong, ‘Iets over de tegenwoordige
schilderkunst in Europa’, Algemeene
konsten letter-bode 1838 I, p. 226-232,
245-252, 275-281, 290-296, 306-313,
323-327, 359-365, 403-412, 419-422.
Besproken in § 3.2.

1843.01

[anon.], ‘Uit het reisjournaal van een
Duitschen natuurkundige. VI'.’ (Naar het
Hoogduitsch), Het leeskabinet 1843 IV,
p. 97-117: 105. Besproken in § 3.1 en op
p. 314.

1845.01

J.G.F.E., [over] Geschiedenis der
merkwaardigste uitvindingen, van den
vroegsten tijd tot op den tegenwoordigen
[...], uit het Hoogduitsch van dr. E.M.
Vogel, De gids 1845 I
(Boekbeoordelingen), p. 984-989: 988.
Besproken in § 3.1 en op p. 314.
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V..........s [J.J.L. ten Kate], [over]
Friedrich Schiller. Eene schets, van Sir
Edward Bulwer Lytton. Bt, vertaald door
S. Vissering, De spektator 1845 (vijfde
deel), p. 289-297. Besproken in § 3.2 en
op p. 308.

1849.01

Henry Riehm, ‘Opmerkingen omtrent
schilder- en bouwkunst, voornamelijk
kerkelijke’, De gids 1849 II, p. 329-351.
Besproken in § 3.2 en op p. 308.

1851.01

D. Dorbeck, ‘Brieven over
landschap-schilderkunst’, naar Dr. C.G.
Carus, De kunstkronijk 1851, p. 22-23,
28-30, 38-42, 78-82, 93-94; 1852, p.
24-28; 1853, p. 37-43, 52-65; 1854, p.
30-38, 82-85. Besproken in § 3.2 en op
p. 101.

1852.01

[anon.], ‘Rembrandt van Rijn. Herdacht
bij de oprigting van zijn standbeeld te
Amsterdam, op den 27sten mei 1852’,
Nieuw Nederlandsch magazijn 1852, p.
177-184. Besproken in § 3.2 en op p. 259.

1852.02

W. van Rehburgh [G.E.C. Croiset],
‘Nederlandsch socialismus. Antwoord
aan den heer A. Elink Sterk Junior’, De
recensent. Algemeen letterlievend
maandschrift 1852 II (Mengelwerk), p.
427-438. Besproken in § 3.2 en op p. 316.

1853.01

W.B. Stoof, ‘Over de teeken- en
schilderkunst. Hare waarde voor
wetenschap en industrie en haar invloed
op beschaving’, Pantheon 1853 I, p.
146-153, 161-177. Besproken in § 3.2.

1853.02

D. Dorbeck, ‘Goethes aristokratisme.
Eene psychologische studie’, De
recensent. Algemeen letterlievend
maandschrift 1853 II (Mengelwerk), p.
401-431. Besproken in § 3.2 en op p. 101,
308 en 317.
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1855
1855a

[anon.], ‘Eene Vlaamsche herberg,
volgens Isaak van Ostade. Eene les voor
jonge schilders, over het verschil tusschen
werkelijkheid en waarheid. Met plaat’,
Nieuw Nederlandsch magazijn 1855, p.
385-386. Besproken in § 4.1 en op p. 265,
276 en 322.

1855b

T. van Westrheene, Wz., ‘Tentoonstelling
te Parijs’, Algemeene konst- en
letter-bode 1855, I, p. 196-198 (23 junij);
II, p. 205-207 (30 junij); III, p. 213-215
(7 julij); IV, p. 221-223 (14 julij); V, p.
234-235 (21 julij); VI, p. 241-243 (28
julij); VII, p. 257-259 (11 augustus); VIII,
p. 274-275 (25 augustus); IX, p. 289-291
(8 september); X, p. 297-298 (15
september). Besproken in § 4.2 en op p.
275, 277, 281 en 290.

1855c

T. van Westrheene, Wz., ‘De algemeene
tentoonstelling van kunst en industrie te
Parijs, in 1855’. Opgenomen met een
afzonderlijke nummering in: De
kunstkronijk 17 (1856). Besproken in §
4.2 en op p. 265, 266, 270, 275 en 281.

1855.01 Algemeene konst- en letter-bode, 7 april 1855, p. 111. Besproken op p.
290.
‘Professor Halbig te Munchen heeft het model vervaardigd van een kolossalen leeuw,
die (...) aan het meer van Constantz zal worden geplaatst. (...) De beeldhouwer heeft
[in] dit model getracht de zoo strijdige opvattingen van het realismus en het idealismus
op het gebied van de voorstellingen uit de dierenwereld te verzoenen. Men verzekert,
dat hij daarin goed is geslaagd; hij heeft zich althans de moeite getroost om zijn
model naauwgezet te bestuderen en heeft daartoe gedurende acht dagen een van de
schoonste leeuwen uit de menagerie van Kreuzberg in zijn atelier gehad, waardoor
hij in de gelegenheid is geweest (...) dadelijk naar de natuur te teekenen’.
1855.02 Algemeene konst- en letter-bode, 7 april 1855, p. 111. Besproken op p. 260.
‘In het Deutsches Kunstblatt van 8 en 15 Maart jl. troffen wij een uitvoerig artikel
aan over de teekeningen van een weinig bekenden duitschen teekenaar Bonaventure
Genelli, tafereelen uit het leven van een doorbrenger voorstellende. (...) [de auteur]
heeft (...) bij zijne verdediging van Genelli eenige lezenswaardige wenken gegeven
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omtrent het onderscheid dat tusschen het realismus in de kunst, en de enkele
ontwikkeling van virtuositeit in de behandeling moet worden gemaakt’.1
1855.03 A.G.W., [over] Is 't waar of niet? Schetsen uit de portefeuille, van Alexander
V.H. [Ver Huell], Algemeene konst- en letter-bode 1855, p. 396-397. Besproken op
p. 259 en 271.
‘Wij begeeren evenmin als Alexander V.H. gerekend te worden tot de materialisten,
naturalisten of realisten in de kunst (althans niet dáár waar hunne rigting eenzijdig
is); ook wij hebben den meesten eerbied voor strekking en gedachte van een
kunstwerk, maar wij doen daarom nog geen oogenblik afstand van den eisch dat de
vorm worde beheerscht, noch van de overtuiging, dat dit het eenige middel is om de
gedachte juist en waardig uit te drukken. Zou Alexander V.H. dit bijzaak achten?
Och, dat hij dan nog eens tot zijnen Raphaël terugkeere, en trachte tot het inzigt te
komen van hetgeen juist diens weêrgalooze grootheid uitmaakte: het kiezen,
bestudeeren en aangrijpen van dien vorm in de natuur of van die zijde en die
eigenschappen der natuurvormen, welke hem de meest passende, de meest concrete
uitdrukking aan de hand gaven voor zijn begrip van het ideale, schoone en ware’ (p.
397).

1

Gedoeld wordt op een artikel van ene ‘-ty’, ‘Zeichnungen aus dem Leben eines Wüstlings
von Bonaventure Genelli’, Deutsches Kunstblatt. Zeitschrift für bildende Kunst, Baukunst
und Kunstgewerbe 1855, p. 81-83 (8 März) en p. 91-92 (15 März).
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1855.04 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Kunst en archaeologie in Nederland’, De Dietsche
warande 1855 (deel 1), p. 97-133. Besproken op p. 266.
‘De Heer Leeman[s] meent, dat de middeleeuwsche kunstenaars zich eene trouwe
kopie der natuur ten doel stelden (...). Zie, dat is te betreuren, dat men, de
middeleeuwsche kunst beoordeelende, haar altijd in het Prokrustusbed der nieuwere
realistische theorie wil knellen’ (p. 106).2
1855.05 Pauwels Foreestier [J.A. Alberdingk Thijm], ‘De Amsterdamsche
ten-toon-stelling van schilderijen, enz. in 1854. IVe Brief van Pauwels Foreestier’,
De Dietsche warande 1855 (deel 1), p. 162-179. Besproken op p. 266.
‘Ik erken, dat deze jonge Heer (...) regelrecht uit de realistische kunstkraam op deze
ten-toon-stelling is gevallen: maar ik zeg - dat wie zoo het leven in een zijner
duizenden verschijnselen kan betrappen en weêrgeven, wie zoo kan mierissen,
metzuwen, douwen, of terburghen even onsterflijk zal zijn als zijne meesters (...).
Zeker, een kunstenaar, die morgen door het werktuig van den fotograafbeschaamd
wordt, heeft niet de hoogste trap in zijn bedrijf bereikt; maar de natuur te kunnen
vermenigvuldigen is toch niet iets zoo onaanzienlijks, dat het de minachting eeniger
in de wolken timmerende theoristen zoû verdienen. De natuur vermenigvuldigen is
de genietingen vermenigvuldigen, die de natuur ons aanbiedt, en ik verzeker u, dat
het eene groote rust en eene groote vreugde voor het hart was van de genen, die de
herleving der natuurlijke kunst in het eerste vierde dezer Eeuw bijwoonden, toen
men eindelijk eens van de schoolsche en quazi-idealistische banden in poëzie en
plastiek verlost werd, en toen al die opgeblazen geestdrift voor het kunstmatig
klassicismus, een weinig bekoeld werd in de schilderen letterwerken, die maar een
trouwe afspiegeling der in- en uitwendige natuur waren’ (p. 173-174).3
1855.06 A. Pierson, Bespiegeling, gezag en ervaring. Een wijsgeerige,
geschiedkundige proeve. Utrecht 1855. Besproken op p. 271 en 295.
‘Tweederlei is de pligt des dichters en des kunstenaars, dat hij zich boven het
werkelijke verheft en dat hij binnen de grenzen van het waarneembare blijft. Waar
deze beide pligten vervuld worden, daar is ware kunst. Maar in eene ongunstige,
vormelooze natuur verlaat de kunstenaar met de werkelijkheid zeer gemakkelijk ook
het waarneembare en wordt idealistisch, en daarenboven, als zijn verstand zwak is,
geheel fantastisch; of, wordt hij door de natuur rondom zich gedwongen binnen het
waarneembare te blijven, zoo blijft hij ook ligt bij het werkelijke staan en wordt, in

2

3

C. Leemans had in 1854 voor De gids een kritische bespreking geschreven van Thijms L'art
et archéologie en Hollande, waarin hij de Middeleeuwse kunst veroordeelt omdat de
voorstellingen vaak zo stijf en onbevallig zijn. Het artikel van Leemans verscheen onder de
titel ‘De kunst in Nederland’ in De gids 1854 II, p. 145-180.
Pauwels Foreestier, een pseudoniem waaronder Thijm regelmatig in de Spektator schrijft,
belichaamt de meer gemoedelijke kant van Thijm, vandaar dat Foreestier in hetzelfde jaar
dat Thijm de nieuwe realistische theorie veroordeelt verdiensten kan toeschrijven aan het
‘realistische’ schilderij ‘De violoncelspeler’ van Chavet.
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de enge beteekenis van het woord, realistisch, en, wanneer het hem geheel aan fantasie
ontbreekt, slaafsch en plat. In beide gevallen is hij dus niet aesthetisch’ (p. 178).4

4

Deze passage is ontleend aan een brief van 14 september 1797 van Schiller aan Goethe (zie
de Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, uitgegeven door Emil Staiger (1967), p. 467).
De oorspronkelijke passage wordt geciteerd in Deel I, p. 17. In het begin van zijn studie had
Pierson dezelfde passage ook gebruikt. Dan luidt het laatste deel: ‘Verliest hij daarentegen
de werkelijkheid, het waarneembare, uit het oog, zoo wordt hij idealistisch of, bij zwakheid
van verstand, fantastisch; vergeet hij omgekeerd zich boven de werkelijkheid te verheffen,
hij wordt plat en alledaagsch. In beide gevallen verdient hij zijn schoonen naam in geenen
deele’ (p. 31).
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1856
1856a

T. van Westrheene, Wz., Jan Steen. Étude
sur l'art en Hollande (Met geëtst portet
van Jan Steen, door J.L. Cornet).
's-Gravenhage 1856. Besproken in § 4.2
en op p. 267.

1856b

C.V. [Carel Vosmaer], [over] Jan Steen.
Étude sur l'art en Hollande, door T. van
Westrheene, Wz, Algemeene konst- en
letter-bode 1856, p. 221-222. Besproken
in § 4.2 en op p. 267 en 270.

1856c

Mr. C. Vosmaer, Eene studie over het
schoone en de kunst. Amsterdam 1856.
Besproken in § 4.3 en op p. 267, 270,
290, 331 en 332.

1856d

D. Dorbeck, ‘Schiller. Eene aesthetische
studie’, De recensent. Algemeen
letterlievend maandschrift 1856 II, p.
247-287; 1857 II, p. 23-100, 129-172.
Besproken in § 4.4 en op p. 299, 302, 308
en 317.

1856.01 [anon.], [T. van Westrheene, Wz.], ‘De jongste tentoonstelling te
Rotterdam’, Algemeene konst- en letter-bode 1856, p. 219-220, 228-229, 234-235.
Besproken op p. 265 en 281.
[over ‘Luther voor Wittenberg’, van Lessing] ‘Wij vinden hier niets van het
romantisch-mystieke, of klassiek-fantastische, niets van dat koud-wijsgeerige of van
die verbasterde symboliek, waardoor de schilderijen, zelfs van hooggevierde duitsche
kunstenaars, vaak een gesloten boek blijven voor zoo velen, die, niet gewapend met
kunst-historische kennis, een kunstwerk alleen beoordeelen naar, en genieten door
den indruk, dien het maakt op hunnen nuchteren natuurzin, op hun onbevangen
gemoed. En toch is Lessing geen realist, in den zin, dien men in den jongsten tijd
aan dat woord heeft gehecht. Het is de zuiver historische opvatting, de diep doordachte
voorstelling van het feit in zijne volle beteekenis, met zijn hoog ernstig karakter,
welke wij bij hem bewonderen’ (p. 219).
1856.02 [anon.], [T. van Westrheene, Wz.], ‘De twee Amsterdamsche
tentoonstellingen van kunstwerken in 1856’, Algemeene konst- en letter-bode 1856,
p. 378-379, 386-387. Besproken op p. 266, 271, 273 en 281. Zie ook Afb. 40 (Mücke).
[Over de Düsseldorfer school:] ‘(...) het drooge of ook wel harde in de kleuren er
buiten gelaten zal men moeten bekennen dat een dergelijk streven op techniesch
gebied bij de Dusseldorpers gepaard gaat aan eene flinke opvatting en een onbevangen
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blik op het leven rondom hen, waaruit zij hunne onderwerpen grijpen. Tegenover
het realisme van die mannen, gezond (zoo lang het zich aan aesthetischen zin blijft
paren) staat het spiritualisme van een Muller, Ittenbach, Mücke (...), overhellende
tot het weeke in het eene, tot het kleingeestige in het andere opzigt’ (p. 387).
1856.03 J.K. [J. Kneppelhout], ‘Overdenkingen bij de sluiting der Algemeene
Tentoonstelling te Parijs’, De gids 1856 II, p. 481-509. Besproken op p. 305 en 309.
‘Als men het fransche tooneel sedert de drie laatste jaren nagaat, bespeurt men eene
nieuwe soort van dramatisch voortbrengsel aan den letterkundigen hemel en besluit
men, dat het realisme welhaast zijne uiterste grens bereikt moet hebben. Sedert 1830
roept de schouwburg om waarheid, waarheid bovenal! Die waarheid heeft toch maar,
even als zulks altijd, waar het kunst geldt, het geval zal wezen, bij verdrag bestaan.
Welligt meende de tijdgeest alle poëzy met dat drogwoord te bezweren, niet
bedenkende, dat kunst en poëzy elkaar in verdichtsels de hand bieden; hoe het zij,
de uitslag van den strijdkreet was, dat men er de beteekenis aan gaf van
geschiedkundige trouw en voorstellingen koos uit de middeleeuwen en nieuwere
tijden. (...) [De laatste jaren is] de letterkunde meer en meer op de maatschappij
blijven aandringen, haar op den voet volgen, bespieden, betrappen, nabootsen, tot in
hare fijnste schakeringen teruggeven. Het ideaal, de aangenomene overlevering van
stijl en uitdrukking, van spel en voorstelling behooren in de rue de Richelieu, met
alles wat men onder de algemeene benaming van theatraal pleegt
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te verstaan, maar op den Boulevard ontstond onlangs de daguerreotiep van de
werkelijkheid. De helden des voorvaderlijken treurspels zijn in iedere maatschappij
onbestaanbaar; zij behooren tot het gebied der poëzij; evenzeer die van het zwierige
en opgesmukte melodrama; (...) de personen, die wij bedoelen, is niets te veel ofte
weinig, zij passen volkomen; het zijn dezelfde menschen, die wij dagelijks ontmoeten,
voorbijgaan en omhelzen; (...); het is in een woord het realisme in de
tooneelspeelkunst’ (p. 499-501).
1856.04 [anon.], ‘Edward Bulwer’, Onze tijd 1856, p. 247-253. Besproken op p. 317.
‘De werken, welke BULWER geschreven heeft, vormen eene lange lijst. In sommige
heeft hij zijne kracht aan onwaardige onderwerpen verspild, en de ondeugd met een
humor bekleed, welke somwijlen in het stoutste sarcasme genoegen vindt, of aan
zijne weelderige phantasie te veel speelruimte laat. Het is een natuurlijk verschijnsel,
dat het Duitsche mysticismus, dat in eigenaardige toestanden zijnen oorsprong heeft,
zoodra het van deze losgemaakt en op vreemden bodem verplaatst worden, een
verwonderlijk karakter aanneemt en eene caricatuur wordt. Dit verschijnsel heeft
men bij BULWER, en zelfs de Duitsche philosophie, waarin hij vrij diep was
doorgedrongen, geraakt met het realismus, dat bij hem, gelijk bij de meeste
Engelschen, een grondtrek uitmaakt, in eene tegenspraak, welke een onaangenamen
indruk maakt’ (p. 251).
1856.05 J.A.B. [Bakker], [over] Jan Steen. Étude sur l'art en Hollande, door T. van
Westrheene, Wz. Vaderlandsche letteroefeningen 1856 I (Boekbeschouwing), p.
526-531. Besproken op p. 259.
‘Om tot het ware begrip van het karakter onzer schilderschool te komen, moet men
tot het onderscheid tusschen de antieke en moderne kunst opklimmen. Men kan de
eerste realistisch, de andere idealistisch noemen. Doch de Grieksche kunst had echter
een hoog ideaal bestanddeel, omdat zij den zinnelijken vorm als ware het
vergoddelijkte. Daarentegen was de moderne kunst, die men ook de Christelijke
noemen kan, meer spirituëel, en legde zich meer op de uitdrukking van gevoel en
hartstogt, dan op de schoonheid van den vorm toe; zij beoogde meer de voorstelling
van zeker ideaal, dan dat der schoone Natuur. De oude Christelijke kunst nam de
reeds verbasterde vormen der antieke kunst over, en werd daarin hoe langer zoo meer
conventioneel: deze vormen werden, om zoo te zeggen, in den Byzantijnschen stijl
versteend. Die stijl oefende in de eerste Middeleeuwen een overwegenden invloed
uit. Het was in Italië, dat CIMABUE en GIOTTO het eerst het juk er van afwierpen, en
naar eene vrijere voorstelling streefden; het Godsdienstig gevoel bewoog zich in
natuurlijker vormen bij een FRA ANGELO en PERUGINO, doch de hoofdrigting bleef
meer spirituëel, conventioneel en idealisch dan realistisch; dit karakter verkreeg zij
meer toen MICHEL ANGELO en RAPHAËL er de schoone vormen, aan de Natuur en de
studie der antieken ontleend, met een zoo schitterend gevolg mede verbonden. Door
hen bereikte de moderne kunst bijna haar toppunt, en toch was zij eenzijdig, omdat
zij de andere bestanddeelen daarvan, het natuurlijke en illusie verwekkende, niet
genoegzaam ontwikkelde. Zij verwezenlijkten hunne ideën altijd op eene eenigzins
conventionele wijs. De andere Europesche natiën, vooral de Noordelijke, zijn in
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hunne kunstopvatting meer realistisch dan de Italianen geworden; zij hebben meer
de Natuur voor hunne vormen te baat genomen, zoo als de Duitsche en Vlaamsche
kunstscholen bewijzen. ALBERT DURER, HOLBEIN, en vooral RUBENS en VAN DIJCK,
zijn daarin veel verder gegaan dan de Venetiaansche school onder TITIAAN en PAUL
VERONESE. Maar dit realisme moest zijn hoogsten trap in de Noord-Nederlandsche
school bereiken; vooral omdat hier, door de Hervorming, de laatste sporen van het
conventionele der Christelijke kunst werden uitgewischt, en de Natuur, in hare hoogste
illusie voorgesteld, het hoogste doel der kunst werd geacht. De Nederlandsche
kunstenaars waren daardoor geëmancipeerd, en ieder van hen kon zijnen eigen
zelfstandigen weg gaan, en daar zij, naar den aard van het volkskarakter, eene
idealistische rigting misten, vonden zij het doel hunner kunst in eene eigenaardige
getrouwe en geestige opvatting der Natuur die hen omringde, welke zij dan ook met
eene bedriegelijkheid van kleur en fijnheid van toets voorstelden, die hun
onsterfelijken roem verwierven. Daarin bestaat hunne idealiteit, zonder dat zij met
bewustheid er naar streefden, en ligt ook, naar ons
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40 Reproduktie naar H. Mücke, ‘Hemelvaart eener heilige’
Houtsnede (9,8 × 15,2 cm), Nieuw Nederlandsch magazijn 1849, p. 216
‘Wat zou bij zulk eene wondervolle opstijging de ziel gevoelen? Zou zij eene herinnering der laatste
aardsche beproevingen behouden? Zou zij de zaligheid van het aanstaande gevoelen? Het is te
vergeefs, dat het bespiedend oog op dit gelaat de aandoening tracht te lezen, die met de gevoelloosheid
des doods moet vermengd zijn. Wij kunnen beurtelings ons alles verbeelden en gelooven. Welk een
ruim veld is hier niet voor de verbeeldingskracht geopend, en wat wordt ons in den vorm van droomen
niet al voorgespiegeld? In hetgeen men tracht te begrijpen ligt dikwerf oneindig meer dichterlijk
schoon, dan hetgeen zich binnen de grenzen van ons begrip bevindt.
Alles wat de kunst voorbrengt, kan op tweederlei wijze beschouwd worden: de eene is zigtbaar voor
iedereen, de ander is het werk onzer verbeeldingskracht; onder den indruk van een daargesteld beeld
sluipt bij den aanschouwer zijn eigen indruk in; in elke melodie heerscht eene onbekende zangwijze,
die ieder van ons naar zijne eigene ziel opvat.
Bij het beschouwen dezer hemelvaart kan het niet anders, of wij hebben onzen eigenaardigen droom,
het onderwerp betreffende, dat wij voor ons zien.
De engel wiens blik er zoo liefkoozend uitziet, is de Liefdadigheid; de Hoop is bij hem kenbaar aan
haar met sterren bezaaid kleed; de Geregtigheid, met het zwaard en de engel der Volharding maken
de voorhoede uit. Dit viertal, broederlijk verbonden, voert eene reine ziel uit de onvruchtbare
woestijnen van eigenbelang naar de hemelsche verblijfplaats van belangelooze liefde en genegenheid’
(Anon., Nieuw Nederlandsch Magazijn 1849, p 216).
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gevoelen, het algemeen karakter van de Noord-Nederlandsche school in de
zeventiende eeuw. Hoe individuëel, vrij, en van elkander verschillend REMBRANDT,
DOU, METZU, MIERIS, OSTADE, POTTER, BERGHEM, VAN DER VELDE, en JAN STEEN
moge geweest zijn, hierin komen zij allen overeen, dat zij realisten waren, die hetgeen
zij in de Natuur aantroffen, op de krachtigste, aangenaamste en geestige wijze
voorstelden.
De Schrijver zet deze eigenschappen van onze oude schilderschool juist en
scherpzinnig uiteen, en doet den invloed van het burgerlijke leven, van de zeden en
instellingen onzer voorvaderen, op de kunstenaars duidelijk uitkomen. Ieder eenigzins
wèlgesteld burger wilde zijne woning met de werken van hun penseel versieren (...).
Groote historiële compositiën waren om die reden hier zeldzaam; nog zeldzamer
kerkelijke tafereelen, die door het Protestantismus niet werden gevraagd’ (p. 527-529).
1856.06 J.H. Gunning Jr., ‘Gedachten over de christelijke beschouwing der
wereldgeschiedenis’, Vaderlandsche letteroefeningen 1856 II (Mengelwerk), p.
753-782. Besproken op p. 266, 275 en 314.
‘Maar de kracht van het materialisme ligt eenvoudig daarin, dat het de volledige
zamenvatting en uitdrukking is van de groote hoofdrichting onzes tijds. Nooit is met
grooter instemmigheid dan in onze dagen over alle bespiegeling de staf gebroken.
Dat men niet alleen de menschen, maar ook alles wat bestaat, moet nemen gelijk het
is, en niet gelijk het wezen moet (...) die valsch-praktische, alle idealen vertrappende
richting des tijds (...).
Dat deze richting ook in wetenschap en kunst is doorgedrongen, wie kan er aan
twijfelen, die onze maatschappij in haar geheel overziet. Beschouw de kunst. In de
architectuur, gelijk zij al onze woningen ontwerpt, een bruikbare kazernenstijl. In
de muzyk, jacht op effect, uitnemend bruikbaar om tot tijdverdrijf te dienen voor het
publiek, of de cercle, die zich reeds lang boven de stijve eentoonigheid der klassieke
meesters verheven heeft. Op het theater, behendig partijtrekken van de hartstochten
en preoccupatiën des volks, eervergeten dienstbaarheid aan de dartele
oppervlakkigheden van hoog en laag gemeen; in plaats van die, naar de schoone
bestemming des tooneels, te beheerschen en te reinigen: verkoking van romans tot
tooneelstukken, gelijk van acteurs tot weerhanen van parterre en paradijs. In de
schilderkunst, het ideale purisme van ARY SCHEFFER als verouderde fletsheid
verworpen, om plaats te maken voor het schitterend koloriet, voor het realisme dat
zijn tijd begrijpt, en een “Bonjour, monsieur COURBET!” met cynisch vertrouwen op
de toejuiching des publieks, voor den “triomf van het genie over het fortuin” kan
doen doorgaan. De opvoeding door Realschule en associatie, gesystematiseerd met
de fabrijk-leuze: in korten tijd voor weinig geld! In de litteratuur dezelfde
fabrijkmatige productie, hetzelfde realisme onder de schoone namen van praktischen
zin, natuurlijkheid, populariteit en dergelijke’ (p. 761-763).5

5

Thijm neemt in 1857 onder de titel ‘Materialisme’ fragmenten uit Gunnings artikel over in
De Dietsche warande (1857, p. 124). Het is dit fragment dat Karel Wauters (‘Het
negentiende-eeuwse realisme in Vlaanderen en Nederland’ (1990), p. 189) aanwijst als ‘zeer
waarschijnlijk een van de eerste Nederlandse reacties op het realisme-debat’.
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1857.01 C.V. [Carel Vosmaer], [over] Betuwsche novellen, van J.J. Cremer,
Algemeene konst- en letterbode 1857, p. 20-21. Besproken op p. 306 en 309.
‘Wanneer wij des schrijvers doel, Betuwsche volkstoestanden en karakters te schetsen,
in het oog houden, komt hij ons voor, wat eenzijdig, wat te weinig realist te zijn
geweest, wat te weinig gegeven te hebben van het leven zoo als het is. Zou daarvan
niet de oorzaak wezen dat hij zich, blijkends eene zinsnede in den aanvang der eerste
novelle, eenigzins gebonden had? Daar zegt hij: “hoeveel goeds, hoeveel degelijks
levert het bloeijende Gelderland niet op. - Bij den Betuwschen landman is het
oorspronkelijk volkskarakter het meest bewaard gebleven”. - Zie hier zijne thesis,
hij zal dus in dien toon,
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in die stemming schrijven, zijn werk zal van die thesis de verdediging en bevestiging
zijn. Maar nu is hij in eene soort van tegenstrijd, in een tweeslachtigen toestand
gekomen. 1o is hij hoog ingenomen met den Betuwschen landman, heeft hij een
ideaal van hem; 2o wil hij hem teekenen in zijn eigenaardigheid, in zijn karakteristiek,
en bezigt ook daartoe zijn spreekwijzen en taal, niet slechts waar gesproken wordt
maar ook in het beschrijvende gedeelte, en overal waar de schrijver die meer
karakteristiek oordeelde”. - Daar is hij dus realist’ (p. 21).
1857.02 [anon.], ‘De tentoonstelling der Maatschappij Arti et Amicitiae te
Amsterdam’, Algemeene konsten letter-bode 1857, p. 307-309. Besproken op p. 265,
275 en 281. Zie ook Afb. 41 (Burgers).
‘Al voortgaande ontmoeten wij in onzen catalogus een vraagteken bij No's 25-27, de
schilderijen van Hein J. Burgers; die vraag, zij geldt meer de rigting van den
kunstenaar dan wel deze zijne voortbrengselen in het bijzonder. Immers, zoo wij
daarin oorspronkelijkheid van opvatting en goede behandeling van détails niet willen
miskennen, zoo blijft het onzes inziens eene gevaarlijke proeve om het realisme van
een Courbet ten onzent in te voeren, zoo wel uithoofde van de uitersten, waarin men
vervalt, als van de inconsequentie, waaraan men zich schuldig maakt. Het is hier de
plaats niet om dit in het breede te betoogen; genoeg dat b.v. in Eene begrafenis (No.
25) het gevaar om op den klip van leelijke waarheid te verzeilen reeds zigtbaar is’
(p. 308).
1857.03 Algemeene konst- en letter-bode 1857, p. 398-399. Besproken op p. 164 en
290.
‘In dezen bevallig ernstigen arbeid [het gedenkteken voor koningin Louise in
Charlottenburg, uit 1814] (...) toonde hij [de Duitse beeldhouwer Christian Rauch]
de strenge ideale vormen van den plastischen stijl evenzeer magtig te zijn als de
frissche levendigheid eener meer realistischen opvatting, welke hij reeds had getoond
te willen huldigen en die zich vooral in zijne latere standbeelden krachtig uitsprak’
(p. 398).
[Van 1840 tot 1851 heeft Rauch gewerkt aan het gedenkteken voor Frederik de Grote
in Berlijn.] ‘Slechts ééne aanmerking valt te maken. Zij geldt de zonderlinge
verwarring van realistische en allegorische elementen in de bas-reliefs en beelden
van het voetstuk. Bij zijne trouw aan het realisme in de beeldhouwkunst was het
vreemd dat Rauch zich voor het antieke kostuum verklaarde, toen er sprake was van
het monument voor Goethe en Schiller, bij hetwelk echter, zoo als men weet, door
Rietschel de kleeding van het tijdperk is behouden’ (p. 398-399).
1857.04 [anon.] [over] Geschichte der Französisichen Literatur seit der Revolution
1789, van Dr. Julian Schmidt, Algemeene konst- en letter-bode 1857, p. 409-410.
Besproken op p. 309 en 310.
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‘Het vierde boek is voornamelijk aan de romantische school gewijd; doch tevens
worden de realisten (Courier, Mérimée enz.) besproken en gehandeld over de
klassische reactie en de humanitaire school (Barbier, E. Quinet enz.)’ (p. 410).6

6

Dit is de eerste plaats waar gesproken wordt over de ‘realisten’ als een stroming in de
letterkunde. De Algemeene konst- en letter-bode geeft hier niet meer dan de inhoudsopgave
van de studie van de Duitse criticus Julian Schmidt, een invloedrijk kunst- en literatuurcriticus,
wiens artikelen over de Engelse letterkunde van de negentiende eeuw in 1857 vertaald
opgenomen worden in de Wetenschappelijke bladen (zie 1857.12).
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1857.05 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Aantekening’ bij: H.M. Tétar van Elven MGz.,
‘Iets over de waarde van den spitsbogenstijl, en over de eischen der burger bouwkunst
in onzen tijd. Een tweetal voordragten, gehouden in December 1856, in het
Gezelschap: Architectura et Amicitia’, De Dietsche warande 1857 (deel 3), p. 1-35.
In de hier geciteerde voetnoot distantieert Thijm zich van Tétar van Elvens
opvattingen. Besproken op p. 266 en 290.
‘Waarheid, tegenover mysticisme geplaatst, zal, bij den geachten spreker, wel
Realiteit, Natuurgetrouwheid beteekenen: en wij mogen inderdaad de middelen niet
versmaden, waarmede de laatste eeuwen ons geleerd hebben de natuur in de kunst
meer van nabij te volgen dan een vroeger tijdperk dit het zij vermocht, het zij
begeerde.7 Men moet ook hier den spreker wel verstaan. Hij is er zeer voor eene
diepere gedachte te leggen in het kunstwerk; en louter stoffelijke vormen kunnen
ook hem niet behagen: maar hij vindt de klare uitdrukking der mystische gedachte
niet genoeg: hij wenscht den vorm onberispelijk. In die beginselen heeft de spreker
groot gelijk; maar de grenzen zijn zeer moeielijk te trekken. De stoutste realist, die
wat genie of wat heldenmoed heeft, zal van zelf offeren aan mysticisme en
symbolisme.8 (...) Om dat wij de middeleeuwsche symboliek nog niet geheel kunnen
verklaren, moeten wij ze niet gering schatten, noch haar beginsel onbruikbaar voor
onzen tijd rekenen. De roeping der Beeldende kunst is niet na te bootsen, maar af te
beelden, te verbeelden: zoo is het bij alle kunstoefenenden volken steeds begrepen,
en naar mate het Christendom meer geestelijk is dan het Heidendom, zal zijn
symboliek ook rijker, diepzinniger, en vaak meer samengesteld wezen’ (p. 4-5).
1857.06 Pauwels Foreestier [J.A. Alberdingk Thijm], De Amsterdamsche
ten-toon-stellingen, in 1856. II. VIIIe Brief van Pauwels Foreestier', De Dietsche
warande 1857 (deel 3), p. 85-106. Besproken op p. 281.
[Over: ‘Christus onder de leeraars’, van Franz Ittenbach] ‘Hij is er werkelijk in
geslaagd een gematigd realismus met een treffend symbolisme in dat stuk te
vereenigen’ (p. 102).
1857.07 J. Veth, ‘De schuttersmaaltijd van Van der Helst’ [over] De schuttersmaaltijd
van Van der Helst, gegraveerd door J.W. Kaiser, met beschrijving en toelichting
door W.J. Hofdijk, De gids 1857 I, p. 537-566. Besproken op p. 259.

7

8

Hoofdredacteur Alberdingk Thijm is gewoon in voetnoten commentaar te geven wanneer
hij het niet eens is met de meningen die anderen in ‘zijn’ tijdschrift verkondigen. In 1857
opent De Dietsche warande met een verhandeling over de gothische bouwkunst van H.M.
Tétar van Elven. Volgens Tétar van Elven is in de Middeleeuwse beeldende kunst de
stoffelijke vorm ondergeschikt gemaakt aan de symboliek; in de Renaissance herleeft echter
het Griekse stelsel, en richten beeldhouwers en schilders zich op ‘een stoffelijk ideaal - de
dienst der zinnen’. De kunstenaar van de negentiende eeuw moet volgens Tétar van Elven
beide aspecten verenigen. De moderne kunstenaar ‘duldt noch het mysticisme der
Middeleeuwen - hij wil waarheid - noch het zinnelijke, het naakte van heidendom of
Renaissance - hij wil reinheid’.
‘Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed’, luidt de beroemde aanhef van Is. da Costa's gedicht
over ‘De gaaf der poezy’.
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‘24 levensgroote en verwonderlijk uitvoerige figuren van officieren en schutters,
allen ongetwijfeld volkomen gelijkende portretten, zoo als slechts hij ze schilderen
kon, met onnavolgbare kunst gegroupeerd. Wanneer ik van gelijkenis gewaag, dan
bedoel ik niet dezulke, die u geen enkele wrat of zomersproet schenkt; ik bedoel die,
welke de trekken, het karakter, de uitdrukking weet te bewaren, maar toch over dat
alles den adem van een echten kunstzin laat gaan, die veredelt wat hij beroert. Want
spijt het realismus der Hollandsche school, er is zeker een zweem van idealisering
in dien hopman, dien luitenant, dien vaandrig bovenal. Zij worden daardoor voor
ons typen van het Holland dier dagen, die ons de kracht en den moed, den levenslust
en den mannelijken ernst onzer vaderen voor den geest roepen’ (p. 548-549).
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1857.08 Joh. C. Zimmerman, ‘Jan Steen’ [over] Jan Steen, van T. van Westrheene,
Wz. De gids 1857 II, p. 668-711. Besproken op p. 259.
‘Op verschillende wijzen wordt het Schoone geopenbaard; - de Kunst spreekt tot ons
uit de realistische rigting der hollandsche zoowel als uit de idealistische der
italiaansche school; uit de toovering van licht en bruin van Rembrandt, zoowel als
uit het weelderig koloriet en de volle vormen van Rubens en Jordaens’ (p. 676).
‘Het Nederland der zestiende en zeventiende eeuw, dat voor de nieuwe leer had
geleden en gestreden, was afkeerig van alle typische of symbolische kunst, van iedere
traditionele voorstelling of figuurteekening. - Was de beeldstormerij slechts eene
handeling van de ruwe massa, alleen te verklaren, hoewel niet geheel te vergoêlijken,
door den onverstandigen overijver van den grooten hoop; in 't harte pleegde ieder
Nederlander beeldstorming, vijandig als hij was tegen de pracht en smuk van de
kerken van 't oude geloof, tegen de kunst, die hare wanden versierde en tegen al die
zinnelijke hulpmiddelen tot opwekking der devotie. - De protestantsche kerk sloot
iedere kunstuiting buiten; op hare naakte wanden was geene zinnelijke afleiding te
duchten; - maar indien de kunst vreemd moest blijven aan de godsdienst, indien de
geijkte figuren der heiligen verdwenen en vergeten werden, het was er verre af, dat
ons voorgeslacht afstand deed van al de genietingen van het Schoone. - Dat Schoone
moest echter treden in het burgerlijke, dagelijksche leven; moest zich uitdrukken in
voorstellingen van andere orde; moest niet aan den hemel en de engelen- en
heiligenwereld, maar aan de wereld om ons henen, aan de burgermaatschappij, aan
de aarde, hare geneugten en hare smarten, zijne dragers en bekleeders ontleenen. De kunst - zoo meende men - was niet geroepen om te stichten of te zalven, om op
te bouwen in christelijk geloof en christelijke deugd, om “morale en action” te zijn;
- wilde men zich stichten, dan ging men naar de predikatie of las den bijbel. - Of ons
voorgeslacht niet tewijlen vergat dat de kunst - al is ze geen hulpmiddel tot
godsdienstige opwekking - toch steeds geroepen is om te veredelen, is eene vraag,
waarvan ik de beantwoording aan anderen overlaat. - De godsdienstige kunst, het
hooge historiëel zelfs, was aan onze voorouders vreemd; levenslustig, behagelijk en
welvarend als zij zelve waren, moesten ook de voorstellingen hunner kunst zijn; zij
hadden de kunst lief, maar op de voorwaarde dat ze viel onder 't bereik hunner
bevatting en vergelijking, dat ze geen idealen najaagde, maar zich thuis gevoelde in
hunne maatschappij; dat ze niet laag neêrzag op de burgermecenen, wier smaak zij
streelen, wier genot zij bevorderen moest. - Hierdoor wordt de realistische rigting
onzer oude schilderschool en de schier uitsluitende reproductie van voorwerpen van
het dagelijksche leven, waarin vaak de techniek hooger gold dan de gedachte, als
noodzakelijk gevolg aangewezen’ (p. 680-681).
[over Jan Steen] ‘Realistisch als zijne school, zag hij in de voorwerpen om zich heen
niet de dragers eener idee; hij zag er alleen de phasen in van de natuur en van het
menschelijke leven’ (p. 687).
1857.09 [anon.], ‘Album der Kunstkronijk’, De kunstkronijk 1857, p. 64. De
bijbehorende gravure is afgebeeld in De kunstkronijk tegenover p. 58.
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[over ‘Het kind Jezus’ van P.P. Rubens] ‘Het is het Christuskind op de wolken
throonende, en de hand met het teeken van den priesterlijken zegen over de waereld
opheffende. Het is, als men wil, eene symbolische voorstelling, maar die door het
smaakvolle realisme van RUBENS, als wij het zoo eens noemen mogen, door de
virtuositeit, waarmede het penceel het breede effect, de schitterende lichtpartijen
heeft behandeld, eene veelzijdige aantrekkelijkheid bezit’.
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41 Reproduktie naar Hein J. Burgers, ‘Wie is dat’
Lithografie (22, 2 × 15 cm) Kunstkronijk 1864, t.o. p. 54
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1857.10 J.A.B. [J.A. Bakker], ‘Stof en geest, of het hedendaagsche materialismus
in strijd met het zedelijk en godsdienstig gevoel en met de wetenschap’, Tijdspiegel
1857 I, p. 81-93. Besproken op p. 316.
‘Alles heeft in deze eeuw eene “positive”, stellige, realistische strekking gekregen,
het moet kunnen gezien en getast worden, niets dat ideaal of spiritueel is kan worden
geduld, er bestaan slechts positive wetenschappen, positive kunsten, een positive
staatkunde en een positive godsdienst (...)’ (p. 88).
1857.11 Henry van Meerbeeke [M.W. van der Aa], ‘Schetsen uit de hedendaagsche
zamenleving III. Een dag te Koedrecht’, De toeschouwer 1857 I, p. 273-303.
Besproken op p. 300.
‘Ik zeide eens tot een rederijker (...) die, met een rooden mantel om en een zwarten
hoed met breede randen in de oogen, zich gereed maakte om in een verradersrol op
de planken te verschijnen: “maar mijnheer, meent gij dan dat de schurken uniform
dragen, op dat men ze des te beter herkennen zou? Zeker, voor de onnoozele
menschenkinderen, die zij in hun strikken willen vangen, zou dit zeer wenschelijk
wezen; maar is uw kleeding wel waar en natuurlijk?”
“Wat afgezaagde zotteklap,” riep hij uit, “dat eeuwig gepraat over waarheid en
natuur is reeds lang uit den smaak. Gij zijt realist, mijnheer!” En met deze afdoende
wederlegging stapte de voorstander van het ideale mij fier voorbij’ (p. 295).
1857.12 Dr. Julian Schmidt, ‘De Engelsche litteratuur van de negentiende eeuw’,
Wetenschappelijke bladen 1857 I, p. 194-266; 1857 II, p. 73-116 (uit: Die
Wissenschaften). Besproken op p. 295, 306 en 360.
‘De realisten, de schrijvers en beoordeelaars van het werkelijk leven: a. de humoristen;
b. de Benthamsche nuttigheidsphilosophen en wat daarmede in de periodieke
litteratuur te zamen hangt, de economisten en natuuronderzoekers daaronder begrepen;
de romanschrijvers, die door bepaalde socialistische begrippen geleid eene critiek
van den tegenwoordigen maatschappelijken toestand ondernemen. Naauwkeurig
laten deze onderafdeelingen zich niet scheiden, daar bij den overvloed van tijdschriften
de eene rigting steeds in de andere ingrijpt’ (1857 I, p. 199).9
‘Walter Scott behoorde in der tijd tot de meest gelezen schrijvers in Duitschland,
ofschoon de spitsvondige litteratuur steeds met zeker schouderophalen van hem
gesproken heeft, deels wegens zijn ruwen realistischen inhoud, deels wegens de vaste
zedelijkheid in zijne denkbeelden; daar men gewoon was het genie te zoeken in de
sceptische opvatting van alle groote zedelijke vragen’ (1857 I, p. 205).
9

De artikelen uit Die Wissenschaften im 19. Jahrhundert, II. Bd, p. 391-475 zijn in 1859
gebundeld, en onder de titel Übersicht der englischen Literatur im neunzehnten Jahrhundert
uitgegeven. In het vierde hoofdstuk bespreekt Schmidt ‘die spiritualistische Dichter und
Schriftsteller’ (onder anderen Wordsworth, Coleridge, Shelley en Carlyle); in het vijfde deel
‘Die Realisten, die Darsteller des wirklichen Lebens’. De passage met deze omschrijving
van ‘de realisten’ is ontleend aan het inleidende hoofdstuk. Het hoofdstuk waarin deze groep
schrijvers wordt behandeld heeft echter uiteindelijk niet de titel ‘De realisten’ gekregen,
maar ‘De sociale roman’.
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‘Ook Ebenezer Elliot (1781-1849) en zijne medearbeiders voor de zaak der
onderdrukte volksklassen behooren, voor zoover hunne dichterlijke waarde betreft
(hunne staatkundige beteekenis daargelaten) tot die echt Engelsche school van het
realisme, tot welke het volk, niettegenstaande alle bovennatuurkunde en alle studiën
van het Duitsche idealisme, altijd weder zal terugkeeren, zoo lang het zijn gezond
verstand niet verliest’ (1857 I, p. 244).
‘Ofschoon Bulwer met zijn hoogvliegend idealisme een tijdlang alle standen der
maatschapij wist te streelen, dringt toch in de massa der romanlitteratuur meer en
meer het zuivere realisme, de beschou-
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wing van het gewone leven, op den voorgrond, en wel doorgaans met de neiging om
het hedendaagsche leven met zoo donker mogelijk kleuren te schilderen’ (1857 II,
p. 91-92).
‘Zoo bij Hook en Warren de zaakrijke, maar weinig poëtische voorstellingen uit het
werkelijk leven over 't geheel een onaangenamen indruk maken, zo heeft nogtans
het realisme een tolk gevonden in een man van buitengewoon talent (...) WILLIAM
MAKEPEACE THACKERAY. (...) Zijne figuren zijn niet enkel, zoo als bij de gewone
realisten, mozaïkwerken uit eigen aanschouwing voortgekomen, zij hebben ook een
innerlijk werkelijk leven, zij bewegen zich naar hare eigen wetten; de dichter kan ze
eene wijl uit het oog verliezen, hij is zeker ze in de volle kracht harer natuur weder
terug te vinden’ (1857 II, p. 101-102).
‘Thackeray's invloed op de jongere schrijvers is even groot, als die welken Carlyle
op hem gehad heeft, en 't is karakteristiek, dat voornamelijk de vrouwen hem tot
voorbeeld kiezen. CHARLOTTE BRONTE (...) Hare karakterschilderingen (...) zijn zeer
scherp geteekend, onderscheiden zich door een zeldzaam realisme en sluiten zich in
zooverre bij Thackeray aan, dat zij de irrationele, grillige karakters op den voorgrond
plaatsen. In denzelfden geest schrijft JULIA KAVANAGH (...); wanneer men zich verder
bij ELIZABETH WETHERELL niet door het uiterlijk van het Amerikaansche
Bijbelchristendom laat misleiden, zal men in de Wide, wide World denzelfden
psychologischen onderzoeksgeest, maar ook hetzelfde realistische talent terugvinden’
(1857 II, p. 106).
1857.13 Cd. B.H. [Conrad Busken Huet], [over] Eene studie over het schoone en de
kunst, van Mr. C. Vosmaer, Wetenschappelijke bladen 1857 I, Bijblad, p. 35-46.
Besproken op p. 259.
‘Moet de voorstelling idealistiesch of realistiesch zijn? men zij het vooraf eens over
hetgeen men door ideaal verstaat (§ 32). De grieksche Kunst heeft het ideale gezocht
in ligchaamsschoonheid en jeugd; deed haar de werkelijkheid vormen aan de hand
met dit ideaal in strijd, zij werden of niet afgebeeld, of verzacht en vermomd; haar
zinnebeeld des Doods was geen huiveringwekkend geraamte, maar een jonge genius
met een uitgebluschten fakkel in de hand, tweelingbroeder van den slaap (§ 33). De
grieksche Kunst is niet uitsluitend eclectisch en evenmin uitsluitend scheppend of
fantastiesch geweest; getuige de zamenvloeijing van mannelijke en vrouwelijke
vormen in één en hetzelfde beeld, b.v. in den Bacchustype; dit verschijnsel verraadt
zamenwerking van eclecticisme en fantasie (§ 34). De regel der antieke Kunst, of
anders het grieksche ideaal, kan niet tot maatstaf dienen van het moderne; en zulks
om tweederlei redenen: 1o. de grieksche Kunst is bij uitnemendheid beeldhouwkunst;
in de moderne daarentegen heerscht oneindige verscheidenheid van vorm; 2o. de
antieke Kunst is religieus, mythologiesch, symboliesch, monumentaal, nationaal,
generaal; de nieuwere daarentegen kiest hare vormen uit alle levenstoestanden zonder
onderscheid, ook uit de huisselijkste (§ 35). In tegenoverstelling der ideaal-antieke
Kunst, heet de moderne realistiesch; de sleutel tot dit bijzonder karakter van
laatstgenoemde ligt hierin dat, bij de toenemende vergeestelijking van het menschelijk
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geslacht, het individu meer en meer wordt geïdealiseerd, en dien ten gevolge het
individuele leven, in al zijne uitingen, meer en meer wordt het waardig voorwerp
der reproductie door de Kunst (§ 36). Nog in den boezem der moderne Kunst blijft
de idealistiesche rigting voor een deel voortleven; zij keert natuurlijkerwijze terug,
zoo menigmaal de Kunst afgetrokkenheden of algemeenheden tot doelwit heeft; zij
wordt natuurlijkerwijze tegen de realistiesche ingeruild en voor deze verlaten, daar
waar het de voorstelling geldt van feiten, werkelijkheden, realiteiten; de idealistiesche
type onderscheidt zich door reinheid van lijnen, de realistiesche door de aanwending
van licht en kleur; koude, kilheid, stijfheid, is de klip waarop de eerste dreigt te
verzeilen; de laatste loopt meer gevaar van op die der trivialiteit te stooten (§ 37).
De Hollandsche schilderschool heet in den regel realistisch; evenwel, het voorbeeld
van Rembrandt toont hoe het waarachtig ideale, schoon in de vormen en lijnen
verwaarloosd, in licht en bruin wordt weergevonden; beide rigtingen zijn hier op
eigenaardige wijze en op het heerlijkst vereenigd (§ 38). Ten besluite: uit de
onafscheidelijkheid van wezen en vorm, van geest en stof, van “engel en dier” in al
het geschapene, ontspruit de mogelijkheid dat de Kunst, al naardat zij zich meer aan
den vorm of meer aan
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het wezen hecht, zich in tweederlei rigting bewege: in eene naar het zinnelijke, of in
eene naar het geestelijke overhellende; men doe regt wedervaren aan het zinnelijk
element als onontbeerlijk middel ter voorstelling, ja als bestanddeel-zelf van de
schoonheid des kunstgewrochts; doch men zij tevens, in den etymologieschen zin
van het woord, niet in dien der Duitsche Nieuw-Katholieke school, spiritualist; dreigt
het spiritualisme te ontaarden in een ziekelijk mysticisme, men worde weder gezond
in de natuur (§ 39)’ (p. 42-43).10

1858
1858a

T. van Westrheene, Wz. [over] Eene
studie over het schoone en de kunst, van
C. Vosmaer, De kunstkronijk 1858, p.
2-4. Besproken in § 4.3.

1858b

J.M., ‘Iets over de poëzij in de
negentiende eeuw. (Een vliegend
blaadje)’, Vaderlandsche letteroefeningen
1858 II (Mengelwerk), p. 109-127.
Besproken in § 4.5 en op p. 297, 298,
305, 307 en 331.

1858c

J.M., [over] Natuurkennis en
natuurpoëzie, door Mr. C.W. Opzoomer,
Vaderlandsche letteroefeningen 1858 I
(Boekbeschouwing), p. 516-523.
Besproken in § 4.5 en op p. 296 en 308.

1858d

Mr. C.W. Opzoomer, Natuurkennis en
natuurpoëzie. Amsterdam 1858.
Besproken in § 4.5 en in 1871.04.

1858.01 [anon.], Algemeene konst- en letter-bode 1858, p. 15. Besproken op p.
281.
‘De vrienden der duitsche kunst, zoo als deze in hare spiritualistische rigting wordt
vertegenwoordigd door meesters, wier heerschappij op den smaak en den kunstzin
van hun volk nog slechts als van ter zijde door de oppositie der realisten wordt
aangevallen, zullen gewis met genoegen de uitgave vernemen van een plaatwerk,
gewijd aan de voorstellingen van Cornelius in de glyptotheek te Munchen. (...)
Professor Carrière heeft beproefd een ophelderenden tekst te schrijven bij deze platen,
en den diepen en dichterlijken (waarom ook dikwijls zoo duisteren?) zin te
ontwikkelen, met welken Cornelius de griekse mythe heeft behandeld, en waarbij
de kunstenaar zich schier nog meer tot het verstand dan tot het oog en het gemoed
van den beschouwer rigt’.
10

Huet geeft een paragraafsgewijze samenvatting van Vosmaers werk.
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1858.02 [anon.], Algemeene konst- en letter-bode 1858, p. 103. Besproken op p. 281.
‘Hij besluit zijne mededeeling met hoogen lof te wijden aan de munchener
landschapschilders, waaronder zich, volgens zijne meening, meer dan een bevindt,
zooals Löffler, Bamberger en Morgenstern, die de rigting van Rottman en Ross op
waardige wijze blijven volgen. Deze ingenomenheid met de werken der klassieke
idealisten onder de landschapschilders maakt hem overigens volstrekt niet blind voor
de verdienste van realisten zooals Schiesz, Ebert, Alb. Zimmerman e.a.’.11
1858.03 -r. [Carel Vosmaer], ‘Tentoonstelling van kunstwerken te Rotterdam’,
Algemeene konst- en letter-bode 1858, p. 201-203, 226-228.12 Besproken op p. 266,
271 en 281. Zie ook Afb. 42 (Van der Maaten).
‘Onder de zeer schoone landschappen (...) komt vooral eene plaats toe aan van
Everdingens stuk no. 94, eene fraaije schilderij zonder eenige manier of zucht naar
effect, maar waaraan weder waarheid ten grond-

11
12

De Duitse correspondent doet verslag van een kritiek in de Allgemeine Zeitung.
Volgens Nop Maas (De literaire wereld van Carel Vosmaer (1989), p. 45) is deze recensie
geschreven door Carel Vosmaer.
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slag

42 Reproduktie naar J.J. van der Maaten, ‘De laatste kerkgang’
Lithografie (12,2 × 22 cm), Kunstkronijk 1862, t.o. p. 78

ligt; de boomen goed en karakteristiek geteekend, en bevallig van houding en fatsoen,
de kleur eenvoudig, frisch, natuurlijk, terwijl eene goede stoffaadje het geheel tot
een lief natuurtafereel afrondt (...). Toen wij straks van waarheid spraken (...) waren
ons (...) eenige stukken voor den geest, waarin die waarheid tot een wat sterk en
eenzijdig realisme gedreven was. Bestaat bij Gude, bij Vogel en Koekkoek, bij
Everdingen de waarheid in een wel gevoeld terug geven van het leven der aarde, een
getrouw afkijken, maar tevens vrij scheppen, in van Borzelen's [lees: Borselen's, TS]
broeksloot (...), in van der Maaten's stukken (...) komt ons de waarheid voor, wat al
te zeer op den realistischen, photographischen weg gezocht te zijn. Hoewel wij die
richting niet met één pennestreek veroordeelen willen, omdat ook dáár schoonheid
te verkrijgen is, schijnt het ons toch dat slechts groote hoedanigheden van gedachte
en uitvoering haar aannemelijk kunnen maken’ (p. 202).
1858.04 J.B., ‘Akademische boekerij te Leiden’, Algemeene konst- en letter-bode
1858, p. 234-235. Besproken op p. 314.
‘Ons getuigenis zou van eenzijdigheid verdacht kunnen zijn; daarom haasten wij ons
te verklaren, dat wij inderdaad gelooven, dat de geest van onzen tijd een minder
uitsluitend streven vordert en een betere toekomst ook aan meer realistische studien
voorspelt. Wanneer zal er eene wet op het hooger onderwijs tot stand komen, geheel
in overeenstemming met de behoeften van den tijd?’ (p. 235).13
1858.05 -S., ‘Nog een woord over de Akademische boekerij te Leiden’, Algemeene
konst- en letter-bode 1858, p. 267-268. Besproken op p. 314.
‘Even als in het grootste gedeelte van het hooger onderwijs heersche de meer
“realistische” rigting ook in de boekerij. (...) daarom moet de beheerder der boekerij
een man zijn, die in eene of andere meer
13

Na het vertrek van de classicus Jacob Geel is er een vacature ontstaan voor de functie van
bibliothecaris van de Leidse Universiteitsbibliotheek. De vraag rijst of de nieuwe functionaris
een natuurwetenschappelijke achtergrond moet hebben.
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realistische wetenschap een naam heeft verworven, opdat ook hij, zooveel in hem
is, het onderwijs der andere hoogleeraren ook in zijne rigting bevordere, en de leemten
trachte aan te vullen, die er zeker in de Leidsche boekerij bestaan, ten opzigte der
door den heer J.B. zoogenoemde meer realistische studiën’ (p. 267).
1858.06 E., ‘De twee tentoonstellingen van kunstwerken te Amsterdam in 1858’,
Algemeene konst- en letter-bode 1858, p. 313-315, 322-324. Besproken op p. 269
en 281.
‘Ik zoek vergeefs naar het middel om met een geleidelijken overgang van Scheffers
werk te komen op die schilderijen, welke ik nog te noemen heb en waag dus maar
een koenen sprong, die mij midden onder de realisten en dat nog wel onder de
landschapschilders doet te land komen. Roelofs, - maar is hij eigenlijk wel realist,
bij zulk een somberen indruk als hij door het koloriet van zijn Na den regen niet
slechts op ons oog, maar ook op gemoed maakt? Ja toch, die indruk is onafscheidelijk
ook van de eenvoudige afspiegeling van een eenvoudig natuurtooneel, mits het worde
teruggeven met dien zin voor realiteit, waarbij niets verloren gaat van de wonderlijke
harmonie van kleuren en lijnen, waardoor een natuurtafereel bijna altijd de uitdrukking
is van eene of andere gemoedstemming’ (p. 323).
1858.07 J.A. Alberdingk Thijm, [over] De veraanschouwelijking van het heilige
door de kunst, vooral in hare toepassing op de evangelische eerdedienst, door Dr.
D. Kottmeijer, De Dietsche warande 1858 (deel 4), p. 89-100. Besproken op p. 267.
‘Met de bestreden meening van den Schrijver [dat historische juistheid in protestantse
kerkelijke kunst een eerste vereiste is, TS] hangt ook samen zijn rigorisme in de
beoordeeling der allegorie (...); zijne verwerping der voorstelling eener Hemelsche
Maria met het kind - om dat de Regina Sanctorum omnium het Kind niet werkelijk
meer draagt en niet anders dan anachronistiesch dragen kan (...). Wat moet men op
zulk realisme andwoorden?’ (p. 99).
1858.08 Pauwels Foreestier [J.A. Alberdingk Thijm], ‘De Amsterdamsche
kunst-ten-toon-stellingen in 1858. XIe brief van Pauwels Foreestier, Buikslooter,
aan zijn Vriend D.P. tot Vrijburg (in Baden)’, De Dietsche warande 1858 (deel 4),
p. 380-414. Besproken op p. 266, 277 en 281. Zie ook Afb. 29 en 43 (Meissonier).
‘(...) in Frankrijk, waar de realistische smaak van talenten als Guillemin, Monfallet,
Meyssonnier, Willems, Plassan, Béranger en anderen, op den weg schijnt den zin
voor het grootsche en edele geheel te ondermijnen’ (p. 390).
1858.09 S. [Jan Veth], [over] Twee causeriën, door H.J. Broers, De gids 1858 I, p.
354-356. Besproken op p. 306 en 309.
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‘(...) zijne [Broers'] gedachten zijn dikwerf uitgesproken of, waar ze niet uitgesproken
werden, toch door velen voorgevoeld; maar de wijze waarop hij ze uitspreekt, is
nieuw, is oorspronkelijk, is treffend. En eenzijdig is de realist nergens’ (p. 354).14

14

Ik vermoed dat Veth over een ‘realist’ spreekt omdat Broers in deze Causeriën uitvoerig
ingaat op de eis, dat de kunstenaar die over het werkelijke leven schrijft, geheel binnen de
grenzen van het mogelijke en natuurlijke moet blijven. (H.J. Broers, Twee causeriën (Utrecht
1857), speciaal p. 54-55.)
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43 Ernest Meissonier, ‘Les amateurs de peinture (dans le goût du XVIIIe siècle)’, ook genoemd ‘Un
peintre’ (Salon van 1861)
Olieverf op doek (355 × 285 cm), Collectie Louvre, Parijs

1858.10 T. van Westrheene, Wz., ‘Een zeldzaam verschijnsel in Nederland’ [over]
Eene studie over het schoone en de kunst, door Mr. C. Vosmaer, De kunstkronijk
1858, p. 2-4. Besproken op p. 99.
‘VOSMAER gaat nu verder de voortbrengende werkzaamheid des kunstenaars na en
toont aan, ook met het voorbeeld der oude hollandsche kunst, dat geen onderwerp
of voorwerp gering is, waar het behandeld wordt met eene warme, gevoelvolle,
dichterlijke opvatting. De vraag: idealisme of realisme? - komt ter sprake en wordt
in het voordeel van het eerste beslist’ (p. 4).
1858.11 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Over de kompozitie in de kunst. De kompozitie in
de beeldhouwkunst. II. De beeldhouwkunst in de tweede helft der XIXe eeuw’, De
kunstkronijk 1858, p. 9-16.
‘O, wij weten het - meer dan iemant onzer, meer dan éenen man van heden lief is,
hadden de klassieken op DÜRER, gelijk later in veel hooger mate op GOLTZIUS zekeren
invloed gehad, dien men tegenwoordig zoo van de christelijke als van de realistische
kunst verwijderd wenscht te houden’ (p. 10).
‘(...) de realistische hollandsche scholen der XVIIe Eeuw’ (p. 15).
‘Het monumentaal character der beeldhouwkunst toch brengt meê, dat, bij haar, de
individuëele opvatting en voorstelling van bizondere levensmomenten meer op den
achtergrond treedt. De beeldhouwer koncentreert meer dan de schilderkunst; brengt
verschillende tijden en eigenschappen tot éen; personificeert meer dan dat zij hoofd
voor hoofd afbeeldt. Wat in hare techniek waar is, is ook waar in
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haar filozofisch beginsel. Even min als de beeldhouwkunst groepen vormt, die
stoffelijk niet wel zijn samengesloten, even min beeldt zij eene verscheidenheid van
enkele uit de natuur of de historie gekoozen oogenblikken stuksgewijs af. Daarom
heeft vooral zij behoefte aan een symboliek stelsel: aan eene reeks van personifikaties
onzer denkbeelden en van attributen, die als een zinrijk schrift de verpersoonlijking
van ideën, tijdvakken, feiten, toelichten. Daar heeft alle monumentale kunst altijd
behoefte aan gehad; en als de nederlandsche kunst geheel van de eenzijdigheid van
haar realisme zal te-rug-gekomen zijn, dan zal ze begrijpen, dat er voor onze
gedenkteekens (...) iets beters noodig is dan de schrale en thands geheel onzinnige
mythologie der klassieken, iets anders dan de abstrakte personaadjes, die men
Waarheid, Geschiedenis, Gerechtigheid (...) enz. enz. noemt. De beeldhouwkunst
moet weêr historiesch worden (...)’ (p. 15).
‘Niet-te-min is het bâreliëf een minder realistische kunstvorm dan de schilderij. De
voorwerpen worden slechts bij toenadering voorgesteld; minder in hun volkomen
schijn. Dit lokt eene meer zelfstandige kunstaktie ook bij den bâreliëfboetseerder
uit; eene meerdere afwijzing van de orde der stoffelijke natuur, eene inniger
aansluiting bij den gang der gedachte, en eene meerder gehechtheid aan de orde harer
voorstellingen, die zoo vaak met de chronologische en topologische orde der
stoffelijke waereld in strijd is’ (p. 15).
1858.12 [anon.], ‘De Haagsche tentoonstelling. 1857’, De kunstkronijk 1858, p.
37-39, 41-48. Besproken op p. 267, 277 en 281. Zie ook Afb. 44 (Bource) en Afb.
35 (Kruseman).
‘Een slagtoffer van het ijs, door H. BOURCE, is zigtbaar geïnspireerd op de werken
der dusgenaamde realisten, en dan ook zeer natuurlijk van compositie en uitdrukking.
(...). Een oogenblik langer blijven wij stilstaan voor De maagd MARIA met het kind
JEZUS van C. KRUSEMAN. Een gevaarlijk onderwerp voor den schilder, maar ook sans comparaison - voor ons als verslaggevers. Eerlijk toch moeten wij bekennen,
dat wij het onderwerp, naar de opvatting der idealisten of spiritualisten, innig
zaamgewassen met de kerkelijke (en tot op zekere hoogte ook zuiver christelijke)
traditie, reeds meer dan eens op onnavolgbare wijze achten voorgesteld - op eene
wijze, die aesthetisch zoo volkomen was, dat het bijna onverschillig werd welke
waarde men aan de traditie toekende. De mogelijkheid behoeft niet meer bewezen
te worden dat er eene betrekkelijk volkomene voorstelling der traditie door de kunst
kan bestaan - die voorstelling, zij bestaat, en in hare madonna's heeft de katholieke
kunst haar laatste woord gesproken. Eene andere opvatting, om het even of men haar
eene naturalistische, realistische, bijbelsche, protestantsche wil noemen, moet nog
de mogelijkheid van, het regt tot haar bestaan bewijzen. Noch HORACE VERNET, die
aartsvaders of profeten schildert alsof het Bedouïnen-hoofden waren, noch SCHEFFER,
die op geestelijk gebied het penseel een wedstrijd doet aangaan met het gesproken
of geschreven woord, hebben het problema opgelost’ (p. 44).15
15

Opmerkelijk is de vermelding van Ary Scheffer in deze passage. De in Dordrecht geboren
Ary Scheffer (1795-1858), die het grootste deel van zijn leven in Parijs werkt, is in Nederland
het prototype van de schilder van de idee: hij is de schilder die heeft laten zien dat een
contemporaine Nederlandse schilder volgens de idealistische methode kan werken. Uitgaande
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1858.13 [anon.], ‘Necrologie’, De kunstkronijk 1858, p. 96. Besproken op p. 164 en
290.
‘RAUCH was een realist waar het standbeelden gold (althans in den regel); idealist,
waar hij op het gebied der fantasie kwam’.

van de religieuze overtuiging van de schilder komt de criticus hier tot de verrassende typering
van Scheffer als een naturalistische, een realistische schilder. Zie over Scheffers populariteit
in Nederland als schilder van religieuze voorstellingen: L. Ewals, Ary Scheffer, p. 42-44.
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1858.14 T. van Westrheene, Wz., ‘Het heilige, de kunst en de kerk’ [onder andere
over] De veraanschouwelijking van het heilige door de kunst, van D. Kottmeier, uit
het Hoogduitsch vertaald door Alb. van Toorenenbergen, De tijdstroom 1858 I, p.
128-151, 198-211. Besproken op p. 267.
‘Kottmeier wil (...) dat de protestantsche Kunst “niet gebonden zij door overlevering
en oudheid (!), niet loopen zal aan eenigen leiband”; - en toch, tien tegen één dat
zijne Kerk voor het realismus zal terug deinzen - zoo 't heet omdat de
veraanschouwelijk van het Heilige idialiesch moet blijven, maar inderdaad [d.w.z.
in feite, TS], omdat de traditie ook bij haar nog een verwonderlijk prestige blijft
uitoefenen’ (p. 208).
1858.15 A. Ising, ‘De worsteling’, De tijdstroom 1858 II, p. 1-45. Besproken op p.
267 en 291.
‘“Dát een Christuskop?...... Houd je stil...... realistisch opgevat, he?...... De groote
knoop doorgehakt. - Sakkerloot! je durft, hoor!...... 't Kostuum van den tijd - maar,
een mooije, verheven uitdrukking in dat gelaat...... Een fiksche, mooije schepping!”’
(p. 41).
1858.16 J.M., [over] Nieuwe gedichten, van N. Beets. Tweede druk, Vaderlandsche
letteroefeningen 1858 I (Boekbeschouwing), p. 233-242. Besproken op p. 306, 309
en 310.
‘Voorzeker, er is een groot verschil tusschen den dichter van José en dien van dezen
jongsten bundel: een verschil, dat alleen reeds eene geheele periode onzer jongere
letterkunde vertegenwoordigt. De heer BEETS heeft met roem de voor velen gevaarlijke
proef doorstaan, om - met zijn tijd medegaande - uit de gelederen der romantische
school over te gaan in die der meer realistische (...). De natuur en het huisselijk leven
zijn voor den heer BEETS, sedert zijne poëtische bekeering, de twee hoofdbronnen
geweest, waaraan hij zijne inspiratiën ontleende (...)’ (p. 234).
1858.17 J.M., [over] De kerkregisters en De predikantsdochter, naar het Engelsch
van George Crabbe, Vaderlandsche letteroefeningen 1858 I (Boekbeschouwing), p.
734-742. Besproken op p. 306 en 309.
‘Deze zin voor werkelijkheid, deze naauwkeurige en consciëntieuse studie van het
werkelijke leven, is een algemeene karaktertrek der Engelsche literatuur, dien zij
zelfs in de weelderigste scheppingen der fantazie noode verloochent. Bijna al de
echt-Engelsche dichters zijn realisten: zoo ook CRABBE. Hij betreedt geen gebied
van bespiegeling of fantazie, maar bepaalt zich tot het gewone leven, en wel het
landleven op een Engelsch dorp. Voorwaar, de kring is eng genoeg getrokken; maar
wat dan ook binnen dien kring ligt, ontsnapt niet aan zijn scherpzienden blik’ (p.
734).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

1858.18 H. Taine, ‘Jonathan Swift, zijne genie en zijn werken’, Wetenschappelijke
bladen 1858 III, p. 85-138 (uit: Revue des deux mondes). Besproken op p. 300 en
309.
‘Als wijsgeer tegen alle wijsbegeerte aan, was hij [J. Swift] de stichter van het
realistische heldendicht, eene ernstige parodie, met eene indeeling als die van een
wiskundig vraagstuk, ongerijmd als een droom, geloofwaardig als eene geregtelijke
oorkonde, onderhoudend als eene vertelling, afzigtelijk en walgelijk als een van de
straat geraapt vod, dat bij wijze van kroon en verhemelte boven het hoofd van een
god wordt gehouden’ (p. 137-138).16

16

In Gulliver's travels combineert Swift een fantastisch verhaal met een uitvoerige beschrijving
van details. ‘Aan den buitensporigsten roman geeft hij zoo doende het voorkomen eener
waare geschiedenis’, aldus Taine (p. 79), die deze paradox samenvat als ‘realistisch
heldendicht’.
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44 Reproduktie naar Henri Bource, ‘Buurpraatje’
Houtsnede (14 × 10 cm), Nederlandsch magazijn 1863, p. 16

1858.19 William Reymond, ‘De dramatische kunst en de tooneelhervorming in
Duitschland’, Wetenschappelijke bladen 1858 III, p. 161-211 (uit: Revue
contemporaine). Besproken op p. 309.
‘Schiller gevoelde zich meer aangetrokken door de school van Lessing en Schroeder;
zonder het realisme van den laatste volledig aan te nemen of met het burgerlijk
sentimentele van Iffland te dweepen, maakte hij echter, even als zij, zijne aesthetica
aan het karakter en het lot van den gewonen mensch, aan de zamenleving en aan al
wat edel en heldhaftig is dienstbaar. Göthe daarentegen, meer de man van smaak en
van de verst gedrevene verfijning, meer afkeerig van de werkelijkheid en van
geschiedkundige karakters, zocht het schoone slechts in de verhevenste waarheid,
op hoogten, die vaak boven het menschelijk bereik waren. (...) Weldra hadden deze
twee kolossen der Duitsche letterkunde de realistische school geheel verplet. Hare
steunpilaren (...) zagen hunnen invloed dagelijks afnemen. Het klassieke Duitsche
tooneel, dat reeds sedert eenigen tijd typen in plaats van menschen, zedelijke,
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wijsgeerige of geschiedkundige strekkingen in plaats van tragische gebeurtenissen,
zielstoestanden en gemoedsaandoeningen voorstelde, week van zijnen natuurlijke
weg af (...)’ (p. 191).
1858.20 C.W. Opzoomer, Natuurkennis en natuurpoëzie (uitgesproken in het
Natuurkundig gezelschap te Utrecht, 16 februari 1858). Amsterdam 1858. Besproken
op p. 259.
[De strijd tussen het realisme en het idealisme is een] ‘ijdelen strijd (...) die nog in
de kunstwereld niet wil ophouden. Gij kent die twee partijen, die op het gebied der
kunst tegen elkaar overstaan. De eene, wier stelsel het realisme heet, roept den
kunstenaar toe: boots de natuur na. Heerlijk is hare werking geweest in tijden van
wansmaak, als de overspannen geest weer tot rust moest komen en in de vrije natuur
het best zijn gezondheid kon herwinnen. Maar te ligt vergat zij, dat de kunst van den
mensch uitgaat en tot den mensch spreekt, en dat de geest bij al wat buiten hem is
behoort te vragen of het zijner waardig is. In plaats van door de natuur ons vrij te
maken, maakt ze ons dan tot slaven. Ze werd, in zoover dus met regt, bestreden door
de andere partij, wier stelsel het idealisme heet. Deze zocht de zelfstandigheid van
den geest te handhaven, maar zoo ligt ontaardde de vrijheid in losbandigheid, en
werd het kenteeken van genie in zoo gemakkelijk te verkrijgen wildheid en
onnatuurlijkheid gesteld. De kunstenaar wilde in alles gedacht-en brengen, en in
plaats van de gedachten der oneindige, eeuwig jonge en frissche natuur werden we
onthaald op gedachten van kranke geesten. Dan moest in de schilderkunst iedere
penseelstreek, in de muziek iedere toon, in de poëzie iedere regel een gedachte zijn,
en men bekommerde er zich niet om, al werden oog en oor onaangenaam aangedaan,
vergetende dat de kunst, die tot 's menschen gemoed moet spreken, het toch alleen
door middel der zinnen of der verbeelding kan doen, en nog meer vergetende, dat
de kunst zich tot het hart rigt, niet tot het verstand. (...) Het is vermakelijk, die mannen
der idee, vaak aan eigen ideën zoo arm, te hooren smalen op onze oude Hollandsche
schilderschool, die slechts nabootst en niets te denken geeft, of op die klassieke
muziek waarbij al weer niets te denken valt. Ze prediken beginselen, waardoor een
Hogarth boven een Rafaël zou rijzen, een Berlioz boven een Mozart, een Pope boven
Shakespeare. Maar ik wil op dit veld niet verder gaan; gij kent thans de beide partijen
en ziet in hoever ze beiden regt hebben. Het valt niet moeijelijk, de ware leer te
ontvouwen, die beider regt vereenigt, beider dwaling vermijdt’ (p. 19-21).

1859
1859a

Mr. C. Vosmaer, ‘De 's Gravenhaagsche
tentoonstelling. Nalezing van een
afgeoogst veld’, De tijdstroom 1859, p.
61-81. Besproken in § 4.7 en op p. 269,
273, 281 en 331.
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Mr. C.W. Opzoomer, De waarheid en
hare kenbronnen. Amsterdam 1859.
Besproken in § 4.6 en op p. 259, 296, 309
en 311.

1859.01 ‘Wetenschappelijke genootschappen en tijdschriften’, Algemeene konsten letter-bode 1859, p. 199. Besproken op p. 309.
‘(...) Jahrbuch für romanische und englische Literatur, (...) Erster Band, Drittes Heft:
- Dit nummer bevat: Ueber den realistischen Roman Spaniens von Ferdinand Wolf
(...)’.
1859.02 Algemeene konst- en letter-bode 1859, p. 239. Besproken op p. 164 en 290.
‘Den 29 Junij 11. stierf te Berlijn aan eene longontsteking de beeldhouwer Ludwig
Wichmann. (...) Wat Wichmann's plaats in de geschiedenis der Duitsche
beeldhouwkunst dezer eeuw betreft, hij heeft de beweging medegemaakt die het
classicisme verliet, en is met haar tot het realisme overgegaan, dat thans door Rietschel
tot zoo merkwaardige hoogte is gebragt’.
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1859.03 J. Margadant, ‘Charles Kingsley en zijne sociale romans’ [over] Alton Locke,
Yeast en Two years ago, van C. Kingsley, De gids 1859 I, p. 177-235, 703-726,
851-884. Besproken op p. 296.
‘De kunst om de kunst is, of was althans, het wachtwoord eener gevierde partij onzer
dagen: de kunst om de kunst, dat wil zeggen: de vorm om den vorm, de vorm, niet
middel, maar doel, zich-zelven ten doel geworden. De ondervinding heeft geleerd,
wat er van de kunst worden moet, zoodra eene dergelijke theorie heerschappij voert
over haar; zoodra, niet de uitdrukking eener waarlijk-schoone gedachte, maar de
technische bekwaamheid, de rijkdom, de nieuwheid der vormen, hoofdzaak wordt;
zoodra de innige zamenhang wordt verbroken tusschen het scheppend genie, de
fantazie, des kunstenaars, en de werkelijkheid des levens, het verstand en het geweten.
(...) En de uitkomst was - en dat wel zeer spoedig - volslagen uitputting, en
wanhopende terugkeer tot een stuitend realisme, dat niets hoogers kent en bedoelt
dan werktuigelijke navolging der zigtbare natuur. Een treurig einde voorwaar; - en
toch een onvermijdelijk en ligt te voorzien einde: want de vorm, afgescheiden van
de gedachte, heeft geen beteekenis en is spoedig uitgeput; en de aan zich-zelve
overgelaten fantazie heeft in luttel tijds haar schijnbaar zoo onmetelijk gebied
doorloopen; - en is dan verpligt van voren af aan te beginnen, of wel het op te geven,
en hare plaats, ook die haar wetttig toekomt, te ruimen aan de werktuigelijke
handigheid van den kopiïst’ (p. 853).17
1859.04 T. van Westrheene, Wz., ‘C. Kruseman, zijn leven en werken. Met portret’,
De kunstkronijk 1859, p. 9-16. Besproken op p. 267 en 270.
‘Kruseman was doordrongen van diep gevoel en hoogen eerbied voor de verhevenheid
en heiligheid zijner onderwerpen; om dat gevoel en dien eerbied uit te drukken en
ook bij anderen op te wekken, betrad hij vaak in zijne historische voorstellingen het
gevaarlijke terrein der christelijk-vrome symboliek; hier ontmoette hij dan de traditie
en leende van haar vormen en kleuren, waarmede hij haar in de schoonste italiaansche
kunstwerken had bekleed gezien. Blijkbaar deinsde hij echter als protestant terug
voor de consequentie, waartoe de traditie den katholieken kunstenaar verplicht en in
welke wederkeerig niet zelden diens sterkte is. Met andere woorden: bij wijlen trachtte
hij realist te zijn en deed concessiën aan de historische en lokale waarheid. Van daar
vaak wisseling in de opvatting, strijd tusschen het eene en het andere deel der
voorstelling’ (p. 16).18
1859.05 [anon.], ‘Het standbeeld van den volksdichter Tollens’, De kunstkronijk
1859, p. 87-88. Besproken op p. 166 en 290.
‘De keus is altijd moeielijk: òf een conventioneel klassicisme, òf een gevaarlijk
realisme. Gelukkig hij, die wanneer de keus voor het laatste heeft beslist, uit de
17

18

Omdat de term ‘realisme’ in deze studie verder niet voorkomt, lijkt het me niet waarschijnlijk
dat J. Margadant de schrijver is van de artikelen die onder de naamletters ‘J.M.’ in de
Vaderlandsche letteroefeningen verschijnen.
Van Westrheene verwijst naar de Algemeene konst- en letter-bode van 1854 (p. 266), waar
‘die strijd in de détails van De Kinderzegening wordt aangetoond’.
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worsteling met de vermeerderde moeielijkheid, die daaruit ontstaat, althands dien
zege wegdraagt, van de realiteit of hare afspiegeling in het kunstwerk te bezielen
met een vonk van het idealisme, dat de kunst niet kan prijs geven zonder hare
verhevene natuur te verloochenen. Gelukkig, met andere woorden, zoo de kunstenaar,
die het beeld van den dichter moet weêrgeven, geen schipbreuk lijdt op kleêren en
gelijkenis, maar in dat beeld iets meer, iets hoogers, de persoonlijkheid van den
mensch, het karakter van zijne dichtergaven afspiegelt’ (p. 88).
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1859.06 A., ‘Uit de residentie’, Nederlandsch magazijn 1859, p. 201-202. Besproken
op p. 265 en 281. Zie ook Afb. 45 (Schermer) en Afb. 46 (Tom).
‘Indien ik meer sympathie kon gevoelen voor het realisme, dan zou ik de paarden
van C.A.J. Schermer zeker reeds lang geprezen hebben. Tom's landschap met vee is
vrij wat bevalliger, ofschoon welligt minder streng waar’ (p. 202).19
1859.07 Jan de Regt III [Jan ten Brink], ‘Gemoedsbezwaren van eene Engelsche
dame’ [over] Ursula. Een verhaal uit het buitenleven, door Miss Elizabeth Sewell,
De nieuwe recensent. Tijdschrift voor wetenschap en smaak 1859 I
(Boekbeoordeelingen), p. 545-558. Besproken op p. 300, 309 en 322.
‘Om aan dit werk recht te doen, beschouwe men het uit drieërlei oogpunt: als de
religieuze autobiografie van eene spekuleerende, ietwat eigenwijze, maar vrome
Christinne; als eene verzameling van bruikbare moreele lessen; als een engelschen
realistischen roman uit het huiselijke leven van den welgegoeden pachtersstand’ (p.
546).
‘Miss Sewell kopiëert de gebeurtenissen des dagelijkschen levens - in eene deftige,
engelsche pachthoeve, voor 'tgeen Ursula betreft - met de naauwkeurigheid van eene
boekhouderesse. 't Eenige, wat haar als verdienste mag worden toegeschreven, is de
scherpe opmerkingsgave, die zich bij dit bedrijf noodzakelijk moest ontwikkelen.
Staaltjens zijn er in Ursula zoo overvloedig van aan te wijzen, dat we het boek
onbeschroomd aan Champfleury en Henry Murger zouden aanbevelen - zoo deze
Engelsch verstonden en het moralizeeren hen niet al te spoedig verveelde.
Miss Sewells réalisme openbaart zich dikwerf zeer zonderling. In den gang van
Mr. Weir wordt “een sterke etenslucht” opgemerkt. De “groote zitkamer” op de
hoeve der Grants wordt naauwkeurig beschreven - “het voetbankje met groene en
roode wol” en “de vuurscherm met groenen papagaai” inkluis. In den tuin van Dene
(...) worden “de kreten van den paauw” vol ijver opgeteekend. Van ontbijt, maaltijd
en theedrinken wordt zorgvuldig rekenschap gegeven; bij een morgenbezoek wordt
geregeld “koek en wijn” voorgezet; bij het verhuizen behelpt men zich met “brood
en schapenvleesch”’ (p. 552).20
1859.08 C.P. Tiele, [over] Het geweten. Plaatwerk, door Alexander V.H, De teekenen
des tijds. Weekblad aan de belangen der godsdienst gewijd, no 51, 16 september
1859, p. 3-4.
19
20

Nop Maas (De Nederlandsche spectator, p. 17) vermoedt dat Arnold Ising de auteur is van
deze serie schetsen van het Haagse leven.
Opmerkelijk is Ten Brinks opmerking dat de Franse schrijvers Champfleury en Henry Murger
snel verveeld zouden raken door de vele moraliserende gedeelten in Sewells roman, maar
geboeid zouden zijn door haar opmerkingsgave en haar schildering van details. Champfleury
publiceert in 1857 een artikelenbundel onder de titel Le réalisme; Murger behoort tot de
kring van Champfleury en is bekend door zijn Scènes de la vie de bohème, dat in Frankrijk
als verhalenbundel, als toneelstuk èn als opera het kassucces van de jaren vijftig is. Het is
de eerste keer dat de term ‘realisme’ zo duidelijk in verband wordt gebracht met de literaire
ontwikkelingen in Frankrijk.
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‘Men zal niet verwachten in de Teekenen des tijds beschouwingen te vinden over
kunst en schoonheidsgevoel; nog minder dat de theologen, medewerkers aan dat
blad, partij zullen kiezen in den strijd, op het gebied der kunst, tusschen de realisten
en de idealisten gevoerd. Indien wij dus te dezer plaatse het kunstwerk van een idealist
in de kunst bespreken, dan is het noch om het beginsel, waarvan hij uitgaat, te
bestrijden, noch om zijn regt te verdedigen; dan is het alleen omdat hij idealist is, en
zich als zoodanig ook beweegt op het gebied, dat wij trachten te overzien’ (p. 3).
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45 Reproduktie naar C.A.J. Schermer, ‘Een paardenmarkt’
Lithografie (14,2 × 21,8 cm), Kunstkronijk 1859, t.o. p. 94

46 Reproduktie naar J.B. Tom, ‘De stier’
Lithografie (15,5 × 21,8 cm), Kunstkronijk 1867, t.o. p. 62
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1859.09 D - D., [over] De barrevoetgangster, naar het Hoogduitsch van Berthold
Auerbach, Vaderlandsche letteroefeningen 1859 I (Boekbeschouwing), p. 125-129.
Besproken op p. 306 en 309.
‘AUERBACH heeft door zijne Dorfgeschichten époque gemaakt (...) in den waren zin,
dat hij eene nieuwe rigting inaugureerde, of althans gelukkig vertegenwoordigde.
Tegenover den salonroman stelde hij den dorpsroman, en sloot zich dus aan de
realistische rigting aan, - waarmede echter niet gezegd is, dat de eerste altijd
idealistisch is’ (p. 125).
1859.10 D-D., [over] Edward Crimsworth, of het leven van een onderwijzer. Een
verhaal, door Currer Bell [Charlotte Brontë), Vaderlandsche letteroefeningen 1859
I (Boekbeschouwing), p. 518-524. Besproken op p. 294, 299, 305 en 309.
‘Haar werk als romanschrijfster is (...) van geheel anderen aard, dan in den regel de
roman is. Haar hoofddoel is niet den lezer te vermaken door afschuwelijkheden aan
den eenen, door idealistische liefelijkheden aan den anderen kant; zij wil alleen de
waarheid, de waarheid die in haar is mededeelen, en die waarheid kan niet anders
dan leerzaam zijn. Wel is zij zich bewust, dat zij ook rekenen moet met den smaak
des publieks, en kiest daarom den vorm des romantischen verhaals; maar toch heeft
ook daarbij haar zin voor waarheid en werkelijkheid de overhand. Doch het is eene
gezonde werkelijkheid, een echt realismus. Er wordt veel geschermd met dien naam
realismus, die bij voorkeur gegeven wordt aan eene rigting onder de romanschrijvers,
die voorgeven de werkelijkheid te schilderen, omdat zij slechts de donkere, de slechte
zijde hunner maatschappij doen zien. Maar die afschuwelijke werkelijkheid wordt
door hen zoodanig voorgesproken, verdedigd en in een verleidelijk licht gesteld, geïdealiseerd in een woord, dat zij niet anders zijn dan groote idealisten, slechts in
omgekeerden zin, idealisten van het rijk der hel.
BRONTE'S rigting is daarentegen in dien zin realismus, dat zij het goede tracht voor
te stellen en te verdedigen in zoo veel mogelijk alledaagschen vorm, met versmading
van alle uitwendig vertoon, van al die overliefelijke beelden en versierselen, waarin
velen de aantrekkelijkheid zoeken. Zelfs kenmerkt zij zich door eene zeer sterke
neiging naar al wat prozaïsch, alledaagsch en nederig is. (...)
(...) Maar de wijze waarop dat verhaal voor u ontwikkeld wordt, is zoo verre van
alledaagsch; de gedachten die daarbij uit het volle hart der schrijfster opwellen, zoo
edel en grootsch, bij al hare positiviteit; hare opmerkingen zoo fijn gevoeld, dat de
lezing in vele opzigten verkwikkend genoemd mag worden.
Er is haar wel eens verweten eene neiging tot het zonderlinge, tot de bespreking
van zulke toestanden en eigenaardigheden, die de Engelschen forbidden topics
noemen, punten, die gewoonlijk in romans niet worden aangeroerd. Zeker is dit het
geval; zij bepaalt dikwijls uwe aandacht bij die onbeschrijfelijke kleinigheden in het
dagelijksche leven, bij zulke platprozaïsche nesterijen, waar gij den mensch niet in
het gewone galacostuum, maar (...) als in nachtgewaad ziet. De onhandigheden en
verlegenheid van een paar verliefden in tète-à-tète (...), en, op ontelbare plaatsen,
die kleine kinderachtige gedachten, die elk mensch heeft, maar zelden aan zijn broeder
en nooit aan het papier toevertrouwt, - waagt zij onder de aandacht te brengen. Maar
dit is juist eene van hare krachtige zijden, en geen gebrek, omdat het geheel
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overeenkomstig hare natuur is, een gevolg van haren zin voor de doodeenvoudige
werkelijkheid. (...) Hare wereld is klein, en haar gedachtenkring beperkt, zooals niet
anders zijn kon bij de hoogst gebrekkige ontwikkeling dezer in vele opzigten slecht
bedeelde vrouw. In zooverre staat zij daarom zeer verre achter bij de mannelijke
colossussen BULWER, THACKERAY, DICKENS, KINGSLEY; maar in dien microcosmos
is zij te huis meer dan eenig ander, en door het glas van haren phantasierijken geest
gezien, is hij dikwijls belangrijker dan de meer grootsche tooneelen van anderen.
Er kan iets anders van haar gezegd worden. Terwijl ze meent zoo ten eenenmale
niets anders dan de platte realiteit te geven, idealiseert zij in haren kring toch ook in
hooge mate. (...) Maar in het algemeen is hare werkelijkheid nog zeer ver van het
troostelooze en alledaagsche, dat de werkelijke
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werkelijkheid heeft. Het vette dezer aarde mogen CRIMSWORTH en FRANCES niet
toegesmeten worden, wat zij ondernemen gelukt hun toch tamelijk wel; zij mogen
niet schoon zijn, zij hebben toch beiden zulke zeer eigenaardige, hoogst zeldzame
en uitstekende gaven naar den geest, dat zij ver boven het gewone peil staan niet
alleen, maar dat de grenzen van het werkelijk bestaande bijna worden overschreden.
Ook dit is idealismus, slechts van ligchamelijke en sociale toestanden, of schitterende
gaven, op meer degelijke en solide eigenschappen des geestes overgeplaatst. Maar
deze betrekkelijke inconsequentie is vooreerst geheel natuurlijk bij C. BRONTE, die
wel eene zeer positive maar toch alles behalve eene plat prozaïsche persoonlijkheid
is; ten anderen is het een noodzakelijk vereischte, zal de roman zich verheffen boven
eene bloote chroniek des dagelijkschen levens. Geene drooge chroniek, maar een
waar beeld, altijd fraai, moet de romanschrijver leveren. En in allen gevalle is zulk
idealismus een zeer gezond idealismus’ (p. 521-524).
1859.11 L-E. [Cornelis van Erlach van der Bilt la Motthe], [over] Paul Ferroll, of
de raadselen van het menschelijke hart. Een verhaal, naar de derde Engelsche uitgave
vertaald, Vaderlandsche letteroefeningen 1859 I (Boekbeschouwing), p. 621-625.
Besproken op p. 306, 309 en 318.
‘'t Succes van een boek hangt toch grootendeels af van den tijd zijner verschijning,
van den heerschenden geest van het tijdperk waarin hij 't licht ziet. De Aram [Eugenius
Aram, van Bulwer] verscheen op een oogenblik dat men de “roman idylle”, dat men
D'ABRANTÈS en COTTIN en LAFONTAINE en de sermoenen van OCKERSE-KLEYN en
zelfs in Engeland Miss EDGEWORTH en de meer dan begaafde lady MORGAN erg
moede was. Men begon ook in den roman meer waarheid te eischen, men wilde er
meer een beeld der werkelijkheid in zien. De “geheimzinnige misdadigers” - want
BULWER vond vele navolgers - vormden als de helden van een overgangs-tijdperk,
dat daar ligt tusschen den roman idylle van de eerste vijf-en-twintig jaren onzer eeuw
en den roman réaliste van den huidigen dag’ (p. 622).
1859.12 [anon.], ‘Ruslands letterkunde en Alexander Pushkin’, Wetenschappelijke
bladen 1859 I, p. 130-160 (uit: National Review). Besproken op p. 303, 309 en 317.
‘Desniettemin gelooven wij volstrekt niet, dat Pushkin een bloot navolger van Byron
was. Zelfs in de straks genoemde gedichten, die het sterkst op hunne voorbeelden
gelijken, vinden wij dit in het oog loopend onderscheid, dat Byron zijne onderwerpen
aan eene vreemde wereld ontleende, waar de kracht der verbeelding in de plaats
moest treden der werkelijke waarneming, terwijl Pushkin die ontleende aan plaatsen
en aan eene zamenleving waarmede hij geheel gemeenzaam was, iets wat hem bij
gevolg in staat stelde hun eene bepaalde plaatselijke strekking en kleur te geven. (...)
Het realistisch element, dat bij Pushkins helden telkens op den voorgrond treedt,
vertoont een sterk contrast met de ideale onbestemdheid, waarmee Byron's Manfreds,
Conrads, Giaours enz. omgeven zijn. Dit realistisch element ontwikkelt zich nog
veel treffender in Pushkins latere werken, terwijl het dan ook wezenlijk een grondtrek
van het Russisch volkskarakter schijnt te zijn (...)’ (p. 152-153).
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1859.13 [anon.], ‘Sir Edward Lytton Bulwer’, Wetenschappelijke bladen 1859 II, p.
73-88 (uit: Die Grensboten [sic]). Besproken op p. 294 en 309.
‘Wat bij Bulwer het uitvloeisel was van eene zekere leer, is bij Thackeray natuur:
een meester in het ontleden die in de geschiedenis der letterkunde welligt zijne
wedergade niet heeft, weet hij de kleine smetten en gebreken van het gemoed der
edelen en goeden onder de menschen met eene scherpzinnigheid op te sporen die
iets betooverends, maar te gelijk iets stuitends heeft. Ook Thackeray is, ondanks zijn
ver gedreven realismus, een subjectief dichter; al zijne kennis van het menschelijk
gemoed wordt door hem slechts dienstbaar gemaakt aan het veraanschouwelijken
zijner eigene droefgeestige gewaarwordingen’ (p. 86).
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1859.14 J. ten Brink, Gerbrand Adriaensen Brederoô. Historiesch-oesthetische studie
van het Nederlandsche blijspel der zeventiende eeuw. Utrecht 1859. Besproken op
p. 162, 262, 273 en 309.
‘De methode der Grieksche kunst was n a b o o t s i n g (mimesis) d e r n a t u u r . Wij
willen hiermede niet beweerd hebben, dat deze nabootsing der natuur in een
fotografiesch realisme zou bestaan. ARISTOTELES, die de gantsche ontwikkeling der
Grieksche kunst in hare schoonste gewrochten kon waarnemen, wist met genialen
blik het innigst geheim dezer ontwikkeling te ontdekken. Het was den Griekschen
kunstenaar niet te doen geweest, eene platte herhaling van het natuurvoorbeeld te
geven, hij poogde het toevallige en onvolledige, dat den oorspronkelijken aanleg van
't natuurvoorwerp mocht hebben ontcierd, zorgvuldig te vermijden, en koos alleen
het schoone ter navolging (...). Daarom wijst ARISTOTELES der poëzie op het voorbeeld
van goede portretschilders, die wel eene volkomen gelijkenis tusschen het door hen
geschilderde beeld en de natuur zoeken tot stand te brengen, maar toch die natuur
door hunne kunst zoeken te veredelen (...).
Op deze wijze begreep de Grieksche kunst de navolging der natuur.
Op deze wijze alleen kon ook de moderne kunst, onder de meest veranderde
omstandigheden, voortgaan, en dat zij het, 't zij de Grieksche voor haar een gesloten
boek was, 't zij ze ten innigste met de antieke methode vertrouwd was, gedaan heeft,
blijkt uit de overeenstemming van de drie uitstekendste kunstgeniën der menschheid:
HOMERUS, SHAKSPERE en GOETHE’ (p. 9).
[De zeventiende-eeuwse Nederlandse maatschappij was een rijke bron voor schilders
en schrijvers:] ‘(...) toen was er nog poëzie in de werkelijkheid!
Het huiselijk en openbaar leven bood duizende pittoreske oogenblikken.
(...) Zoo was het de natuurlijke invloed, de onweêrstaanbare macht van de p o ë z i e
d e r w e r k e l i j k h e i d - als VAN WESTRHEENE21 met klem heeft gestaafd - die der
Kunstenaren blik aan hunne waarlijk schilderachtige omgeving boeide, en op hun
arbeid dien onmiskenbaren r é a l i s t i s c h e n stempel afdrukte, die voor zoo vele
Kunstrechters een onoverkomelijke steen des aanstoots worden zou.
Wie dan ook bij eene onbevooroordeelde beschouwing van de meesterwerken der
Nederlandsche Schilderschool slechts de kleingeestig trouwe kopie van een onhandig
gekozen natuurvoorbeeld heeft kunnen ontdekken, moet noodzakelijk HOMERUS tot
een naïven sprookjensverteller, SHAKSPERE tot een bekwaam kopiïst, zoo al niet tot
een vaardig stenograaf vernederen.
De Nederlandsche Kunstenaar had recht, toen hij zich de natuur tot model koos,
dubbel recht toen hij zich zoo naauw mogelijk aan de hem omringende werkelijkheid
aansloot’ (p. 297-299).
‘Het was alzoo het eigenaardig talent van den Dichter-Schilder [Bredero], 't welk in
den bloede verwant (...) aan Nederlands Schilderschool der Zeventiende Eeuw, een
Blijspel in 't leven riep, 't welk, had de Kunst van volgende dagen zijne voetstappen
gedrukt, eene nationale Letterkunde zou hebben doen ontwaken, die in plaats van
21

Ten Brink verwijst in een noot naar Jan Steen. Étude sur l'art en Holllande, p. 20: ‘“C'était
l'effet tout naturel de la puisssance de l'aspect pittoresque des objets, dont on était entouré”’.
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op de bijpaden der Renaissance af te dwalen, misschien eerlang het echt Grieksche
karakter der Grieksche Kunst op zijn rechten prijs zou hebben weten te waardeeren.
Onder de gegeven omstandigheden m o e s t BREDEROÔS manier overdreven worden.
In reaktie tegen de modeäesthetiek moesten zijne navolgers in eene platheid
ondergaan, zoo lichtelijk te verklaren uit de gevaren der Nederlandsche realistische
methode, die eene bekwame hand vraagt om uitersten te mijden en een smaakvol
oog om middel en doel bestendig te blijven onderscheiden; zoo geheel op rekening
te stellen van “dat fatsoenlijke klassicisme en die oppervlakkige deftigheid, die voor
elke gevoelsuiting terugbeven en sints de tweede helft der zeventiende eeuw het
nationale burgerlijke element in de Nederlandsche letterkunde hebben vertreden”’
(p. 302-303).22

22

Volgens Ten Brink begaf Bredero zich als een waarlijk Nederlands schilder onder de mensen
om hun doen en laten en de taal die zij spreken te bestuderen. Het citaat heeft Ten Brink
ontleend aan de Geschiedenis der Middel Nederlandsche Letterkunde III, deel 2, p. 569 van
W.J.A. Jonckbloet, die op zijn beurt sterk leunt op het werk van de Duitse literatuurhistoricus
G. Gervinus.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

380
1859.15 J.J. van Oosterzee, Dichterlijk génie. Eene Schiller-studie. Rotterdam 1859.
Besproken op p. 299 en 309.
‘GÖTHE stijgt van lieverlede van het bijzondere op tot het meer algemeene, SCHILLER
daarentegen daalt van het algemeene tot het bijzondere af, en is de eerste de Realist,
de andere is de Idealist bij uitnemendheid onder de nieuwere dichters. Hier verschijnt
de Werkelijkheid des levens als in zonnenglans voor uw oog; daar treden de hooge
Idealen van liefde, vriendschap en vrijheid in ongekenden luister u tegen. Tracht
GÖTHE het leven der natuur te bespieden tot in zijne meest verborgene schuilhoeken,
SCHILLER van zijnen kant heeft een open oog voor de menschheid, een zin voor het
historische, dien gij in den eersten niet of naauwelijks opmerkt. GÖTHE
vertegenwoordigt in menig opzigt meer de antieke, SCHILLER de moderne
wereldbeschouwing’ (p. 31).

1860
1860.01

Pauwels Foreestier, Buikslooter [J.A.
Alberdingk Thijm], ‘Nederlandsche
ten-toon-stellingen, in 1859. XIIe brief,
De Dietsche warande 1860 (deel 5), p.
44-56, 145-167. Besproken op p. 266,
277 en 281. Zie ook Afb. 47 (Jamin).

‘Ik moet bekennen - toen ik dit schoone stukjen [van de Nederlandse schilder
Jamin] zag hangen, zeide ik bij mij-zelven, zóo, nog iets van de nieuwere fransche
kleingoed-schilders: die kaerels verstaan dan maar meesterlijk het vervaardigen van
realistische bijou-tjens. (...) Het eenige dat ik regretteer, bij zoo veel opmerking des
levens en der natuur, zoo veel konsciëntiëuze teekening, zoo veel fotografische
bekwaamheid, plus rijke keuze der stoffeering van het onderwerp, plus geestige
bepaling van dit laatstezelf, - dat eenige is: de Heer Jamin schijnt zijn
fransch-klinkenden naam te willen rechtvaardigen, en levert fransch-blinkende
meesterstukjens. Niet, dat mij het nabootsen van Meyssonnier, Béranger, Willems,
Monfallet en de hunnen, zoo veel schuldiger voorkomt dan het nabootsen van
Rembrandt en Ostade: maar waarom bóotst men na?’ (p. 157).
1860.02 A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], [over] Gerbrand Adriaensen Brederoô.
Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel, door J. ten Brink,
De Dietsche warande 1860 (deel 5), p. 92-112.
‘Op het spoor van Gervinus, qualificeert de Hr. T.B. [Ten Brink] de nieuwere
realistische kunst, in tegenstelling met de r o m a n i s c h e , als eene g e r m a a n s c h e ,
n o o r d s c h e en p r o t e s t a n t s c h e ; in zonderheid met oogmerk om hierop de
beweering te bouwen, dat die Germaansch-Protestantsche Kunst, als volkomen
tegenstelling der Middeneeuwsche en der Romaansch-Katholieke, “hare heerlijkste
en volmaaktste openbaring heeft uitgesproken in het genie van Shakspere”, en om
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dan daarop als eindvolzin eener paragraaf te laten volgen: “Ook Gerbrand Adriaensen
Brederoô behoort tot de priesters der Germaansch-Protestantsche Kunst”’ (p. 107).
1860.03 A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], [over] Een parelsnoer, door N. Donker, De
Dietsche warande 1860 (deel 5), p. 518-520. Besproken op p. 294 en 309.
‘'t Is geen wonder, dat, bij zijn talent van waarneming en zijne zucht tot naauwkeurige
afbeelding, Donker enkele reizen tot realistische onvoeglijkheden vervalt, waarmeê
le sentiment exquis des convenances, zoo als La Harpe dat fijne geestvermogen
definiëert, dat we de s m a a k noemen, geen genoegen neemt. (...) maar men houdt
het den schrijver gaarne ten goede: want zijn streven is, over het geheel, al wat edel
is en wel luidt ten zeer bevorderlijk’ (p. 519).
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41 Reproduktie naar D.F. Jamin, ‘Aan de beterhand’
Houtsnede (18,8 × 14,1 cm), Nederlandsch magazijn 1863, p. 1
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1860.04 [anon.], ‘De tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van levende
meesters, in de kunstzalen van “Arti et Amicitiae” te Amsterdam’, Kunstkronijk
1860, p. 62-64. Besproken op p. 275.
‘Wat (...) te zeggen van het romantische, effect zoekende gevoel in Een droeve
morgen door den heer BURGERS? (...)
Wij hebben dikwijls bij die rigting van schilderen het voorbeeld van COURBET,
den Franschen realist, hooren bijbrengen. COURBET geeft heel wat anders. Wie er
aan twijfelt kan zich gemakkelijk overtuigen bij den Mannenkop door dezen schilder,
die op dezelfde expositie aanwezig is. 't Is een stuk van 1846 doch niettemin een
duidelijk voorbeeld zijner schilderwijze. Het is een krachtige mannenkop, sterk van
relief, stout en breed geschilderd, te zwart en te weinig doorschijnend in de
schaduwen, die er het air aan geven van eene schilderij van twee honderd jaar oud,
doch schoon gemodeleerd in de breede plans van wangen en voorhoofd’ (p. 63).
1860.05 J. ten Brink, ‘De dichter-staatsman. Historiesch-aesthetische schets’ [over
E.G. Bulwer-Lytton], Nederland 1860 I, p. 3-45, 174-192, 227-316. Besproken op
p. 299 en 309.
‘Sir Bulwer Lyttons derde manier toch schijnt ons in naauw verband te staan met
zijne politieke wedergeboorte. De stekelige spotternij van zijn eersten en het
grandiooze idealisme van zijn tweeden stijl pasten geheel bij zijne vroegere
staatkundige overtuiging, zijn eigenzinnig liberalisme sloot zich gants karakteristiek
bij zijn letterkundig streven aan. Zoo spoedig hij tot de konservatieve politiek was
overgesprongen, was het met zijn revolutionnair-wijsgeerigen overmoed gedaan.
(...). Zijn vroeger idealisme, kampend met hardnekkigen trots, moest plaats maken
voor rustiger levensbeschouwing, zich aansluitend aan realistische kunstovertuiging.
Er moest afstand gedaan worden van alle verzet tegen het bestaande, mocht ook zijn
strijdlustig vernuft tegen kleinere zwakken van enkele standen blijven oorlogen. Er
moest met ijver op de geringste details des huiselijken levens gelet worden, mocht
ook zijn geliefkoosde salon hem ongeschikt gemaakt hebben voor den ongekunstelden
toon der huiskamer’ (p. 274-275).
1860.06 De Nederlandsche spectator 1860, p. 50. Besproken op p. 164, 166, 290 en
op p. 415.
‘Wat de engelsche beeldhouwer meest levert, zijn portret-statuen, of portret-busten;
het realisme is daarin bijna algemeen doorgedrongen, en men zal thans geen Krim-held
meer moedernaakt doen klappertanden onder eene romeinsche toga, in de koude
lucht van een engelsch stadsplein’.
1860.07 De Nederlandsche spectator 1860, p. 81-82. Besproken op p. 314.
[Overlijdensbericht van de Duitse filoloog Friedrich Wilhelm von Thiersch.] ‘(...)
bijna gedurende zijne gansche loopbaan vond hij twee vijanden tegen over zich, die
beide even zeer hunnen invloed op de ontwikkeling van Beijeren wilden doen gelden,
het Ultramontanismus en het Realismus. Zeldzaam is het geluk van Thiersch te
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noemen, dat hij over beide in dien aanhoudenden strijd heeft gezegevierd en dat zijn
stelsel, waarbij de klassieke studien tot grondslag van alle wetenschappelijke vorming
werden gelegd, het heerschende geworden en gebleven is’ (p. 81).
1860.08 C.V. [Carel Vosmaer], ‘Verzuchtings-weêrklank op een ‘Claegh-ende
vraegh-liedt’ [gedicht], De Nederlandsche spectator 1860, p. 105.
‘Heilge-Kunst, den vromen geest onteerend,
Werd ontwrongen aan de kerktucht - zie
Haar met realisme coquetterend,
't Bloed vol Renaissance-hysterie.
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De oude kunst'naar had alleen te weten
De echt-geijkte kunst-recepten-leer,
Veilig mocht hij spier en knok vergeten,
Zalf had boven verwe de eer’.23

1860.09 De Nederlandsche spectator 1860 [onder andere op p. 112] (in een advertentie
voor de Revue Européenne). Besproken op p. 310.
‘“Un réaliste imaginaire: M.H. Murger”, par G. Merlet’.
1860.10 De Nederlandsche spectator 1860, p. 283-284.
[Bericht over het nieuw ingerichte en uitgebreide stadsmuseum van Leipzig.] ‘De
zalen doorwandelend, beleeft de toeschouwer de geheele geschiedenis der
schilderkunst. Eerst afbeeldingen van antieke muur- en vaas-beschilderingen, dan
de eerste christelijke schilderwerken van de 4 tot de 13 eeuw (...). Dan de italiaansche
kunst van de 13 en 14 eeuw met de werken van Giotto en van het Campo Santo te
Pisa, den vromen Fra Angelico, de florentijnsche realisten; de voorbereiding van den
bloei, Perugino, Francina, Leonardo, M. Angelo, Rafaël, Titiaan en Correggio, en
hunne navolgers; dan de graveurs Marco Antonio c.s.; eindelijk de tijden van het
eklektisme, en die van het verval. De spaansche school sluit zich aan de italiaansche
realisten aan (...)’ (p. 283).
1860.11 [anon.], ‘De staatsbegrooting voor 1861, in verband met onderwijs, kunst
en wetenschap’, De Nederlandsche spectator 1860, p. 361-364, 377-381. Besproken
op p. 314.
‘Dikwijls hoort men de vrees opperen, dat het overwigt der realistische studiën aan
de wetenschappen nadeelig zou zijn, welke meer tot ontwikkeling van den
individuelen mensch dan tot bevordering van de belangen der maatschappij strekken;
dikwijls geven de voorstanders der laatste tot die vrees aanleiding, door de andere
met al te onbehouwen trotschheid uit den tempel der kennis uit te sluiten. De
ondervinding logenstraft het eene als het andere. Moge door het overwigt der
realistische studiën het zwaartepunt in den cyclus der menschelijke kennis verplaatst
zijn, moge sommige wetenschappen in aantal van beoefenaars verloren hebben, de
intensive gehalte van geene van die allen is verminderd’ (p. 377).
1860.12 [anon.], ‘Uit de oude doos’ [over] De Giaour. Fragment eener Turksche
vertelling, naar het Engelsch van Lord Byron, door J.J.L. ten Kate. Tweede, herziene
druk, De tijdspiegel 1860 I, p. 365-371. Besproken op p. 306 en 309.
‘Wie “Adam Bede” [van George Eliot] gelezen en genoten heeft, de jongste en buiten
kijf de rijpste vrucht van ons modern realisme, kan onmogelijk eenige de minste
23

In 1872 neemt Vosmaer dit gedicht op in het eerste deel van Vogels van diverse pluimage.
Deze passage luidt dan: ‘Heilge kunst, den vromen zin verleerend, / Werd ontwrongen aan
de kerktucht - zie / Haar met realisme coquetteerend,/ 't Bloed vol Renaissance-hysterie. /
De oude kunstenaar had alleen te weten / De echt-geijkte kunstrecepten-leer, / Veilig mocht
hij spier en been vergeten, / Zalf had boven verwe de eer’ (p. 115).
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sympathie gevoelen voor Byrons opgeschroefde typen (...). Daarvoor is in die beelden,
bij al hunne poëtische aantrekkelijkheid, te weinig innerlijke waarheid, te weinig
menschelijke natuur. De eigenlijke vraag is (...) of men al dan niet genoegzaam de
werkelijkheid bestudeerd, en door deze studie, gepaard met een open oog voor de
poëzie ook der vulgaire dingen, de idealiteit dier werkelijkheid al dan niet in zich
heeft opgenomen’ (p. 370).
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1860.13 K., ‘Een ongewoon verschijnsel in onzen tijd’ [over] Enige schetsen, van
Mr. C. Vosmaer, De tijdspiegel 1860 I, p. 451-455. Besproken op p. 295 en 318.
‘Wij willen liever de laatsten dan de eersten zijn om de realistische rigting van onzen
tijd te wraken. Dat zij er is en heerscht zal niemand ontkennen; zij openbaart zich in
de zamenleving evenzeer als in de voortbrengselen van den menschelijken geest. De
waarheid, niets, dan de waarheid, de geheele waarheid wil men, en zoo er al aan de
fictie eene kleine plaats wordt ingeruimd, dan is het alleen om haar tot siersel te
gebruiken. Wat niet nuttig is, is niet noodig; wat geen praktisch doel heeft, kan gemist
worden (...).
Toch, wij herhalen het, zouden wij niet gaarne de eersten zijn om die rigting te
wraken. Wordt zij welligt wat te ver gedreven, 't is haar vergeven, zoo als elke reactie
verschoonbaar is; en in ieder geval is zij het krachtige geneesmiddel tegen ziekelijke
dweeperij, tegen ongegrond vooroordeel, tegen 't blind volgen van hetgeen is, omdat
het is. Die rigting eischt onderzoek, zij is innig verbonden met kritiek, en kritiek is
het behoud der maatschappij, der wetenschap, der kunst. In zooverre huldigen wij
die rigting, maar wel betreuren wij het, dat zij ook op het gebied van het schoone de
overheerschende is.
Ook onze letterkunde draagt er de bewijzen van. De roman is òf de zuivere
afspiegeling van het maatschappelijk leven, òf eene inkleeding der geschiedenis;
maar wee het kleed, indien het door zijne plooijen het ligchaam niet in al zijne deelen
herkennen doet of een anderen vorm er aan schijnt te geven dan het werkelijk heeft.
De poëzij lost zich voor een groot deel op in het berijmde verhaal, de stichtelijke
overpeinzing, of in zedekundige gedichten. De fantasie wordt met strengheid getoetst,
ontleed, geoordeeld en door velen veroordeeld. Uit onze fraaije letteren verdwijnt
zij; het realisme verdrijft haar uit de beeldende kunst, en zoo de toonkunst er vatbaar
voor ware, ook op deze zou het zich doen gevoelen.
Wij mogen het dus een ongewoon verschijnsel noemen, wanneer wij te midden
van al dat praktische en realistische (...) ook een werkje in het licht zien verschijen
(...) dat, fantastisch en poëtisch, den lezer binnenleidt in een anderen kring dan waarin
hij zich in den regel beweegt, en toch geen oogenblik zijn gezond verstand kwetst.
(...)
(...) Vosmaers schetsen, die, te regt een ongewoon verschijnsel mogen heeten in
onzen realistischen tijd. Zijne vonken uit den haard zijn vonken uit het hart. Hij geeft
ons zijne haardstede, niet met de beelden der realiteit daarom henen gegroepeerd;
geen huiselijk tafereeel, geen echtgenoot met het huishoudboekje en jongens met
hun schoolwerk, maar met de beelden der poëzij’ (p. 451-452).
1860.14 Emile Montégut, ‘Eene proeve van aesthetiek’, [over] A propos d'un cheval.
Causeries athéniennes, par M. Cherbuliez, Wetenschappelijke bladen 1860 III, p.
312-331 (uit: Revue des deux mondes). Besproken op p. 269.
‘(...) de critiek laat zich tegenwoordig weinig gelegen liggen aan eene verklaring van
de wetten der kunst, ten dienste van het publiek; zij acht het beneden hare waardigheid
om naar aanleiding van eene realistische comedie of van een mode-roman die groote
vraagstukken te bespreken, en stelt zich tevreden met het uitbrengen van een droog
en scherp vonnis, dat de wet waarop het steunt niet noemt, veel minder verklaart.
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(...) Zie slechts den heer Cherbuliez: een paard was hem genoeg om al de wetten van
de kunst te ontdekken en in oogenschouw te nemen. Naar aanleiding van dit paard
heeft hij betoogd de noodzakelijkheid van de individualiteit in de kunst; wat men te
verstaan heeft door het ideaal; hoe de werkelijkheid de grondstof is van den
kunstenaar; hoe wij die zoo dikwijls en zoo ligtzinnig nagesproken woorden:
“navolging van de natuur” hebben op te vatten; hoe de liefde de ziel is van de kunst,
en de godsdienst haar hoogste doel en hare roemrijke bekrooning. (...) Tracht dus de
aandacht te vestigen op de wetten van de kunst, zelfs naar aanleiding van eene
realistische comedie, wanneer het genie van uwen tijd slechts eene realistische
comedie ter beoordeeling oplevert’ (p. 316-317).
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1861
1861a

A.I. [A. Ising], ‘Groot kunstfeest te
Antwerpen’, Nederlandsch magazijn
1861, p. 170-171. Besproken in § 5.1.

1861b

A. Ising, ‘Het kunstfeest en kunstcongres
te Antwerpen’, Nederlandsch magazijn
1861, p. 282-283, 297-299, 303-304,
314-317, 319-320, 322-323, 326-328,
330-331. Besproken in § 5.1 en op p. 266
en 275.

1861c

Yours [Elise van Calcar-Schiotling?],
‘Schetsen uit België IV. Kunstcongres te
Antwerpen’, Nederlandsch magazijn
1861, p. 294-296. Besproken in § 5.4 en
op p. 266, 275 en 318.

1861d

Eugène Gressin Dumoulin, Compte rendu
des travaux du congrès artistique.
Antwerpen/ Leipzig enz. 1862. Besproken
in § 5.4.

1861.01 J.M., [over] Uli. Een verhaal uit het Zwitschersche volksleven, naar het
Hoogduitsch van Jeremias Gotthelf, De gids 1861 I, p. 127-133. Besproken op p.
309 en 310.
‘Er was een tijd - nog niet zoo lang en zoo geheel vervlogen, dat bij velen de heugenis
daarvan nog niet leven zou - er was een tijd, dat de roman zich uitsluitend bewoog
op een conventioneel, althans zeer beperkt en kunstmatig afgesloten gebied, alles
ignorerende wat daarbuiten lag. Het gewone, dagelijksche leven, het leven des volks
in al zijne schakeringen, scheen der kunst geene stoffe ter bewerking aan te bieden:
het scheen te arm, te dor, te weinig doordrongen van hooger geest, te onbeteekenend
voor de poëzij. (...) De reactie kwam (...). Het was een goed en edel streven, eene
schoone uiting dier levendige behoefte aan waarheid, die wel een kenmerk onzer
eeuw heeten mag; en de namen van Souvestre, van Auerbach, van Freytag, om van
anderen te zwijgen, verdienen met eere genoemd te worden. En naast die namen,
komt eene eervolle plaats toe aan dien van den zwitserschen dorpspredikant Albert
Bitzius, beter en in wijder kring bekend onder den pseudoniem van Jeremias Gotthelf.
Ook hij is een leerling - een meester veeleer - der nieuwere romantische school, die
den eigenlijken socialen, of zede- en volksroman tot een nieuw leven heeft gewekt:
der realistische school, die zich in al hare scheppingen zoo naauw mogelijk aan de
werkelijkheid aansloot, en daarbij soms wel eens vergat, dat de kunst geen spiegel,
het kunstwerk geen louter spiegelbeeld moet zijn’ (p. 127-129).
1861.02 E.J.P [E.J. Potgieter], [over] De familie Alvareda, van Fernan Caballero,
De gids 1861 I, p. 437-447. Besproken op p. 309.
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[verwijzing naar] Ueber den realistischen Roman Spaniens, van Ferdinand Wolf, in
Jahrbuch für Romanische und Englische Literatur (p. 439).
1861.03 [anon.], ‘De watersnood en de poëzy. (Een doodengerigt.)’, De gids 1861
I, p. 556-579. Besproken op p. 295.
[De schrijver Hofdijk laat in een verhaal de geest van Willem de Goede opstaan uit
het graf. De recensent steekt de draak met deze wederopstanding, en spreekt zich
zelf daarop als volgt toe:] ‘Réalist die ge zijt! Kunt ge u geen oogenblik de
mogelijkheid denken, dat er een vorstenlijk onverteerd in de aarde rust, met het purper
om de leden en de kroon op het hoofd, en dat zoodanig vorstenlijk op den wenk van
den dichter een schim wordt, die van de stof niets anders behoudt dan de kroon, die
zij in de lucht voortzwevende medevoert. Zijt ge ook al van de leer dergenen, die
beweren, dat de poëzy, even als elke uiting van den mensch, de ontwikkeling van
dezen moet mede maken, den gang moet volgen der steeds vermeerderende kennis,
der daaruit geboren en gewijzigde ideën, op straffe van anders slechts te worden
beschouwd als eene goochelarij met woorden?’ (p. 571).
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1861.04 D.E. Wolff, ‘Ralph Waldo Emerson’, De gids 1861 I, p. 772-825. Besproken
op p. 315.
‘Het voorregt en de waardigheid van den waren geleerde, van den mensch die denkt,
bestaat dan, volgens Emerson, daarin, dat hij, door den aard van zijne werkzaamheid,
zich verheffen kan en moet boven die eenzijdigheid, waarin zoo menigeen, waarin
ook de bastaardgeleerde zijn menschheid verliest. De ware wijze is een middelaar
tusschen het eenzijdige en bekrompene individu, en den éénen, oorspronkelijken,
volledigen mensch; hij moet bij zijne medemenschen het gevoel en de bewustheid
van hun ware wezen opwekken en levendig houden. In zijn gezonde uren erkent
ieder hoe onzinnig het despotisme der zinnen is; erkent dat de rede heerschappij
behoort te voeren. Het leven van den echten geleerde moet enkel uit gezonde uren
bestaan. Hij staart in onafgebroken verkeer met die universele rede, welke alle dingen
beheerscht; hij beseft en begrijpt, dat de natuur, de zigtbare wereld, de keerzijde is
van de onzigtbare wereld, van de ziel, van den geest; hij is een realist en heeft altoos
de zaken zelf in het oog’ (p. 796-797).
1861.05 Bern. Koster Jr. [Joh. C. Zimmerman], ‘Bijschriften-poëzie’, De gids 1861
II, p. 71-78. Besproken op p. 262 en 281.
‘Jozef Israëls heeft in het leven aan de hollandsche stranden, in de verschillende
phasen van het visschersen zeemansleven, met al zijn karakteristiek lief en leed, met
al zijne naïviteit en zijn kloekheid en moed, zijne angstige vreeze en zijne blijde
ontmoetingen een rijken en schoonen werkkring gevonden voor zijn talent. Realistisch
is zijne opvatting en reproductie zijner geliefkoosde wereld niet; Jozef Israëls
poëtiseert en groepeert, hij denkt en verbindt, hij is een duitsch poëet van de
negentiende eeuw, een Göthiaan, met Heinrich Heine'schen humor overtrokken’ (p.
74-75).
‘(...) het visschersmeisje, liggende tegen de duin, de armen onder het hoofd gekruist,
met de oogen, half droomend, half wakend gerigt naar de ondergaande zon en de
wijde, wijde zee. Wij moeten bekennen, dat wij deze schilderij niet onder de beste
van Israëls rangschikken (...) wij hebben bij die schilderij den realistischen indruk
ontvangen van een lui en vermoeid kind (...). De dichterlijke kanttekenaar [Beets],
(...) vat den toestand even wanhopig-prozaïsch op’ (p. 76-77).
1861.06 D. Harting, ‘De kerkedag te Barmen in 1860’, De gids 1861 II, p. 271-313.
Besproken op p. 315.
‘Onder wereldsche literatuur verstaat hij [Lange] derhalve: de literatuur van het
humanisme, en deze in den ruimsten zin opgevat, zoodat niet alleen het gebied der
fraaije letteren, maar ook dat der wetenschap, der spekulatieve zoowel als der
realistische, tot haar gerekend wordt’ (p. 292).
1861.07 [anon.], ‘De kunst in Duitschland’ (Overgenomen uit de Duitsche
Kunst-Kalender), Kunstkronijk 1861, p. 9-14, 30-32, 33-34. Besproken op p. 281.
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[In de contemporaine historie-schilderkunst tekent zich niet één richting af.] ‘Dit
geldt niet alleen omtrent de voortbrengselen, die onderwerpen voorstellen, ontleend
aan de ongewijde geschiedenis, maar ook omtrent die, welke tafereelen van
godsdienstigen aard weergeven, en waarin men alle dwalingen van alle scholen
vereenigd vindt, zoowel die der nieuwere Venetiaansche school als de geheel
menschelijke voorstelling van RUBENS of REMBRANDT, ja zelfs het realisme van
eenige der fransche koloristen’ (p. 11).
‘De Berlijnsche schilders kenmerken zich in de behandeling van religieuse
onderwerpen door eene bepaalde neiging tot realistische opvatting. Dit geldt vooral
omtrent JULIUS SCHRADER in zijne schilderij, de heilige Maagd met het slapende
CHRISTUSkind, waarvan de conceptie, hoewel schoon, te menschelijk is. (...) CHRISTUS,
MARIA EN MARTHA, naar LUCAS X:38-42, eene schilderij van O. HEYDEN, is een stuk
dat uitmunt door eene edele, hoewel realistische opvatting.
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De werken van EDUARD STEINBRUCK zijn meer idealistisch, vooral zijne MARIA met
het kind JEZUS (...). De opstanding van CHRISTUS van HOPFGARTEN is een stuk, dat
zich kenmerkt door een eenigzins abstracten stijl en een al te realistisch koloriet,
waarin zachte harmonie ontbreekt’ (p. 12).
‘Die rigting der historische school, aan welke de geschiedenis der moderne kunst
hare wedergeboorte te danken heeft, de zoogenaamde Hellenistische van den ouden
ASMUS JACOB CARSTENS en zijne navolgers, maakt in 't bijzonder aanspraak op de
belangstelling van alle kunstenaren; de rigting, die alles idealiseert, is in den
tegenwoordigen tijd te vergelijken bij een schier doden boom, wiens weinige vruchten
den idealist zoo min als den realist kunnen behagen’ (p. 31).
1861.08 De Nederlandsche spectactor 1861, p. 76. Besproken op p. 164 en 290.
‘Hij [Ernest Rietschel] is de vertegenwoordiger van het realisme in de plastiek, of
liever om dit onbepaalde en bij velen als scheldnaam gebezigde woord niet te
gebruiken, van het natuurware en levensvolle in de plastiek. Op zijn Duitsch gezegd,
die rigting viert haar triomf in Rietschel. De Romeinsche toga om het half naakte
ligchaam, dat men ter eere en uitbeelding van Duitsche dichters, kunstenaars en
helden, op een pedestal zette, kon niet zoo spoedig en zoo geheel plaats maken voor
de eigen dragt der verbeelde personen, en beide wijzen van voorstelling gingen een
tijd te zamen.
De oude Gottfried Schadow te Berlijn, hoewel klassiek gevormd, begon het eerst
de veldheeren van Frederik de Groote's tijd in hun eigen kostuum te geven. Doch
vooral Rauch, de groote meester van Rietschel, hoewel getoond hebbende in zijne
Victorien, Danaïde, en het grafmonument van koningin Louise dat hij den idealen
vorm meester was, bleek daarop even groot in de realistische rigting; getuigen zijn
Göthe, zijn Dürer-gedenkteeken, zijn Blücher, en boven alles het groote cyclische
beeldwerk waarin hij Frederik de Groote en zijne voornaamste tijdgenooten
vereeuwigde. Rietschel (...) bragt het beginsel, zonder eenige concessie, tot zijn volle
toepassing. Met de grootste toejuiching werd zijn Lessing ontvangen. Ook hij evenwel
had zich vroeger in de ideale opvatting meester getoond; zijn Piëta, de gevelbeelden
van het Dresdensche en Berlijnsche theater, de reliefs der vier jaargetijden zijn in
dien geest. Doch van de vroegere manier van klassiek te zijn was geen spraak meer,
het klassieke had zich in Rietschel opgelost in het ideale, daar waar het onderwerp
het eischte. In de historische beeldtenissen voerde hij het reële tot de hoogste
schoonheid op’.24
1861.09 [anon.], ‘Luther's natuurbeschouwing’, De tijdspiegel 1861 I, p. 313-314.
Besproken op p. 315.
‘Reeds deze weinige feiten verraden (...) hoe innig de oorsprong van het
protestantismus met de natuurbeschouwing verbonden was; en wij zijn overtuigd,
dat Luther op verre na niet de bekende grootsche gevolgen op zijn werk had verkregen,
wanneer uit zijne populaire, zedelijk-zinnelijke, oorspronkelijke natuur, niet zulk
24

Hetzelfde bericht is opgenomen in Kunstkronijk 1862, p. 15-16.
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eene daarmede overeenstemmende reälistische wereldbeschouwing vol plasticiteit
ware voortgevloeid’ (p. 314).
1861.10 Dr. A. Pierson, Intimis. Mededeelingen (Utrecht 1861). Besproken op p.
318.
‘Waarom worden, vooral in onzen tijd, zooveel dichterlijke jongelingen op later
leeftijd positief?
Omdat wij in onze jeugd misbruik maken van de spiritualia van gevoel en
verbeelding, die onze eeuw zoo goedkoop en in zulk een overvloed aanbiedt.
Onze eeuw is misschien eenig in dit opzigt. Welk een onderscheid bij de dagen
bijvoorbeeld van Lord Byrons kindschheid. Een gansche wereld van ontzettend diepe
sentimentaliteit lag toen immers nog te sluimeren. En wat heeft er niet moeten
geschieden om het kind Byron tot Lord Byron te maken! Wat is er niet omgegaan
in de ziel van den dichter, eer hij die verzen nederschreef, die een gansch geslacht
deden trillen van aandoening en sympathie! En nu voor ons is Byron eenvoudig de
eigennaam geworden
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voor een rigting, die wij kennen, waar wij alles van weten; en als wij naauwelijks
vijftien of zestien jaren tellen krijgen we die geheele distillatie van zooveel reizen
en zwerven, van zooveel gevoel, zooveel lijden, zooveel liefde, zooveel zonde voor
ons in een klein glaasjen, dat ons in en oogenblik dronken maakt, maar zóó dronken,
dat wij, ontnuchterd, nu ook van niets meer tipsy kunnen worden.
Hetzelfde geldt van anderen als Byron.
Wij lezen Jean Paul, Goethe, Chateaubriand, Lamartine tusschen de achttien en
vijf en twintig jaar! Dat verdooft ongetwijfeld de prikkelbaarheid van ons gemoed.
Want nu gevoelen wij terstond en op eens zoo diep, dat wij later nooit dieper kunnen
gevoelen. Wij kunnen op geen persoonlijke gewaarwordingen meer rekenen,
verteederender dan die wij met deze dichters ondervonden. Niet ligt zullen wij ooit
heeter tranen schreijen dan toen wij met hen hebben geweend.
(...)
Zoo worden wij vroeg wijs en vroeg oud. Wij raken uit alles uitgegroeid. Wij
kennen de monsters van alle menschelijke toestanden bij name of liever een kleine
kritische demon in ons kent ze en schreeuwt ze ons in het oor, naarmate onze
stemming wisselt. Zijn wij lief-humoristisch gestemd, dan roept hij: dat's Dickens.
Zijn wij sentimenteel-sarkastisch, dan roept hij: dat's Heine. Zijn wij wanhopend
weemoedig, dan roept hij: dat's Byron. Zij wij trotsch-eklektisch-aristokratisch, dan
roept hij: dat's Goethe. Zijn wij sceptisch-zinnelijk, dan roept hij: dat's Musset en
altijd roept hij wat; zoodat wij, naar het schijnt, nooit meer iets oorspronkelijks
kunnen zijn. En ook dat mat af. Zoo hebben wij al die groote luî in den zak. En wij
rooken onze cigaren en wij geeuwen onze geeuw, en temet kijken we naast onze
kindertjens meê uit het raam naar de poppenkast.
Zoo worden wij realisten’ (p. 178-180).

1862
1862a

J.D.L. Sleeckx, ‘Over het realismus in de
letterkunde’, Handelingen van het
zevende Nederlandsch taal- en
letterkundig kongres, gehouden te
Brugge, den 8, 9 en 10 september 1862.
Gent / 's-Gravenhage 1863, p. 40-47.
Besproken in § 5.2 en op p. 265, 275,
299, 303, 307, 310 en 311.

1862b

[anon.], ‘Het Letterkundig Congres te
Brugge’, De Nederlandsche spectator
1862, p. 309-310, 318-319, 323-325,
333-335: 319. Besproken in § 5.2.

1862c

E. van Driessche, ‘Over taal en stijl in de
dramatische letterkunde’, Handelingen
van het zevende Nederlandsch taal- en
letterkundig kongres, gehouden te
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Brugge, den 8, 9 en 10 september 1862.
Gent / 's-Gravenhage 1863, p. 131-138.
Besproken in § 5.2 en op p. 301, 303 en
311.
1862d

William Reymond, ‘De letterkunde van
het tweede Fransche keizerrijk’,
Wetenschappelijke bladen 1862 II, p.
84-106, 219-251, 351-374; 1862 III, p.
70-94, 160-170, 298-336, 437-452.
Besproken in § 5.5 en op p. 297, 298, 305
en 311.

1862.01 J. Margadant, ‘Een teeken des tijds’, De gids 1862 I, p. 1-26. Besproken
op p. 316.
‘(...) de rigting des tijds (...) deze louter industriële en materialistische rigting (...)
vindt hare uitdrukking in die talrijke en steeds aangroeijende klasse, die eigenlijk de
moderne demokratie, de kern der hedendaagsche maatschappij uitmaakt (...); de
klasse der industriëlen, der mannen van zaken, van beurs en kantoor, wier schepping
de nieuwe maatschappij is. Deze klasse, beschaafd, arbeidzaam, nijver, vol veêrkracht
en volharding, met kennis en wetenschap toegerust, is echter, uit haren aard en uit
kracht harer eigenaardige stelling - om welke te handhaven zij tot rusteloozen arbeid
gedoemd is -, steeds geneigd om haar gezigtskring te beperken tot de eischen en
genietingen des dagelijkschen levens, met ter-zijde-stelling van al wat tot eene
hoogere, ideale sfeer behoort en al te dikwerf als ijdel droombeeld, met medelijdend
schouderophalen, wordt bespot. Uit haar hart zijn de woorden gesproken, die Fontanes
in 1804 tot Napoleon rigtte: “Sire, le désir de la perfection est une des plus tristes
maladies de l'âme
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humaine”; haar ideaal is bij uitnemendheid realistisch, het laat zich met de handen
grijpen en in cijfers uitdrukken; en om het te bereiken, wordt noch genie, noch
heldenmoed, allerminst zelfopoffering en zelfverloochening vereischt, maar talent,
overleg, volharding, en bovenal de tact om van alle bereikbare middelen, die tot het
doel leiden kunnen, behendig gebruik te maken, zonder zich al te zeer om den aard
dier middelen te bekommeren. Van deze klasse, van deze moderne demokratie, was,
gelijk Emerson het zoo juist opmerkt, Napoleon de vertegenwoordiger en held, de
levende type’ (p. 19-20).
1862.02 W.D-s [E.J. Potgieter], [over] vier werken, van J.J. Cremer, De gids 1862
I, p. 612-624.25 Besproken op p. 310.
[Auerbach is een waar kunstenaar,] ‘de gedachte in de werkelijkheid gevonden niet
wedergevende, dan in den dos der poëzij; realist in den goeden zin des woords, dat
is ophebbende met waarheid, maar idealist tevens, boven alles strevende naar
schoonheid!’ (p. 609*).
‘Onze oude schilderschool heeft het lager leven (...) even realistisch opgevat, als
idealistisch weêrgegeven; er is poëzij tot in die weiden met vee; er is humor tot in
die drinkgelagen en vrijaadjes (...)’ (p. 622).
1862.03 M. [J.A. Alberdingk Thijm?26], ‘Heinrich Heine. Over romantiek,
materialisme en spiritualisme in de kunst’, Kunstkronijk 1862, p. 5-8. Besproken op
p. 317.
[Over Die romantische Schule van Heinrich Heine] ‘Hij geeft het, als het ware, als
een vervolg van Madame DE STAËLS beroemde werk: De l'Allemagne, dat volmaakt
hetzelfde doel beoogde, wanneer men het namelijk niet alleen beschouwen wil als
een schitterend protest, dat door het huldigen van het Idealisme in Duitschland eene
vlijmende satyre slingert tegen het toenmalige Realisme der Franschen, tegen de
materieële heerlijkheid der Napoleontische keizersperiode’ (p. 5).
1862.04 ...... S., ‘Een boek over aesthetiek’, [over] A propos d'un cheval, van V.
Cherbuliez, De Nederlandsche spectator 1862, p. 75-76. Besproken op p. 269.
‘Wel waardig is dat Griekenland, dat men er van tijd tot tijd naar omzie om eene
verdoolde kunstrigting weder teregt te brengen. Een land toch, waar zoo veel
gezondheid van geest en ligchaam aanwezig was, waar zoo vele wijzen en geleerden
waren en zoo vele daden van grootschen heldenmoed voorvielen, dat land moet ook
eene heerlijke kunst bezitten. En zoo is het, zijne kunst is gezond van opvatting en
uitvoering, zij is edel, krachtig, idealistisch en realistisch tegelijk, zooals ook in het
gezonde brein deze ideën elkander aflossen en om beurt elkander steunen. En dit
25

26

Bij de paginering is een fout gemaakt. Potgieters bespreking begint op p. 612, maar na p.
616 begint de telling opnieuw bij 601, zodat de totale recensie (p. 612-624) negenentwintig
bladzijden beslaat.
P. Kieft (Heinrich Heine in westeuropäischer Beurteilung. Seine Kritiker in Frankreich,
England und Holland (1938), p. 123) vermoedt dat ene Meermans de auteur is.
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wordt u in het werk van Cherbuliez duidelijk uiteen gezet; hij verhaalt u hoe de
Grieken alles, ook het hoogste ideaal binnen de grenzen der plastiek hielden, en hoe
zij het schijnbaar prozaïsche tot een kunstwerk wisten te verheffen; ja het vreemde
denkbeeld wordt u klaar, dat de oude Hollandsche school veel meer van de Grieken
heeft dan de quasi Grieksche school van David en zijne volgelingen, want de geest
is het die beide tot elkander brengt en slechts door de vormen verschillen zij zooveel
van elkander. Hij laat uitkomen hoe ongelukkig het denkbeeld is, dat men sommige
dingen te prozaïsch vindt om ze in de kunst te bezigen, als zijnde de kunst even als
de natuur alles omvattend. Even als er niets buiten de natuur is, is er niets wat niet
door den kunstenaar kan voorgesteld worden. Zoo is een moeder die haar kind kamt
van Pieter de Hoog een schooner kunststuk dan Paris en Helena van van der Werf,
en de schrijver wijst u op de deugdzaamheid van het ware realisme, dat wat edel is,
edel voorstelt, en wat plat is, voor niets anders wil doen doorgaan’ (p. 76).
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1862.05 Carel Vosmaer, ‘Over de grenzen’, De Nederlandsche spectator 1862, p.
300-303, 325-326, 356-358, 374-375. Besproken op p. 164 en 290.
[Over het standbeeld van Lessing te Brunswijk, naar een ontwerp van Ernst Rietschel]
‘Als werkte zijn [Lessings] geest tot de schepping van dit beeld mede, zoo is dit
laatste zelf een heerlijke vrucht van een nieuw en radikaal beginsel; - het beginsel
dat valschelijk realisme gedoopt, langs fijner wegen en zonder vergrijp tegen de
realiteit het ideale dat van alle kunst onafscheidbaar is, heeft verwezenlijkt’ (p. 326).
1862.06 Chonia [J.C. Kindermann], ‘Mosterd na den maaltijd’, [over] Aurora,
Geldersche almanak en Utrechtsche volksalmanak voor 1862, De tijdspiegel 1862
I, p. 145-148. Besproken op p. 316 en 318.
‘Zou onze tijd, zijn geest en rigting inderdaad voor de frissche, scheppende en
verheffende aanschouwing een zoo ongunstige zijn? wij een te plat, te berekenend,
te industrieel, te eenzijdig denkend geslacht wezen, dan dat er voor dichtkunst (we
hebben hekel aan dat woord) plaats te over kon zijn? Of hebben wij, verouderd en
meer realistisch geworden, geen oog meer voor het prisma, geen oor meer voor de
harmonie van wat men ons gerijmds of ongerijmds als verzen aanbiedt?’ (p. 146).
1862.07 [anon.], [over] Oude kennissen. Novellen, van Gerard Keller, Vaderlandsche
letteroefeningen 1862 III (Boekbeschouwing), p. 258-260. Besproken op p. 306 en
310.
‘De heer Keller weet zich van overdrijving, voor het leveren van charges te wachten:
geen zijner figuren wordt tot karikatuur; al is allen ook eene vrij groote mate van
oppervlakkigheid gemeen, onnatuurlijk zijn ze nooit. Wanneer eenmaal des schrijvers
blik dieper in het leven, dieper in het hart vooral, zal zijn doorgedrongen, zal zijn
praktisch gezond verstand, zijn realistischen zin, hem zeker behoeden voor het opgaan
in het ideale, het fantastische. Dat ideale missen wij nu wel wat al te veel: de horizon
blijft altijd vrij naauw begrensd, maar wat dan ook binnen die grenzen ligt, wordt
goed waargenomen en geteekend’ (p. 259).
1862.08 [anon.], ‘De laatste roman van Victor Hugo’, Wetenschappelijke bladen
1862 III, p. 95-116 (uit: Blackwood's magazine). Besproken op p. 294.
‘De twist die ontstond, toen de école romantique het waagde het kunsttooneel te
vergrooten door de drama's van Shakespeare en Scott in plaats van de classieke
modellen der zeventiende eeuw te stellen, is reeds lang gesmoord. De classieken
houden zich thans stil.
De overwinning is behaald en misbruikt. Het romantisme heeft een schoone periode
beleefd, maar helaas, zoodra het van den prikkel der oppositie bevrijd was, verviel
het tot het meest verachtelijke realisme’ (p. 96).
1862.09 P. Hofstede de Groot, ‘Het eigenaardige van Ary Scheffer. Eene voorlezing’,
Waarheid in liefde 1862 II, p. 279-312. (Uitgesproken op 4 februari 1861). Besproken
op p. 260.
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‘Rembrandt is een vertegenwoordiger van het realisme, ja van het naturalisme in de
kunst’. [Hierbij de volgende noot:] ‘Ik zeg dit niet als berisping, maar als kenmerking
van de manier van onzen grootsten schilder. Tegenover de mythomanie en
vorstenvlijerij, die elders in de schoone kunst heerschten, is dit naturalisme onzer
schilders een hooge lof. De Nederlandsche school toont hierin een eigenen,
burgerlijken, menschelijken, den mensch als mensch eerenden geest, die haar van
alle andere scholen kenmerkend en eervol onderscheidt. Men vergelijke W. B u r g e r ,
Nouvelles tendances de l'art, in de Revue Germanique, 1 Janv. 1862, bl. 60 volgg.,
vooral bl. 71-74’ (p. 300).
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‘Mij dunkt, onze Scheffer is de groote man, die het ideale van de pas geborene kunst,
gelijk zij voor vijf eeuwen was, en het reële van de opgroeijende kunst, gelijk zij
was tot voor een vijftig jaren, op de gelukkigste wijze niet alleen vereenigt, maar
zelfs in menig opzigt overtreft. Hij is idealer, dan alle ideale, en tevens reëel, als de
reële schilders. Wilt gij bewijs? Welk schilder heeft ooit verhevener ideën, en die
fijner en edeler, voorgesteld dan Scheffer in zijne Christussen, of ook in zijne
Magdalena's, of zelfs in zijne Fausten en Mignons? En welk schilder heeft, als hij
zoo iets beproefde, daarbij zich nooit in fantasterij, ijdel spel, willekeur of
geheimzinnig helldunkel verloren, maar is altijd eenvoudig, waar, reëel, antiek,
Grieksch, ik zou haast zeggen handtastelijk, gebleven als Scheffer?
Door zijne rigting kwam Scheffer in tegenspraak met zijn tijd. De Fransche
kunstregters vooral, die zijne portretten en historische stukken van vroegere jaren
bewonderden, werden verschrikt, toen hij den Consolator, en nog meer, toen hij den
Remunerator gaf. Hij zoude, zeiden ze, in het idealisme te gronde gaan; hij was veel
te vol van denkbeelden; hij moest die Duitsche neveldampen vaarwel zeggen.
Intusschen konden zij, voorstanders van het realisme, niets berispelijks in de vormen
aanwijzen. Blijkbaar hadden zij eigenlijk niets tegen Scheffer's kunst, alleen tegen
hare strekking. Scheffer hoorde naar hen niet, en toonde zich ook hierin groot en
zelfstandig, dat hij, tegen zijne eeuw in, zijn genie durfde volgen’ (p. 301-302).
1862.10 Dr. A. Pierson, De beteekenis der kunst voor het zedelijk leven. (Uitgesproken
in 1862 in eene vergadering der Akademie van Beeldende kunsten en Technische
wetenschappen te Rotterdam). Haarlem 1862. Besproken op p. 270 en 273.
‘Hier is de geest werkzaam, maar die werkzaamheid bestaat niet in het leggen van
een zoogenaamde gedachte in het kunstprodukt, maar daarin, dat de menschelijke
geest de natuur teruggeeft, niet zoo als zij zich onmiddelijk aan de zinnelijke
waarneming vertoont, maar zoo als de geest zelf haar begrepen heeft. De groote en
vaak zoo moeielijke scheiding tusschen het wezenlijke en het toevallige in de
werkelijkheid, dat is het werk van den geest, zoo dikwijls de kunstenaar waarlijk
regt heeft op dien naam. Zien wij hetgeen hij voortgebragt heeft, wij noemen dat met
regt zijn schepping, want hetgeen hij ons levert daartoe heeft de natuur wel de stof
geleend, maar ook niets meer; wat er ons het meest in treft, de schoonheid, de
harmonie, de zin die ons in het kunststuk roert, dat is alles de schepping van den
geest, die zich van den indruk der onmiddelijke waarneming heeft losgemaakt en
aan de werkelijkheid het ideale heeft gehuwd. Ik geloof niet dat de praktijk der ware
kunstenaars deze uitspraak ooit zal loochenstraffen. Ik wil aan de realistische school
zooveel toegeven als zij verlangt, ik zal over haar naam niet twisten, heete zij hoe
ze verkiest: dit zullen in ieder geval hare beste vertegenwoordigers mij toestemmen:
iets werkelijk schoons kan zij ons niet leveren, tenzij de geest de natuur hebbe
gecorrigeerd, geïdealiseerd en tot haar gezegd hebbe: Gij zult zijn zoo als ik u begrijp.
De geest doet met de natuur wat de grote dramatische tooneelspeler doet met zijn
rol. Hij schept de rol, al gebruikt hij enkel woorden, die door een ander zijn
vervaardigd. (...)
Bovendien; gaf de kunst mij volmaakt hetzelfde als de natuur, ik zou naar de kunst
niet omzien, daar ik de natuur zelve toch altijd oneindig veel schooner zou vinden;
begeer ik daarentegen naast de werkelijkheid, hoe voortreffelijk ook, nogthans een
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kunstgewrocht te zien, het is juist omdat het laatste mij te zien geeft wat de natuur
mij niet kan doen aanschouwen, uw geest, o kunstenaar, uw genie’ (p. 18-20).27

27

In de recensie van deze verhandeling in de Kunstkronijk is deze passage overgenomen. Zie:
[anon.], ‘Een nieuwe blik op de kunst’, [over] De beteekenis der kunst poor het zedelijk
leven, van A. Pierson, Kunstkronijk 1863, p. 62-64: 62-63.
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1863
1863a

Dr. Jan ten Brink, ‘De uiterste linkerzijde
van het Réalisme’, De Nederlandsche
spectator 1863, p. 138-141, 148-151,
163-165. Besproken in § 5.6 en op p. 293,
294, 300, 303 en 310.

1863.01 Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde. Kronijk en kritiek’ [over kinderpoëzie],
De gids 1863 I, p. 81-108. Besproken op p. 310.
[De Franse letterkunde lijkt] ‘een verblijdende wedergeboorte’ tegemoet te gaan.
[Bij de uitspraak maakt Huet in een noot de volgende kanttekening:] ‘Met dit
veelbelovend woerd [sic] bedoel ik niet te zinspelen op de dusgeheeten realistische
school, aan wier hoofd Gustave Flaubert staat. De schrijver van “Madame Bovary”,
op dit oogenblik in alle fransche dagbladen en tijdschriften, die van “Salammbô”
bijgenaamd, is ongetwijfeld een man van ongewone talenten, zeer naauwgezet, zeer
oorspronkelijk, zeer hoog van eerzucht, doch zijne geweldige inspanning doet meer
aan de laatste stuiptrekkingen van eene zieltogende, dan aan de eerste levensteekenen
van eene uit de dooden verrijzende rigting denken’ (p. 107).
1863.02 J.M., [over] Geld en geluk, door Jeremias Gotthelf, De gids 1863 I, p.
189-192. Besproken op p. 296.
‘Wee hem, die zonder de godenkracht en kalmte, de olympische rust en
onpartijdigheid van een Goethe, meent alzoo den evenaar te kunnen houden, en de
werkelijkheid te kunnen schilderen, zonder andere leidende gedachte dan die der
zuivere objektiviteit. De walgelijke voortbrengselen der latere realistische school
hebben doen zien wat er, in onervaren en onreine handen, van deze kunstenaars
objektiviteit wordt’ (p. 191).
1863.03 D.E.W. Wolff, ‘Charles Lamb’, [over] Letters and memorials of Charles
Lamb, by Sir Thomas Noon Talfourd, De gids 1863 II, p. 401-442. Besproken op p.
298 en 311.
‘Hij [Charles Lamb] was zonder sympathie voor al wat niet op de een of andere wijze
met hem zelven en zijn persoonlijk leven te zamen hing. Hij was geen man van
algemeene begrippen, zienswijzen en beschouwingen, die men uit berigten van
anderen, uit boeken en dagbladen put. (...) Hij was een realist in den volsten zin des
woords. Al zijn voorstellingen en denkbeelden waren gebaseerd op
onmiddellijke-ervaring en eigen aanschouwing. (...) Zijn manier was om zich te
houden aan de voorwerpen die hem omringden, aan het leven dat hem onmiddellijk
raakte, en waarin hij deelde; om aan die zaken als het ware vast te kleven, zich daarin
te verdiepen met al de werkzaamheid van zijn geest en gemoed, en dan de
aandoeningen, voorstellingen en gedachten, die zich van zelf bij hem ontwikkelden,
langzaam en zeker tot rijpheid te laten komen’ (p. 427).
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‘Wij hebben reeds gewezen op Lamb's realisme (men heeft het ook wel: egotisme
genoemd), en opgemerkt, dat al zijn geschriften gegrond zijn op zijn leven en zijn
eigen ondervindingen’ (p. 438).
‘Slechts enkelen waren scherpzinnig genoeg om te zien, dat men hier iets
oorspronkelijks en eigenaardigs voor zich had, werken, die naar hun eigen regel
moesten beoordeeld worden, die een nieuwe rigting in dichtkunst en letteren aanwezen
en insloegen. Vandaar Lamb's aanvankelijk geringe populariteit, wat niet wegnam,
dat hij door sommigen van zijn tijdgenooten, door letterkundigen, die zijn realisme
deelden of ten minste begrepen, ten volle gewaardeerd werd’ (p. 441).
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1863.04 Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde. Kronijk en kritiek’, [over] Gedichten, van
A.C.W. Staring, De gids 1863 III, p. 127-156. Besproken op p. 296 en 310.
‘Zij ligt achter onzen rug, de periode der romantiek, en het tegenwoordig geslacht
moet op zichzelf eene kleine overwinning behalen om er toe terug te keeren in den
geest. Hoe is het mogelijk dat onze vaders zoo ingenomen hebben kunnen zijn met
zulk een bastaard-genre? dus vragen wij; en ik zou die bevreemding niet onredelijk
heeten, indien niet ons eigen realisme gevaar liep om van den kant onzer zonen
eenmaal aanleiding te geven tot eene soortgelijke consternatie’ (p. 136).
1863.05 N.J.B. Kappeyne van de Coppello, [over] schoolboek Grieks, geschreven
door C.G. Cobet, De gids 1863 III, p. 177-182. Besproken op p. 315.
[Bake en Peerlkamp:] ‘de Hoogleeraren, die voor de Leidsche Universiteit tot de
vertegenwoordigers behooren der echte humaniteitsrichting (de realistische en de
aesthetische), die het formele niet verachten, maar die het niet hoger stellen dan het
verdient te staan, en die het doel niet opofferen aan het middel’ (p. 181-182).
1863.06 J.P.N. Land, ‘Israel's godsdienst vóor Moses’, [over] La religion des
préisraélites. Études sur le dieu Seth, door W. Pleyte, De gids 1863 III, p. 209-272.
Besproken op p. 317.
[Land onderscheidt twee volkengroepen: de japhetische (of indogermaanse) en de
semitische. ‘Sem’, de vertegenwoordiger van het semitische ras is de vlijtige, maar
langzame leerling:] ‘Hij is realist, positivist; zijn genot moet meer tastbaar dan
aesthetisch zijn, zijn wijsheid meer toepasselijk dan diepzinnig, zijn poëzie meer
vurig dan rijk. Het evenwigt tusschen verschillende voordeelen te bewaren, is niet
zijne zaak, want zijn streven is op een enkel doel gericht; voor winst zal hij zich in
het stof laten treden, of anders, om zijn vrijheid slechts te bewaren, de bitterste ellende
moedig dragen. Alleen wil hij zijn weg klaar voor oogen zien; hij wil weten wat hij
aan het leven heeft. Zijn haat vergeet hij zoomin als zijn liefde; zijn karakter is
scherpgeteekend als zijn gelaat. Hij zal zijn leven geven om een idee te handhaven;
Japhet zal het zijne besteden om ideën te ontdekken. Sem is de man van het
dagelijksch leven en van de volharding; Japhet van de avonturen en van den
vooruitgang’ (p. 221).
1863.07 Sincerus, ‘Een brief over de Rotterdamsche tentoonstelling in 1862’,
Kunstkronijk 1862, p. 41-43. Besproken op p. 281.
‘Die schilderij [van Israëls] alleen noodzaakt u bijna onze expositie te komen zien;
(...) - tien tegen één dat de tranen zich in uwe oogen dringen. Vo o r 't s c h e i d e n ,
noemt ISRAËLS die voorstelling. Weet je waarvan zij moet scheiden, de schamele
visschersvrouw (...)? Van de onder het zwarte kleed verborgen kist, die daar ginds
op vier stoelen is gezet (...). Ge begrijpt, die kist, zij bevat het overschot van haar
man (...). En in dat alles is geen conventionele, zelfs geen ideale smart, - het is de
sombere verschrikkelijke werkelijkheid. Realisme, zoo ge wilt, maar overgoten door
een stroom van kleurenpoezy als ISRAËLS aan zijn palet weet te ontleenen; maar
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doortrokken van een menschelijk gevoel, zoo diep, innig en waar, als ISRAËLS weet
uit te drukken’ (p. 42).
1863.08 [anon.], ‘De vrouw in de kunst’, Kunstkronijk 1863, p. 67-71, 73-76.
Besproken op p. 259.
‘Ook de kunst van het noorden gaat in dat tijdperk uit van de voortbrengselen uit
den bloeitijd der italiaansche school; maar de Hollanders weten haar zoo diep in het
wezen van hun eigen volk over te planten, dat hunne kunst eene eigene zelfstandigheid
er door krijgt. Ongetwijfeld heeft RUBENS in zijne religieuse tafereelen gewedijverd
met dat vrolijk feestelijke, dat een van de karaktertrekken der voortbrengselen van
PAUL VERONESE uitmaakt. Maar hij is veel meer realist, en zijne madonna's hebben
wel is waar het krachtige der venetiaansche, maar niet dat adelijke in voorkomen,
en veel meer overeenkomst

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

394
met dat der modellen uit het burgerlijke leven, welke wij in de vlaamsche school
vinden. Daarentegen sluit VAN DIJCK zich bij voorkeur aan bij de elegische en meer
ideale voorstellingen (...)’ (p. 76).
1863.09 Flanor [G. Keller], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1863, p.
158-159. Besproken op p. 266.
‘Zoo de realistische rigting misschien wat domineert, er zijn stukken die een
onvergetelijken indruk maken’ (p. 158).28
1863.10 [anon.], ‘Een bijdrage tot kenschetsing van Bilderdijk’, De tijdspiegel 1863
I, p. 72-94. Besproken op p. 311 en 317.
‘En waarom heb ik hier aan het onderscheiden karakter der beide groote volkenrassen
herinnerd? Heinrich Heine zegt ergens: “alle Menschen sind entweder Juden oder
Griechen; entweder Menschen mit ascetischen, bildfeindlichen,
vergeistigungssuchtigen Trieben, oder Menschen von lebensheiterem,
entfaltungsstolzem und realistischem Wesen.” Wij willen in het midden laten, of dit
van alle menschen geldt, maar zeker geldt het van Goethe en Bilderdijk’ (p. 86).
1863.11 [anon.], ‘Uit onze letterkundige schilderschool’, [over] Sproken en
vertellingen, van H.J. Schimmel, De tijdspiegel 1863 I, p. 415-432. Besproken op
p. 294 en 311.
‘Wij beschuldigen den talentvollen auteur (...) van zekere overhelling tot
ultra-realismus. Mogt deze laatste uitdrukking kwalijk gekozen en daardoor min of
meer onduidelijk zijn, de aan te voeren denkbeelden zullen onze eigenlijke meening
in genoegzame mate ophelderen.
In het geestige stukje Krijn de Veerschipper (...) komt de volgende beschrijving
voor: “Op een goeden morgen ontving Krijn een zeer ongewoon bezoek. De
burgemeester trad bij hem binnen - moeder Aaltjen - ze was zeker een twee honderd
vijftig ponder, ongerekend het roode baai, dat ze in den vorm van een borstrok en
onderbroek droeg, ter verdrijving van haar kwelduivel: de jicht (...)”. Eenige
bladzijden verder vindt de lezer Krijn en Aaltje aan den maaltijd, smullend van een
zootje sousof waterbaars (...): “Ze smaakten heerlijk en Krijn merkte aan, toen hij
de laatste graat, door herhaalde schrapingen, uit zijn keel gedwongen had terug te
keeren, en niet zonder dat zijn neus onderscheidene kleurwisseling door de
krachtinspanning had ondergaan (...).” Hoe is het u te moede, lezer? Men gunde u
een blik in Krijn's keelgat en onder Aaltje's rokken. Hem hoordet gij graten schrapen;
haar zaagt gij vischkoppen napluizen. Zijn jeneverneus wisselde van kleuren;
“slobbering” was het tijdverdrijf van haar, de tweehonder vijftig ponder (...). Gelijk
Heinrich Heine ergens in zijne Reisebilder beweert ontdekt te hebben dat katoen de
eigennaam van den weemoed is, zoo doet ons de heer Schimmel eene daarnaar
28

Van 10 augustus 1861 tot en met 26 maart 1864 was Gerard Keller de auteur van de
Vlugmaren; daarna nam Carel Vosmaer de samenstelling van deze rubriek op zich (Nop
Maas, De Nederlandsche spectator, p. 14-17). Hier bespreekt Keller de Haagse
kunsttentoonstelling van 1863.
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zweemende definitie van zijn eigen letterkundig genre aan de hand. Uw naam, o
realismus, is roode baai!
Een ander tafereeltje. “Het was op een zondag morgen, reeds ver in den zomer,
en een van die ochtenden, die een heeten dag beloven, dat Geesjens zich aankleedde
om naar de kerk te gaan. Het zielelijden had haar in de laatste weken zigtbaar doen
vermageren, en zooals ze daar stond met haar nachtmuts op het nog ongekamde
hoofd, de heupen nog niet bedekt met het dikke rokkenpaar, zou men medelijden
hebben opgevat met de ziekelijke bleekte haars gelaats en de ongewone slankheid
van hare gestalte.” Medelijden? dit boezemt de beschrijving van den novellist ons
niet in. (...) “Het dikke rokkenpaar”. Zou Geesje er ingestapt zijn, of zou zij er het
hoofd door heen gestoken hebben? (...) Het realismus
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(...) heeft geconstateerd dat zij ze niet aanhad, en dit is de hoofdzaak. (...) Staring
plagt te zeggen: “Apollo scheert zijn baard”; en dit doet Apollo ook. Doch hij deed
het nimmer in het openbaar (...)’ (p. 417-418).29
1863.12 Dr. A.J. Vitringa, ‘De humanistische rigting van het onderwijs aan de
gymnasia in strijd met den geest van onzen tijd; - ook met dien van de wet op 't
middelbaar onderwijs?’, De tijdspiegel 1863 II, p. 97-108. Besproken op p. 314.
[Wat moet er worden van de humaniora] ‘bij de met alle magt opgedreven beoefening
der zoogenaamde praktische of realistische wetenschappen?’ (p. 98).
1863.13 [M.], [over] De familie Caxton, van Edw. Lytton Bulwer, Vaderlandsche
letteroefeningen 1863 IV (Boekbeschouwing), p. 7-8. Besproken op p. 296.
‘Maar elk karakter is naar het leven, letterlijk naar het leven, geteekend: (...) bij
Bulwer geene ziekelijke phantasie, geene onnatuurlijke sentimentaliteit, ook geen
plat realisme, geene kunstelooze natuurlijkheid’ (p. 8).
1863.14 C. Vosmaer, Rembrandt Harmens van Rijn. Ses précurseurs et ses années
d'apprentissage. 's-Gravenhage 1863. Besproken op p. 259, 267 en 331.
‘Lorsque l'art du nord de l'Europe, se sépara peu à peu de la tradition, dès la moitié
du 15me siècle, et pencha vers un certain naturalisme réaliste, cette évolution eut lieu
tout-à-fait en dehors de l'influence Italienne. Que l'on consulte les figures
xylographiques Hollandaises de ce temps, et on sera persuadé que, dans leur
naturalisme naïf, elles portent une caractère nationalle que l'art du midi n'a nullement
influencé’ (p. 67-68).
‘C'est ainsi que l'élément national de notre peinture subsista dans la période de 1580
à 1620. Cet élément peut être généralement caractérisé comme un esprit individualiste,
libre, émancipé de l'église à la vie; comme une tendance démocratique, réaliste et
basée sur un amour profond de la nature. C'est un sentiment artistique qui se montre
plus sensible pour l'intimité de l'expression que pour la grandeur monumentale; qui
préfère les formes caractéristiques et les couleurs vivantes de la réalité, aux formes
idéalisées et à la pureté des lignes; et l'effet du clair-obscur au style du dessin’ (p.
68).
‘Résumons et constatons ce qui fut conquis pour l'art de notre pays par les précurseurs
de Rembrandt.
C'est dans ces temps que s'est accomplie la sécularisation complète de l'art,
l'affranchissement de la peinture, l'émancipation du sujet. Jadis, (et l'erreur existe
encore) le sujet avait déterminé la valeur du tableau. Seuls les sujets religieux ou
heroïco-historiques étaient réputés constituer la grande peinture. Ce n'est que peu à
29

De verklaring van de titel van deze recensie is te vinden op p. 420, waar Schimmel wordt
vergeleken met een bepaalde groep Nederlandse schilders uit de zeventiende eeuw die, met
Jan Steen aan het hoofd, in hun werk blijk geven van een eigenaardige mengelmoes van
‘talent’ en ‘wansmaak’.
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peu que la nature, l'homme, la réalité avaient conquis quelques droits d'être
représentés. Dès que l'esprit humain fut émancipé, le peintre reconnut de suite les
droits de la vie, de la nature, de l'individualité. Des genres nouveaux naissent alors
et se détachent un à un de l'ensemble pour vivre d'une vie propre. La valeur de
l'individu une fois reconnue, l'homme remplace les dieux et les héros; l'homme avec
l'immensité de son âme, de ses pensées, de ses actions. L'amour de l'homme pour la
nature la lui fait trouver digne d'être elle-même reproduite. Ainsi le portrait, les
tableaux de régents et de corporations. le paysage, les marines, les animaux, les fleurs,
les fruits et ces mille scènes de la société ou de la vie familière appelées scènes de
genre, commencent à s'épanouir.
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Au lieu du sentiment héroïque, idéal, au lieu de la poésie des idées, l'esprit s'attacha
au naturel, au caractère des êtres, à la poésie de la couleur et de la lumière. On se
plaît aujourd'hui à nommer cela du naturalisme, du réalisme, avec un accent de
désapprobation. Comme si jamais aucun art avait existé sans la nature et la réalité.
C'est un terme vide de sens, un abus de mots. Non, cet esprit de l'art Hollandais n'était
nullement hostile à l'idéal, à la poésie. Seulement il les trouvait ailleurs et s'opposait
à ce qu'on ne s'attachât à les reconnaître que dans une seule sphère, dans une seule
expression technique. Ce qui était propre à cet esprit, ce fut l'exclusion du
surnaturalisme, des tendances en dehors de l'art qui assujettissaient la peinture à des
idées extérieures; c'était le droit de l'individualisme dans l'art comme partout ailleurs;
c'était l'affranchissement de la beauté des entraves du parti-pris. C'était enfin la
pratique instinctive de la règle aujourd'hui de plus en plus reconnue qu'aucune
esthétique, ni aucun enseignement, ne sauraient réussir à définir, ni à exposer d'avance
ce que c'est le beau, ni même ce qui sera beau ou non’ (p. 124-126).

1864
1864a

‘Programma der onderwerpen die op het
te Amsterdam te houden Congres van de
Internationale Vereeniging tot
bevordering der Sociale wetenschappen
zullen worden behandeld’, De
Nederlandsche spectator 1864, p.
178-179. Besproken in § 5.3.

1864b

Annales de l'association internationale
pour le progrès des sciences sociales.
Troisième session. Congrès d'Amsterdam.
Bruxelles/Paris 1865. Besproken in § 5.3
en op p. 267 en 311.

1864c

J.C. Maalman [J. Israëls], ‘Op het
congres’, De Nederlandsche spectator
1864, p. 321-324. Besproken in § 5.3.

1864d

Bulletin illustré du Troisième Congrès
des sciences sociales. Besproken in § 5.3.

1864e

Dr. Jan ten Brink, ‘Fransche romans. Een
schetsjen in houtskool’, De
Nederlandsche spectator 1864, p.
285-287, 294-295, 301-303, 309-310,
332-334, 341-343, 349-350, 355-358.
Besproken in § 5.6 en op p. 310.
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1864.01 M. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘A propos van de Haagsche en Utrechtsche
ten-toon-stellingen in 1861’, De Dietsche warande 1864 (deel 6), p. 154-163.
Besproken op p. 265 en 281.
‘Zoo betreur ik ook even zeer, dat (op de Andwerpsche Ten-toon-stelling) het
krachtige jonge talent çERMAK slechts in het realistiesch onbevallige eene
verschooning zoekt voor het onbeschaamd en soms ongemotiveerd naakte’ (p. 155).
1864.02 C., ‘Hoe Vondel over het heilige in dramatische voorstellingen dacht’, De
Dietsche warande 1864 (deel 6), p. 564-568. Besproken op p. p. 275.
‘De school van Courbet vindt ook ten onzent een genoegzaam getal van voorstanders,
om het streven der realisten met ernst (of ook met luim) te bestrijden. (...) Vindt
Courbet, volgends de pozitivistische leer, het ideale, het Heilige, te wezenloos om
het door de Kunst aanschouwelijk te maken - daar is eene andere richting die het
daartoe, als men het zoo eens mag uitdrukken, te wezensvol vindt; die het Heilige
te veel zijn, de Kunst te veel schijn acht, om een vertolkingsverband tusschen
Heiligheid en Kunstschoon te willen aannemen. Hooren wij daarover een groot
dichter, tevens groot godgeleerde, wiens roem in onze dagen weêr met sterker luister
in aller oogen schittert dan misschien ooit te voren: Joost van den Vondel’ (p. 564).
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1864.03 E.J.P. [E.J. Potgieter], [o.a. over] Gedichten, van C.T. [lees: C.P] Tiele, De
gids 1864 I, p. 183-224. Besproken op p. 294 en 311.
In het derde couplet van ‘Twee diakens’ is Tiele ‘wat overrealistisch’ (p. 197).30
1864.04 Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde. Kronijk en kritiek’, [over] Elck wat wils.
Gedichten, door J.M.E. Dercksen en Waarom, door Quos Ego, De gids 1864 I, p.
540-580.
‘die realistische doktersvigilante achter de hielen van den fantastischen Thanatos te
paard’ (p. 544).
1864.05 Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde. Kronijk en kritiek’, [over] Fantasie en
waarheid. Nieuwe schetsen en novellen, van C.E. van Koetsveld, De gids 1864 II,
p. 313-341. Besproken op p. 294, 311 en 438.
‘Mits er harmonie zij tusschen de onderscheiden deelen, mits de sluijer der dichtkunst
er om de leden der waarheid golve, ergert ook de naaktste voorstelling mij niet; en
wij Hollanders stammen af van een te goed schildersras om niet te weten dat de
achterbuurt-zelve, en smeriger dan de achterbuurt, vatbaar is om geïdealiseerd te
worden. De heer Koetsveld is geen verleider. Hij prijst de ondeugd niet. Hij maakt
het kwaad niet begeerlijk. Hij is alleen verwonderlijk goed te huis in de alleronderste
lagen der zamenleving en doopt bij voortduring zijne pen in dat bezinksel.
Zeer naauw hangt met deze roeping van hem de sterk sprekende realistische zijde
van zijn talent te zamen en, met deze laatste wederom, het ontbreken van zoo veel
dat bij andere novellen-schrijvers eene voorname plaats inneemt. (...) vruchteloos
tracht ik uit de vele verhalen van den heer Koetsveld mij er één enkel te binnen te
brengen waar de zoetste droomen van den jongeling en van de aankomende vrouw
eene hoofdrol vervullen. (...) Deze eigenaardige leemte verklaart de graauwe en
sombere, de bijna doodsche tint die over de groote meerderheid van zijne tafreelen
uitgespreid ligt’ (p. 330-331).
‘Ik gewaagde van het onzen schrijver kenmerkend realisme; en bij het ter neder
schrijven van dat woord dacht ik te zelfder tijd aan zijn in het oog loopendst gebrek
en aan zijne meest blijvende verdienste. Over het gebrek zal ik ook daarom kort zijn
omdat het uitschrijven van schuldige volzinnen te regt wordt aangemerkt als een
begin van medepligtigheid.
(...)
De heer Koetsveld schrijft: “Hebt gij ooit een drenkeling gezien? Een mensch en
toch geen mensch meer, dood uit het water gehaald, met slijk en kroos overdekt, de
vuil witte wangen bol opgeblazen, en 't glasachtig oog ons zoo regt akelig aanstarend”.
Hij schrijft, zijne eigen ligchamelijke zwakheid teekenend na eene zware ziekte:
“Gelijk de dronkaard, die terugkeerde om eene kleine versnapering, ten einde
zichzelven te beloonen voor de inspanning van eene kroeg voorbijtegaan, zoo zie ik
om naar de plaats waar ik gelegen heb. Ik zou wel haast weêr naar bed willen gaan
30

Het derde couplet luidt: ‘Ze was sints lang heur haren / En heur tanden al kwijt geraakt, / En
een lange, zware ziekte / Had haar nu niet veel mooijer gemaakt’.
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om van 't opstaan uit te rusten”. Hij schrijft: “De dag moge nog verre zijn, die al het
verborgene zal aan het licht brengen, de verhuisdag is er toch een voorproef van.
Dan ziet het publiek dat een minister ook zijn pot de chambre heeft en een staatsraad
zijn laarzentrekker“.
(...)
Dit alles is wansmaak, en tevens een wansmaak van eene bijzondere soort. De
schrijver handellt niet verkeerd met er het mes in te zetten, doch hij snijdt te diep.
(...) Het denkbeeld dat er in den laatsten oordeelsdag dingen aan het licht zullen
komen, zweemend naar den laarzentrekker van een staatsraad, of naar dat andere
voorwerp waarvan ook ministers zich bedienen, is zamengesteld uit zulke heterogene
deelen en treft zoo onaangenaam, dat u de lust bekruipt den schrijver met zijn eigen
laarzentrekker een tik terug te geven’ (p. 332-333).
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‘Ik heb onzen landgenoot den mededinger van Sue genoemd, en indien ik mij niet
bedrieg is die hulde verdiend. Thans voeg ik er bij dat hij tevens aangemerkt kan
worden als de vertegenwoordiger te onzent dier andere Fransche school, die daar
ginds aan de socialistische opgevolgd is. Als realist doet de heer Koetsveld zoo min
onder voor Feydeau als voor Flaubert. De vermetelste tooneelen in Fanny en Madame
Bovary zijn niet vermeteler dan het nachttoilet van Zeewij. Zij zijn alleen minder
schoon, omdat zij de pretensie hebben te voegen in een litterarisch stelsel’ (p.
338-339).
1864.06 [anon.], ‘Eene novelle?’, De gids 1864 III, p. 521-563. Besproken op p. 299.
‘Hoe gelukkig gevoel ik mij geen dichter te zijn. Als ik het was, als ik, wat immers
hetzelfde is? als ik verzen schreef, de onverbiddelijke vorm zou mij verpligten met
eene overdrijving te beginnen. Idealistisch schilderende viel aan den stijl zijn eisch
niet te ontzeggen, en diende ik van u te vergen, dat ge de beide bekoorlijke vrouwen,
welke wij op het het grasveld ontmoeten, zweven zaagt. (...) Als ik het réalisme niet
huldigde, in den zin onzer overeeuwde meesters altoos, weg wierp ik den pen (...)’
(p. 521).
‘Hoe zij oog toont te hebben voor eene verscheidenheid, die verbaast tot verbijsterens
toe. “Is dat ook gras?” vraagt ze, als alweder een ander vorm haar verrukt, en op het
knikje van Mathilde, het struisgras zich voegt bij het zwenkgras; en... maar, verstokte
realist dat ik ben, durf ik toch den weêrzin niet tarten, dien de vele vreemde namen
misschien bij u zouden wekken. Reuk- en beemd- en honig- en parelgras, bij dergelijke
klanken liep ik geen gevaar; doch muggepoot en vossenstaart, zouden ze bij u genade
vinden, al schilderen zij ook nog zoo juist? Wie weet? tot de leelijk luidende kropaar,
tot het nog kwalijker klinkend dravik, alles heeft zijn eigenaardig schoon (...)’ (p.
523).
1864.07 Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde. Kronijk en kritiek’, [o.a. over] Proza en
poezij, van P.T. Helvetius van den Bergh, De gids 1864 III, p. 564-595. Besproken
op p. 312.
‘Toen de Neven onverdiend ten hemel geheven en de Nichten even onverdiend
gebrandmerkt waren geworden, scheen voor het vaderlandsch tooneel het oogenblik
gekomen om iets in allen deele voortreffelijks te mogen verbeiden; een blijspel waarin
het realisme der Nichten harmonisch zamenvloeijen zou met het geïdealiseerde in
de Neven (...)’ (p. 585).31
1864.08 J. ten Brink, ‘Het lantspel van Joost van den Vondel’, [o.a. over] Vondel in
eenige van zijn vrouwenkarakters. Een bijdrage tot billijke waardering van 's dichters
dramatische kunstwerken, door A.S. Kok, De gids 1864 IV, p. 102-136. Besproken
op p. 315.
‘(...) holle exclamaties van “Hoe heerlijk, hoe onovertrefbaar schoon!” Dergelijke
uitroepingen behooren tot de aesthetische geloofsbelijdenis van letterkundige
31

Van den Berghs blijspel De nichten verscheen in 1842, De neven in 1858.
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geschiedschrijvers als Matthys Siegenbeek en Jeronimo de Vries, als de baron Collot
d'Escury en sommige nog levenden. (...) De rokoko-aesthetiek van de achttiende
eeuw, die met bij-voegelijke naamwoorden manoeuvreert, zij voor goed het zwijgen
opgelegd, maar de wenken door geniën als Lessing, in zijn L a ö c ö o n , als Goethe
in zijn W i l h e l m M e i s t e r , als Gervinus in zijn S h a k e s p e a r e gegeven, mogen
door geen enkel beschaafd man onverschillig worden voorbijgegaan. De
exklamatie-aesthetiek is reeds lang op de vlucht geslagen door de
historiesch-réalistische methode, die uit Lessing spruit, die in Engeland een vereerder
in Macaulay vond, die in Frankrijk door Henry Taine met zoveel talent wordt
gepredikt, die door Robbert Zimmermann met den besten uitslag in Duitschland op
de geschiedschrijving der aesthetische wetenschap is toegepast’ (p. 110).
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1864.09 [anon.], ‘Kunstnieuws’, Kunstkronijk 1864, p. 24. Besproken op p. 259.
‘(...) de heer Quarles van Ufford te Haarlem [schonk] eene fraaije schilderij van
Cornelis van Haarlem, Adam en Eva voorstellende en gedagteekend 1620; dus uit
den laatsten tijd des meesters, toen zijn italianismus reeds was geweken voor het
gezonde realismus der oud-hollandsche school’.
1864.10 v.W. [T. van Westrheene, Wz.], ‘De Haagsche tentoonstelling van 1863’,
Kunstkronijk 1864, p. 41-43, 52-56, 57-59. Besproken op p. 271, 273 en 281. Zie
ook Afb. 48 (Maris).
‘De idealisten, zoo wel als nog onderscheidene realisten onder de landschapschilders,
moeten wij evenwel voor 't oogenblik laten rusten om, ook reeds in onze eerste
beschouwing, een blik te slaan op andere genres. Wij noemen het woord realisten
en bij den goeden, redelijken, der kunst altoos waardigen zin, dien wij er aan hechten,
zal Allebé er wel toe gerekend willen worden. (...) waar hij een portret schildert,
heeft hij wederom regt, vóór alles naar waarheid te steven [sic]’ (p. 43).
‘In het werk van [...] Meyer van Bremen te weinig natuur, en teveel conventionele
vertolking. Wij hooren de stem reeds, die ons beschuldigt van het realismus in de
kunst te prediken. Welnu ja, waarom niet? Mits men ons niet de horreurs, het
afzigtelijke, noch zelfs het wanstaltige uit de natuur opdissche, - mits men geen
charge van haar make, dat bij slot van rekening ook weêr op conventie neêrkomt.
Of zou W. Maris er zoo geheel zeker van zijn dat hij ons geen c h a r g e geeft in
plaats van, zooals hij welligt meent, het ongeïdealiseerde, maar krachtige en
waarachtige aspect der natuur in zijn Ve e a a n e e n p l a s en J o n g e k a l v e n
a a n e e n m e l k b a k . Sints wanneer bestaat de natuurwaarheid dan alleen uit kleur
en effect en hebben de vormen er niets meer in te beduiden? En als de teekening nog
maar vaag of nonchalant was; maar zij verliest zich in het onmogelijke’ (p. 54).

48 W. Maris, ‘Kalveren bij een trog’, 1863
Olieverf op doek (36 × 62,5 cm), Collectie Haags Gemeentemuseum
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1864.11 [anon.], ‘Een voetstuk voor Rembrandt’, [over] Rembrandt Harmens van
Rijn. Ses précurseurs et ses années d'apprentissage, par C. Vosmaer, Kunstkronijk
1864, p. 73-76. Besproken op p. 259.
‘Tegenover de kunst der antieken, openbaar, monumentaal, typisch van karakter, staat de middeneeuwsche, symbolisch van aard, gecentraliseerd en gedisciplineerd
door de kerk, en tegenover deze weder de moderne kunst, wereldsch, onafhankelijk,
individueel geworden. In 't bijzonder is dit het karakter der hollandsche kunst, die
altoos veel zin voor natuur en individualiteit, weinig aanleg voor het monumentale
en officiële heeft getoond. De kunstenaars die Rembrandt voorafgingen stonden nog
met den éénen voet in de XVIde met den anderen reeds in de XVIIde eeuw. Door het
nieuw gevonden procedé, de olieverw, was het realismus en de natuur krachtig in de
hand gewerkt. Toch waren Dirk Stuerbout, Geertgen van St. Jans, Jakob van Schoorl,
Albert van Ouwater, Maarten van Heemskerk, meestal ten gevolge van hun verblijf
te Rome, onder italiaanschen invloed blijven werken. Lukas van Leiden alleen had
de phantasie gehad van in Holland te blijven, eene hollandsche rigting in te slaan en
naturalist te worden. Van de twee strijdige rigtingen had de italiaansche verreweg
de overhand’ (p. 74).
1864.12 v.W. [T. van Westrheene, Wz.], ‘Actualiteiten, opgemerkt of afgeluisterd
in de kunstzaal van Arti, in October 1863’, Kunstkronijk 1864, p. 81-87. Besproken
op p. 281. Zie Afb. 14 (Cool), Afb. 49 (Allebé) en Afb. 50 (Martens).
[over ‘Nadagen’ van Aug. Allebé (Afb. 49)] ‘“Maar in ernst, ik mag zoo'n groep uit
het alledaagsche leven wel; onze jonge schilders gaan in dit opzigt vooruit. Schilders
als van Mertz, met zulke aangekleede poppen, al is de voorstelling zelfs minder
conventioneel dan hier, worden steeds zeldzamer. Kijk eens, hier hebt ge zelfs een
realist.”
“T.S. Cool, Eerste werk”, las Mina in den catalogus. “'t Is de natuur afgekeken,
dat geef ik toe”, vervolgde zij, “maar 't is haar tevens interessant gemaakt en daartoe
behoort het talent van een kunstenaar”’ (p. 82).32
‘(...) zoudt ge bij geval ook Martens willen aanmoedigen in zijne opvatting van het
realismus?’ (p. 86)
1864.13 [anon.], ‘Album der Kunstkronijk’, Kunstkronijk 1864, p. 88. Besproken
op p. 271 en 281. Zie Afb. 51 (Steffens).
‘De schilderes [Louise Steffens] behoort, als men wil, tot de realistische school, in
dien gezonden zin namelijk als men haar meer en meer begint te verstaan. Zij grijpt
in het volle leven, in de interessante werkelijkheid, en wat zij gegrepen heeft, geeft
zij terug met die waarheid, dat gevoel, zonder welke de verdienstelijkste techniek
een ledige vorm is. De uitdrukking van het onderwerp geldt bij haar voorzeker niet
in de laatste plaats’.
32

Van Westrheene doet zogenaamd verslag van het gesprek tussen twee
tentoonstellingsbezoekers, ene Heer de Waal en zijn vrouw Mina.
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1864.14 H., ‘De priesterreiniging. Schilderij van Maurits Léon. Uit de Shuster's
Gallery te Londen. Met plaat’, Nederlandsch magazijn 1864, p. 9-10. Besproken op
p. 265, 266, 281 en 318. Zie voor de bijgaande plaat: Afb. 52 (Léon).
‘Het valt niet te ontkennen dat de schilderkunst onzer dagen, byzonder op het terrein
der figuur, op een zeer eenzijdigen weg is. Onder den invloed v a n , en zich sluitende
a a n de heerschende richting des tijds, die van het reälisme, schijnt zy afstand te
willen doen van het streven naar het ideaal, of - misschien beter nog - dat te zoeken
in alle stof, hoe ruw, hoe plomp die zich ook moge aanbieden.
Dat onaesthetiesch beginsel oefent een slechten invloed uit op de vorming van
den smaak, en op de keuze der onderwerpen, die byvoorbeeld de figuurschilders
onzer jongere school ons by voorkeur
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aanbieden; de gevolgen blijken daar reeds van: Victor Hugoos Misérables zijn niet
de eenige haveloozen, armen, kranken, ellendigen, bedelaars en vagebonden die ons
ter aesthetische genieting worden opgedischt. (...)
Men zou kunnen zeggen dat de kranke kunst tegenwoordig modderbaden neemt.
En toch - niettegenstaande dit ongunstig resultaat; niet tegenstaande dit met
zichtbare voorliefde kiezen van het dikwerf leelyke, veelal onbeteekenende;
niettegenstaande de onvoorwaardelyke afkeuring die het op zich-zelf verdient - er
bestaat niet de minste reden om op grond daarvan aan een betere toekomst te twijfelen.
Hoe ongelukkig dikwerf in de opvatting, hoe onbevallig menigmaal van kleur, hoe
gebrekkig meerendeels in den vorm, hoe slordig maar al te vaak in de gantsche
uitvoering - de ernst van het streven om het geheel een uitdrukking van
natuurwaarheid te geven, mag niet worden ontkend.
En hierin nu ligt het goede teeken. Oververzadigd, walgend van hare eigene
grofheid, zal de kunst eenmaal den ingeslagen weg m o e t e n verlaten; en wanneer
dan haar zin gezonder, haar gevoel fijner, haar smaak zuiverder wordt, zal zy groote
voordeelen blijven trekken van hare ernstige studie op de natuur.
Zoo zal het modderbad haar goed doen.
De betere verschijnselen zijn reeds daar, en de schoone houtgravure hierboven,
naar de schoone schilderij van den jongen Maurits Léon, zou dat moeten bewijzen,
zelfs al ware dit bewijs het eenige. Ook hy heeft rondom zich gezien, maar niet in
het banale; ook hy heeft zijn onderwerp gekozen uit het daaglyksch leven, maar niet
van een beteekenislooze zijde. De poëzy der gedachte, verstoffelykt in de
handenwassching des Rabbijns (...). Eenvoudig-ernstig, gelijk de handeling zelf, is
zijne opvatting en voorstelling (...)’.
1864.15 C. Leema[n]s, ‘Het oude in een nieuw kleed’, [over] Eine aegyptische
Königstochter. Historischer Roman, van Georg Ebers, De Nederlandsche spectator
1864, p. 314-317. Besproken op p. 293 en 310.
[Salammbô van Gustave Flaubert] ‘bleef, bij al het onmiskenbaar geniale dat het
bevat, bij levendigheid van voorstelling, rijkdom van verbeelding, meesterschap van
stijl, tevens eene gedrochtelijke vrucht van een terugstootend en alle goede zeden en
zedelijkheid verloochenend realisme, en het leverde bovendien eene geheel valsche,
en nergens op degelijke kritiek berustende voorstelling (...) van het volk, dat in de
wereldgeschiedenis eenmaal zulk eene belangrijke plaats had ingenomen, en waarvan
men zich dus vooral geene andere dan juiste en volkomen ware schilderingen mogt
veroorloven’ (p. 315-316).33
1864.16 [anon.], [over het standbeeld van Immanuel Kant, naar een ontwerp van
Rauch uit 1857], De Nederlandsche spectator 1864, p. 370-371. Besproken op p.
164 en 290.
‘De groote denker [Kant] (...) is getrouw als portretbeeld voorgesteld met driekanten
hoed en stok in de linkerhand en de regterhand opgeheven als van iemand die spreekt.
Zelden trad het beginsel der realistische beeldhouwkunst zoo scherp op. Kant's
33

In een voetnoot verklaart Leemans zijn instemming met het oordeel van Jan ten Brink over
Salammbô (zie § 5.4).
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gestalte was klein, hoogst onaanzienlijk, zijn gelaat leelijk en niet geniaal, en de
kleeding, die bij Goethe iets zeer deftigs verkrijgt, maakt hem tot eene figuur die bij
haar eerste optreden in een blijspel reeds furore zou kunnen maken. (...) En niettemin
houden wij ons overtuigd dat het beeld ook als kunstwerk zijn effect niet missen zal.
Want het bezit die groote, die voor historische voorstellingen als voor kunstwerken
onmisbare eigenschap - karakter. Daar is geen twijfel aan, dat mannetje is er eenmaal
geweest, dat heeft geleefd; het is een persoonlijkheid. En daarom is de conceptie
groot, omdat zij niet een beeld, een figuur, een uitwendig iets, maar een wezen
geschapen heeft, welks werkelijkheid onzen geest treft. Niemand weet wat schoonheid
is, laat ons dus niet twisten over het w o o r d schoonheid. Maar dat is zeker: er is
hier een schepping en dat blijft toch altijd de grondbeteekenis van wat de ouden
poesis heetten’.
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49 August Allebé, ‘Nadagen’
Lithografie (21,7 × 16,1 cm), Kunstkronijk 1865, t.o. p. 43
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50 Reproduktie naar W.J. Martens, ‘De verlatene’
Houtsnede (15,4 × 19,3 cm), Nederlandsch magazijn 1863, p. 17
‘Waarachtige smart, door wie ook geleden en hoe ook veroorzaakt, is een onderwerp der kunst
waardig, en, heeft men er dikwerf onzen schilders een verwijt van gemaakt, dat zij figuren op het doek
bragten die niets uitdrukten, men veroorlove hun dan ook om zich keen te grijpen in 't leven en in de
maatschappij, en toestanden te malen, die, al zijn ze misschien ook minder inheemsch, toch door het
dramatisch element, dat er in ligt, treffen en boeijen.
“Minder inheemsch”, zeg ik, en heb ik niet het regt, bij de beschouwing van Martens' Verlatene, mij
eer te denken te Parijs dan te Amsterdam? Is het nonchalante, gepaard aan de weelde in dat vertrek,
is het uiterlijk dier vrouw zelve, die daar in stomme smart verzonken zit, is vooral de domino, ginds
aan den wand, geen aanwijzing, dat wij ons niet voor een Hollandsch interieur bevinden? En vergis
ik mij, als ik in de verlatene eene dier vrouwen meen te zien, die, in armoede, althans in geen weelde
geboren, later om hare schoonheid aanbeden, gevierd en door rijkdom omgeven worden, wanneer
ze zich den titel van maitresse niet schamen, om dan eindelijk te worden weggeworpen als een verwelkte
bloem, ook al is hare reinheid alleen en nog niet hare schoonheid verflenst?
En toch, ook in 't gemoed van eene zulke trillen snaren van echt menschelijk gevoel (...).
Schoon kind, we onthouden u ons medelijden niet! Gij hebt in dezen nacht den roes van genoten
vreugde tiendubbel betaald. De Engel dersmarte heeft uw voorhoofd met den vinger geteekend (...)’
(Arnold Ising, Nederlandsch magazijn 1863, p. 11-18).
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51 Reproduktie naar Louise Steffens, ‘De oude priester’
Lithografie (21 × 16,3 cm), Kunstkronijk 1864, t.o. p. 82
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52 Reproduktie naar Maurits Leon, ‘De priesterreiniging’
Houtsnede (19,3 × 15,5 cm), Nederlandsch magazijn 1864, p. 9
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1864.17 ***, ‘Eene feestviering’, De Nederlandsche spectator 1864, p. 413-415.
Besproken op p. 259.
[Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Arti et Amicitiae zijn tableaux vivants
ontworpen die de geschiedenis van de Nederlandse kunst verbeelden.] ‘De
bouwmeester der XIIIe eeuw, met het plan der te bouwen kerk op het terrein; een
binnenvertrek uit diezelfde eeuw waar de edelvrouw tapijtwerk met beelden borduurt
en een monnik haar een geïllustreerd getijdeboek vertoont; een schilder uit de XVIe
eeuw, het ontwakend realisme der hollandsche school; de bloeitijd der kunsten,
Vondel gekroond op het St.-Lukasfeest in 1654; het verval der kunst, de schilder van
behangsel in de XVIIIe eeuw, ziedaar de onderwerpen der vijf eerste tafereelen’ (p.
414).
1864.18 Dr. C.J. Spat, ‘Pia vota’, [over] Over de opheffing van het Athenaeum en
van de tweede Afdeeling van het Gymnasium te Deventer enz., De tijdspiegel 1864
I, p. 63-69. Besproken op p. 314.
‘(...) wij hebben allen het hoogste belang bij die humaniteit, wier geheim, gelijk Dr.
Pierson zoo schoon heeft gezegd, gelegen is in de aesthetische vorming, die verder
reikende dan het gebied van wetenschap en kunst, alle deelen des levens doordringt
(...). Wij hebben er allen belang bij, dat de zin voor al wat goed is en schoon niet
opgaat in een doodend realisme. - Is het nu niet te ontkennen, dat de studie der wisen natuurkundige wetenschappen uit haar aard, een realistische strekking heeft, wie
weet het niet, dat het juist deze zijde is, die de letterkunde op de meesten onzer
Gymnasia vertoont’ (p. 64).
1864.19 A. Beeloo, ‘Wat is de bedeeling der letteren bij de groote vorderingen der
wetenschappen in onzen tijd?’, Verslag van het verhandelde op de Algemeene
Vergadering der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en
Wetenschappengehouden te Amsterdam, op Vrijdag den 16den September 1864, p.
23-41.
‘De natuur, hooren wij ons van alle zijden toeroepen, de natuur alleen is onze
beschouwing, onze nasporing waardig; de beoefening der natuurwetenschappen leidt
tot de altijd wellende bron, alleen zuivere bron van alle kennis. De opvoeding wordt
in die rigting aangevangen, voortgezet en voltooid. Is het wonder, dat de overige
wetenschappen, om niet overvleugeld te worden, met haar in verbond treden? dat
van de kunsten bij voorkeur die beoefend worden, welke de zintuigen aandoen inzonderheid de muzijk, de meest zinnelijke, en te gelijker tijd de meest onbestemde
van allen? - maar de Letteren, met name de poëzij, de meest ideale uiting van den
menschelijken geest, waar zal haar plaats zijn, te midden van zoo veel realiteit?
“De tijd der dichterlijke phantasie is voorbij”. (...)
Het zijn niet slechts de volbloed-realisten, die mannen van het dorre proza, die
dus spreken; neen, M. [ijne] H. [eren]! een Dichter, bij uitstek meester van den vorm,
die ons in onze jeugd betooverde door zijne melodie, en van wien men dit het
allerlaatst zoude verwachten, - De La Martine (...)’ (p. 32-33).
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‘Wij leven, zegt men, in een tijd van overgang. Het is een kwade dag voor de Letteren!
(...) Ik wil hopen, dat de crisis een voorbijgaande zal wezen, dat de ziekelijke
verschijnsels, welke zich vertoonen, met het wijken der koorts zullen ophouden, en
nieuwe, frissche levenskracht het ligchaam der menschenmaatschappij zal
doorstromen. Ik vind eenigen grond voor deze hoop in den aard der menschelijke
natuur, en in de verschijnselen zelve van onzen tijd.
Wat in ons denkt en gevoelt heeft behoefte aan kennis, licht en leven; maar die
behoefte openbaart zich op onderscheiden wijs. Den een drijft zij tot onderzoek naar
den vorm en het wezen der dingen; de natuur is hem een onuitputtelijke bron van
genietingen; hare gewrochten te kennen, hare wetten op te sporen schenkt hem de
streelendste voldoening: dat zijn de realisten. De ander, met meer verbeelding en
gevoel begaafd, schept zich een schoonere, een volmaakte natuur, - zoo althans
verlangt hij haar in de voortbrengselen der kunst. Maar het realisme van den een is
evenzeer in staat tot grootsche scheppingen als het idealisme van den ander: het is
de Hollandsche schilderschool tegenover de Italiaansche. Aan dat realisme heeft
zelfs de idealist behoefte, zal zijn verbeelding vasten grond en zelfs
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in haar stoutste vlugt, leiding en besturing hebben. Het is alleen van de naauwe
verbinding, van de zamensmelting van beide, dat wij een frissche, gezonde opvatting
en uitdrukking van het schoone mogen verwachten; het is alleen de scherpe grenslijn,
die men tusschen beide getrokken heeft, waaraan de uitspatting, de verwildering, de
dronkenschap van het idealisme, en de platheid, de zinnelijkheid van het realisme te
wijten zijn. Door die vereeniging zullen de kunsten hare passende vormen vinden:
de bouw- en beeldhouwkunst hare juiste lijnen, de schilderkunst haar licht, haar
coloriet, de dichtkunst haar taal, haar harmonie’ (p. 38-41).
1864.20 [anon.], ‘Sterne en Thackeray’, [over] The life of Laurence Sterne, by Percey
Fitzgerald en Thackeray the humourist and the man of letters, by Theodor Tayler,
Wetenschappelijke bladen 1864 II, p. 347-386 (uit: National review). Besproken op
p. 293 en 312.
‘Meer dan eenig ander romanschrijver gevoelde hij [Thackeray] de moeijelijkheden
om zijne gedachten en verbeelding af te zonderen van de feiten, welke om hem plaats
grepen en zich onwillekeurig aan hem opdrongen. Telkens zinspeelt hij in zijne
geschriften op de zieke vrouw in het aanrenzend vertrek, op de onbetaalde rekening
van den bakker, op den huisbaas, die aan de soliditeit van zijn huurder twijfelt zaken, die gewoonlijk gepaard gaan met den aanvang eener letterkundige loopbaan.
Wegens zijne natuurlijke overhelling tot een dergelijk weinig verheven realisme was
welligt zijne opvatting van literatuur en de waarheid der kunst tamelijk beperkt. Hij
wist, dat hij een roman schreef, welke zoude komen in het nommer van maart en
hem betaald zou worden op den 11den, wanneer waarschijnlijk ook mr. Smith geld
zou noodig hebben en weder zijne kleine rekening zou presenteren.
Er hangt een zekere pijnlijke atmospheer over de geschriften van den heer
Thackeray ten gevolge van dit realisme, dat hij nooit ter zijde kon stellen. Wij kunnen
het niet altijd aanwijzen, maar zijn er ons allen meer of min bewust van. Een
stoutmoedig schrijver als sir Walter Scott beweegt zich frank en vrij in een wereld
van verdichting; zonder inspanning, ongedwongen en terwijl hij steeds genoegen
geeft, neemt hij daar een hooge vlugt. Bij den heer Thackeray daarentegen leest men
tusschen de regels, dat zijne gedachten nooit geheel vrij waren van zijne onmiddelijke
omgeving’ (p. 378-379).

1865
1865a

Dr. J. ten Brink, ‘Over het realisme der
Fransche novellisten’, Geldersche
volksalmanak voor 1865. Arnhem 1865,
p. 55-80. Besproken in § 6.1 en op p. 275,
277, 296, 310, 311 en 318.

1865b

C.P. Tiele, ‘De drie heroën der Duitsche
letterkunde’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1865 I (Wetenschap en
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belletrie), p. 286-320, 541-574, 677-711.
Besproken in § 6.2 en op p. 297, 299, 303
en 311.
1865c

D.B. [P. Bruijn], ‘Buitenlandse
letterkunde. Losse schetsen. Tennyson’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1865 II
(Binnen- en buitenlandsche
bibliographie), p. 34-48. Besproken in §
6.8 en op p. 294 en 312.

1865d

[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche
letterkunde. Losse schetsen. Louis
Ulbach’, Vaderlandsche letteroefeningen
1865 II (Binnen- en buitenlandsche
bibliographie), p. 393-406. Besproken in
§ 6.8 en op p. 294 en 310.

1865.01 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Nederlandsch woordenboek’, [o.a. over]
Woordenboek der Nederlandsche taal, door M. de Vries en L.A. te Winkel, De gids
1865 I, p. 393-420.
‘Ik wil mij gaarne op het nietigst plekjen gronds behelpen, als ik maar niets te doen
heb met die koude, vreesachtige, haatdragende bekrompenheid, die oppervlakkige,
droge, geesteloze en toch soms hartstochtelijke pedanterie, die onbevallige,
huisbakken, pseudo-vaderlandsche wetenschap, die zich in het eerste derde dezer
Eeuw in ons land zulke weidsche tabernakelen gebouwd heeft, en die, toen wij nog
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kinderen waren, met zulk een nadruk sprak als of zij het woord voerde in naam van
het geheele volk. (...)
Het zoû mij leed doen, indien men uit deze woorden afleidde, dat ik tot het kamp
der realisten ben overgeloopen: dat ik niets meer van stijl en school wil weten. Ik
bestrijd alleen overdrijvingen en schijnvertooningen’ (p. 398-399).
1865.02 H.P.G. Quack, ‘Fanny Lewald’, [over] Meine Lebensgeschichte, De gids
1865 IV, p. 160-178. Besproken op p. 298 en 310.
‘Streng realist, zou zij helder en duidelijk pogen weêr te geven wat zij opgemerkt
had’ (p. 174).
1865.03 Hildebrand [N. Beets], ‘La critique est aisé et l'art est difficile’, Kunstkronijk
1865, p. 1-3, 17-19. Besproken op p. 323.
‘Wie treedt in onze dagen niet als kunstkenner, kunstbeoordeelaar, kunstrichter op?
Men denkt dat iemands vak en kracht tot de natuurkunde, de godgeleerdheid, de
taalkennis, de rechten bepaald zij; op eens heeft hij het in een brochure, of op een
katheder over Ary Scheffer en Paul Delaroche, over de school van Rafaël en de
school van een ander, over den eenigen Rembrandt en over licht en bruin. Het regent
uit zijn mond kunsttermen en stadhuiswoorden, réalisme, idéalisme, objectiviteit,
actualiteit, humor, grotesk (...) en alles doet zien dat ook deze mijnheer eene
gevaarlijke specialiteit in het vak der kunstkritiek is’ (p. 18).
1865.04 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Dramatische schoonheid. Vondel gehuldigd. Phaedra
opgevoerd’, Kunstkronijk 1865, p. 21-22. Besproken op p. 296.
‘Nu en dan voeren tegenwoordig twee richtingen het woord, die het gelijkelijk
toeleggen op de ondermijning der hoogere kunst en edelste schoonheid. De eene en
geestigste is de realistische; de andere is de piëtistische. De eerste gaat van het
panthëistiesch-fatalistiesch beginsel uit; zegt AL wat is, is goed: het is eene groote
gistende stofmassa, waaruit allerlei evenredigheden en humorismen geboren worden:
die evenredigheden zijn geschikt om ernstig gewaardeerd te worden, deze humorismen
om de lachlust en de getroffenheid des toeschouwers, over hunne pittige levenskracht,
op te wekken, maar vooral niet minder gewaardeerd te worden dan de eerste. Overal
waar de kunst echter voorheeft de afspiegeling eener boven het stof verhevene waereld
op te leveren en eene stem te verleenen aan de verzuchtingen daarheen, is zij op een
dwaalspoor: aangezien die waereld niet bestaat en het dus bespottelijk is naar haar
te verzuchten. In het kader der ideën en feiten behooren deugden en ondeugden bij
elkaâr, vormen en zoogenaamde wanvormen. Willekeur schift zonde en vroomheid:
het hoort alles in het algemeene kader. Alles is goed. Het kwaad is dikwijls zeer
vermakelijk. Waarom zou het komische staan beneden het tragische? De natuur is
rijk genoeg, in hare verscheidenheid van toestanden en vormen. Men moet haar niet
willen korrigeeren, ter liefde van een opgedrongen ziekelijk voorgevoel eener hoogere
orde. Men moet ze maar leeren lezen. Men moet hare muziek, hare taal maar leeren
verstaan: het fluisteren der boomen, als er de wind door speelt, hun tranenstorten,
als er een Novemberbui over heen is gegaan; de tweespraken en morceaux d'ensemble
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der honden en katten... Zich daarboven te verheffen is pedanterie, aristokratisme,
autokratisme van den mensch - door niets gewettigd, sints het boek “Genesis” zijne
plaats van lokaal dichtkunst (historiesch te waardeeren) hernomen heeft. De luim,
het humor, het genre waarin alles past, waarin alles bij elkaâr hoort - dat is voortaan
het hoogste in de theorie, wijl het het ruimste, het vrijzinnigste is: en zoo geven
Rabelais en Voltaire (in de schatting van het moderne realisme) elkaâr de hand; zoo
wordt de pen gehaald door Corneille en Racine, begint Molière zelfs al zachtkens te
verbleeken; staat “Reinaert” in de Middeleeuwen hoog boven “Roelant”.
De andere richting, de piëtistische, zegt: wat is de kunst? eene uitspanning, een
spel. Zoo lang het binnen de grenzen der welgevoegelijkheid blijft, kan het geduld
worden: even als matig rooken, matig schaatsenrijden; een likeurtjen te 3 uur en een
slaapjen te 6. Maar het hoogheilige tot onderwerp
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der kunst te maken - verband te zoeken bijv. tusschen kunst - en godsdienstoefening
(...) is, volgends de piëtistische theorie, heiligschennis. Geene beelden, geene vormen
zijn waardig de hoogere geestesvoorstellingen te verwerklijken - geene vormen...
behalve het koud en onlogiesch woord van den piëtist.
(...) aan het slot der redeneering slaan piëtist en realist de handen in-een, ziende
dat zij, op het kunstgebied, eenstemmig zijn in 't verwijderen van het heilige (al
geschiedt het met verschillend gebaar) en ziende dat er vele “a a r d i g e ” stukjens
zijn, waar de piëtist niets tegen heeft. (...) Gelukkig zijn deze richtingen verre van
algemeen. (...)
De kunst behoort meer te zijn dan realisme of piëtisme willen toelaten. Voegt men
eene praktische bedoeling aan hare uitvoering toe - dat is zeer goed; maar laat haar
wezen onverlet. Zij is de stoffelijk optredende hemelsche schoonheid - l a
s p l e n d e u r d u v r a i . (...)
In 't algemeen vallen de kunstenaars in tweën te verdeelen: de genen wien het
“godlijk vuur” ten deel viel; en de genen, wien het ontbreekt. (...)
Telkens, bij het herkennen van die tooverkracht, zeggen we bij ons-zelven:
theoretizeert er maar op toe, gij, realisten en piëtisten: als gij tien jaren het woord
alléen zoudt gehad hebben - is er de stem van een enkel waar kunstenaar maar noodig,
om de menigte, wier aesthetische vatbaarheid eene vrucht is, welke niet meer in den
knop te-rug bezworen kan worden, te doen zeggen: ziedaar de schoonheid: a n c h
i o s o n p i t t o r e ’.34
1865.05 [anon.], ‘De tentoonstelling van schilder- en kunstwerken te Rotterdam in
1864’, Kunstkronijk 1865, p. 43-48. Besproken op p. 266 en 281. Zie ook Afb. 53
(De Keyser).
[Over: ‘De uitvinding der beeldende kunst’, door N. de Keyser] ‘De directeur der
antwerpsche akademie heeft de bekende legende der oudheid veraanschouwelijkt in
de manier welke men gewoon is bij hem te bewonderen. Het jongere geslacht der
realisten zou wat meer kracht en verve in dat alles wenschen; het ziet in de natuur
dat conventionele mooi niet, dat tot de rigting van de Keyser behoort’ (p. 45).
‘H. Valkenburg, te Almelo, Tw e n t s c h e B r u i l o f t s n o o d i g e r s ; een sterk
realisme, dat bij voortgaande studie en beschaving ook andere eischen der kunst zal
leeren bevredigen’ (p. 48).
1865.06 T. van Westrheene, Wz., ‘Bij Potter's Stier’ [met afbeelding], Nederlandsch
magazijn 1865, p. 302-303.
‘De fransche kunstcriticus Théophile Gautier beweert dat de Stier [van Paulus Potter]
op hem den indruk heeft gemaakt van naar een opgezet beest geschilderd te zijn. Ik
voor mij houd dat voor een paradox, zoo als de groote stijlist er meer schrijft, wanneer
hij naar een denkbeeld zoekt en zijne meer ideale kunstopvatting niet is aangegrepen.
34

Lees: ‘Anch'io sono pittore’: ‘Ook ik ben schilder!’ Correggio zou dit uitgeroepen hebben
bij het zien van het schilderij der H. Caecilia, van Rafaël in Bologna. De uitdrukking wordt
in algemene zin gebruikt om aan te duiden dat men zich van een zekere roeping bewust
wordt, dat men zich kunstenaar voelt.
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Want om het werk van den groten Paulus Potter te kunnen genieten, moet men zich
op het standpunt kunnen plaatsen, ik zal niet zeggen van hetgeen men in onze dagen
met den naam van realisme in de kunst heeft gedoopt, maar van die kunst, voor welke
de realiteit uitgangspunt en levensbeginsel is’ (p. 302).
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53 Reproduktie naar N. de Keyser, ‘Een vrouwenportret’
Lithografie (17,5 × 14,7 cm), Kunstkronijk 1846, t.o. p. 2
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1865.07 J. Hoek, [over] Een student, of eene loopbaan met hindernissen, naar het
Engelsch van F.W. Farrar uitgegeven, door J. Kneppelhout, De tijdspiegel 1865 I,
p. 452-455. Besproken op p. 301.
‘Ik vind dat “je” en “jullie” in het gesprek afschuwelijk. Men gebruikt deze woordjes
uit de spreektaal zeker, om het gesprokene zooveel mogelijk als gesproken weder te
geven en de stijfheid der boekentaal te vermijden. Het doel moge goed zijn, het
middel deugt, naar mijn inzien, niet. (...) fatsoenlijke menschen onophoudelijk “jullie”
te hooren zeggen gaat niet aan. Als men in dezen zin realist en consequent wilde
wezen, zou het onmogelijk zijn wat gesproken wordt te lezen te geven’ (p. 454).
1865.08 [anon.], ‘Over het Dante-feest’, Wetenschappelijke bladen 1865 II, p. 325-340
(uit: Die Grenzboten). Besproken op p. 317.
‘Onze over-alpische naburen zijn realistiesch van natuur. Met een taaije wilskracht
bezield, waar het een eenmaal opgevat voornemen betreft, bereikten zij, eerder dan
zij het zich in hun stoutste droomen durfden voorstellen, hun nationaal doel schier
ten volle. Wij Duitschers zijn slechts karig bedeeld met de onschatbare eigenschap,
waardoor alleen snelle staatkundige uitkomsten verkregen kunnen worden’ (p. 339).
1865.09 J. Gosschalk, ‘Beschouwing van de schilderijen van het Chirurgijns-gild te
Amsterdam’, in: Beschrijving der schilderijen afkomstig van het Chirurgijns-gild te
Amsterdam. Met eenige historische aanteekeningen omtrent het gild, en eene nadere
beschouwing der kunstwaarde der verzameling door Dr. J.W.R. Tilanus. Amsterdam
1865, p. 37-48. Besproken op p. 259.
‘Genotrijk was het mij, onder bezigheden en beslommeringen van anderen aard, nog
eens uit te kunnen rusten aan den boezem van de heilige kunst der 17de eeuw, heilig
omdat zij realistisch is’ (p. 48).

1866
1866a

Dr. L.S.P. Meijboom, ‘Redevoering,
uitgesproken ter opening der feestelijke
viering van het 25jarig bestaan der
Maatschappij Arti et Amicitiae’,
Kunstkronijk 1866, p. 25-30. Besproken
in § 6.3 en op p. 267.

1866b

M. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Do. L.S.P.
Meyboom - Omnis Homo’, De Dietsche
warande 1866 (deel 7), p. 294. Besproken
in § 6.3.

1866c

M. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Nog eene
pagina mengelingen’, De Dietsche
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warande 1866 (deel 7), p. 181. Besproken
in § 6.3.
1866d

[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche
letterkunde. Losse schetsen.
Erckmann-Chatrian’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1866 III (Binnen- en
buitenlandsche bibliographie), p.
501-512. Besproken in § 6.8 en op p. 294,
310 en 311.

1866e

P. Bruijn, ‘Heinrich Heine’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1866 II
(Wetenschap en belletrie), p. 431-486.
Besproken in § 6.8 en op p. 294.

1866f

P. Bruijn, ‘Een modern kunst-zeloot’,
[over] Freie Studien, van Ludwig Pfau,
De Nederlandsche spectator 1866, p.
347-349; 1867, p. 133-135. Besproken in
§ 6.8 en op p. 265, 275 en 277.

1866.01 J.W. Brouwers, Pr., ‘Voordracht over de Kerk des H. Servatius te
Maastricht, gehouden in de Vereeniging “Regt voor allen” te Amsterdam’, De
Dietsche warande 1864 (deel 6), p. 521-545; 1866 (deel 7), p. 1-26. Besproken op
p. 267.
[Over de schildering van het zuidelijke koepelveld van de St. Servaes] ‘Hoe nader
de kringen tot Christus komen, des te grooter zijn de gestalten, toch alle kleiner dan
die van Maria en Johannes. De
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gelaatkunde der historische figuren is niet miskend; het is een soort van historisch
individueel realisme, tot zekere hoogte van typisch idealisme verheven. De
samenstemming van gelaat, houding, drapeering en kleur verlichamen ons de
gedachte, vormen ons het beeld, zoo als geest en hart, door zielkunde en
geschiedkundige overleveringen geleid, dit verlangen’ (1866, p. 13).
1866.02 A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Belangrijke teekens van kunstleven
omstreeks sept. dezes jaars’, De Dietsche warande 1866 (deel 7), p. 181-183.
‘Men dringt ons op, dat wij niet houden van de moderne, zoogenaamde realistische
kunst: het is waar, dat er in het realisme een gevaar schuilt, een gevaar van miskenning
der ideale richtingen: maar als het realisme, zonder te protesteeren, zonder te
beleedigen, het l e v e n in zijne krachtigste uitingen op de daad betrapt, en zich
daarbij niet vergrijpt zoo min aan het Eerste als aan het Zesde voorschrift van den
mozaïschen Dekaloog, noch ook aan de eeuwige beginselen der goede Smaak, die
met goede Zede op het innigst verbonden is, - dan juichen wij er in van gantscher
harte, en praetendeeren de warmste bewondering en sympathie voor gewrochten van
zulk realisme over te hebbben’ (p. 182).
1866.03 Pauwels Foreestier [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Nog eens een brief’, De
Dietsche warande 1866 (deel 7), p. 492-509. Besproken op p. 271, 275 en 281.
‘GUSTAVE DE JONGHE (te Parijs), Vroomheid (No. 224). Tweede juweel. Ook realisme:
maar wélk realisme! Ga in een belgische kerk, blijf daar staan achter een pijler, kijk
daar vóor om heen (...). Ziedaar de heele zaak. Is dat alles? ja, maar doe er ook niets
af: dat lieve gezicht, die oogopslag, die niet onberispelijke wenkbraauw (...), die
menschelijke ziel onder dat ontzettend aktueele kostuum (...). Dat is geen
voordracht-maar die zaken zijn daar’ (p. 504).
‘No. 86-87. COURBET. Le silence se fait, rondom dien naam. Met die somnambule
(No. 87) sjouwen ze van de eene ten-toon-stelling naar de andere. (...) Mijnheer
ISRAËLS, mag ik even uw palet? Ginds is een schot, een gewezen groen luik van een
boerenschuur; drukken wij daar eenige reizen uw palet (...) op af-dan hebben we
brrrrr... den laureaat COURBET. Spreek mij er niet van!... En het fijne gevoel, dat
ISRAËLS tusschen zijn tinten en tonen van bedenkelijke zuiverheid weet uit te halen,
is, in ieder geval, onbereikbaar voor den patroon der realisten’ (p. 507-508).
1866.04 D.E.W. Wolff, ‘Theodore Parker’, [over] Collected Works, of Th. Parker,
De gids 1866 I, p. 65-116. Besproken op p. 317.
‘Even als alle menschen, die een zeker ideaal in hun begrip hebben opgenomen,
waarnaar zij de wereld zoeken te modelleren, was hij niet geheel vrij van een zekere
spanning, van een zweem van dweepzucht, die evenwel door zijn gezond verstand,
en door het realisme van het Amerikaansche leven, genoegzaam gecorrigeerd en in
toom gehouden werd. Dit moge een fout zijn; die fout was tevens voor een deel het
geheim van zijn kracht. Immers, waarvandaan bij voortduring lust en moed tot
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handelen te putten, wanneer het ideaal de werkelijkheid niet overtreft, en wanneer
de hoop niet verder gaat dan de ondervinding?’ (p. 116).
1866.05 H.P.G. Quack, ‘Politiek overzicht’, De gids 1866 I, p. 365-384. Besproken
op p. 314.
‘Een nieuw geslacht is opgekomen, dat te goed in de handgrepen der oude meesters
is ingewijd om aan telkens wederkeerende krachtsuitingen te denken. Dat geslacht
is realistisch opgevoed en weet dat alle verschijnselen, die zich opdoen, recht hebben
om behandeld te worden (...). Het wil waarheid en dus ernst’ (p. 365-366).
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1866.06 Bern. Koster Jr. [J.C. Zimmerman], [over] Les jocrisses de l'amour. Comédie
en trois actes, door Th. Barrière en L. Thiboust, De gids 1866 I, p. 398-416.
Besproken op p. 294, 295, 310 en op p. 317.
[Waarom is in Frankrijk het toneel het belangrijkste genre?] ‘Voeg bij de materiëele
voordeelen, die een stuk, dat opgang maakt, zijnen schrijver verzekert, de
aanlokkelijkheid van het intieme verkeer met de helden en heldinnen der coulissen,
met die half-realistische, half-fantastische bevolking, die soms veel vernuft en geest,
veel smaak en goedhartigheid, veel oorspronkelijkheid en humor, maar meest ook
weinig zedelijkheidsbegrip bezit’ (p. 398).
‘Octave Feuillet en Emile Augier niet te na gesproken, mag men aannemen dat, zoo
het fransche tooneel eene leerschool der zeden is, het zeker niet die der goede zeden
kan worden genoemd. En hoe kan het anders bij de helling, waarop zich de fransche
letterkunde bevindt, en wier voet zij nog niet schijnt te hebben bereikt, al kan zij er
ook in dezen oogenblik niet ver meer van verwijderd zijn. Een geheel tijdvak scheidt
ons reeds van de geboorte der romantiek. De school, die vóór veertig jaren het hoofd
opstak, heeft niets anders nagelaten dan de smaak voor koloriet en kostuum, voor
vormen en lijnen. Van de liefde voor de middeneeuwen, voor historische trouw, voor
nationale traditie, voor poëtische mystiek is geen spoor meer te ontdekken. Het
realisme heeft de romantiek opgevolgd; de meistreel heeft plaats gemaakt voor den
photograaf; de werkelijkheid met al hare deugden en gebreken, met al hare schoonheid
en wanstaltigheid regeert op het gebied der letterkunde. De natuur op heeter daad te
betrappen, is het realistisch ideaal. Van realiteit op realiteit is men thans gedaald tot
hetgeen niet ten onregte door een fransch criticus “l'école brutale” is genoemd; men
kiest bij voorkeur zijne stoffe, waar kieschheid en goede smaak, reinheid en
zedelijkheid met afgewend gelaat plagten voorbij te gaan.35 Men ontleent zijne
onderwerpen aan de onderste lagen der maatschappij, aan de walgelijkste uitingen
der menschelijke verdorvenheid. - Zij, die 't meest schitteren door de naaktheid hunner
ondeugd, worden gewijd tot helden en heldinnen van roman en drama, en alles is
gezegd, wanneer het lichtbeeld met volkomen getrouwheid iedere vlek en misvorming
teruggeeft.
Naast de brutale moge hier en daar een adept staan der politieke school, die zijne
tendenzstukken dienstbaar maakt aan napoleontische, legitimistische of
republikeinsche neigingen, gelijk Victorien Sardou in zijne Ganaches en Emile
Augier in zijn Fils de Giboyer heeft pogen te doen, de groote meerderheid der fransche
tooneelstukken van onzen tijd heeft echter haar aanzijn te danken aan de leer van het
brutaalste realisme. Alexandre Dumas fils mag met eenig regt het hoogepriesterambt
vorderen in dezen tempel; zijne geloofsbrieven zijn La Dame aux Camélias, le
Demi-Monde en Le fils naturel. De twee heeren, wier namen boven deze aankondiging
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In 1857 verscheen van de Franse criticus J.J. Weiss een artikel over “La littérature brutale”
in de Revue contemporaine, waarin onder andere het zedelijk gehalte van Madame Bovary
van Flaubert wordt gelaakt (zie: Klaus Heitmann, Der Immoralismus-Prozeß gegen die
französische Literatur im 19. Jahrhundert (1970), p. 71, noot 21. Zie ook hierna 1866.20:
Keerom [W. Doorenbos], “Bibliophagie XI”, [over] Essais sur l'histoire de la littérature
française, van J. Weiss, De Nederlandsche spectator 1866, p. 132-133, 155-157: 132).
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zijn vermeld, kunnen echter geacht worden naast hem de priesterlijke waardigheid
met de daarvoor vereischte eigenschappen te vervullen. (...)
Het ligt niet in onze bedoeling met de aanwijzing en veroordeeling der rigting, die
zij volgen, over alle tegenwoordige fransche dramatische auteurs den staf te breken.
Velen bezitten bij uitnemendheid de gaaf, eene boeijende tooneelhandeling te gieten
in een geestigen dialoog, en in de stilte onzer binnenkameren hebben wij dikwijls
betreurd, dat onze zedelijke en niet-realistische hollandsche schrijvers van hunne
verdorvene kunstbroeders niet het geheim hebben afgezien om onderhoudend en
amusant te zijn. Dit is inderdaad jammer. Men kan deugdzaam zijn, zonder
onmiddellijk het denkbeeld van vervelend daaraan te verbinden, en men kan de studie
der werkelijkheid aanwenden, ook met een ander en beter doel dan om daaruit het
laagste en wanstaltigste te kiezen; zij kan een middel zijn om natuurlijke karakters
in ware toestanden op het tooneel te brengen, gepoëtiseerd en gedramatiseerd in eene
schoone gedachte’ (p. 399-400).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

414
‘Ter beschaming van alle realisme, is (...) het drama verpligt te ieder uur een beroep
te doen op onze fantasie en zich dienstbaar te maken aan de illusie. Het eischt de
zamenvatting in twee of drie uren en op een vierkant vlak van eenige ellen van
voorvallen en gebeurtenissen, wier ontwikkeling soms maanden en jaren behoeft,
en ons van de eene stad en van het eene land naar het andere verplaatst.
Ook in deze komedie der realistische school [Les jocrisses de l'amour], heeft zich
die verpligting doen gevoelen’ (p. 411-412).
1866.07 Eelco Verwijs, [o.a. over] Twa Utfenhusers by Nammen-Om. Forhalen en
telstjes, by'n oar broch fen Waling Dijkstra, De gids 1866 II, p. 194-204. Besproken
op p. 303, 310, 311 en 317.
‘Een schrijver voor het volk moet dat volk opheffen, niet tot diens laag dagelijksch
peil afdalen. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over realisme in de kunst; hier
vindt het zijne verdedigers, daar zijne tegenstanders; doch hoe men daarover ook
moge denken, niemand zal zeker ontkennen, dat in volksliteratuur een gezond realisme
moet zijn. De tijd voor idyllische herders en herderinnetjes is voorbij; de coquette
onnatuur van een Watteau en Florian, de paradijsachtige schwärmende onschuld van
een Gesner, staan ons tegen; maar wij genieten bij Auerbachs Dorfsgeschichten, bij
vele van Conscience's tafereelen, waar ze niet in ziekelijke overgevoeligheid
ontaarden’ (p. 197).
‘In eene andere prozabijdrage worden in den vorm eener novelle de huwelijken van
jonge mannen met oude vrouwen en hunne nadeelige gevolgen geschetst. Het stukjen
is getiteld “Pieter heeft geld, maar wat heeft hij nu nog?” en [is] een goede
tegenhanger tegen Waling Dykstra's zedelijke verstomping en kras realistische
beschouwing te dier zake’ (p. 203).
1866.08 S.A. Naber, ‘De zegeliederen van Pindarus’, [over] Pindari carmina olympia
enz., uitgegeven door A. de Jongh, De gids 1866 II, p. 516-530. Besproken op p.
295.
‘(...) de kracht der phantasie is gebroken. (...) nadenken is in de plaats van
verbeeldingskracht gekomen. Men vindt enkele realistische trekken, die aan de oden
uit een ander tijdperk vreemd zijn. De wereld der mythen is van haar tooverglans
beroofd. Alleen de meesterschap over de taal is gebleven’ (p. 529).
1866.09 J. Kneppelhout, ‘Een praatje over Parijs’, De gids 1866 III, p. 120-152.
Besproken op p. 299.
[Kinderen mogen niet op het toneel optreden.] ‘Vroeger was het mogelijk, dat het
kind niet geheel begreep wat hij sprak en vertoonde; nu staat het tastbaar realisme
het kneedbaar gemoed ter zijde. Het kind wordt iets aan het verstand gebracht van
geldkisten openbreken, van geschaakte jonge jufvrouwen (...) en zijne natuur vat
gaauwer dan men denkt wat dat alles beteekent en zet zijn geest gewillig open voor
allerlei lage en vuige hartstogten’ (p. 127).
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1866.10 P.J. Veth, ‘De oudheid in modern gewaad’, [over] Eene Aegyptische
koningsdochter. Historische roman, van Georg Ebers, De gids 1866 III, p. 476-510.
Besproken op p. 301.
‘De liefdes-tooneelen tusschen Bartja en Sappho zijn schier geheel in rijmlooze,
vijfvoetige jamben geschreven, ofschoon dit in den druk niet is aangeduid. Misschien
zou een streng realist er zich aan ergeren (...); ik voor mij vond dien vorm bij het
poëtische der stof niet ongepast’ (p. 509-510).
1866.11 S. [P.J. Veth], ‘Een Nederlandsche zedenroman’, [over] Klaasje Zevenster,
van Mr. J. van Lennep, De gids 1866 III, p. 511-527. Besproken op p. 301.
[Veth geeft vele voorbeelden van plaatsen waar] ‘te midden dier boekentaal het
grofste réalisme wordt gehuldigd en hoe, naast de driftigste betoogen over de
horti-kultuur, over den fabrieksarbeid, de zeer werkelijke gemoedsopwellingen van
een vertoornde dienstbode of van een beschonken voerman geheel
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d'après nature worden medegedeeld. Zonderling mengsel! Drenkelaer, die zulke
geleerde monologen houdt over hetgeen hij wel of niet zal doen, en zijne duivelsche
plannen van buiten schijnt te leeren, even als Richard III dat bij Shakspere doet,
veroorlooft zich huismoeders-uitdrukkingen als: “'t is alles éen pot nat”; zelfs de
hoog deftige Bol verlaat de door hem meestal bewoonde hoogten (...) om met de
zeer gewone menschenkinderen “aan een cigaar te lurken” (...). Is het niet of al de
deftigheid en fatsoenlijkheid (...) waarvan de voorname personen blijk moeten geven
(...), een masker is, waarachter een geheel ander aangezicht zich verbergt, een
aangezicht, dat van tijd tot tijd lucht behoeft en dan een gantsch niet aristokratiesch
uiterlijk vertoont? Het realisme echter, dat zich bij de fatsoenlijke lui slechts van tijd
tot tijd openbaart, wordt zonder voorbehoud gehuldigd, waar het de personen van
minderen stand betreft. Ware het ook alleen daarom, komen zij ons beter geslaagd
voor. Zij zijn uit éen stuk gehouwen, zij het ook van groven steen en met een forschen
beitel en moker gefatsoeneerd’ (p. 522).
1866.12 C. Vosmaer, [over] Aesthetica of schoonheidskunde in losse hoofdtrekken,
naar uit- en inlandsche bronnen, voor Nederlanders geschetst, door Dr. J. van Vloten,
Hoogleeraar te Deventer, De gids 1866 III, p. 547-552.
‘Het schoone der natuur en het landschappelijk schoone brengen ons meer op het
gebied der verschijnselen buiten den mensch. De schrijver [J. van Vloten] stelt, waar
hij het eenvoudige landschap, naar aanleiding van een gezicht op Haarlem door J.
van Ruysdael, bespreekt, het schoone van het landschap geheel in de natuur zelve.
Hij meent dat hier het landschap van Ruysdael louter werkelijkheid is, dat deze
schilder er niets in gelegd heeft, wat er niet in was, er “niets van het zijne heeft bij
gedaan”. Ik moet hier eene verschillende meening uitspreken. (...) Aan een weêrgeven
van de werkelijkheid, geheel getrouw; aan een absoluut realisme in de kunst, valt bij
den mensch niet te denken. Al blijft hij zoo getrouw mogelijk aan zijn voorwerp, de
kunstenaar kiest dat voorwerp omdat hij er iets in gezien heeft, dat alleen hij er in
zag; omdat hij er zich een kunstwerk uit voorspelde. Het werkelijke voorwerp
ondergaat in zijn geest eene bewerking; en als hij het als kunstwerk reproduceert, is
er wel degelijk “iets van hem” bij. Dat is het geheim van de wondervolle heerlijkheid
zelfs van de nietigste voorwerpen die de oude hollandsche school soms afbeeldde’
(p. 548-549).
1866.13 J. Kneppelhout, ‘Cours littéraires te Parijs’, De gids 1866 IV, p. 404-446.
Besproken op p. 315.
‘Dergelijke boeken [als Het leven van Jezus, van Ernest Renan] zijn des livres
considérables. Zij dragen het karakter van den geest en de beweging dezer tijden,
hetwelk getuigt van eene zucht tot redelijke, stoffelijke, realistische verklaring en
tegelijk dat van de ideale schepping, door Jezus verwezenlijkt’ (p. 443).
1866.14 [anon.], ‘Gedachten over kunst en volksleven’, Kunstkronijk 1866, p. 12-14,
19-23, 65-69, 73-76, 81-87. Besproken op p. 290.
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‘Zou de algemeene ontwikkeling, de vooruitgang (...) niet tevens een zuiverder
aesthetisch begrip bij het volk doen geboren worden, zoodat het de schoonheid van
een beeldhouwwerk, de gedachte welke het uitdrukt, leert verstaan, zonder zich door
ultra-puriteinsche velleïteiten te laten verleiden tot een strijd tegen het naakt q u a n d
m ê m e , of veel waarde te hechten aan ultra-realistische opmerkingen over hetgeen
ongekleede personen van koude en vocht zouden hebben te lijden’ (p. 75).36
1866.15 X.B., ‘De Amsterdamsche tentoonstelling van 1865’, Kunstkronijk 1866,
p. 77-80. Besproken op p. 277.
‘De charges van Biard, het zonderlinge stuk van Ronot, “bruiloft in Bourgondië”
(realismus? - uitgezonderd dan toch altoos de lucht) hebben althans de verdienste
der ongemaakte openhartigheid’ (p. 79).

36

Vergelijk 1860.06.
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1866.16 [anon.], ‘Ds. Kriegers aan Jan de Wit’, Los en vast 1866, p. 131-144.
Besproken op p. 318.
‘Met een hart voor het realistische karakter van den tegenwoordigen tijd, en alzoo
getroffen door het anti-realistische, abstract-spiritualistische karakter van het
heerschende Christendom, komt men er licht toe, den Christelijken godsdienst in
zijn geheel te verwerpen, indien men niet weet, dat het Christendom der Christenen
werkelijk nog niet het Christendom naar de idee van zijnen stichter is’ (p. 137).
1866.17 [anon.], ‘Rembrandt's anatomische les’, Nederlandsch magazijn 1866, p.
311. De bijbehorende tekening op hout, door J.W. Gerstenhaver Zimmerman gemaakt
naar ‘De anatomische les’, staat afgedrukt op p. 305. Hier besproken op p. 259.
‘(...) ziet hier de macht der kunst! Zoo als het talent der groote treurspeldichters ons
zonder afkeer, ja zelfs met een ernstig genoegen tooneelen doet bijwonen, waarvan
wij in de werkelijkheid het oog zouden afkeeren, zoo doet Rembrandt ons hier zonder
tegenzin, ja met het hoogste welgevallen aanschouwen, datgene wat de meesten niet
zonder tegenzin in de werkelijkheid zouden zien. Men heeft de Hollandsche school
en Rembrandt vaak realistisch genoemd, maar ligt in het voorgaande niet reeds eene
aanduiding, dat wij hier toch geheel iets anders dan de bloote realiteit voor ons zien?
En dat is dan ook zoo. De groote waarheid en natuurlijkheid mogen hier niemand
doen wanen, dat daar niet iets anders en hoogers in ligt verschoolen. Dat hoogere,
dat ideale, dat is de grootsche opvatting waardoor Rembrandt zijn onderwerp heeft
verheven boven de alledaagsche voorstelling en er de dichterlijke en artistische
wijding aan heeft verleend’.
1866.18 Keerom [W. Doorenbos], ‘Bibliophagie VI’, De Nederlandsche spectator
1866, p. 35-38. Besproken op p. 314.
‘Ik gevoel mij hier gedwongen op de gymnasiaal-paedagogiek van Schmid te
verwijzen en wel op wat daar over het recht van het Realisme gezegd wordt, alwaar
de uitnemende woorden van Al. von Humboldt, over de waarde der
natuurwetenschappen voor de beschaving en ontwikkeling onzer dagen, aangehaald
worden’ (p. 37).
1866.19 K., [over] Het lied der klok van Schiller. Muziekaal bewerkt, door W.F.G.
Nicolaï, De Nederlandsche spectator 1866, p. 84-85.
‘De muziek sluit zich overal naauw aan den tekst aan; misschien niet altijd tot
tevredenheid der zoogenaamde regtzinnigen in de kunst, die zeker hier en daar wel
over een, volgens hunne meening te kras realisme het hoofd zullen schudden; zij
zullen echter moeten toegeven, dat dit hier niet, zooals bij vele modernen, tot het
uiterste is gedreven, dat het schoonheidsgevoel van den kunstenaar hem voor
uitspattingen heeft bewaard en dat de voorraad melodiën waarover hij kan beschikken,
niet ter wille van zulk een overdreven realiteitszin ongebruikelijk is gebleven of zelfs
op den achtergrond is geplaatst’ (p. 84).
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1866.20 Keerom [W. Doorenbos], ‘Bibliophagie XI’, [over] Essais sur l'histoire de
la litérature française, van J. Weiss, De Nederlandsche spectator 1866, p. 132-133,
155-157. Besproken op p. 294, 310 en 413.
‘De tegenwoordige richting welke, volgens den schrijver [J. Weiss], na Louis-Philippe
een aanvang nam, noemt hij niet de realistische maar brutaal weg la littérature brutale.
Madame Bovary is er wel de hoogste uitdrukking van. (...) niet zoozeer de ruwheid
als wel vooral het fatalisme, dat bij de Fransche letterkundigen dezer dagen heerscht,
wordt door Weiss scherp veroordeeld’ (p. 132).
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1866.21 G., ‘Schetsen en indrukken’, [over] In en over de Alpen, en Naar den
Rhetische Alpen, door G.E.C. Croiset, De Nederlandsche spectator 1866, p. 341-342.
‘Meer belang (...) stelden wij in Schrijver's beschouwingen over (...) het Realisme’
(p. 341).37
1866.22 W., [over] Hannah Thurston over de emancipatie der vrouw. Roman uit het
Amerikaansche leven, door Bayard Taylor, De tijdspiegel 1866 I, p. 721-726.
Besproken op p. 269, 294 en 310.
‘Is uw smaak voor het eenvoudige en ware door het leven der overspannen en
prikkelende realistische fransche litteratuur van den dag bedorven, dan raden we u
aan Hannah Thurston niet te lezen. Wij willen u door dezen raad voor verveling
vrijwaren’ (p. 725).
1866.23 J. Hoek, [over] Geschiedenis van Arthur Pendennis, zijn voor- en tegenspoed,
zijn vrienden en zijn grootsten vijand, door W.M. Thackeray, De tijdspiegel 1866
II, p. 360-363. Besproken op p. 311.
‘Waarlijk, deze eene Roman weegt op tegen een half dozijn pennevruchten van
Engelsche of Amerikaansche dames, zooals er dagelijks uit onze Nederlandsche
Vertaalfabrieken te voorschijn komen. Realistisch, zonder de wetten der Aesthetica
te overtreden, fantasierijk, zonder onmogelijkheden of onwaarschijnlijkheden op te
disschen, idealistisch, zonder zich in eene denkbeeldige menschenwereld te bewegen,
vertelt Thackeray u de geschiedenis van zijn Pendennis’ (p. 361).
1866.24 Johan Gram, ‘Leidt elke weg naar Rome?’, Vaderlandsche letteroefeningen
1866 II (Wetenschap en belletrie), p. 586-610, 643-674, 736-753.
‘“Flink”, zegt hij [de schilder Krops, die het atelier van de schilder Van Dolk bezoekt],
op beschermende wijze knikkende, “flink! je bent een echte realist, hoor!”
“Is dat,” vroeg van Burk “een compliment, mijnheer, of een verwijt?”’
‘Ja... ziet u... 't is in veler oog een verdienste, maar voor hen die de natuur zoeken
te idealiseren, is 't geen aanbeveling’.
‘Realisme, ideaal, 't zijn mooije woorden, maar ik begrijp ze niet best. Wát is
realisme, wát is ideaal?’
Van Dolk keek even op en zeî met nadruk:
‘Ideaal is een hol woord, waarmeê iedereen schermt en dat niemand bijna kent.
Sommigen noemen de antieken idealen, en geen volk als de Grieken hebben in hunne
beelden de natuur getrouwer teruggegeven. Anderen houden 't ideaal voor een zekere
regelmatigheid die men in de natuur bijna nooit vindt; en de Grieken begrepen juist,
dat in die toevalligheden het bekoorlijke der natuur gelegen is. Het realismus is een
deugd. Elke voorstelling moet reëel, naar de werkelijkheid zijn. Elk realist in den
goeden zin schildert Venus niet als een dikke boerin, maar evenmin een flinke
boerendeern als een ranke Diana; alles is in de natuur, maar - alles is er op zijn plaats’.
37

Zie 1866.29.
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Al pratende was de koele, phlegmatische toon van het stijve, onbevallige mannetje
warmer geworden. De laatste woorden sprak hij met een gloed, die vooral uit zijn
mond wonderlijk klonk.
‘Dat is gezonde taal, van Dolk!’ riep van Burk opgewonden uit. (...)
‘Ja Krops, als je er meer van wil weten, lees dan maar eens dat “A propos d'un
cheval' van Victor Cherbuliez, een uitstekend werk”’ (p. 603).
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1866.25 Z.B., [over] De lotgevallen van Klaasje Zevenster, door Mr. J. van Lennep,
Vaderlandsche letteroefeningen 1866 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie),
p. 521-529. Besproken op p. 300.
‘En dat juist is het wat mij hindert: de tooneelen bij Mont-Athos zijn noodwendig
voor het geheel. Onderstel dat van Lennep ze geschilderd had zonder die realistische
détails, die hier meer walging verwekken dan verontwaardiging - de lezer hadde het
gewis goedgekeurd en er de zedelijke kieschheid van den schrijver voor gedankt;
maar dan ook hadde Nicolette niet van zóó nabij geweten in welke omgeving zij
verkeerd had en hoe ook bij de blankste onschuld daardoor een onuitwischbare vlek
op haar maatschappelijk leven geworpen was’ (p. 524).38
1866.26 J. Hoek, [over] Knutselwerk, van Frans Tinarlo, Vaderlandsche
letteroefeningen 1866 III (Bibliographie), p. 641-643. Besproken op p. 307.
‘Laat ons “Hollandsche novellisten” (...) toonen, dat wij onze vrouwenbeelden aan
de werkelijkheid ontleenen en, zonder ons iets te “verbeelden”, verbeeldingskracht
genoeg bezitten, om ze zoo te schilderen, dat men ons niet van onaesthetisch realisme
kan beschuldigen’ (p. 643).
1866.27 [anon.], ‘H. Taine. Over kunst en over Italië’, [over] Philosophie de l'art,
The philosophy of art, en Voyage en Italie Tome I, door H. Taine, Wetenschappelijke
bladen 1866 II, p. 217-256 (uit: Westminster review).
‘Na den aard van een kunstwerk uiteengezet te hebben, gaat de heer Taine er toe
over, de wet van zijn vervaardiging te bepalen. Deze is, dat een kunstwerk bepaald
wordt door een geheel, bestaande uit den algemeenen toestand van geestelijke
invloeden en de heerschende zeden. (...) Evenals in de physieke is er ook in de moreele
wereld een temperatuur welke geschikt is voor zekere werken, en andere doodt en
vervormt. Van daar dat nu eens de artistieke produkten van een volk den stempel
dragen van idealisme, dan van realisme; nu eens vallen zij in 't oog door de
volmaaktheid van het plan, dan door den glans van 't koloriet. De geest van den tijd,
de toestand van den publieke meening, en de heerschende gewoonten stooten ze
voorwaarts of belemmeren ze, smoren ze geheel of doen ze in een bepaalde richting
bloeijen’ (p. 231).
1866.28 Philip Gilbert Hamerton, ‘Proudhon als schrijver over kunst’, [over] Du
principe de l'art et de sa destination sociale, par P.J. Proudhon, Wetenschappelijke
bladen 1866 II, p. 349-381 (uit: Fortnightly review). Besproken op p. 265 en 275.
‘(...) waarom is de heer Ingres gehouden geworden voor den eerste onder zijns
gelijken? Indien gij artisten en schrijvers raadpleegt over zijn waardij, zullen de
meeste hunner u verhalen dat hij het hoofd is van een school, welke gedurende de
laatste dertig jaren in discrediet is gevallen, de klassieke school; dat deze is
38

Mont-Athos is de naam van de gelegenheid waarin zich de geruchtmakende bordeelscene
uit Klaasje Zevenster afspeelt.
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voorbijgegaan en nu gedeeltelijk vervangen is door de realistische school, van welke
Courbet de voornaamste vertegenwoordiger is (...)’ (p. 358-359).39
‘Proudhon is minder gelukkig in een zonderlinge poging welke hij beproeft om het
ideaal van de idee te onderscheiden.
“Het ideaal is onderscheiden van de idee, omdat de idee een abstract type is, terwijl
het ideaal de kleeding is aan de idee gegeven door de verbeelding of het gevoel. Bij
voorbeeld:

39

Hamerton geeft hier de mening van Proudhon weer.
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Idee: Het is veiliger te leven in een nederigen staat dan in een hoog verheven. Ideaal:
Fabel van den eik en het riet; strijd van de ratten en de wezel, toen de vorsten van
het leger der ratten, met hun pluimen, niet bij machte in de gaten te kruipen, allen
vermoord werden.
Idee: Moederlijke teederheid. Ideaal: een hen en haar kiekens; de pelikaan;
buitelratten; een vrouw de borst gevende aan haar kind; de leeuw te Florence.”
Dit is zeer ver van het wit. Proudhon geeft eerst een abstracte zedelijke drift en
noemt die het idee; dan een artistieke illustratie daarvan in zichtbaren vorm en noemt
die het ideaal. Zie ik Liddell en Scott in om een grieksch schrijver te leeren kennen,
welke het woord δ α gebruikte eenigszins overeenstemmende met den modernen
artistieken zin, dan vind ik dat “in de Platonische wijsbegeerte de δ αι niet slechts
δγ waren, maar iets b.v. de volmaakte archetypen, modellen of voorbeelden (Lat.
formae), van welke respectievelijk al de geschapen dingen, de onvolmaakte antitypen
of voorstellingen zijn”.40
Het woord δ α beteekent ten minste in de kunst niet een zedelijke stelling, maar
een vorm waargenomen in den geest. In zooverre een kunstwerk het inwendig visioen
verwezenlijkt is het ideaal. Realisme is de reproductie van de uitwendige verschijning;
idealisme is de reproductie van het inwendig visioen. De voorbeelden, welke Proudhon
van idealen geeft, zijn niet noodwendig idealen; zij kunnen voorbeelden geweest
zijn van slaafsch realisme. Hij verwart gedachten en idealiteit, juist als deze in ons
gewoon spraakgebruik steeds verward worden. De menschen zeggen dat zij ideeën
hebben, wanneer zij alleen gedachten hebben. Door een uitbreiding van meening
[lees: “betekenis”, TS], welke metaphoriesch is, spreken wij ook van muziekale
ideeën, omdat onze taal niet kritiesch nauwkeurig genoeg is om een afzonderlijk
woord te hebben voor wat de musicus in zijn verbeelding hoort. De ideeën van
Proudhon zijn slechts denkbeelden of zedelijke begrippen; en zijn “idealen” slechts
voorbeelden of illustratiën. Maar toen Phidias zich Jupiter voorstelde zag hij in zijn
geest een waarachtig artistiek idee; en toen hij het groote beeld wrocht uit ivoor en
goud, maakte hij een werk dat als poging om het denkbeeld te realiseeren, in zooverre
het hem gelukte, een ideaal was’ (p. 364-365).
‘In enkele korte hoofdstukken geeft Proudhon in groote trekken de geschiedenis der
kunst. De egyptische kunst is volgens hem over 't geheel typiesch, alleen strevende
naar het vaststellen van typen; de grieksche kunst is de eeredienst van den vorm; de
kunst der middeleeuwen is ascetisme; de Renaissance was een rehabilitatie der
schoonheid, een tweeslachtig idealisme; vervolgens bracht de Hervorming de
humaniseering der kunst, door er haar toe te bewegen haar stof te zoeken in het
dagelijksch leven. Rembrandt was volgens Proudhon de Luther der schilderkunst.
Daarop kwam de fransche revolutie met den grooten oorlog der klassieken en
romantieken; daarna een langdurig tijdvak van uitwendige verwarring en geringe
nationaliteit, aan welke anarchie ten slotte ontsprong de nieuwe school van het
realisme, welke Proudhon beschouwt als de eindelijke redding en renovatie der kunst,
het beginsel dat haar ten slotte plaatsen zal op een positieve basis, in volkomen
harmonie met den rationeelen geest van het moderne verstand’ (p. 370).

40

Liddell en Scott zijn de samenstellers van de Oxford Greek dictionary.
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1866.29 G.E.C. Croiset, Naar de Rhetische Alpen (in Tyrol en Salzburg). Schetsen
en indrukken. Rotterdam 1866. Besproken op p. 266, 281. Zie ook 1866.21.
‘Er zijn er en ik heb hen gekend, wie de natuur niet toespreekt, die in waarheid of
althans schijnbaar, koud, onverschillig of in zich zelven gekeerd blijven, bij de
aanschouwing der treffendste natuurtafereelen. Zij hebben soms zoo veel gezien dat
ze verstompt zijn geworden, of wel denken ze dat het te kinderlijk naïf zou staan,
indien ze zich getroffen toonden. Onze tijd is niet meer kinderlijk en naïviteit doet
meesmuilen. Ik heb een vriend gehad, aan wien de Hannoveraan [die Croiset op zijn
reis ontmoet] mij deed denken; toch was hij geen man zonder gevoel, geen man
zonder verstand, geen man zonder hart. Dat zij verre! Open was zijn gemoed voor
wat goed is en schoon; open zijn geest voor alle groote denkbeelden; ontvlambaar
was zijne ziel voor edele gedachten, en niet zelden glinsterde de traan van innig
medegevoel in zijn oog. Maar hij was, op dat tijdstip, onder den invloed van die
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realistische rigting, die zich, ook ten onzent, openbaart in wetenschap, in geloof, in
kunst; die richting, die ik eene afdwaling van de school der ervaring zou willen
noemen; die uitloopt op positivisme, als ze niet strandt op materialisme.
Wat hebben we soms geredekaveld en nog voor 't laatst gestreden over de poësie
in de kunst, waarbij hij volhield dat de Hollandsche schilderschool, vertegenwoordigd
door Frans Hals en van der Heist, de rigting der toekomst aanwees, terwijl hij meende
dat de grootsche Zwitserse natuur minder geschikt was om den kunstenaar te bezielen,
dan onze Hollandsche landschappen en steden.
O, dat realisme! “dat met het godsdienstig geloof het schoonste en beste deel van
's menschen natuur vernietigt, hem in den strijd des levens allen steun ontrukt, hem
bij vreugde met overmoed, bij leed met verslagenheid of met wrevel vervult”, - gelijk
een wijsgeer onzer dagen het beschrijft;41 - dat realisme, ontzegt het niet der kunst,
ontzegt het niet den mensch het streven om het bovenzinnelijke uit te drukken in
beeld en woord; - 't huldigt de waarheid, ja, maar 't is de waarheid die enkel door de
zintuigen kan worden gevat, niet die waarheid, welke alleen wordt erkend en gevoeld
door verstand en hart.
Dat realisme, 't is de bloote werkelijkheid, de aarde zonder hemel, de muziek
zonder de harmonie, de roos zonder geur. Wat het zijn moest? de schaduw in 't
schilderij, het tegenwigt op de balans, het snoeimes bij den boom, de kritiek in de
kunst. - Kritiek alleen zou niet voortbrengen; het realisme alleen... 't zou verschroeijen
als de Sirocco.
Zonder fantasie kan de kunst niet bestaan; ook het realisme fantaiseert en willen
we zien waar het heenvoert, willen we zien wat het voortbrengt in zijn hoogsten
graad, dan hebben we slechts het museum Wirtz [lees: Wiertz] te Brussel te bezoeken.
Dáár wordt het ons voorgesteld wat een mens gevoelt of denkt, terwijl hij zich zelven
de hersenpan verbrijzelt; hoe eene moeder te moede is, terwijl ze haar eigen kind
kookt in een pot; hoe afzichtelijke lijken opstaan uit hun graf; hoe de wulpschheid
met naakten boezem, u toelonkt door eene halfgeopende deur of van achter een
gordijn, om u achter een ander scherm weder een even walgelijk tafereel te doen
aanschouwen.
En de strijd der Titans en de laatste oorlog! [de Frans-Duitse oorlog van
1870-1871]... o, ik weet het; we kunnen er zien hoe de fantasie van het realisme niet
komt tot het ideale; maar vervloeit in het fantastische, in het groteske zelfs.
En toch, ja we kunnen ons ook dáár nederbuigen voor de magt der kunst en we
kunnen er eerbied gevoelen voor den kunstenaar, doch geen sympathie. En
heengaande, met een beklemd gemoed en een zucht op het harte, halen we weer
adem als we Gods heerlijke schepping terug zien, terwijl we ons zelven belooven
nooit weder een voet te zetten over den drempel van zoodanig een tempel der kunst,
waar we niets anders vinden dan de saturnalien der realistische fantasie’ (p. 74-75).

1867
J.J. van Oosterzee, De vrouw en de
nieuwe litteratuur. Eene voorlezing.

1867a
41

Croiset verwijst naar C.W. Opzoomer.
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Utrecht 1867. Besproken in § 6.4 en op
p. 295, 303, 307, 312, 315, 319 en 441.
1867b

Dr. Alexius van Staden [Jan ten Brink],
‘Letterkundig intermezzo’, [o.a. over] De
vrouw en de nieuwe litteratuur. Eene
voorlezing, van J.J. van Oosterzee,
Nederland 1867 II, p. 174-192.
Besproken in § 6.4 en op p. 310.

1867c

T. van Westrheene, Wz., Paulus Potter.
Sa vie et ses oeuvres. 's-Gravenhage
1867. Besproken in § 6.5 en op p. 269.

1867d

C. Vosmaer, ‘Paulus Potter’, [over]
Paulus Potter. Sa vie et ses oeuvres, par
T. van Westrheene Wz., De
Nederlandsche spectator 1867, p.
244-245. Besproken in § 6.5.

1867e

J.H. Leliman, ‘Vondel’, De opmerker.
Weekblad voor architecten, ingenieurs,
fabrikanten, aannemers & werkbazen,
1867, no. 46 (16 november 1867), p.
187-188. Besproken in § 6.7 en op p. 291
en 311.
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1867f

[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche
letterkunde. Losse schetsen. Victor
Cherbuliez’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1867 III (Binnen- en
buitenlandsche bibliographie), p.
178-192. Besproken in § 6.8.

1867g

P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde.
Losse schetsen. George Eliot’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1867 III
(Binnen- en buitenlandsche
bibliographie), p. 662-676. Besproken in
§ 6.8 en op p. 298, 307 en 311.

1867h

[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche
letterkunde. Losse schetsen. Fernan
Caballero’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1867 III (Binnen- en
buitenlandsche bibliographie), p.
370-384, 431-448. Besproken in § 6.8.

1867i

[anon.] [P. Bruijn], ‘Buitenlandsche
letterkunde. Losse schetsen. Henri Taine’,
[over] Histoire de la littérature anglaise,
van H. Taine, Vaderlandsche
letteroefeningen 1867 III (Binnen- en
buitenlandsche bibliographie), p.
727-740. Besproken in § 6.8.

1867.01 H.P.G. Quack, ‘Theophile Gautier. - Emaux et Camées’, De gids 1867 I,
p. 326-338. Besproken op p. 296
‘De twee richtingen (...) zijn (...) altijd daar in de kunst. Van de eene zijde het streven
om, van een zeker geloof of gedachte uitgaande, de kunstwereld met nieuwe ideën
te verrijken, de gedachte in het werk te leggen, en door die gedachte het tot een
kunstwerk te stempelen; van de andere zijde het denkbeeld dat de zaken of
verschijnselen hier op aarde slechts moeten worden gegrepen; dat lichteffecten,
zeldzame lijnen, nieuwe gestalten, gelukkige contrasten, treffende types, de eigenlijke
gedachten voor den kunstenaar zijn: - van de eene zijde zich aangetrokken gevoelen
tot den zonnegloed der christelijke waarheid, van de andere zijde een hooggestemd
eclectisme dat kan gelooven aan de spiegelingen van Gods werkingen in het algemeen,
maar dat niet exclusief ééne waarheid wil eerbiedigen; - hier opwekking om alléén
het ideaal te beoefenen, daar ook realisme; hier subjectivisme, daar streven naar
objectiviteit: hier een oordeel, een gericht, daar louter een voorstelling in den
schoonsten vorm gegoten’ (p. 328).
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1867.02 Bern. Koster Jr. [J.C. Zimmerman], ‘Parijsche photographiën’, [over]
Monsieur, Madame et Bébé, van Gustave Droz, De gids 1867 II, p. 317-335.
Besproken op p. 316.
‘Er is (...) in deze serie iets anders, dat zeker uwe aandacht niet zal ontgaan; ik bedoel:
de geleidelijke metamorphose van den realist - en van den meest brutalen realist - in
den zuiversten idealist’ (p. 335).
1867.03 Joh. C.Z. [Zimmerman], [over] Galilée. Drame en vers, van François Ponsard,
De gids 1867 III, p. 169-180. Besproken op p. 304.
‘Hetgeen mij leed doet van dit drama is niet zoozeer, dat het aan Prins Napoleon is
opgedragen, als dat het zoo treurig prozaïsch is opgevat en geen enkel waarachtig
edel karakter geeft. (...) Met een realisme, dat de uitwerking maakt van een stortbad,
wordt ons de echtgenoot van den geleerde voorgesteld als eene zeer onliefelijke
vrouw, eene burgerlijke huishoudster, die haren man beknort en het leven
onaangenaam maakt door allerlei bitse aanmerkingen op zijne afgetrokken studiën
en zijne dwaze en gevaarlijke fantaisiën’ (p. 172).
‘Wij maken kennis met zijne huisvrouw in een tooneel van eene trivialiteit en een
brutaal realisme, waarvoor ik geen woorden weet te vinden’ (p. 175).
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1867.04 A.L.G. Bosboom-Toussaint, ‘Een thee-uurtje op den huize Arkesteyn.
Salon-praatje over de tentoonstelling der schilderijen van oude meesters in de
kunstzalen van Arti’, De gids 1867 III, p. 472-531. Besproken op p. 265 en 281.
[Naar aanleiding van de kerkinterieurs van Emanuel de Witte stelt de oude heer
Dornhoff:] ‘Ze doen dingen, die ongepast zijn in een huis des gebeds (...), honden,
die aan eene natuurlijke behoefte voldoen, vrouwen, die deze plaats kiezen om hare
kinderen de borst te geven; neen, neen, dat is mij al te realistisch, al te prozaïsch, en
't is mij of de schilder zelf niet genoeg doordrongen is geweest van de waarheid, dat
de plaats, waar Gods woord verkondigd wordt, gewijde grond is... waar men zijn
voet bewaren moet bij het intreden’ (p. 519).
1867.05 Jean Margret, ‘Parijsch leven en denken’, [o.a. over] Maison neuve. Comédie,
van Victor Sardou en Les Idées de Mme Aubray. Comédie, van Alexandre Dumas
fils, De gids 1867 IV, p. 71-110.42 Besproken op p. 310.
‘Er is nog iets, dat de verwerking van zulke stukken voor ons tooneel hoogst
ongeraden maakt. Het spreekt toch van zelf, dat zoo iemand een tafereel wil ophangen
van al de ellende, die de maatschappelijke gebreken van zijn tijd noodwendig na zich
moeten slepen, dat hij dan ook die zedeloosheden zelve op het tooneel moet brengen,
met andere woorden, dat hij realistisch moet zijn. Het doel heiligt hier de middelen,
in den letterlijken zin van het woord. Maar op ééne voorwaarde: deze namelijk, dat
de realiteit, waaruit dat realisme put, de omgeving zij, waarin het groote publiek zich
dagelijks beweegt; dat die onzedelijke tooneelen geene onbekende dingen openbaren,
maar alom bekende toestanden eenvoudig wat “en relief” brengen; dat, m.a.w. de
gebreken, die op het tooneel worden gebracht, in het leven bij duizenden worden
gevonden, dat iedereen ze kent, dat er geen geheim van gemaakt wordt, dat ze geheel
en al in de zeden zijn doorgedrongen, ja dat het publiek er na aan toe is, ze alles
behalve voor gebreken te houden. Is dit het geval niet, zijn die zonden gebreken
eener vreemde maatschappij, kent de groote menigte ze niet, of alleen van hooren
zeggen, treft men ze, om zoo te spreken, alleen sporadisch aan bij enkele navolgers
van den vreemde - dan wordt het doel natuurlijk gemist, of liever, dan bestaat er geen
heilig doel en kan van het heiligen der middelen geen sprake zijn; dan werken die
tooneelen niet veel anders uit, dan dat zij gedachten, hartstochten en begeerten
opwekken, die in het geheel niet, of niet in die mate bestonden. Valt er geen kwaad
te bestrijden, dan is het beter, dat kwaad ook niet te plastisch voor te stellen’ (p.
76-77).
1867.06 S. Gorter, ‘Eene tentoonstelling van oude kunst. Nalezing en nabetrachting’,
De gids 1867 IV, p. 453-493. Besproken op p. 266 en 270. Zie ook 1868.11.
‘Het realisme onzer oude school, zou men kunnen zeggen, is tot een spreekwoord
geworden en tot oververzadiging toe besproken. Toch - op het gevaar af van oude
koeien in haar vochtig doodsbed uit de rust te wekken, moet ik het ter spraak brengen.
Het springt u op de tentoonstelling, waarop wij ronddwalen, dan ook weêr zoo
42

Mogelijk is het deze Jean Margret die schuilgaat achter de naamletters J.M. (zie 1858b en
c).
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herhaaldelijk in het oog, dat het niet onopgemerkt of onbesproken blijven kan. En welbeschouwd hangt van het wèlverstaan van dit realisme het oordeel over de
Hollandsche school niet enkel, over de gansche beeldende kunst af’ (p. 461).
‘(...) gij haalt uw hart op aan “het schoone”, wel te verstaan het “ware” schoone; gij
weidt tot uwe eigene voldoening uit over “harmonie van kleuren, lijnen, toon en
maat”, gij laat u verleiden tot eene bespiegeling over “idee en vorm” en bemerkt dan
tot uwen schrik, dat gij tusschen twee brieschende heeren in de klem geraakt zijt, die
u van weêrskanten met vragen bestormen en elk naar zijnen kant willen trekken. Van
deze heeren is de een idealist, de ander realist op het gebied der kunst. De een vraagt
u, “of er absurder eisch aan de beeldende kunst gesteld kan worden, dan die om ideën
af te beelden, die,
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hoe verhevener zij zijn, te minder voor afbeelding vatbaar blijken te wezen; of er
aan een schilder met beter bedoelingen, ooit dubbelzinniger lofspraak is geschonken
dan toen hij genoemd werd: le peintre des âmes.43
De ander met een medelijdend schouderophalen, smaalt van: nuchterheid en
platheid. “Moet daarvoor”, zegt hij, “een mensch zijne levensdagen door tobben en
slaven, zijn talent inspannen, oog en hand oefenen, teleurstelling op teleurstelling
zich getroosten, opdat hij ten slotte als kunstenaar op doek en paneel met bedriegelijke
gelijkenis mij afbeelde... wat ik door het raam mijner woning òf veel mooier zien
kan, òf tot mijne ergernis alle dagen even plat en leelijk zien moet? Moet die man
een kunstenaar heeten, die zijn tijd tot het schilderen, en ik een kunstkenner, een
Maecenas, die mijn geld geef tot het koopen van een - ja, waarom niet? van een met
akelige juistheid geschilderden mesthoop? Neen, Mijnheer! de kunstenaar moet zijn
een priester van het schoone. Hij moet mijne ziel geven, wat ik in deze saaie,
vervelende, onreine werkelijkheid, waar altijd iets aan ontbreekt of een steekje los
is, niet vinden kan: het ideaal; hij mag mij dat geven onder welken vorm hij verkiest,
daarin laat ik hem vrij, indien maar uit de hoogere wereld der eeuwige, volmaakte
gedachten een straal, hetzij van waarheid, van schoonheid of gerechtigheid mij van
zijn paneel tegenblinkt”.
Deze beide heeren zijn het zoozeer oneens, dat er voorhands aan geen verbroederen
te denken valt. Staan blijven gaat ook niet, modderen en bemiddelen nog veel minder;
dus gij kiest -- een duwtje, en gij zet een uwer buren aan een kant, waar gij hem
voorloopig laat wachten. Welken? Mijnheer den idealist. En dat om eene duchtige
reden. Hij vraagt zoo veel, hij overvraagt en is onverdraagzaam. Heeft hij gelijk, dan
vallen de kroonen onzen Gerard Dou en Gabriel Metsu, van Ostade, Brouwer, Dirk
Hals, Heemskerk en vele anderen van het hoofd (...). Al deze mannen drukken op
hunne werken den stempel der meest tastbare werkelijkheid. Geene stralenkransen
blinken hier, geen Grieksche gewaden fladderen om mythologische gestalten; bij
enkele landschapschilders slechts vindt gij onvaderlandsche rotsen, ruïnen en verlaten
tempels; maar deze hadden dan ook Italië bezocht als van Berchem en de broeders
Both, of waren als Aldert van Everdingen in Noorwegen verzeild geraakt. Voor het
overigen schilderen zij, met meer of minder poëtisch gevoel - dit is eene andere vraag
- de natuur als zij is. En zoudt gij nu op deze tentoonstelling durven geweest zijn en
heengaande smalen: ja, maar ik heb nu toch geen kunst gezien?’ (p. 466-467).
1867.07 [anon.], ‘De tentoonstelling te 's Gravenhage 1866’, Kunstkronijk 1867, p.
57-64. Besproken op p. 265, 270, 271 en 275.
‘Vervolgens ontmoeten wij Gustave Courbet, den kunstenaar, die zich in Frankrijk
geposeerd heeft als de apostel eener richting in de kunst, die nieuw moest heeten,
omdat het nog niemand in de gedachten was gekomen haar als theorie te formuleeren,
maar die in 't eind niets was als de toepassing van een beginsel dat in de
oud-hollandsche school reeds sinds lang tot praktijk was geworden. Het realisme
van Courbet had inderdaad [lees: in feite, TS] slechts ééne oorspronkelijke zijde: de
excentriciteit zijner keuze van onderwerpen. Toen het hem gelukt was, daarmeê de
ergernis der conventioneele akademisten en de nieuwsgierigheid van het geblaseerde
43

In het Tweede deel van zijn Mémoires verdedigt de Franse criticus Guizot de, wat hij noemt,
‘symbolische kunstrichting’, en typeert hij Ary Scheffer als ‘le peintre des âmes’.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

parijsche publiek op te wekken, werd zijn zoeken allengs minder geforceerd en zijn
realismus gezonder. Intusschen werden zijne groote verdiensten, zijne vaste teekening,
zijn natuurlijk en krachtig koloriet, zijne breede penseelvoering, allengs erkend’ (p.
57).
‘Onder de beste schilderijen, die uit den vreemde werden ingezonden, rekenen wij
verder het K e r m i s f e e s t i n We s t p h a l e n van A. Jernberg, uit Dusseldorf.
Deze kunstenaar, hij moge al of niet de leuze “realismus” in zijn vaandel voeren,
zeker is 't dat de werkelijkheid hem na aan 't hart en geheel binnen het bereik van
zijn krachtig, gezond talent ligt. Het onderwerp, hier door hem behandeld, is van die,
waarmede mannen als Teniers, Adr. v. Ostade, Jan Steen, Adr. Brouwer en anderen
lauweren oogstten, die den geleenden glans van het conventionalisme en der eenzijdige
klassiciteit deden verbleken. De
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elementen, die dit genre, ondanks alle bedenkingen der puristen, het burgerrecht op
het gebied der kunst hebben verzekerd zijn: eene trouwe en levendige karakteristiek,
ook dáár waar hartstocht, zingenot en opwinding den min beschaafden mensch in
toestanden brengt, in momenten doet aanschouwen, waarin het burleske en het
schilderachtige met elkander wedijveren; voorts eene poëzie van kleur en toon, die
het oog bevredigt en streelt, ook daar waar de zin voor het verhevene, maar vooral
die voor het conventioneele wordt geschokt’ (p. 57-58).
1867.08 C.P., [over] Het kransje te Wemelingen en een vraag. Twee oorspronkelijke
novellen, door B.v.d. M, Het leeskabinet 1867 (Bibliographisch album) p. 28-30.
‘Vergelijkenderwijs heeft Pierson een groote schrede gedaan; maar, zonder de eischen
van een realist, komt hij toch nog veel tekort’ (p. 30).44
1867.09 [anon.] [G. van Gorkom], ‘Aan den schrijver van Los en vast’, [over] Adriaan
de Merival, van Allard Pierson, Los en vast 1867, p. 1-68. Besproken op p. 303 en
318.
‘Er wordt in den roman nog al druk getheologiseerd, zal men zeggen?... Het is zoo,
doch juist deze opmerking leidt tot een andere cardinale vraag.
Moet ik een “godsdienstige roman” in drie deelen doorworstelen, om de wijsheid
op te doen die een paar bladzijden van een theologisch tijdschrift mij geven kunnen?
Ik meende dat zulk een roman, in onzen realistischen tijd, een andere beteekenis had.
Ik meende dat hij aan de abstractiën der wetenschap zoowel als aan die der oudere
romantiek [lees: romans, TS] ons ontvoeren, en levende individuën geven moest in
plaats van formules.
De individuën in Pierson's roman komen, voor zoover zij godsdienstig moeten
verbeelden, slechts als leden van een dispuutcollege voor. In geen hunner wordt de
macht of onmacht van den godsdienst als in een levensbeeld te aanschouwen gegeven’
(p. 57).
1867.10 Dr. Alexius van Staden [J. ten Brink], ‘Letterkundig intermezzo’, [over]
Van huis. Roman, door Gerard Keller, Nederland 1867 III, p. 366-377. Besproken
op p. 317.
‘De gestalte van Leonie moge uit de werkelijkheid gegrepen zijn, moge voortreffelijk
zijn geslaagd, zij verdiende de stille goedkeuring niet, welke de auteur aan hare
beginselen en denkwijze schenkt.45 (...)
De Hemel beware ons voor eene waereld, waarin jongejufvrou wen als Leonie
zegevierend hare theoriën over huwelijk en liefde kunnen verkondigen! Eene
zoodanige opvatting leidt tot het bekrompendst materialisme - in elk geval is zij eene
dochter van een zeer eenzijdig realisme in leven, streven en denken. Gezond verstand
- eerbied voor al wat er in de w e r k e l i j k h e i d is - afkeer van “poëtische
droomerijen”, zoo als sommige onzer grote mannen zich uitdrukken - afkeer van alle
44
45

De recensent citeert uit een van de novellen, waarin wordt gesproken over de plaats van de
bijbel in de moderne theologie.
Leonie gaat een verstandshuwelijk aan.
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mystiek, vooral van hartstochten-mystiek - ik erken ze allen voor zoover zij gezonde
beginselen inhouden, ik huldig ze op mijne wijze. Maar juist daarom eisch ik met
allen aandrang, dat men inderdaad DER WERKELIJKHEID hulde doe, zoo als het behoort
en niet bekrompen éene zijde van de medalje waarneme, zonder zich te bekreunen
om de andere. En de Liefde is in de werkelijkheid - ze is geen romantische, geene
poëtische fiktie! Ze wortelt in elk der vezelen van ons bestaan, zij dooradert het
gantsche leven, zij maakt het Leven tot het eenigst, waarachtigst, hoogste goed. De
Liefde voert tot het Ideaal in den menschelijken geest - zonder Ideaal en zonder
Liefde is het lot van een varken of van een oester te verkiezen boven het leven van
een mensch’ (p. 367-367).
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1867.11 S.F.W. Roorda van Eysinga, [over] Onze Frits, door Erckmann-Chatrian
(uit het Fransch), De tijdspiegel 1867 I, p. 220-224. Besproken op p. 296 en 311.
‘Er komt bij de handelende personen geen enkel moment voor van zedelijken strijd.
(...) Zóó zijn jonge leven te verslingeren met drinkebroêrs en tafelvrienden, moge
een glimlach op onze lippen roepen, wij voelen ons onvoldaan wanneer wij in het
geheele personeel nergens een kloeke figuur vinden die onze rechtmatige afkeuring
van zulk een levensverkwisting behoorlijk uitdrukt. Men ziet het, de schrijver is
realist. En schoon de onschuld en reinheid zijner inspiratie ons weldadig en bezielend
aandoen, moet men toch erkennen, dat hij het zuivere evenwicht tusschen het ideaal
en de werkelijkheid niet zoo heeft weten te bewaren, dat de schaal niet meermalen
naar de zijde der platheid overslaat. (...) Zijne tafereelen uit het woelige leven
gegrepen, - ik zou haast zeggen kraken van werkelijkheid’ (p. 223-224).
1867.12 J.A.B. [J.A. Bakker], ‘Europa in 1867’, De tijdspiegel 1867 I, p. 631-641.
Besproken op p. 266.
‘Het realismus heerscht thans in de kunst, men heeft nu minder smaak voor die groote
geniale conceptiën die vroeger den kenner in verrukking bragten. Het natuurlijke,
het bevallige en aangename sleept tegenwoordig het publiek weg, zoodat de
kunstenaars zich voornamelijk op eene geestige en bedriegelijke uitvoering toeleggen
en soms arm in denkbeelden zijn. De eeuw der groote en verhevene poëzij schijnt
voorbij te zijn, en in de muziek wordt wel eens aan het moeijelijke en gezochte boven
het eenvoudig schoone de voorkeur gegeven. Wat zullen wij van de bouwkunst
zeggen? Het nuttige en aangename staat ook hierin op den voorgrond, was het maar
altijd met den goeden smaak verbonden en drukte het tevens een bepaald karakter
uit. Er zijn tijdperken, waarin de schilder- en beeldhouwkunst, na een schitterenden
bloei op hunne lauweren schijnen te rusten, en zich vergenoegen om den heerschenden
smaak des publieks te volgen in plaats van dien te leiden en te verheffen. Zulk een
tijdperk schijnen wij thans te beleven; doch - zoodra er weder kunstgeniën opstaan
in plaats van hen die ons hebben verlaten, dan zullen ook die kunsten zich weder
verheffen en toonen dat het kunstvuur somtijds slechts schijnt te smeulen, om straks
des te helderder te ontvlammen’ (p. 639-640).
1867.13 Spat [?], [over] De St. Paulus-Rots en Gedichten, van Bernhard ter Haar en
Gedichten, van G.H.J. Elliot Boswel, Vaderlandsche letteroefeningen 1867 III
(Binnen- en buitenlandsche bibliographie), p. 393-404. Besproken op p. 316.
‘Wat toch kan heilzamer zijn voor de kinderen dezer eeuw, dan de opwekking en
veredeling van den schoonheidszin; - wat weldadiger, dan de ontwikkeling van 't
gevoel voor 't oneindige, goddelijke leven, dat ons uit elk kunstgewrocht tegenstraalt!
Ontkennen wij het niet, dat door de realistische richting onzer dagen het evenwicht
wordt verbroken en de harmonie verstoord, zonder welke het leven zijn hooge
beteekenis verliest’ (p. 393).
1867.14 [anon.], ‘Heinrich Heine’, Wetenschappelijke bladen 1867 I, p. 170-213
(uit: Frasers magazine). Besproken op p. 298, 311 en 318.
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‘(...) de Duitscher, hij zingt steeds van zijn groot “Vaderland”, maar hij heeft er geen.
Nooit is de waarheid van deze opmerking duidelijker uitgekomen, dan in de gulden
eeuw van Duitschlands letterkunde. Innig besefte Göthe, dat zijn grootste ongeluk
was, in Duitschland het eerste licht te hebben aanschouwd. De groote dichters van
andere landen konden terugblikken op de geschiedenis van hun vaderland en tot zijn
verdere staatkundige ontwikkeling bijdragen. Dit, begreep hij, was inzonderheid de
grondslag geweest van Shakespeare's roem als dichter. Maar wat was er voor hem
in zijn eigen land om op terug te zien. Op later leeftijd wanhoopte hij zelfs aan de
toekomst; en hoezeer duidelijk de waarde van het realisme in de kunst inziende, liet
hij het in het praktiesch leven links liggen. De fransche omwenteling had op hem
slechts den invloed dat hij zich meer verdiepte in bespiegelingen en - in de
geschiedenis van China’ (p. 170-171).
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1867.15 Alfred Woltmann, ‘De beeldende kunsten te Parijs’, in: Parijs bij dag en
nacht. Losse bladen uit het schetsboek, van Julius Rodenberg. Met bijdragen van
Heinrich Ehrlich, Rudolf Gottschall, Eugène Lauer, Arthur Levysohn, Chs. Marelle,
H.B. Oppenheim, William Reymond en Alfred Woltmann. Naar het Hoogduitsch.
Amsterdam 1867, p. 54-74. Besproken op p. 270, 276 en 277.
‘Zeer verschilt van hem [Gérard, zie Afb. 3] de eigenlijke schilder van het keizerrijk,
Gros, die wel met een krachtig realisme bedeeld, maar zonder fijneren smaak is, zoo
als zijn “Bonaparte bij de pestzieken te Jaffa” en “de keizer op het slagveld van
Eylan” genoegzaam bewijzen. (...)
Nog bestond onder de restauratie de rigting van David, maar haar bloeitijd was
voorbij. (...) reeds was de kunstenaar opgetreden, die geheel met deze school brak
en door een krachtig realisme aan de Fransche schilderkunst een nieuwe baan aanwees.
Naar de tentoonstellingen van de jaren 1812 en 1814 zond Géricault twee schilderijen,
die van een geheel nieuwen geest doortrokken waren: “een officier der chasseurs à
cheval, die op een moedig ros komt aanrijden”, en “een gekwetsten kurassier, die,
zijn paard bij den teugel voortleidende, het slagveld verlaat”, beide levensgroot. (...)
Nog krachtiger werking deed “het vlot der Medusa”, waarmeê hij in 1819 optrad,
een tooneel uit een schipbreuk, welke omstreeks dien tijd had plaats gehad; zulk een
onderwerp met levensgroote figuren, reeds dát was iets ongehoords. Het vlot van het
vergane fregat, op de golven wegdrijvende en bevracht met de mannen, in wier
wanhoop en ellende de laatste straal van hoop door het zien van een schip in de verte
doorbreekt, bezit een verwonderlijke kracht in de voorstelling der hevigste hartstogten,
een aangrijpende waarheid en een buitengewone stoutheid in de standen, die hij zijne
figuren doet aannemen’ (p. 67-68).
‘Uit de romantische rigting ontwikkelde zich de realistische historie-schilderkunst,
aan welker hoofd Paul Delaroche staat. Delaroche onderscheidt zich door de fijne
karakterteekening, welke aan zijne figuren eigen is, en door het meesterschap zijner
voorstelling. (...) Des te bezienswaardiger is zijn “Hémicycle” in het Palais des
Beaux-Arts, dat meesterstuk van muurschildering in streng realistischen stijl met al
de kleurenpracht daaraan eigen: ja, hier nadert hij de grenzen, die aan dergelijke
kunststukken gesteld moeten worden’ (p. 72).
1867.16 Rudolf Gottschall, ‘De schouwburgen te Parijs en Parijs in den schouwburg’,
in: Parijs bij dag en nacht, van Julius Rodenberg (1867), p. 217-237 [zie voor de
volledige titelbeschrijving: 1867.15]. Besproken op p. 310.
‘Men heeft Ponsard dikwijls als het hoofd eener school van den bon sens afgeteekend.
In allen gevalle vinden de buitensporigheden der romantische school in zijne drama's
eene gewenschte correctuur, zonder dat hij al de nuchterheid van het moderne realisme
ten toon stelt. Zijn phantasie is niet rijk; de aanleg van zijne drama's is niet stout en
grootsch; toch bezit hij verstand en smaak en eene onloochenbare juistheid en kracht
van dramatische stijl’ (p. 228).
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1868
1868a

Dr. Alexius van Staden [Jan ten Brink],
‘Letterkundig intermezzo’, [o.a. over]
Nederduitsch tijdschrift 1867 en De
plannen van Peerjan, van D. Sleeckx,
Nederland 1868 II, p. 452-479.
Besproken in § 6.6 en op p. 303, 307,
310, 311 en 312.

1868b

Dr. Alexius van Staden [Jan ten Brink],
‘Letterkundig intermezzo’, [o.a. over]
Anna Rooze, van J.J. Cremer, Nederland
1868 I, p. 430-447. Besproken in § 6.6
en op p. 293, 301, 303 en 312.

1868c

[anon.], ‘Kunstnieuws’, Kunstkronijk
1868, p. 95-96 [over het Vondelbeeld].
Besproken in § 6.7 en op p. 290.
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1868d

Dr. Jan ten Brink, ‘De Vondelsfeesten in
de hoofdstad. Op 17, 18 en 19 Oktober
1867’, De tijdspiegel 1868 I, p. 142-183.
Besproken in § 6.7 en op p. 290.

1868e

P. Bruijn, ‘Cremer's roman’, [over] Anna
Rooze, door J.J. Cremer, De tijdspiegel
1868 I, p. 755-764. Besproken in § 6.8
en op p. 293.

1868f

P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde.
Losse schetsen. Erckmann-Chatrian. De
geschiedenis van een Elzasser boer’,
[over] Histoire d'un paysan - 1789, van
Erckmann-Chatrian, Vaderlandsche
letteroefeningen 1868 III (Binnen- en
buitenlandsche bibliographie), p.
706-720. Besproken in § 6.8 en op p. 294
en 311.

1868g

P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde.
Losse schetsen. Berthold Auerbach’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1868 III
(Binnen- en buitenlandsche
bibliographie), p. 451-464. Besproken in
§ 6.8 en op p. 299, 303, 306, 310 en 311.

1868h

W.J.A. Jonckbloet. [Register op]
Geschiedenis der Nederlandsche
letter-kunde I. Groningen 1868.
Besproken in § 7.7 en op p. 311 en 317.

1868.01 H.P.G. Quack, ‘Ivan Tourguenef’, De gids 1868 I, p. 336-354. Besproken
op p. 298 en 311.
‘Hetzij hij in de salons verkeerde en vandaar zijn indrukken medebracht, hetzij hij
op het veld vertoevende over zijn goederen het oog hield en het wild najagende,
overal zijn zeer nieuwsgierige en doordringende blikken richtte: alles was stof voor
studie en mededeeling. Hij was realist in den goeden zin van het woord en deed het
zijne om de Russische ideëngang in een flinker en degelijker spoor te brengen. Tegen
het conventionele idealisme trok hij te velde, en aan de traditie, die den ouden sleur
wenschte te gaan, verklaarde hij rondweg den oorlog. Het geschrift dat hij aan de
nagedachtenis van Gogol wijdde, was misschien een te krasse uiting van die zeer
moderne richting’ (p. 337).
1868.02 H.P.G. Quack, ‘Herinneringen der Familie de la Ferronays’, De gids 1868
I, p. 461-494. Besproken op p. 310.
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‘Het was in dat aangenaam samenzijn dat de liefde natuurlijk het krachtigst zich
ontwikkelde. Meent echter niet gepassioneerde scènes te ontmoeten; wij zijn niet in
omgevingen zoo als Balzac ze schildert, we zijn in de ware christelijk
fijn-aristocratische samenleving; van het volle realistische genot geen spoor: deze
lieden (hoe onze tegenwoordige wereld ze beklaagt!) zijn onnoozel genoeg om te
meenen dat het liefste, wat de aarde aanbiedt, geen waarde heeft als het zinnelijk
wordt begrepen; ze zien in al wat aardsch is slechts een tijdelijken vorm van het
hemelsche: ze zijn idealisten, ze droomen, ze blazen op hun eigen manier zeepbellen,
nietige zaken die slechts een oogenblik waarde hebben omdat het zonlicht er zulke
tintelenden kleuren aan toovert. Dat men zoodoende aardige episodes ontmoet,
getuige de volgende bladzijde uit Alexandrines dagboek. De episode der kus zouden
wij ze kunnen noemen. Die bescheidenheid, die ingetogenheid, die bedeesdheid heeft
toch ook haar waarde, en zelfs haar pikante zijde voor ons die aan wel wat anders
om ons heen gewoon zijn’ (p. 472).46
1868.03 [B.], ‘Het leven eens kunstenaars’, [over] Ein Lebensbild von Max Maria
von Weber, door Carl Maria von Weber, De gids 1868 I, p. 436-460; 1868 II, p.
30-57, 355-374; 1868 III, p. 101-142. Besproken op p. 300.
[Over Webers cantate ‘Kampf und Sieg’] ‘Deze tekst is niets minder dan poëtisch;
de nuchtere dooreenmenging van allerlei allegorische vormen met een zeer realistisch
geschilderd beeld van den strijd, werkt zeer verkoelend, en bij de lezing moet men
zich de toenmalige vlugt van den geest wel levendig voorstellen, om te kunnen
begrijpen hoe die tekst Weber tot zijn krachtige en vurige muziek heeft kunnen
opwekken’ (1868 II, p. 369).

46

Het verhaal speelt in de jaren dertig van de negentiende eeuw.
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1868.04 [B.], ‘Een nederduitsch humorist’, [over] Sämmtlichte Werke, van Fritz
Reuter, De gids 1868 II, p. 58-107. Besproken op p. 299, 305 en 311.
‘De gaaf van goed te vertellen, namelijk plastisch te vertellen, zoodat de hoorder of
lezer de plaats die we beschrijven voor zich ziet en het voorval dat we vertellen ziet
gebeuren, die gaaf bezit hij [Fritz Reuter] in zeldzame mate. Een sterk realisme is
de meest op den voorgrond tredende eigenschap van zijn talent. Alles leeft wat hij
teekent; zijne personen zijn menschen van vleesch en bloed, met zeer geprononceerde
trekken door eene vaste hand geteekend; zijn innig welgevallen in de werkelijkheid
geeft aan zijne schilderingen eene verrassende natuurlijke frischheid, en doet hem
ook de kleinste détails met liefderijke zorgvuldigheid uitpenseelen. Zelden slechts,
maar enkele malen overkomt het hem toch, gaat dat uitpenseelen wat ver en wordt
een uitpluizen; de verzoeking om van eene of andere episode nog wat meer partij te
trekken door ze nog wat langer uit te spinnen, is hem wel eens te machtig geweest.
Vooral als het eene grappige episode was. Want niet minder sterk dan de realistische
opvatting aller dingen, is bij Reuter de vis comica en de voorliefde voor het komieke.
Die voorliefde moge hem hier of daar verleid hebben tot het plaatsen van eene grap
te onpas, in den regel is hij haar volkomen meester, en doet hij den kieskeurigsten
professor in de aesthetica even hartelijk lachen als u en mij. En telkens wordt de
grappenmaker humorist; want hij is in den besten zin van het woord een gemoedelijk
man, die voor al wat menschelijk is, voor het kleine, dwaze en bekrompene, zoowel
als voor het tegenovergestelde, een open oog en een warm hart heeft; een fijn
menschenkenner, die in het kleine en bekrompene het groote en eerbiedwaardige
ziet en waardeert, en voor wien in hetgeen groot en eerbiedwaardig geacht wordt,
het kleine en bekrompene niet veilig is. Het is deze gezonde, levenslustige humor,
een humor niet van den Weltschmerz maar van de Weltfreude, die niet alleen aan
Reuter's neiging tot het komieke eene hoogere wijding geeft, maar ook te weeg brengt
dat zijne tafereelen, trots alle realisme, geene photographieën zijn, die men beziet
om de gelijkenis, maar kunstwerken, wier waarde bovenal gelegen is in des
kunstenaars opvatting’ (p. 76-77).
1868.05 D.E.W. Wolff, [over] Goethe's godsdienst. Redevoering, door Mr. C.W.
Opzoomer, De gids 1868 II, p. 506-543. Besproken op p. 298 en 311.
‘Goethe, hij moge dan al of niet Christen zijn geweest, was in elk geval noch warhoofd
noch onoprecht. Om met Prof. Brill te spreken: hij kende tamelijk goed, niet alleen
het christendom, maar ook zich zelven; hij had een tamelijk helder denkbeeld van
hetgeen hij was en wilde. Het was zijn zaak niet om zichzelven of anderen af te
schepen met woorden. “Stern [lees: streng, TS] realist”, (zoo als Emerson hem noemt),
tast hij alle cant en conventie in den wortel aan. Altoos gaat hij op de zaak zelve af.
Hij beoordeelt de dingen niet naar een gegeven theorie, maar bouwt omgekeerd zijn
theorie op de zaken. Dit realisme maakt al wat hij schrijft, zoo boeijend, zoo zinrijk,
zoo frisch, zoo vol van leven. Wanneer wij een bladzijde van Goethe opslaan, dan
voelen wij aanstonds dat wij hier niet te doen hebben met een rhetor en frazenmaker,
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maar met een mensch, die oprecht is met zichzelven en met ons, die al wat hij zegt
werkelijk geleefd, gevoeld en doordacht heeft’ (p. 507-508).47
1868.06 Dr. D.J. Coster, ‘Moderne plantkunde’, [o.a. over] 't Groote in 't kleine.
Praatjes over planten, door H. Witte en Leerboek der plantenkunde, door Prof.
C.A.J.A. Oudemans, De gids 1868 III, p. 204-216. Besproken op p. 315.
‘De oudere botanici, aanhangers der Linnaeaansche school, moesten wel van lieverlede
voor den drang der nieuwere denkbeelden wijken; de jongeren, die opgegroeid waren
in de veelbewogen tijden van het zoo woelige decennium 1840-50, sloten zich, met
jeugdige opgewondenheid, vooral bij den Jenaschen neoloog [Schleiden] aan, en zoo
verspreidde zich van Duitschland uit, ook op botanisch

47

Goethe is een van de Representative men (1850) aan wie Emerson een opstel wijdt. De
inleiding van deze bundel draagt de titel ‘Uses of great men’.
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gebied, over geheel Europa eene revolutionaire beweging, die tot resultaat had de
heerschappij van de anatomisch-physiologische rigting. (...) Als koude realisten
begon hun wetenschap met de studie van de plantencel, om, zoo voortgaande, uit te
loopen op de kennis van het mechanisme der plant, en was er voor de botanie geen
ander doel dan dat. Doch vergeten wij bij het beschrijven dezer schaduwzijde, bij
het afkeuren van dat vermetele exclusivisme, niet de verrassende, zelfs verbazende
reeks van feiten, welke genoemde rigting op het gebied onzer wetenschap heeft aan
het licht gebracht’ (p. 207-208).
1868.07 C. Vosmaer, ‘Over eenige uitdrukkingen en termen, gebezigd door oude
Hollandsche schrijvers over kunst’, Handelingen van het tiende Nederlandsch taalen letterkundig Congres, gehouden te 's Gravenhage, den 31 Augustus, 1 en 2
september 1868. 's-Gravenhage 1869, p. 177-182. Besproken op p. 324.
‘Bij LAIRESSE is de Fransche invloed merkbaar; ge kunt het zelfs aan zijn woorden
zien: tint, massa, concept, geaffecteerd. Ook in de 18de eeuw en in de onze ontleenen
wij vele uitdrukkingen aan de Franschen; gij kent den strijd over klassiek en
romantiek, over ideaal en realistisch; en gij hebt gewis de woorden aspect,
gedistingueerd, sentiment enz. wel gehoord’ (p. 180).
1868.08 [anon.], ‘De tentoonstelling van schilderijen van oude meesters te
Amsterdam’, Kunstkronijk 1868, p. 41-45. Besproken op p. 270 en 273.
[Over ‘De varkens’ van Paulus Potter] ‘Men heeft het onderwerp gegispt, als “par
trop réaliste”; voor ons heeft die breedheid van behandeling, die warmte van kleur
bij Potter iets eigenaardig aantrekkelijks’ (p. 43).
1868.09 [anon.] [G. van Gorkom], ‘Lidewyde’, [over Lidewyde], van Cd. Busken
Huet, Los en vast 1868, p. 224-295. Besproken op p. 307, 311 en 312.
‘Uit zijne critieken [die van Cd. Busken Huet] blijkt zonneklaar dat hij in onze
hedendaagsche letterkunde zoogoed als vruchteloos gezocht heeft naar krachtvolle
figuren, wier leven, denken, lijden, werken den stempel droeg eener ernstige realiteit.
Meer dan eens heeft hij de bloedelooze dramahelden belachen, die hem in menigte
schenen tegen te komen. Hij zocht menschen, en wat hij vond dacht hem niet beter
dan mannetjes in de maan, of poppen uit een marionettenspel. Moreele romans zocht
hij -, en hij vond slechts moraliseerde stukken. Pamela's en Grandison's, men zal 't
zich herinneren, ze maakten hem 't hart wee. Ach, in de oud-Hollandsche kunstscholen
(of elders) had hij realisme gevonden; natuur en waarheid, schildering van wezenlijke
zonde en ware deugd, menschelijk leven in één woord; geen armzalig namaaksel,
geen smakelooze parodie’ (p. 244-245).48
[Van Gorkom citeert uit de Arnhemsche courant:] ‘“Het boek is waar, naakt waar
en zijne personen zijn geen verschijningen uit een andere wereld”.
48

Zie over deze kritiek van Van Gorkom de inleiding (speciaal p. 67-84) die Margaretha H.
Schenkeveld (e.a.) in 1981 schreef voor de heruitgave van Lidewyde.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

Voor mijne meening dat het den schrijver van “Lidewyde” om een realistischen
roman te doen was, heb ik dus in bedoelden recensent een bondgenoot, ik kan niet
nalaten dit met eenig genoegen te constateeren. (...) Thans neem ik de vrijheid te
herinneren, dat het een dubbelzinnige, of misschien wel zoo goed als geen loftuiting
is, als men van een boek verzekert: “het is waar, naakt waar en zijne personen zijn
geen verschijningen uit een andere wereld.” Ware het anders, ware de roeping der
kunst eenvoudig, hare sujetten uit dit ondermaansche te kiezen en ze in naakte
waarheid of ware naaktheid voor te stellen -, de kunst zou langer geen priesteres
mogen heeten. Wat onderscheidt den kunstenaar van 't p r o f a n u m v u l g u s ?
Onder anderen het oog waarmee hij de dingen ziet, de tact waarmee hij het leven
van natuur en menschenwereld in zijn gewichtigste oogenblikken weet te betrappen,
de fijne distinctie waarmee
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hij het niet belangrijke weet uit te monsteren, de intuitie waardoor hij in den chaos
licht ziet rijzen, de combinatiegave die hem boven anderen in staat stelt, in het meest
tegenstrijdige eenheid en waarheid te ontdekken. (...) Schilderijen vol “naakte
waarheid” zijn er in deze wereld genoeg. Het talent waarmee ze geschilderd werden,
was vaak onmiskenbaar. Toch is er geen bijzondere welwillendheid, of aesthetische
ontwikkeling noodig om Hildebrand's meening op prijs te stellen waar hij op zijn
ondeugende manier over die eeuwig “passedijzende boeren” van zekere realistische
school spreekt (...). Boeken vol naakte waarheid zijn er eveneens genoeg. Aan reactie
tegen onnatuurlijke, onbestaanbare toestanden en figuren heeft het te geenen tijde
ontbroken. Niet alle boeken met naakte waarheid zijn nogtans de moeite van het
lezen waard. Het realisme van Homerus, Shakespeare en Goethe is niet het realisme
van den photograaf; allerminst van den zoodanige, die zijn toestel naar alle zijden
richt zonder oordeel des onderscheids, het leelijkste in de wereld voor reproductie
niet te leelijk achtend’(p. 246-247).
‘De teekening van Lidewyde herinnert ons de uiterste afdwalingen eener zichzelf
voorbijstrevende, en daardoor caricatuur geworden, realistische school. Lidewyde
behoort thuis in de roman-mythologie van duivelen en engelen in menschengedaante,
aan wier vereering Cd. Busken Huet en zijn volgelingen, naar ik meende, sinds lang
den dienst hadden opgezegd. Ik ontken niet dat hare coquetterie in enkele momenten
goed gepenseeld is; maar in geheel haar verschijning straalt niets hoegenaamd door,
dat eenigen tragischen indruk te weeg brengt. Geen spoor van zielestrijd, geen
dobbering tusschen neiging en plicht, geen onevenredigheid tusschen aanleg en
streven; niets van hetgeen zweemt naar een gevallen grootheid, wie het leven te
machtig, het lot te bang werd. Lidewyde is slecht omdat zij slecht is -, zoo vulgair
mogelijk’ (p. 250-251).
1868.10 [anon.], ‘Iets over natuurstudiën’, [over] Natuurstudiën. Schetsen uit de
planten- en dierenwereld. Naar het Hoogduitsch van Dr. H. Masius, door A. Winkler
Prins, Los en vast 1868, p. 404-420. Besproken op p. 315.
‘Ik stel mij een uit-zijn-kracht-gegroeide negentiende-eeuwer voor, lid van de
positivistische jongelingsvereeniging zonder jeugd, mede-baanbreker van hij weet
niet wat, mede-ontzwavelaar van hij weet niet wie, mede-schreeuwer in allerlei
onverstaanbare koren. Ik stel mij hem voor terwijl hij bezig is met een zijner
lievelings-recitatieven: “Geef mij realisme, geef mij de natuur gelijk zij is, geef mij...”
Ach, hem is reeds zooveel gegeven en wat heeft hij er meê gedaan?... Zal hij dan
nimmer begrijpen dat realisme iets anders is dan ploerterige oppervlakkigheid; dat
de echte realist gevonden wordt in den echten dichter, in den mensch, die zichzelf
en niet een caricatuur der menschheid wenscht te zijn? Zal hij nimmer begrijpen dat
geen mensch “de natuur geeft” gelijk zij is; dat ieder haar geeft gelijk hij ze ziet; dat
men ze te beter ziet naarmate men veelzijdiger en reiner ontwikkeld is? - Wie roepen
het luidst om realisme? Zij, die het klokje hoorden luiden en niet weten waar de
klepel hangt. Zij, aan wier beschaving alle realiteit ontbreekt. Poëzie, verbeelding,
gemoedelijkheid, het is hun altegader zotternij en - zotternij is hun realisme. Het zij
hun gegund’ (p. 419).
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1868.11 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1868, p.
22-23.
‘De heer Gorter moet ik mijn compliment maken over zijne beschouwing van de in
Arti tentoongestelde oude kunstschatten, die zoo levendig, zoo juist en zoo geestig
is. (...) Of de tweestrijd tusschen idealisme en realisme in hem geheel verzoend is,
zou ik niet durven beslissen, maar hij heeft vrankweg de oude Hollanders verdedigd.
Éen trek vergunne hij mij nog wat aan te dikken. Het kan niet duidelijk genoeg
worden vastgesteld, dat hoe nabij hunne voorstellingen ook aan de werkelijkheid
komen, zij deze toch niet als een spiegel weerkaatsen. Visch riekt leelijk en varkens
nog leelijker, en als ge werkelijke visch en varkens voor u hebt, zult gij ze nooit mooi
vinden in aesthetischen zin. Of 't moest zijn dat er kunstgeest in u zat en gij ze bezaagt
met een oog dat ze zou willen schilderen of dat gewoon is ze geschilderd te
bewonderen. Maar waarom vindt ge dan de visch van van Beyeren en de varkens
van Potter wel mooi? Heel eenvoudig omdat ge daar geen werkelijkheid voor u hebt,
maar iets anders, iets
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meer dan zij; omdat de kunstenaar er iets heeft bij gedaan, namelijk zijn kunst, zijn
gevoel. Zoo is die aan de werkelijkheid ontleende stof ideaal, poëtisch geworden’
(p. 22).49
1868.12 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1868, p.
93-95. Besproken op p. 269 en 315.
‘Wij ongeloovigen gelooven in de waarheid, en wij gelooven in haar afspiegeling:
de wetenschap. Dat is een deel van het ideaal van ons, die, gij weet het, maar realisten
en atheisten en materialisten, en nihilisten zijn, ten minste zooals men zegt’ (p. 94).50
1868.13 J.K. [J. Kneppelhout], ‘Hernani weder opgevoerd’, De Nederlandsche
spectator 1868, p. 129-131. Besproken op p. 307.
‘Was het Parijsche publiek door het valsche realisme, door de grove geestigheid,
door de buitensporigheden van de hedendaagsche dramaturgie (...) zoodanig verward,
op den dwaalweg gebragt en door de zinnelijkste opera's ontzenuwd en overprikkeld,
dat het geen zin meer had voor een stuk, hetwelk loutere poëzy was?’ (p. 131).51
1868.14 T. van Westrheene, Wz., ‘Van den overkant’, De Nederlandsche spectator
1868, p. 195-197, 204-208, 213-215, 219-220, 226-227.52
‘Van Murillo eene H e i l i g e f a m i l i e , prachtig van koloriet, waarin de realist
schier idealist is geworden’ (p. 207).
[Over de ‘Parabel van de verloren zoon’, van Murillo; een werk uitgevoerd] ‘met al
de v e r v e , welke hij in zijne realistische schilderijen wist te leggen’ (p. 227).
1868.15 [C. Vosmaer], ‘Flanor op het gebied der statistiek’, [over] Staatkundig en
staathuishoudkundig jaarboekje 20 (1868), De Nederlandsche spectator 1868, p.
356-359. Besproken op p. 315.
‘Cijfers, namen, kolommen, staatjes, overzigten, percentberekeningen, in verbazende
hoeveelheid opeengestapeld: de geheele menschelijke maatschappij met haar streven
en werken, hare zorgen en hare angsten, haar vreugd en haar smart met eene
verwonderlijke koelbloedigheid zamengeperst, totdat er alles uitgewrongen is, wat
op poëzie en idealisme gelijkt, en er niets overblijft dan een klein hard kluitje van
356 bladzijden vol proza en realisme!’ (p. 356-357)

49
50
51
52

Vosmaer reageert op het artikel van S. Gorter, ‘Eene tentoonstelling van oude kunst. Nalezing
en nabetrachting’, De gids 1867 IV, p. 453-493 (zie 1867.06).
Vosmaer reageert op uitlatingen van Groen van Prinsterer over gelovige en ongelovige
wetenschap.
Kneppelhout zoekt een verklaring voor de onverschilligheid waarmee de heropvoering van
Hernani van Victor Hugo in Parijs ontvangen is.
Van Westrheene brengt een bezoek aan Engeland.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

1868.16 [anon.], ‘Iets met den franschen slag over Nederland en nederlandsche
kunst’, [over] Philosophie de l'art dans les Pays Bas, van Henri Taine, De
Nederlandsche spectator 1868, p. 366-367. Besproken op p. 315.
‘Zijn laatste Cours, Philosophie de l'art dans les Pays-Bas, ligt voor ons. Als positivist
en realist begint hij [H. Taine] zeer te recht met de “c a u s e s p e r m a n e n t e s ”,
als aanleidende oorzaken der toestanden’ (p. 366).
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1868.17 [anon.], ‘Toch nog predikant?’, [over] Over de studie der godgeleerdheid
en de keuze van het predikambt in de Hervormde Kerk. Briefwisseling met een
jeugdigen vriend, door Dr. J.J. Prins, Hoogleeraar te Leiden, De tijdspiegel 1868 I,
p. 475-484. Besproken op p. 314.
‘Veel is er veranderd, ook in den maatschappelijken toestand van den prediker, en wat wel niet het laatst in aanmerking verdient te komen - het vooroordeel is, van zijn
bondgenoot, zijn tegenstander geworden, en bij de beschaafde standen ontmoet hij,
ook ten gevolge van de realistische en materialistische rigting van het onderwijs,
schier onoverkomelijke hinderpalen. Aller hartstogten vijand, hopen wij ons ook van
den hartstogt der werkelijkheid vrij te houden, maar een open oog voor de
werkelijkheid behouden wij gaarne’ (p. 476-477).
1868.18 H.J. Polak, ‘Volhouden of intrekken. A propos van “Piet Paaltjens” in Los
en Vast, 1868, afl. I, p. 20’, De tijdspiegel 1868 I, p. 563-574. Besproken op p. 296.
‘Het zij mij vergund van deze gelegenheid gebruik te maken, om met korte woorden,
zoo duidelijk mogelijk, eens de verhouding van den vorm tot den inhoud bij poëzie
te bespreken. (...)
Het woord: vorm wordt in twee geheel verschillende beteekenissen genomen, een
rijke bron voor vele en groote misvattingen en verwarringen. Er zijn dichters, - ik
spreek meer bepaald van de lyrici, de subjectieve dichters tegenover de epici en
dramatici, de dichters van het objectieve, - er zijn lyrische dichters, op wier gemoed
vooral de uiterlijke vormen en lijnen, op wie kleur en geluid, op wie de spelingen
van licht en schaduw, op wie houding en uitdrukking den diepsten indruk maken.
Anderen zien niet rondom, maar in zich, hun is het rijk van gevoel en gedachte, en
zelfs als ze hun blik laten gaan over hetgeen buiten hen staat, stellen ze ook de
verschijningen der buitenwereld in betrekking tot hen zelven, die bij hen gelden, niet
om het beeld dat zij geven, maar om de gedachten en gevoelens, die dat beeld in hun
eigen hart wakker roept. De eerstgenoemden heeten in de kunsttaal, de dichters van
den “vorm”, de realisten, in tegenoverstelling van de idealisten, de dichters van het
gevoel en de idee. Hevig en verwoed is de strijd geweest van beide partijen, zoowel,
- en vooral, - op het gebied der, eigenlijk gezegde, kunst, als op dat der poëzie, te
verwoeder misschien, omdat geen van beide richtingen bepaald te veroordeelen was,
en ze in de poëzie vooral beiden evenzeer raison d'étre hebben. Bedoelt nu de heer
X. afkeuring van de dichters van den vorm, van de realisten, als hij zegt: dat Piet
Paaltjens bij sommigen onzer letterkundigen onverdeelden bijval zal vinden, “bij
hen namelijk, die tevreden zijn als de vorm maar prijzenswaardig is, wijl ze bij de
kunst alleen naar den vorm vragen, (een ding zonder geest en zedelijk leven noemen
ze soms een kunststuk”)? - Neen! hij bedoelt de realisten niet, moeten we antwoorden,
als we letten op den samenhang - er volgt de tirade over metriek, - en als we alleen
het eerste gedeelte der phrase in aanmerking nemen, waar aan sommige letterkundigen
verweten wordt, dat ze alleen naar den vorm zien, natuurlijk in tegenstelling tot den
inhoud, terwijl toch in de realistische poëzie het uiterlijke, de vorm, inhoud is. Ja,
moeten we zeggen, als we tusschen twee haakjes lezen, dat de letterkundigen “een
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ding zonder geest en zedelijk leven soms een kunststuk noemen”. Ja, dan doen ze en
terecht’ (p. 566).53
1868.19 S.F.W. Roorda van Eysinga, ‘Cremer en zijn roman’, [over] Anna Rooze,
van J.J. Cremer, De tijdspiegel 1868 II, p. 147-153. Besproken op p. 293 en 312.
‘Zal ik wijzen op het karakter van Lijning, dat ofschoon te gerekt, te akelig, te zeer
door het realisme bestoven, nogthans Cremers geduchte virtuositeit weer zoo zichtbaar
doet uitkomen en rijk is aan dramatische effekten?’ (p. 153).

53

Polak reageert op een anonieme criticus in Los en vast die Polak rekent tot hen, ‘die tevreden
zijn als de vorm maar prijzenswaardig is, wijl ze bij de kunst alleen naar den vorm vragen,
(een ding zonder geest en zedelijk leven noemen zij soms een kunststuk!’ (geciteerd naar
1868.18, p. 566). Deze criticus reageert op zijn beurt op een recensie die Polak in 1868
schreef in De tijdspiegel van een dichtbundel van Elliot Boswel.
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1868.20 H.F. Waller, ‘Arthur Schopenhauer’, Vaderlandsche letteroefeningen 1868
II (Wetenschap en belletrie), p. 667-701, 735-788, 846-867. Besproken op p. 317 en
322.
‘Wat is idealisme? Dus vraagt wellicht iemand, die weinig of niet aan philosophie
gedaan heeft (...).
Onze wijsgeer [Schopenhauer] zegt: “De leeken in de philosophie, waartoe” - men
bedenke dat een door miskenning verbitterd man het woord heeft - “vele doctoren
in de wijsbegeerte behooren, moest het gebruik van het woord idealisme geheel
ontzegd worden. Zij stichten daarmede allerlei verwarring. Nu eens verstaan zij
daaronder spiritualisme, dan weder zoo ongeveer het tegendeel van platheid en
gemeenheid (Filisterei). De woorden idealisme en realisme loopen niet in het wild,
zijn geene schapen zonder herder, maar hebben hunne bepaalde philosophische
beteekenis. Hij, die wat anders meent, moet dan maar een ander woord gebruiken.
De tegenstelling van idealisme en realisme heeft betrekking op wat gekend wordt,
het objekt. De strijd van het spiritualisme met het materialisme loopt over het
waarnemende wezen zelf, het subjekt. De tegenwoordige onwetende knoeiers
verwarren idealisme met spiritualisme”.
Maar welke is nu die bepaalde wijsgeerige beteekenis, waarvan Schopenhauer in
dezen niet zeer malschen uitval spreekt?
Door idealisme verstaat men de philosophische richting, die beweert: de wereld,
gelijk wij haar waarnemen, bestaat alleen in onze voorstelling. Het realisme
daarentegen houdt vol, dat de wereld, ook zonder dat er een waarnemend persoon
(subjekt) ware, toch met al hare wisselende vormen en bewegingen in tijd en ruimte
aanwezig zou zijn, gelijk wij haar tasten en zien’ (p. 736-737).54
‘Het realisme, dat zich aan het verstand van den grooten hoop aanbeveelt, door dat
het den schijn heeft van werkelijkheid en feiten te geven, gaat van eene gansch
willekeurige onderstelling uit, en is een ijdel luchtkasteel. Over het allereerste feit
toch springt het heen, dit namelijk, dat al wat wij kennen, in den kring van ons
bewustzijn blijft’ [aldus Schopenhauer] (p. 739).
‘Nog noemt Schopenhauer het vasthouden van het idealistische standpunt een
noodzakelijk tegenwicht tegen het materialistische. Het realisme voert tot
materialisme, meent hij’ (p. 741).
1868.21 J. van Loenen Martinet, [over] Het verloren handschrift, naar het Hoogduitsch
van Gustav Freytag, Vaderlandsche letteroefeningen 1868 III (Binnen- en
buitenlandsche bibliographie), p. 1-14. Besproken op p. 311.
‘(...) het begin van George Eliot's laatsten roman: Felix Holt. (...) Van die frissche,
levendige, bij zuiver realisme van poësie tintelende - schilderijen moet ik zeggen,
54

Schopenhauer stelt dat de wereld twee bestaanswijzen heeft: ‘de eene in onze hoofden, de
andere op zich zelv'. Zij is onze voorstelling, maar zij is tevens wil’ (p. 737). Omdat de
wereld voorstelling is, en alleen het bewustzijn de mens onmiddellijk is gegeven, moet de
filosofie (in tegenstelling tot de natuurwetenschappen) altijd idealistisch zijn, aldus
Schopenhauer.
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vindt ge bij Freytag niets. Zou men ten slotte ook psycholoog moeten zijn, zooals
G. Eliot het is, om op de rechte wijze de natuur te beschrijven en die teekening op
de juiste wijze te stoffeeren?’ (p. 12).
1868.22 J. van Loenen Martinet, [over] Van huis. Roman, van Gerard Keller,
Vaderlandsche letteroefeningen 1868 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie),
p. 177-191. Besproken op p. 308, 311 en 312.
[De tegenwoordige schrijvers] pogen ‘wat ze [de boerenmeisjes] beminnelijks hebben
op te zoeken en weêr te vinden tot zelfs in eene zeer wezenlijke boerendeern - voegt
een optimist-realist er bij, dien ik de hand druk met een woord van hartelijken dank
- en in wien ik den auteur van Anna Rooze [J.J. Cremer] herken’ (p. 178).
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‘Ieder boek is verkwikkend als een m e n s c h er uit tot ons spreekt, en is dat in alle
omstandigheden en in wat stemming wij het opnemen. (...) Daar is geen hart in dezen
roman van Keller. Ik heb er behoefte aan te gelooven dat Keller dit boek geschreven
heeft als een automaat. Van zijn l e v e n is er niet in. Hij heeft er de valsche
objectiviteit in gehuldigd, die de kunst moet dooden, omdat zij het leven doodt. Wir
wissen von keiner Welt, als in Bezug auf den Menschen, zegt Goethe, en hij voegt
er bij: wir wollen keine Kunst, als die ein Abdruck dieses Bezugs ist. Dat is Goethe's
realisme’ (p. 191).
1868.23 M.A. Perk, ‘Ons hedendaagsch nationaal tooneel’, in: Verslag van het
verhandelde op de Algemeene Vergadering der Hollandsche Maatschappij van
Fraaije Kunsten en Wetenschappen, gehouden te Dordrecht, den 18 September 1868,
p. 23-64. Besproken op p. 295.
‘Ik heb mijn eeuw lief: ik ben een kind en een vriend van mijn eeuw. Doch dit maakt
mij niet blind voor zoo veel gebrekkigs als haar aankleeft, voor haar gemis aan
zedelijken ernst, aan gemoedsleven, een gemis dat zij openbaart in menigerlei opzicht
en niet het minst op het gebied des tooneels, ook in ons land. Bij al de reuzenschreden,
op ieder ander terrein door onzen tijd gemaakt, is in dit opzicht een achteruitgang te
constateeren, een rugwaartsche beweging, een toenemende verwijdering van het
ideaal, een streven naar het gelijkvloersche. Natuurlijk spreek ik in het algemeen,
want er zijn gelukkig uitzonderingen. Op de algemeene strekking heb ik het oog. En dan knaagt er, mijns erachtens, een driedubbele kanker aan het tooneel: wansmaak,
een verderfelijk streelen der zinnelijkheid, en een eenzijdig, overdreven realisme.
Mag ik dezen uitspraak even toelichten?’ (p. 46).
‘(...) alles moet strekken om de zinnen te betooveren en der zinnelijkheid voedsel te
geven.
Maar niet alle stukken onzer hedendaagsche auteurs gaan aan dat euvel mank; er
zijn er die lijden aan een andere kwaal, een eenzijdig, overdreven realisme.
Onder de leuze van “realisme” heeft men in den laatsten tijd, ook ten onzent, van
de gelijkvloersche werkelijkheid allerlei voorstellingen gegeven. Het zijn
photographische afdrukken van iedere werkelijkheid, de walgelijkste niet
uitgezonderd, die men sporadisch aantreft. Al het scherpe, kantige, hoekige, in het
oog vallende, heeft men wedergegeven, vergroot, overdreven, als door een
photographisch toestel; terwijl schier nooit een liefelijk contrast het vermoeide of
walgende oog doet uitrusten of verkwikt. Verleiding, overspel, laagheid in allerlei
vormen, al het min edele, dat soms in de maatschappij wordt aangetroffen, het wordt
in het volle daglicht geplaatst, zonder daartegenover het goede en schoone te doen
uitkomen.
(...) Men houde deze voorwaarde in het oog, dat de realiteit, waaruit de realist put,
de omgeving zij, waarin het groote publiek zich dagelijksch beweegt; dat de
onzedelijkste tooneelen geen onbekende dingen openbaren, maar alleen bekende
dingen eenvoudig wat en relief stellen; dat, m.a.w. de gebreken, hartstochten, die op
het tooneel gebracht worden; dat ieder ze kent; dat er geen geheim van gemaakt
wordt; dat ze geheel en al in de zeden zijn doorgedrongen; dat het publiek ze niet
voor alles behalve gebreken houdt!’ (p. 50-51).
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1868.24 [J.L.D.] Sleeckx, [voorwoord bij] De plannen van Peerjan. Antwerpen 1868.
Besproken op p. 161, 185, 305, 310 en 311.
‘Over dit gebrek aan kennis of ernst bij sommigen zijner beoordelaaren heeft de
schrijver van het volgende verhaal [Sleeckx] ook als novellist te klagen.
“Uw stijl is te eenvoudig: gij blijft te zeer bij den grond en neemt zelden eene
hooge vlucht”, roept hem de eene toe. “Gij bezigt gemeenzame woorden”, verwijt
hem de andere. “Uwe intrigue is doorgaans te weinig ingewikkeld”, merkt een derde
aan. “Het mangelt u aan gevoel”, haast een vierde er bij te voegen. Ja, er zijn er, die
niet schijnen te begrijpen, hoe hij zich verstout natuurlijk te zijn in een land, waarvan
de schrijvers en kunstenaars te allen tijde aan hun bezadigd naturalismus hunnen
roem te danken hadden; die het hem niet vergeven zijne personaadjen als ware
menschen te laten spreken en
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handelen; die het hem als eene misdaad aanwrijven niet al zijne helden als toonbeelden
van deugd en fijnen wereldtoon af te schilderen, den minst beschaafden niet gedurig
zesvoetige woorden en hoogdravende volzinnen in den mond te leggen, en een vijand
van gezwollenheid, bombast en wartaal, even als van gedwongenheid en gemaaktheid,
te wezen.
Ook onder hen, die zijnen schrijftrant op min of meer losse gronden hekelen, zijn
er die rechtzinnig, en anderen die niet rechtzinnig te werk gaan. Met de laatsten kan
niemand van hem vergen, dat hij zich bezig houde. Wat de rechtzinnigen betreft, hij
wil hun eens voor al zijne zienswijze openhartig blootleggen. Des noods zoude hij
kunnen volstaan met zich op Cervantes, Lesage, Fielding, Dickens, Auerbach,
Zschokke, Goethe, Georges Sand, Balzac, enz., te beroepen, in wier romans en
novellen, gelijk overigens in die aller groote novellisten van vroegeren en lateren
tijd, het gezonde realismus, de eenvoudige stijl en de zoogenaamde volkswoorden
zulke voorname rol spelen. Om echter nog beter te betoogen, dat zijn trant het gevolg
is zoowel van studie en overtuiging, als van karakter en gemoedsrichting, zal hij
vooreerst de toelichting vragen hier een paar aanhalingen in te lasschen.
Dat hij een voorstander is van het realismus in den goeden zin, het realismus onzer
voorvaderen, aarzelt hij niet te bekennen. Meer nog: hij meent, dat al de voorname
Nederlandsche schrijvers en kunstenaars van vroegere eeuwen het geweest zijn,
gelijk hunne opvolgers, willen zij den aard huns volks getrouw blijven, het
noodzakelijk moeten wezen. Ziehier wat hij de eer had dienaangaande op het VIIe
Nederlandsch letterkundig Congres, in 1862 te Brugge gehouden, te zeggen (...)’ (p.
ii-iii) [Hierop volgt de passage over het realisme dat zo oud is als de kunst zelf en
over de Nederlandse kunst die bij uitstek naturalistisch of realistisch moet worden
genoemd; zie 1862a].

1869
1869a

A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm],
‘Hetstandbeeld van Vondel’, Dietsche
warande 1869 (deel 8), p. 301-307.
Besproken in § 6.7 en op p. 290, 305 en
311.

1869b

P. Bruijn, ‘Buitenlandsche letterkunde.
Losse schetsen. Alphonse de Lamartine’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1869 I
(Wetenschap en belletrie), p. 268-278.
Besproken in § 6.8.

1869c

P. Bruijn, ‘Over bewegingen en nog iets’,
[o.a. over] De plannen van Peerjan, door
D. Sleeckx, De tijdspiegel 1869 I, p.
382-395. Besproken in § 6.8.
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1869.01 J.A.A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘De Vondelfeesten’, De Dietsche
warande 1869 (deel 8), p. 289-300.
‘'s Anderen daags in het Slot te Muyden naderden wij nog wat meer het l e v e n , en
het realisme was zoodanig op den weg hier eene gemakkelijke viktorie te gaan vieren,
dat wij de réserve hoorden beklagen, waarmeê Hooft en zijn gezelschap zich aan de
gasten openbaarden’ (p. 297).55
1869.02 A. Pierson, ‘De kunstenaar en het geweten’, Kunstkronijk 1869, p. 25-32,
35-39. Besproken op p. 315.
‘Gelijk wij (...) in de gewone samenleving menschen ontmoeten die volkomen
elkanders antipoden zijn, zoo valt het niet moeielijk onder geschiedschrijvers evenzeer
typen te ontdekken, die zich juist door tegenovergestelde eigenschappen kenmerken.

55

Thijm schreef voor de gelegenheid ‘Quintet te Muyden’, een ‘muziekdramatisch tableau
vivant’ (zie J.Th.M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in
de negentiende eeuw (1990), p. 7).
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Op het gebied der litteratuurgeschiedenis ken ik er twee die inderdaad tegenvoeters
mogen heeten. Ik bedoel Henri Taine en een der beminnelijkste persoonlijkheden
van onzen tijd, Alexandre Vinet. Vinet deed voor de Fransche wat Taine voor de
Engelsche letterkunde beproefde! Maar welk een verschil in opvatting en behandeling.
Verschil? Het woord is te flauw, welk een volmaakte tegenstelling. Taine is realist,
Vinet is idealist. Taine is Hogarth, Vinet is Rafaël. Taine teekent des menschen
zedelijke grootheid zoowel als zijn zedelijke ellende op een wijze waaruit blijkt, dat
beide voor hem even menschelijk zijn en door hem beschouwd worden als gelijk
gerechtigde uitingen van de menschelijke natuur. Vinet hecht zich vast aan het ideale,
althans aan het betere in den schrijver. Taine stelt zich tevreden met den schrijver te
ontleden om hem in al zijne deelen te laten zien. Vinet rust niet eer hij, als door een
chemische bewerking, het beste uit een schrijver te voorschijn heeft gehaald, en
beoordeelt daarna diens gebreken volgens een maatstaf die hem verleend wordt door
des schrijvers eigene deugden. Taine blijft onverschillig omtrent den indruk dien een
auteur bij ons te weeg brengt. Vinet bemint zijne auteurs en tracht ze ons te doen
beminnen. Eindelijk, Taine vraagt alleen wat de auteur geweest is. Vinet vraagt
bovendien wat de auteur heeft willen zijn’ (p. 26).56
1869.03 [anon.], ‘De Amsterdamsche tentoonstelling van 1868’, Kunstkronijk 1869,
p. 84-95. Besproken op p. 266.
‘Goed, maar dan mag ik op mijne beurt toch constateeren dat juist dientengevolge
de schilderijen, die niet kwaad, die zelfs mooi gedaan zijn, verreweg de overhand
hebben boven die, waarin eene oorspronkelijke gedachte, eene frissche opvatting,
eene kloeke en onafhankelijke uitvoering zichtbaar is. Dat het den meesten meer te
doen is om eene schilderij te maken, die er behagelijk uitziet, dan om een krachtigen
greep in de natuur eenvoudig en trouw te vertolken. Ge merkt dat ik het naturalismus
admitteer, dat ik berust in het tijdelijk verdwijnen van het idealistisch element in de
kunst; - ofschoon ik niet kan ontkennen dat ik, zeker par contre-coup, verlangend
begin uit te zien naar den kunstenaar die het goed recht van dat element weder eens
zal doen gelden. (...)
Is het genoeg een paar inderdaad zeer karakteristieke typen te vinden, ze geestig
weer te geven? Of zou hij, die er eene schilderij van maakt, ook gehouden zijn de
compositie wat minder onbehagelijk en met zijn realismus wat minder ostentatie te
maken?’ (p. 86)
‘“Misschien vindt ge dat van Debruyker's realismus beter. Het onderwerp reeds zal
uwe sympathie gewekt hebben”
“Er is toch wel iets overdrevens in om den millicien, die voor drie maanden in
dienst gaat, een blanke slaaf te noemen”, beweerde de heer des huizes’ (p. 88).
1869.04 Keerom [W. Doorenbos], ‘Bibliofagie’, [over] Grootmoeders geld, naar het
Engelsch van Frederik W. Robinson, De Nederlandsche spectator 1869, p. 156-159.
Besproken op p. 296.
56

Pierson vergelijkt Taine, schrijver van l'Histoire de la littérature anglaise, en de religieus
geïnspireerde Franse criticus Alexandre Vinet.
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‘De Duitscher vond die Engelschen te stijf, te onnatuurlijk, te weinig verheven.
Daarenboven schijnen velen de omstandigheden zoo alledaagsch, zoo weinig poëtisch
en worden er geene der zoogenaamde brandende quaestiën in behandeld, dat noch
het idealisme noch het realisme er geheel meê kunnen instemmen’ (p. 156).57

57

Doorenbos reageert op Duitse recensenten, die in afkeurende bewoordingen over Robinson
schreven.
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1869.05 Jan ten Brink, ‘Eene Quaestie van Middelbaar Onderwijs’, [over]
Chronologische handleiding tot de beoefening der Nederlandsche letterkunde (...),
door W.A. Elbert[s], Leeraar aan de Rijks-Hoogere Burgerschool te Zwolle, De
Nederlandsche spectator 1869, p. 234-239. Besproken op p. 314.
[Bij de vorming van een beschaafde burger uit de krachtige middenstand moet
evenwicht zijn tussen natuurwetenschap en letteren. Men moet toegeven dat] ‘de
wetenschap van den mensch in zijne verschillende associatiën van gezin, gemeente
en staat, in zijne verschillende uitingen van taal, kunst en letteren, even belangrijke
leerstof vormt als het schatrijke, heerlijk schoone terrein van de natuur. Doch deze
denkbeelden s c h i j n e n nog niet altijd op hun waren prijs te worden geschat. Men
stribbelt nog tegen, en mompelt over onpraktische gevoelsrichting, over de
onbeduidendheid eener studie der letteren, die tot niets pozitiefs, maar tot droomerij
aanleiding geeft - men eindigt natuurlijk met de waarde van alle letterkundige
scheppingen, met de beteekenis der gantsche kunst in 't gemeen te ontkennen.
Eene wederlegging van deze ultra-realistiesch-technische waereldbeschouwing
zal thands niet door mij worden beproefd. Zij draagt de kiem der ontbinding met
zich, en is, sedert haar intellektueele vader Hobbes haar voor 't eerst verkondigde,
reeds aanzienlijk afgenomen in levenskracht’ (p. 235).
1869.06 G., ‘Kunstnieuws’, [over] Die Galerie zu Braunschweig, etsen door William
Unger, Onze tolk 1869-1870, p. 109. Besproken op p. 259.
‘Vleijend voor onze Hollandsche school mag men het noemen, dat van de 18
onvergelijkelijke etsen in het album, veertien reproductiën van Hollandsche meesters
zijn. (...) [onder andere] het huwelijkscontract, door Jan Steen; (geheel uit het gewone
genre van den humorist, en met een romantisch tintje, dat bij den realistischen
kunstenaar verbazingwekkend is)’.
1869.07 A.C. Loffelt, ‘Shakespeare's Hamlet en Bara's herstelde vorst’, De tijdspiegel
1869 I, p. 474-503.
Over de Duitse reactie op de Shakespeare-studies van Gustav Rümelin, die in 1864
en 1865 verschenen als Shakespeare-Studien eines Realisten (p. 480-495).58
1869.08 Friedrich Spielhagen, ‘Fritz Reuter’ (vertaald door J.P.A.), De tijdspiegel
1869 I, p. 601-618. Besproken op p. 317 en 318.
[Spielhagen schetst de Voorpommerse landman als volgt:] ‘Hardnekkig aan het oude
hangende, uiterst wantrouwend tegen iedere nieuwigheid, achterdochtig tegen alles,
wat zich boven de sfeer van het alledaagsche verheft, menigmaal veel meer geneigd
tot vernederende, boosaardige berisping, dan tot warme lofspraak, taaie realisten,
58

Rümelin zet zich af tegen de Duitse esthetici die alleen zoeken naar een abstracte uitdrukking
voor het hoofdidee, en die alle elementen van het stuk met die hoofdidee in verband willen
brengen. Rümelin beweert dat Shakespeare zijn stukken in scènes opbouwde. Loffelt bespreekt
Rümelin uitvoerig, maar gaat niet in op het pseudoniem ‘Realist’ dat Rümelin aanvankelijk
voerde.
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vol scherp ongeloof tegen ieder profetisme, plomp in hun vormen, langzaam en
breedsprakig, kunnen zij een levendigen Zuidduitscher tot vertwijfeling brengen, en
zouden in het algemeen voor ieder, die hen niet beter kent, een menschenras van zeer
twijfelachtige beminnelijkheid zijn.
Voor wie ze echter meer van nabij kent, vertoonen zij zich in een geheel ander
licht.
Er is geen zoo onbeminnelijke trek, die niet zijne beminnelijke keerzijde heeft in
den taaien, conservatieven bodem van het hangen en kleven aan het eenmaal bestaande
en gebruikelijke, zijn echte huiselijkheid, trouwe vriendschap en hartelijke liefde
diep geworteld. De grondslag van dat koele,
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terugstootende wezen is een zeer gezond menschenverstand, waardoor het verbazend
moeielijk is, aan zulke lieden knollen voor citroenen te verkoopen, en waarvoor de
breedsprakigheid met haar gelukkig realismus het geschikste voertuig is. De zin voor
het schoone en verhevene is echter wel voorhanden, schoon die ook vaak diep
verborgen is’ (p. 605).
Onze ‘realistische eeuw’ (p. 608).
1869.09 F-x, ‘Een nieuwe bloem’, [over] Lief en leed, uit een kleine wereld, van
Christine Muller, De tijdspiegel 1869 II, p. 356-359. Besproken op p. 294.
‘In langen tijd hebben we geen Hollandsch boek gelezen dat ons meer aantrok dan
Christine's Lief en leed. (...) Men vindt hier geen zweem van die
Engelsch-Amerikaansche ziekelijkheid, of Fransche overprikkeling, beide even
verderfelijk voor een gezond zedelijk leven, maar een frisschen godsdienstigen geest,
en een gezonde en reine fantasie. Geen realisme dat walging baart, en geen idealisme
dat ons mannetjes in de maan teekent, treffen wij er aan, maar toestanden aan de
werkelijkheid ontleend, personen genomen uit het leven, met hun gebrekkige deugden
en hun deugden niettegenstaande hunne gebreken’ (p. 356-357).
1869.10 H.J. Polak, ‘Nog een literarische fantasie’, [o.a. over] Litterarische fantasiën
1868 (2 dln.) en Lidewyde, van Cd. Busken Huet, De tijdspiegel 1869 II, p. 36-58,
457-471. Besproken op p. 295 en 312.
[Naar aanleiding van Lidewyde rees bij het publiek] ‘Verontwaardiging, dat dezelfde
man, die in April 1864 den heer Koetsveld realistische neigingen verweten, die in
diens novelle: Schijn bedriegt, een wel wat hooggekleurde plastische schildering
afgekeurd had, zelf vier jaren later zijn naam plaatst onder een werk, waaruit een
kennelijk welbehagen spreekt in het schilderen van nudité's, die voluptueus bedoeld,
maar inderdaad walgelijk zijn’ (p. 458).59
1869.11 J. Hoek. ‘Vertaalde romans’, [o.a. over] De Newcomes. Gedenkschriften
van eene allerdeftigste familie, van W.M. Thackeray, Vaderlandsche letteroefeningen
1869 III (Historie en binnenlandsche bibliographie), p. 25-38. Besproken op p. 311.
‘(...) evenmin (...) neemt hij de toevlucht tot die laffe romantische
onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden, noch tot die tours de force, om verwarde
intrigues tot eene ontknooping te brengen; - ik zoude haast zeggen: tot die vulgaire
Romanschrijvers-kunstjes, die zoo menig boek quasi boeijend maken. Thackeray is
ethisch realist, maar over zijn werkelijkheid ligt een dichterlijk waas; hij is te gelijk
zielkundig en zedekundig; en daarbij zoo fijn, zoo kiesch, dat niemand onder het
lezen van zijne boeken behoeft te blozen’ (p. 36).60
59

60

Polak doelt op de recensie die Busken Huet schreef over Fantasie en waarheid, door C.E.
van Koetsveld, De gids 1864 II, p. 313-343. De desbetreffende passage is hierboven geciteerd
onder nummer 1864.05.
De term ‘ethisch realist’ betekent hier precies het omgekeerde van wat hij bij P.H. Hugenholtz
(zie Deel II, § 7.1) betekent, namelijk in ethische zin neutraal.
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1869.12 J. Hoek, [o.a. over] Wie zal 't zijn, van Arthur Locker, Vaderlandsche
letteroefeningen 1869 III (Historie en binnenlandsche bibliographie), p. 500-510.
Besproken op p. 304 en 310.
‘LOCKER is en blijft waar en natuurlijk van 't begin tot aan 't einde: hij is realist, maar
in dien zin, dat hij het leelijke der realiteit slechts aanduidt, het schoone en goede
slechts een weinigje idealiseert. Hij zegt zelfs, ons niet in aanraking te brengen “met
engelachtige of duivelachtige wezens, maar alleen met gewone mannen en vrouwen”
en “geen verschrikkelijke straffen te vermelden en van den anderen kant ook geen
bovennatuurlijke zegepralen te beschrijven” (...)’ (p. 505).
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1869.13 Julian Schmidt, ‘Iwan Turgenjew’, Wetenschappelijke bladden 1869 II, p.
207-244 (uit: Preussische Jahrbücher). Besproken op p. 298, 306, 311 en 316.
‘Deze tweeslachtigheid is der russische letterkunde in 't algemeen eigen. De kleur
en de geheel ideale vlucht van denkbeelden en gewaarwordingen van Puschkin, den
eersten dichter van eenige beteekenis van het moderne Rusland, werd door het
voorbeeld van Lord Byron bepaald: de stof van zijn gedichten daarentegen was een
gevolg van een oplettende en nauwgezette beschouwing van het russische leven. De
geheele russische letterkunde heeft dit realistisch karakter behouden. Meest altijd
heeft zij behalve een theoretische ook een praktische strekking: zij tracht het hare
bij te dragen, om den feitelijken toestand te verbeteren en stelt dien daarom
nauwkeurig voor zoo als hij werkelijk is. Het schijnt, dat haar opmerkingstalent, haar
blik voor de kleine bijzonderheden van het leven scherper is dan bij onze novellisten’
(p. 215).
‘Het is (...) van beteekenis voor een dichter, dat hij met het genre, dat is te zeggen
met de beschouwing en voorstelling van het dagelijksch leven, begint, want het
bewijst, dat zijn talent een bepaalde richting heeft, en deze blijft ook in zijn latere
groote stukken eenigszins doorstralen. In de geschiedkundige werken van Jean Paul,
Dickens en Thackeray, die evenals Turgenjew met losse schetsen begonnen, vindt
men iets van het genre terug, terwijl bijvoorbeeld Schiller, die met de ideëele of
denkbeeldige beschouwing begon, ook in zijn latere realistische stukken niet geheel
en al van dat realisme los wordt. Over de tegenstelling dier beide richtingen is veel
gesproken; ik zal trachten haar uit een nieuw gezichtspunt duidelijk te maken.
Dat het realisme, dat is te zeggen de beschouwing van menschen en zaken zooals
zij in het leven voorkomen, voor den dichter onontbeerlijk is, behoeft tegenwoordig
geen betoog. Maar die beschouwing uit zich in twee verschillende vormen.
Sommigen slaan heel bedaard de uitingen des karakters gade, totdat zij den
innerlijken grond en drijfveer ontdekken, waaruit zij al de bijzondere verschijnselen
van zijn leven kunnen verklaren. Hebben zij eenmaal dezen grondtrek gevonden,
dan kunnen zij naar goedvinden het beeld verder uitwerken. Het karakter zal nooit
met zich zelf in tegenspraak komen.
Anderen hebben reeds vooruit een bepaalde type in hun gedachten en zoeken in
de buitenwereld naar vormen om het in hun gemoed levend ideaal voor te stellen.
Zij ontleenen deze trekken niet aan een en dezelfde figuur, zij oogsten overal. Bij
deze dichters wordt dikwerf meer geest en ontwikkeling aangetroffen; maar hun
figuren komen niet altijd op haar eigen beenen te recht.
Het spreekt van zelf, dat ook dit onderscheid slechts betrekkelijk is, dat er geen
schrijvers zijn, die in bovengenoemden zin uitsluitend realist of idealist zijn; maar
als men Frits Reuter eens met Jean Paul vergelijkt, zal men zien, waarin dit
onderscheid bestaat. Beiden kan men realisten noemen voor zooverre zij vele
bijzonderheden van het dagelijksch leven voorstellen, maar de grondvorm van hun
karakterbeschrijving verschilt. Frits Reuter behoort tot de eerstgenoemde, Jean Paul
tot de tweede klasse. Naast Frits Reuter plaats ik Jeremias Gotthelf, naast Jean Paul
Berthold Auerbach. Deze heeft wel is waar eerst door zijn genrebeelden naam
gemaakt, maar hij begon niet met het genre, doch met het ideaal, niet met “Iro der
Heirle”, maar met Spinoza, en er is in al zijn figuren van boven iets dat aan Spinoza
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doet denken, terwijl J. Gotthelf, voor 't geval hij Spinoza zou geschilderd hebben,
toch in elk geval een geidealiseerden Bernschen priester zou geschetst hebben.
Turgenjew behoort tot de eerste klasse, maar in zijn veel bewogen leven heeft hij
de wereld van een ruimer standpunt beschouwd’ (p. 222-223).
‘De geheele levensloop van den man, als hij naar den gewonen regel leeft, is een
gevolg van de wetten van zijn denken en willen. In het leven van de vrouw is deze
wet als 't ware gebonden: de verschillende draden van gevoelen en denken zijn in
haar gemoed zoo veelvuldig ineen gevlochten, dat men het raadsel in 't geheel niet
kan bediepen. Dit is ten minste de opvatting der moderne realisten. Nog nooit is het
mystieke der liefde zoo scherp aangetoond als tegenwoordig’ (p. 227).
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‘Turgenjew weet alle teedere uitingen der liefde op te sporen en voor te stellen, en
zich van al het gemeene te onthouden: ondanks zijn realisme, is hij nooit plat, zelfs
niet als hij zich op glibberig terrein begeeft’ (p. 228).
‘De tegenstellingen van den ouden en den nieuwen tijd worden door twee
hoofdpersonen voorgesteld: Paulus Kirsanof de edelman, en Eugenius Bazarof de
demokraat. Beiden zijn voortreffelijk met een humoristische tint geschilderd. Juist
om die reden heeft het boek veel aanstoot gegeven; zoowel de idealisten als de
materialisten beschuldigden den schrijver, dat hij hen belasterd of voor het minst in
een bespottelijk daglicht gesteld had. (...)
(...) geen partij behoeft zich voor een Bazarof te schamen. Hij spreekt wel is waar
- zooals dit bij ieder nieuw opkomend beginsel pleegt te geschieden en geheel
overeenkomstig de verbitterde stemming van zijn gemoed - met een onbetamelijk
cynisme over al de gedaanteverwisselingen der romantiek, maar toch is hij, zooals
anderen hem noemen en hij zich zelf gaarne hoort noemen, niet een Nihilist, maar
een Realist (...).
In dien zin is Bazarof een nihilist. Het niets is geenszins het doel, waarnaar hij
streeft: hij wil alleen ruimte maken, zich van de nolle abstracties losmaken om de
zaken te zien zooals zij wezenlijk zijn, de conventioneele vormen afschudden om
tot de ware oorzaken door te dringen’ (p. 236-238).61
1869.14 [anon.], ‘Kunst en zedelijkheid’, [over] Le sentiment de la nature avant le
Christianisme en Le sentiment de la nature chez les modernes, beide door Victor de
Laprade, Wetenschappelijke bladen 1869 III, p. 276-306, 317-340 (uit: Westminster
review).
‘De schoonheid van het booze door slechts enkele schrijvers tot dogma verheven, is
in de praktijk door fransche schrijvers van de realistische en romantische school met
zelfzame eenparigheid erkend. Door den besten onzer jongere dichters [Swinburne]
evenaard, (...) is het èn in theorie èn in praktijk gehuldigd.
(...) Dezelfde gronden, welke het bewijs leveren dat het niet de zaak van de kunst
is de zedelijkheid te bevorderen, bewijzen ook dat het haar zaak niet is, gemis aan
zedelijkheid te bevorderen. Met haar wederzijdsche onafhankelijkheid is een vijandige
betrekking evenmin bestaanbaar als een verbond’ (p. 334).
1869.15 Ath. Coquerel fils, Rembrandt et l'individualisme dans l'art. Conférences
faites à Amsterdam, Rotterdam, Strasbourg, Reims et Paris. Paris/ Genève 1869.
Besproken op p. 259.
‘Quant à l'invention enfin, le procédé de Rembrandt ressemble à celui que me faisait
remarquer un jour en Shakespeare ce peintre d'une âme si élevée, d'une imagination
si poétique, Ary Scheffer. D'où vient, demandait-il, que, même en créant des
personnages ou des situations fantastiques et impossibles, Shakespeare reste vrai,
intéressant, touchant, riant ou effrayant à son gré, et toujours acceptable pour l'esprit
de ses lecteurs dans ses inventions même les plus chimériques? C'est qu'au lieu de
prendre l'abstraction pour point de départ et d'inventer ensuite une forme afin d'en
61

Schmidt bespreekt hier Vaders en zonen.
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revêtir une idée, Shakespeare commençait par observer le réel, l'étudier à fond, s'en
rendre maître; et c'était ensuite la réalité agrandie, éclairée, transformée à son gré,
qui s'idéalisait dans son imagination. Cette marche est celle que Rembrandt a toujours
suivie; c'est par ce chemin qu'il est arrivé si haut.
Du rest, infatigable inventeur, il n'était jamais las de créer. (...)
D'après tout ce qui précède, on peut se demander dans quel rang, parmi les artistes,
il faut placer Rembrandt; pour employer le langage des classifications usitées de nos
jours, faut-il le mettre parmi les réalistes ou le compter au nombre des adeptes de
l'idéal? Chacun peut être tenté de répondre à cette question selon ses préférences et
ses goûts. Il est impossible de nier qu'à certains égards Rembrandt ne soit réaliste au
plus haut degré, jusqu'à l'excès; il paraît professer le principe qu'il n'existe pas de
non-
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valeurs dans la nature, et qu'un sujet quelconque, un modèle insignifiant ou laid, ne
demandent, pour devenir intéressants, qu'à être traités avec un art supérieur. Aussi
ne recule-t-il devant aucun détail repoussant ou ignoble, devant aucune laideur ni
morale, ni physique (...). Je dois avouer qu'à cet égard il me semble quelquefois se
laisser entraîner au delà de toutes les bornes’ (p. 64-67).
‘Enfin, dans la vaste composition dont Jean-Baptiste est le centre, il pouvait être bon
de marquer qu'au milieu d'une foule venue de loin, amassée de tous côtés, il se passe,
en dehors du groupe principal, des incidents imprévus et divers; mais n'est-ce pas
pousser par trop loin à cet égard le naturalisme que de nous faire assister, dans un
coin du tableau, à la naissance d'un enfant trop pressé de venir au monde? Ceux qui
prétendent que la peinture doit reproduire toutes choses sans choix ni exclusion
seraient bien difficiles si d'aussi grandes audaces ne leur suffisaient pas pour
reconnaître notre peintre comme réaliste au plus haut degré’ (p. 69-70).
1869.16 B. van Meurs, De roman I. 's-Hertogenbosch 1869. Tweede druk.
(Afzonderlijke uitgave van Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig
gebied; 1869: 5.)62 Besproken op p. 294.
‘Wat mij echter het diepst grieft, is dat ook in o n z e letterkunde zich meer en meer
vertoont wat P r o f e s s o r v a n O o s t e r z e e noemt “eene kennelijke neiging tot
eenzijdig Realisme, dat zelfs hier en daar tot Materialisme is overgegaan”. “Is er niet
een ultra-realisme” - zoo vraagt hij - dat met den paradoxen regel der Romantiek:
Le beau, c'est le laid' het helaas, maar al te ernstig schijnt te nemen (...)? (...)’.63

1870
1870a

P.H. Hugenholtz, Jr., ‘Godsdienst en
letterkunde. Eene voorlezing’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1870 II
(Wetenschap en belletrie), p. 603-629.
Besproken in § 7.1 en 7.5 en op p. 298,
307, 308, 311 en 312.

1870b

Alleh [Marcellus Emants], ‘Een tweetal
brieven’, Quatuor 1870, p. 41-43, 49-50.
Besproken in § 7.2 en op p. 311.

1870c

Emilio Gioberti, ‘Het realisme in kunst
en letteren’, Wetenschappelijke bladen
1870 II, p. 399-424. Besproken in § 7.3
en op p. 276, 277, 290, 294, 295, 297,
298 en 311.

62
63

Zie voor aflevering II en III respectievelijk 1870.26 en 1871.26.
Zie voor Van Oosterzee: 1867a.
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1870d

Jan ten Brink, ‘Een nederlaag van het
letterkundig Realisme’, [over]
L'Éducation sentimentale. Histoire d'un
jeune homme, van Gustave Flaubert, De
Nederlandsche spectator 1870, p. 77-79,
93-96, 126-129, 134-135. Besproken in
§ 7.4 en op p. 307, 308 en 311.

1870e

Dr. B. Tideman Jzn., Ahasverus. Zwolle
1870. Besproken in § 7.7.

1870f

P.A.S. van Limburg Brouwer, ‘De
Kaballa’, De gids 1870 III, p. 1-32.
Besproken in § 7.7.

1870g

v.L.B. [P.A.S. van Limburg Brouwer],
‘Weer een joden-kwestie’, [over]
Ahasverus. Een woord aan Dr. B.
Tideman Jzn., Predikant te Hoorn, van
S.J. Moscoviter, Secretaris der
Nederlandsche Israëlitische Gemeente te
Rotterdam, De Nederlandsche spectator
1870, p. 198-199. Besproken in § 7.7.

1870h

C.M. Vos, [over] Ahasverus, door Dr. B.
Tideman Jzn, Vaderlandsche
letteroefeningen 1870 III (Historie en
binnenlandsche bibliographie), p.
207-216. Besproken in § 7.7.
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1870i

W.F.T. [W.F. Thooft], ‘De joden en de
muziek’, [over] Ahasverus, van Dr. B.
Tideman Jzn. en Ahasverus. Een woord
aan Dr. B. Tideman Jzn., van S.J.
Moscoviter, Caecilia. Algemeen
muziekaal tijdschrift van Nederland 27
(1870), p. 93-96, 101-104. Besproken in
§ 7.7 en op p. 265, 295, 307 en 324.

1870.01 [anon.], ‘Tentoonstelling van teekeningen van levende meesters in Arti
et Amicitiae’, Algemeen handelsblad 21 en 26 april en 4, 13 en 22 mei 1870.
Besproken op p. 281.
‘Een teekening van J. Hend. Weissenbruch, te 's Gravenhage, eischt om het kloeke
realismus bijzonderen lof’ (13 mei).
1870.02 [anon.], ‘Arti's tentoonstelling van schilderijen’, Algemeen handelsblad 19,
27 en 29 november 1870. Besproken op p. 281.
[Over: ‘Ondergaande zon te Scheveningen’, van Mesdag:] ‘Hier ontmoeten wij vóóral
het streven naar waarheid; het is een wedstrijd met de natuur, om haar even kloek
en pittig op het doek te brengen, als zij zich in werkelijkheid vertoont. De heer Mesdag
is een realist quand même, die een scherp oog en een stout penseel tot zijn dienst
heeft. Als het natuurtooneel, dat hij zich heeft voorgenomen op het doek te brengen,
schoon is, honderd tegen een, dat het dat aantrekkelijke en imposante ook op zijne
schilderij zal bezitten’ (29 november).64
1870.03 S. Gorter, ‘Over de jongste tentoonstelling in Arti et Amicitiae.
Tentoonstelling van schilderijen enz. van levende meesters in Arti et Amicitiae, te
Amsterdam’, De gids 1870 I, p. 33- 92. Besproken op p. 269.
‘(...) als er van waarheid en trouw sprake is, dan moet erkend worden, dat de
landschapschilders van heden de voorvaderlijke traditie niet verloochenen. Bijna
zonder uitzondering moet hun deze lof worden geschonken, dat het hun met de ware
natuurlijkheid in de natuur ernst is. Doch waarheid en waarheid zijn twee. Volkomene
waarheid, indien zij wenschelijk ware, is alleen te bereiken door den werktuigelijken
arbeid der photographie Het werk van den kunstenaar, ook van den brutaalsten realist,
heeft altijd iets van hem zelven, van zijne ziel medegekregen’ (p. 74).
1870.04 S. Gorter, ‘De verkiezingsroman’, [over] Zóó wordt men lid van de Tweede
Kamer. Een Hollandsche verkiezingsroman, van Henry van Meerbeke [Mr. W.R.
van der Aa]. Tweede, herziene druk, De gids 1870 I, p. 326-351. Besproken op p.
310.

64

In dezelfde aflevering spreekt de recensent ook over het ‘brutaal naturalisme’ van Mesdag,
en op 19 november over het ‘kloeke naturalisme’ van dezelfde schilder.
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[De hoofdpersoon, het Tweede-Kamerlid Frits krijgt brieven waarin wordt gevraagd
om zijn standpunt over het belastingstelsel, het cultuurstelsel, het communaal
grondbezit, het consignatiesysteem en het onderwijs. Frits verscheurt deze brieven.]
‘Dat was voor Frits zeer gemakkelijk en dat was zeer gemakkelijk voor den auteur.
Beiden waren er mee verlegen. De auteur was een te groot realist om die vragen niet
te laten doen, die hij wel wist dat moesten gedaan wezen in het geval dat hij opvoerde.
Maar zij wierpen zijne fictie omver en daarom beantwoordde hij ze niet.
De fictie, dat de verschillende partijen in het land waar men lid van eene Tweede
Kamer kan worden, zelve niet weten wat zij willen en in algemeene termen in den
grond dezelfde algemeenheden als beginselen vooropstellen, is met hare telkens
wederkeerende formules: bevordering van welvaart, aankweeking van voorspoed
onder alle standen, enz., enz. voor het komisch effect onbetaalbaar. Maar zij is te
zeer eene fictie. Zij schaadt aan den indruk van het boek’ (p. 350-351).
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54 Reproduktie naar J. Weissenbruch, ‘Achterstraat’
Lithografie, (20, 5 × 15, 4 cm), Kunstkronijk 1870, t.o. p. 50
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1870.05 Joh. C. Zimmerman, ‘Circe’, De gids 1870 I, p. 507-532. Besproken op p.
299.
‘Jules Janin (...) [steekt] ruiterlijk en openhartig zijn Circe in het gewaad (...) van
eene fransche marquise, vrouw van een franschen prefekt, française en parisienne
van top tot teen. Ik heb eerbied voor dien moed en voor dat realisme, maar ik heb
nog meer sympathie voor de oorspronkelijkheid en natuurlijkheid zijner voorstelling
en voor het frissche, poëtische waas, dat hij over deze werkelijkheid heeft weten uit
te spreiden, en waardoor zijn verhaal ook nog andere aantrekkelijkheden bezit dan
de schildering van eene variëteit der koude coquette’ (p. 509-510).
‘Het is verkwikkelijk tegen het brutale realisme van onzen tijd een product te
vergelijken van een ouderen auteur, die smaak en decorum genoeg bezit om te weten,
dat de sluiers zijn gegeven om gebruikt te worden, en dat men duidelijk en plastisch
kan zijn, zonder iedere walgelijke trivialiteit con amore te ontleden. Zelfs het mystieke
waas, dat hij over de gelijkheid van lotsbedeeling tusschen zijn held en diens
geboortestad heeft gespreid, draagt er toe bij om ons in reiner spheren te verplaatsen.
Dit slachtoffer is niet vulgair; deze Circe schittert niet door hare triomfen, maar haar
karakter, haar koude zelfzucht, haar onscrupuleuse ijdelheid zijn met juistheid
beschreven, en zij slaat een donkere schaduw over het boek, zonder een zwarte vlek
te vormen’ (p. 522).65
1870.06 Victor de Stuers, ‘Mr. C. Vosmaer's Rembrandt van Rijn’, [over] Rembrandt
Harmensz. van Rijn. Ses précurseurs et ses années d'apprentissage, en Rembrandt
Harmensz. van Rijn. Sa vie et ses oeuvres, beide van C. Vosmaer, De gids 1870 III,
p. 277-292, 509-524. Besproken op p. 259.
‘Het is toch vooral Elsheimer, die er mede begon, de bijbelsche en mythologische
tafereelen, - welke later aan Rembrandt zoo talrijke onderwerpen voor stift en penseel
leverden, - op een wijze voor te stellen, die geheel afweek van de tot nog toe
aangenomene. Terwijl men die vroeger steeds weêrgaf in denkbeeldige en geheel
conventioneele figuren, die zich met ideale kleeding in een fantastisch landschap
bewogen, beproefde hij ze nader tot de werkelijkheid te brengen; hij schilderde
mannen van zijn tijd, te midden van de landschappen, die hij voor zich had: hun
bewegingen, hun gewaarwordingen drukte hij uit alsof het die van zijn medemenschen
waren. Vandaar dat zijn kunstgewrochten treffender tot den toeschouwer spraken,
omdat deze terstond met het voorgestelde gemeenzaam werd, omdat hij geen
inspanning behoefde om het tafereel te begrijpen.
Dit realistische kenmerk nu is ook een der hoofdtrekken van Rembrandt's karakter:
het brengt een eenvoudigheid en een naieveteit voort, die in de menschelijke natuur
ongetwijfeld sympathie moeten opwekken, doch die het gevaar doen loopen, dat men
te uitsluitend de bloote uitdrukking der natuur zoekt te verkrijgen, en zoo doende
soms tot trivialiteit kan vervallen; aan dit gevaar is, gelooven wij, ook Rembrandt
niet altijd geheel ontkomen’ (p. 287).
65

Zimmerman doelt onder andere op de vulgariteit van ‘Circe’ Lidewyde, de hoofdpersoon
van Busken Huets gelijknamige roman.
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1870.07 Jan ten Brink, ‘Eene overwinning van den germaanschen geest’, [over] Der
König von Sion. Epische Dichtung in zehn Gesängen, van Robert Hamerling, De
gids 1870 III, p. 430-487. Besproken op p. 310.
‘(...) Gallië, steeds dieper dalend naar de afgronden van het caesarisme, van het
realisme, van het zedelijk skepticisme en nihilisme, van de ras gewonnen en schielijk
verkwiste fortuinen, van beursspekulatiën en zelfmoord, van muskus en veile deernen’
(p. 431).
‘(...) de aartsréalist, Gustave F[l]aubert’ (p. 432).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

445
1870.08 A.D. Loman, ‘Ferdinand Christian Baur’, [o.a. over] Ferdinand Christian
Baur. Volledig en critisch overzicht van zijn werkzaamheid op theologisch gebied,
door W. Scheffer, De gids 1870 IV, p. 201-245. Besproken op p. 315.
‘Het vonnis van hypercritiek, van partijdige historie-constructie, in den aanvang bijna
algemeen over dezen geleerde uitgebracht, is nog niet door allen herroepen. Als wij
Baur's fanatieke tegenstanders (...) buiten rekening laten, dan blijft er nog een ander
soort van antagonisten over, die zich van hem meenen te kunnen afmaken, door de
opmerking, dat dezen criticus niets minder ontbrak dan “historische onpartijdigheid”.
Zij stellen zich den man voor als een slachtoffer zijner filosofische vooroordeelen.
Die ongelukkige, meenen zij, had zich nu eenmaal aan het Hegelianisme verkocht,
en nu kon hij geen andere realiteit in de historie meer erkennen dan die, welke in het
aprioristische stelsel dezer idealistische school paste. Zoo weinig zin had hij voor
het feitelijk-concrete en individueele, dat hij op onmeêdogende wijs met de historische
bescheiden handelde, en de data en facta tot Hegelsche begrippen verwrong, of ze
althans met een Hegelsche saus overdekte, die ze wansmakelijk maakte voor allen,
wier gehemelte nog in normalen toestand verkeerde.
(...) Het scheen wel, dat die heeren realisten zich de moeite niet hadden gegeven,
om zijne schriften en die van Hegel behoorlijk te lezen’ (p. 236-237).
1870.09 [anon.], ‘Géricault’, Kennis en kunst 1870, p. 233-238. Besproken op p. 273
en 277.
‘Thans erkent men in zijn schepper [Géricault, de maker van “Het vlot van de
Medusa”] een van de grootste baanbrekers der nieuwe kunst, en in dit doek het
manifest van eene revolutie in de schilderkunst. Het moderne gevoel ontwaarde de
behoefte, bij de schoonheden van vorm en gedachte, de uitdrukking van nieuwe en
diepere gemoedsbewegingen te voegen, en nog meer tot de uitdrukking van het
menschelijke, de humaniteit te naderen. Die denkbeelden gaven zich lucht in het
jonge geslacht van kunstenaars en schrijvers. Dat zij ook Géricault vervulden, bewijst
niet alleen dit treffende tafereel, maar ook de twee groote composities waarover hij
daarna peinsde: de slavenhandel en de opening van de gevangenis der inquisitie. Op
dien weg, waar velen gevallen zijn, 't zij door sentimentaliteit, 't zij door een te grof
realisme, is Géricault krachtvol, dichterlijk, in één woord een gezond kunstenaar
gebleven. Maar dat alles hebben toeschouwers en salon-beschrijvers van zijn tijd
niet ingezien’ (p. 235).
1870.10 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Louis Royer’, Kunstkronijk 1870, p. 9-13. Besproken
op p. 277 en 290.
‘De meesters van Royer [de heren Van Geel en De Noter uit Mechelen] werden, bij
hunne minachting voor de kunst der middeleeuwen, dan ook niet bezield door eene
diepgewortelde vereering van de edelste openbaring der stoffelijke gratie; ook niet
geheel door eene licht verklaarbare gehechtheid aan akademische kànons, maar veel
meer door een geanticipeerd, of liever geretardeerd realisme, dat zij aan Rubens, den
alverblindenden Vlaming, dankweten’ (p. 10).
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‘(...) het aangekleed realisme heeft hij [L. Roijer] nooit in zich opgenomen. Hij
waardeerde toch hoog Meissonier en de Duitsche moderne genre-schilders; maar
zelf deed hij aan zulke kunst niet, en matig slaagde hij in de afbeelding der
“broekskens” en schoenen met “strikskens” van onze beroemde Nederlanders. Dat
het menschbeeld, in zijne edelste, vooral grieksche, verschijningen, voor hem dan
ook steeds punt van uitgang bleef, spreekt van zelf, en geene drapeering liet hij toe,
die de herinnering verzaakte van het lichaam, waar zij om heen hing’ (p. 12-13).
1870.11 W. Bürger [Th. Thoré], ‘Het nieuwe streven der kunst’, Kunstkronijk 1870,
p. 44-47, 49-51. Besproken op p. 340.
‘De mensch bestond in de vroegere kunsten niet; die moest nog ontdekt worden. (...)
Een enkele uitzondering, te meer kenmerkend omdat zij blijvend en diep geworteld
was, wordt in de kunstgeschiedenis waargenomen: - bij de Hollanders.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

446
In tegenstelling met den ouden geest der Latijnen, heeft de germaansche geest zich
nooit laten begoochelen door overleveringen die hem vreemd waren. Het noorder
ras is niet genegen den mensch te verschuilen achter den god en den heros.
Ook zijn de Nederlanden, niettegenstaande den aandrang der latijnsche beschaving,
duurzaam gehecht gebleven aan de aarde en de menschelijkheid.
Die realistische type, die daarom volstrekt niet ondichterlijk is, had Nederland
gedurende de middeneeuwen reeds bewaard, en dat vormt de oorspronkelijkheid van
zijn groote mannen der 15de eeuw, de van Eycken en Memlinc bijvoorbeeld’ (p.
46-47).66
‘Waar, bij welk volk, vindt gij een nauwkeuriger geschiedenis, eene die naïver en
geestiger en levendiger is, dan deze geschilderde geschiedenis van zeden en daden?
Deze schilderkunst heeft de geschiedenis der Nederlanden, en in zekere mate der
menschheid afgebeeld.
En toch is dat alles tot heden beschouwd als “kleine kunst”, als “genrekunst”, en
die “kleine meesters”, Rembrandt zelf! als grove naturalisten, die maar in de
achterhoede staan van de “groote” europesche kunst. (...)
Neen, de mensch om den mensch is bijna nooit behandeld in volle mate en naar
zijn verdienste, behalve door dezen zoon des leidschen molenaars [Rembrandt], door
eenige der genoemde realisten en door eenige zonderlingen van onzen tijd’ (p. 49).
1870.12 Dr. Jan ten Brink, ‘Van Parijs naar Sybaris. Eene kunstreize van een
legitimist’, [over] De Paris à Sybaris. Études artistiques et littéraires sur Rome et
l'Italie méridionale, 1866-1867, van Léon Palustre de Montifaut, Kunstkronijk 1870,
p. 76-80, 81-88. Besproken op p. 259.
‘Nu volgt eene zeer strenge veroordeeling van de Renaissance der XIVde eeuw. De
kunst moest schipbreuk lijden bij de slaafsche navolging der natuur, moest tot een
realisme ontaarden, 'twelk eenmaal tot het verderfelijkst sensualisme zou voeren’
(p. 82).
‘Het italiaansche landschap met de nieuw-testamentische figuren schijnt den
smaakvollen kunstkritikus [Palustre] niet te hinderen - doch wij Nederlanders hebben
naar het oordeel der meeste zijner landgenooten eene zoo sterk sprekende overhelling
naar réalisme, dat ik thands er maar even den vinger op plaats’ (p. 85).
1870.13 J.A. Alberdingk Thijm, ‘De chronijken van den huize Van Berkele’,
Nederland 1870 I, p. 3-25, 189-214. Besproken op p. 300.
‘Het realisme (in de hedendaagsche beteekenis van het woord) heeft ook zijne goede
zijde: het vult de voorstellingen, die wij ons van het verledene maken, met elementen
66

Het stuk is ondertekend: Brussel, 1857. Op p. 48 worden in dezelfde jaargang van de
Kunstkronijk in de rubriek ‘Kunstnieuws’ enige regels gewijd aan het overlijden van
Thoré-Bürger, die met zijn strijd voor ‘de menschelijke, natuurlijke kunst, voor de vranke,
oorspronkelijke schilders, tegen de conventies van den ouden stijl, de akademie, de valsche
dusgenaamde hooge kunst’ de eer van de Nederlandse kunst herstelde en tevens de richting
aangaf voor ‘de kunst der toekomst’.
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aan, die er, zelfs bij eene aesthetische opvatting der geschiedenis, niet in mogen
ontbreken.
Met het realisme in de Beeldende Kunsten hangt de afkeer, dien men van l'histoire
bataille en van de politische geschiedenis der v o r s t e l i j k e s t a m h u i z e n heeft
opgevat, innig samen. Het zijn realistische neigingen, die ons, vóor alles, de
geschiedenis der b e s c h a v i n g doen beoefenen, en ik wil, in de mate mijner
krachten, meêwerken om tot de kennis dezer geschiedenis iets bij te dragen’ (p. 4).67

67

Onder invloed van de Engelse historicus H.Th. Buckle maakt in deze jaren het streven naar
een ‘geschiedenis der beschaving’ grote opgang.
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1870.14 [anon.], ‘Geleende veeren’, De Nederlandsche spectator 1870, p. 51.
Besproken op p. 310 en 311.
De Duitse roman Was ist Warhheit?, van Adolf Glaser, is in de Duitse pers geprezen
om zijn ‘prächtig launigen Realismus’. De roman blijkt grotendeels overgeschreven
uit J.J. Cremer en J. Gram.
1870.15 [anon.], ‘Duitschers en Nederlanders’, [over] Plaudereien über Holland und
seine Bewohner, van Dr. Sicherer, De Nederlandsche spectator 1870, p. 81-83, 96-98,
129-131. Besproken op p. 302.
‘De auteur heeft (...) de vrijheid van een los reisgesprek in het eerste deel zoo
realistisch voorgesteld, dat hij zijne gesprekvoerende personen somtijds van den hak
op den tak laat springen en dan eenige bladzijden verder weder op het aan de orde
zijnde onderwerp terugkomt. Hoewel nu die losheid van gesprek zeer juist is
uitgevoerd, heeft toch de lezer somtijds moeite om zijne gedachte bij het onderwerp
te bepalen’ (p. 97).
1870.16 Keerom [W. Doorenbos], ‘Bibliofagie’, De Nederlandsche spectator 1870,
p. 341-343.
‘Een weinig scepticisme zal geen kwaad doen, nu het woord realisme op velen
betooverend schijnt te werken’ (p. 341).
1870.17 C.V. [Carel Vosmaer], ‘Thomas Simon Cool’, De Nederlandsche spectator
1870, p. 354-356. Besproken op p. 271, 273 en 281. Zie ook Afb. 14 en 27.
‘Men ziet, de schilder die met groothistorische kunst aanving, deed hier een greep
uit het meest alledaagsche leven, en voerde dien uit met gezond realisme, zoowel in
opvatting als in kleur’ (p. 355).
1870.18 J.d.W.v.C. [Jacob de Witte van Citters], ‘Shakespeare over den
tegenwoordigen oorlog’, De Nederlandsche spectator 1870, p. 395-396. Besproken
op p. 259.
[Teniers, Ostade of Jan Steen] ‘die realistische meesters’ (p. 396).
1870.19 Mr. J.N. van Hall, ‘A propos van een middelbare school voor meisjes te
Utrecht’, Onze roeping. Orgaan voor de Nederlandsche vrouw 1870, p. 54. Besproken
op p. 315.
‘Er is een klip te vermijden bij de inrichting van ons middelbaar onderwijs voor
meisjes: de eenzijdigheid. Naast het realistisch streven naar wat onmiddelijk nuttig
en pro-fijtelijk is, blijve ook de ideale richting een woordje meêspreken. Dat kan zij
het luidst en het duidelijkst door het onderwijs in de schoonheidskunde. Naast
Klencke's Chemisches Kochbuchen de Chemie des
d e m o i s e l l e s , vraag ik een plaatsje voor van V l o t e n ' s A e s t h e t i c a ’.
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1870.20 [anon.], ‘Inhoud tijdschriften’, Onze tolk 1870-1871, p. 117-118. Besproken
op p. 315.
‘DE TOEKOMST. 1871, no. 4. “Realismus en idéalismus in de opvoeding,” door Ed.
Cnudde’ (p. 118).68

68

De toekomst. Tijdschrift voor opvoeding en onderwijs is een Belgisch tijdschrift, uitgegeven
door Frans de Cort. Cnuddes artikel verscheen in De toekomst 1871, p. 166-171, 220-230.
Het behandelt de vraag of men kinderen moet opvoeden voor de tegenwoordige maatschappij
of voor een betere, ideale wereld, ‘meer overeenkomstig het ideaal der menschheid’. Het is
een vrije bewerking van een hoofdstuk uit Grondbeginselen van de opvoeding en het
onderwijs, door Aug. Herm. Niemeyer.
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1870.21 [anon.], [over] Kunst en liefde, door [Domien] Sleeckx, Onze tolk 1870-1871,
p. 150.
‘Zij [de twee verhalen] zijn volgens den schrijver [Sleeckx] historisch en verhalen
de huwelijksavonturen van twee verdienstelijke schilders; de eerste, Jan Breughel,
bijgenaamd de fluweele, overleden 1625, - de andere hier genaamd Livinus Daems,
nog levende te Parijs. Het tooneel der avonturen is echter in België. Het eerste verhaal
is uiterst geschikt ter fabriceering van een blijspel maar trok ons weinig aan; in het
tweede is dieper zin en het geeft iets te denken omtrent réalisme en idéalisme in de
kunst. Volgens schrijver is dit de ware voorstelling eener, door Théophile Gautier
geheel verwrongene gebeurtenis in “la toison d'or”’.
1870.22 O., ‘Streven en roeping’, [over] het tijdschrift Ons streven, van Betsy Perk,
De tijdspiegel 1870 I, p. 346. Besproken op p. 316.
‘Mogten er nog meer liefhebbers of liefhebsters gevonden worden om
damesweekbladen of -organen op te rigten (hoe meer concurrentie hoe beter,) wij
hebben een ganschen voorraad titels voor hen ten beste, b.v. “Ons doel” (voor de
idealisten), “Ons werken” (voor de realisten), “Ons draven” (voor de geävanceerden),
“Ons kruipen” (voor de nationalisten), “Onze breikous” (voor de slaapmutsen, zoo
er die nog gevonden worden bij de schoone sekse) enz. Een “belangloozen” uitgever
krijgt men op den koop toe’.
1870.23 Alleh [Marcellus Emants], ‘Dickens. 2 febr. 1812 - 7 juni 1870’, Quatuor
1870, p. 35. Besproken op p. 294 en 304.
‘Dickens was realist, maar hij wist de kunst te geven wat haar toekomt. Het groote
streven in al zijne werken was het weergeven van het menschelijk leven in zijn'
geheelen omvang. 't Was zijn doel niet het slechte en afzichtelijke, in al zijne
naaktheid, tot in de kleinste bijzonderheden getrouw, te schilderen. Hij wilde u niet
met walging vervullen en als gij met afgrijzen uw hoofd afwendet, nog uitroepen: 't
is toch waar, ik heb niets vergroot! 't Is naar de natuur gekopieerd! Evenmin verveelde
hij u met eene poppenkast te vertoonen waarin de met zilverpapier beplakte helden
en heldinnen, belachelijke personificatiën van deugden zijn - schimmen zonder
vleesch en bloed.
Integendeel! Dickens begreep dat de keuze van onderwerp vooreerst den kunstenaar
kenmerkt en dat de waarheid der voorstelling zijne tweede verdienste moet zijn’.
1870.24 Alleh [Marcellus Emants], ‘Waarom’, Quatuor 1870, p. 61-63.
‘De ware reden van veler oordeel ligt (...) dikwijls buiten het werk, ofschoon men
dit noch aan zichzelven, noch aan anderen bekent. (...) er is nog een ander daarom,
een minder dom maar meer pedant daarom, dat zeker eveneens groote afkeuring
verdient. Dit is het zuiver subjectieve daarom. Hoe dikwijls hoort men bijv. niet
zeggen: ik ben idealist en keur dus alle werken van realisten af. Van deze subjectiviteit
is het zeer moeilijk, soms bijna onmogelijk zich los te rukken. Ieder mensch heeft
een bepaalden maatstaf aangenomen waarmede hij zich voorneemt alles te meten,
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een toetssteen, waardoor hij al wat goed en schoon is, meent te kunnen herkennen.
(...)
Vooral op het gebied der kunst moet men zich losrukken van deze eenzijdigheid.
Het schoone wil de knellende banden der mode niet. In ontelbare vormen en gestalten
doet het zich voor, ernstig en deftig of lachend en spelend, grootsch en verheven of
klein maar rein; doch waar het zich ook bevinde, altijd moeten wij trachten het op
te sporen en naar waarde te schatten’ (p. 62).
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1870.25 -R-, [over] Om den broode. Een roman, door de schrijfster van De
beproevingen van Tante Margaret, De tijdspiegel 1870 I, p. 509-510. Besproken op
p. 296.
‘Om den broode: ziedaar wel een titel uit het werkelijke, dagelijksche leven gegrepen,
want wat wordt er niet al om den broode gedaan (...) Mij is die titel echter wat al te
realistisch, daar voor mij, welligt uit oud vooroordeel, de Roman tot het gebied der
idealen behoort’ (p. 509).
1870.26 v. O., [o.a. over] Eva te Parijs. Hans Wachenhusen naverteld, door J. van
Gogh, Vaderlandsche letteroefeningen 1870 II (Historie en binnenlandsche
bibliographie), p. 236-237. Besproken op p. 294 en 312.
‘'t is eene chronique scandaleuse, die hier wordt opgelezen! De voorstelling is vrij
realistisch; wel niet zoo, dat de welvoegelijkheid aan de waarheid wordt opgeofferd,
maar toch... wel een weinigje los, vooral omdat de schrijver ons wat veel badineert.
Zoo kwam het ons reeds voor, toen wij fragmenten uit het boekje in het tijdschrift
Europa aantroffen. Het wordt aldus verontschuldigd: “Wanneer een onzer moderne
Raphaëls de schoonste vrouwen der aarde naar de natuur schildert, dan staat de
gansche wereld van bewondering opgetogen en allen noemen hem een groot
kunstenaar. Maar kom ik op mijne beurt en verhaal ik de wereld, volgens de meest
evidente bewijzen en met de innigste oprechtheid, de levensgeschiedenis dier schoone
vrouw, dan zeggen zij: dat is realistisch! foei! dat is... onzedelijk”. Het eene staat
met het andere niet gelijk. Doch daarover willen we nu niet twisten’ (p. 236).
1870.27 Aegidius Hanssen, ‘Pathologie en psychiatrie. Twee fransche romans. Een
moralist en een utilitarist. Belot en Malot’, Wetenschappelijke bladen 1870 III, p.
459-462. Besproken op p. 273.
‘Als een schilder het in het hoofd krijgt een mesthoop op zijn doek te smeren, dan
haalt ons schoonheidsgevoel de schouders op en we ondervinden die soort van
gewaarwording, die ons den neus doet sluiten bij het gaan langs zekere grachten
onzer hoofdstad. (...)
Ik blijf er (...) bij, dat de ware kunstenaar zich met dergelijke waagstukken niet
inlaat. Realist of idealist of hoe ge hem noemen wilt, zijn onderwerp zal nooit onreine
nieuwsgierigheid, nooit walging wekken, integendeel, steeds verheffen en troosten’
(p. 460-461).
1870.28 B. van Meurs, De roman. II. Zijn invloed op geest en hart. 's Hertogenbosch
1870. Tweede druk. (De eerste druk verscheen als Studien op godsdienstig,
wetenschappelijk en letterkundig gebied 1869: 7). Besproken op p. 311.
‘Verderfelijk voor het hart - wie zal het ontkennen? - is de lezing van den
zoogenaamde realistischen roman, waarin de auteur, zonder acht te slaan op de regels
der welvoegelijkheid en zedelijkheid, natuurgetrouwe beelden levert van alles wat
stof en vleesch is. Men heeft de voortbrengselen dier romantiek photographiën
genoemd, en zij zijn het: photographiën der stoffelijke realiteit zonder bovennatuurlijk
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en zedelijk leven; photographiën dikwerf, waaraan men geen plaats geeft in een
fatsoenlijk album.
Waag het hier vooral niet een bestraffend oordeel uit te spreken, dat zulke romans
de welvoegelijkheid kwetsen, de verbeelding bezoedelen en het hart bederven: men
zal u antwoorden, dat de eischen der kunst boven die der welvoegelijkheid gaan, dat
de aesthetica met de moraal niets heeft te maken, dat de kunstenaar aan geen
voorschriften of beginselen verbonden is, dat een kunstproduct, als zijnde een
getrouwe spiegel van het werkelijk bestaande, altoos onschuldig is.
“Les artistes n'obéissent pas à des règles, à des principes. Chacun n'obéit qu'à lui
même, à sa nature, à cet ensemble d'aptitudes, de goûts, de penchants qui constituent
son individualité, son tempérament particulier, et il n'est rien de plus absurde à un
artiste que de chercher, sous prétexte de morale ou d'autre chose, à fausser ce
tempérament”.
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Zo schreef Ernest Feydeau, een der voornaamste vertegenwoordigers van het réalismus
in Frankrijk. Dat aldaar zulk eene theorie der aesthetica bijval genoot, en aanbeveling
ontving van wege Sainte-Beuve en Jules Janin, laat zich begrijpen; doch dat zij ook
bij ons toejuiching ja zelfs navolging heeft gevonden, laat zich alleen verklaren uit
“eene te vurige liefde voor de eer der nationale (zegge fransche) letteren”.
Jan ten Brink heeft gelijk [:] “de Nederlandsche roman is met ééne zeer pijnlijke
uitzondering69 - geen kader voor de fyziologie van de alkoof. De Nederlandsche
roman heeft eene andere maatschappij, andere helden, andere beginselen” (Gids,
April 1870)’ (p. 45-46).
‘(...) juist door gevoelige, droefgeestige zielen, door hen, die onder 't wicht van
levensrampen gebukt gaan, wil Goethe zijn roman gelezen hebben, voor hen wenscht
hij dat Werther een vriend moge zijn. Welk een diep verderfelijken indruk moet het
dan niet op dezulken maken, als zij Werther in hartstochtelijke taal over den zelfmoord
hooren spreken als ware die misdaad de onschuldigste zaak der wereld (...). Als ware
dit nog niet genoeg, laat Goethe met een verfoeielijke tactiek zijn Werther een gesprek
voeren met den eenvoudigen Albert, waarin de zwakke opwerpingen van den laatsten
door de sophistische redeneringen van den eersten worden wederlegd. En eindelijk
die koud realistische beschrijving, die de auteur van de misdaad zelve geeft, zonder
er een enkel woord van afkeuring bij te voegen; nog meer, den zelfmoordenaar legt
hij onmiddellijk vóór zijn misdaad de volgende bede in den mond: “Ik dank u, o mijn
God, voor de kracht en, warme gevoel, die Gij mij in deze laatste oogenblikken nog
schenkt”. Afschuwelijk!’ (p. 97).

1871
1871a

Dr. Jan ten Brink, ‘Charles Dickens.
Biografiesch-aesthetische studie’,
Nederland 1871 III, p. 3-56, 142-192,
273-318. Besproken in § 7.4 en op p. 308,
311 en 312.

1871b

D.C. Nijhoff, ‘De oorlog van 1879 en de
Duitsche literatuur. Een literarisch
historische studie’, De tijdspiegel 1871
II, p. 219-232; 1872 I, p. 100-112.
Besproken in § 7.5 en op p. 310 en 312.

1871c

Dr. A. Kuyper, Het modernisme een fata
morgana op christelijk gebied.
Amsterdam 1871. Besproken in § 7.6 en
op p. 318.

69

Lees: Lidewyde van Cd. Busken Huet.
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1871.01 A.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Nederland en Oranje-Nassau’, De
Dietsche warande 1871 (deel 9), p. 386-389. Besproken op p. 290. Zie ook Afb. 55
(Fischer).
‘De beeldhouwer is, voor alle rechtbanken, behalve voor die van het bekrompenst
realisme, volkomen gerechtvaardigd, dat hij Nederland niet heeft willen voorstellen
door een soldaat met den chako van het jaar - 13, en dat hij den Prins van Oranje als
een jongen held (zonder aanwending van rok en broek) heeft opgevoerd. Die ooit
van s t i j l en s c h o o l heeft hooren spreken, weet waarom er nu en dan van de natuur
en de uiterlijke historie moet worden afgeweken. Die beeldhouwkunst wil, moet
vooral dérgelijke vertalingen eener gedachte kunnen goedkeuren’ (p. 386).70
1871.02 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondel's dichterlijke moraliteit’, De Dietsche
warande 1871 (deel 9), p. 459-469, 560-586. Besproken op p. 294.
‘Is hij [Vondel] soms afgedaald tot het zeer realistische, tot het platte, ja tot het in
onze dagen onkiesch gerekende; welnu - hij was ook nog veel meer een Mensch dan
een Koning (...)’ (p. 465).

70

Over het ontwerp van de beeldhouwer August Fischer voor ‘Nederland en Oranje-Nassau
in den Slag van Waterloo’.
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55 ‘Nederland en Oranje-Nassau in den Slag van Waterloo’, naar een ontwerp van August Fischer
Houtsnede (13 × 11, 1 cm), De Dietsche warande 1871 (deel 9), t.o. p. 386

1871.03 C.P. Tiele, ‘Een probleem der godsdienstwetenschap’, [over] ‘Lectures
on the science of religion’, van Max Müller, en Der Fetischismus. Eine Beitrag zur
Anthropologie und Religionsgeschichte, van Fritz Schultze, De gids 1871 I, p. 98-128.
Besproken op p. 293.
‘Om den godsdienst der wilden te begrijpen, tracht S. [F. Schultze] - en dit is de
rechte methode - eerst hun bewustzijnstoestand in logisch en ethisch opzicht, hun
denken en willen, hun geestelijken en zedelijken toestand te verstaan. Hij ontleedt
dit barbaren-bewustzijn met groote fijnheid en scherpzinnigheid. Vleiend is het beeld,
dat hij schetst, niet. Het is bij uitstek realistisch. Doch het is ons hier ook niet om
idealizeering te doen. Zelfs spreekt hij het vermoeden uit, dat zijn niets vergoelijkende
teekening zekere dweepers niet naar den smaak zal zijn, die den toestand van hun
eigen tijd voor een ontaarding van de oorspronkelijke reinheid der natuurmenschen
houden. Het is evenwel niet anders! Een luierend natuurmensch kan moeilijk een
ideaal van zedelijkheid zijn!’ (p. 11-117).
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1871.04 C.B. Spruijt, ‘Het algemeene postulaat van Herbert Spencer’, De gids 1871
I, p. 445-505.
‘Waar hij [C.W. Opzoomer] in de eindige wereldbeschouwing stuit op de vragen,
die steeds de voornaamste onderwerpen der wijsbegeerte hebben uitgemaakt, daar
wijst hij die vragen gewoonlijk terug als nutteloos en onverstandig. De eeuwenoude
strijd der realisten en idealisten is hem niets meer dan een “ijdel geschil”.71 “Beide
partijen laten zich met vragen in, waarop geen antwoord mogelijk is, en die
daarenboven niet van het geringste belang voor ons zijn”’ (p. 453).72
‘Hoe zou Müller hebben kunnen komen tot zijne leer van de specifieke energieën,
als niet Kant het oorspronkelijke realisme had omvergeworpen? Hoe Helmholtz tot
zijne leer van de onbewuste redeneering, die aan de waarneming voorafgaat, als niet
Kant er op gewezen had, dat zich tusschen ons en de dingen ons kenvermogen bevindt
met zijne waarnemingsvormen en zijne samengestelde werking?’ (p. 478)73
1871.05 C.B. Spruijt, ‘Aangeboren waarnemingsvormen. I: Causaliteit; II: Ruimte
en tijd’, De gids 1871 III, p. 1-68, 414-467.
‘Eerst in de laatste jaren, bijna eene eeuw na het verschijnen der Kritik, beginnen de
physiologen en de psychologen, ten minste in het vaderland van Kant, te begrijpen,
dat men zich eerst door de studie van de Kritik der reinen Vernunft moet ontdoen
van het oorspronkelijk realisme, voordat men het wagen kan eene meening te
verdedigen over de wetenschap van den mensch’ (p. 14).
‘Die voorwerpen van onze voorstelling zijn de dingen, die ons oorspronkelijk realisme
ons doet houden voor dingen, die onafhankelijk van ons bestaan, voor dingen op
zich zelve’ (p. 25).
1871.06 Mr. S. van Houten, ‘De methode der natuurwetenschap in verband met die
der geestelijke wetenschappen’, De gids 1871 III, p. 333-348. Besproken op p. 315.
‘Voor de dwalingen van het subjectivisme kan alleen wetenschappelijke oefening in
het abstraheren en de meest nauwgezette toetsing van de uitkomst der redenering
aan de feiten behoeden. In dit opzigt valt van de natuurwetenschap veel te leeren.
De geestelijke wetenschappen moeten realistisch en positief zijn als zij, omdat zij
even als zij niet met vizioenen en idealen, maar met de nuchtere feiten te doen heeft’
(p. 338).
71

72
73

Spruijt geeft geen juiste weergave van Opzoomers opvattingen. In 1858 sprak C.W. Opzoomer
in Natuurkennis en natuurpoëzie (zie 1858.20) inderdaad over de strijd tussen het realisme
en idealisme als over ‘den ijdelen strijd, die nog (...) niet wil ophouden’ (p. 19). Opzoomer
spreekt echter over verschillende esthetische stelsels en niet, als Spruijt, over kentheorie en
metafysica.
Spruijt ziet Spencers filosofische systeem als ‘een geniale vereniging van de wijsbegeerte
der ervaring met de aprioristische filosofie’ (p. 454).
Spruijt doelt, naar ik veronderstel, op de Atlas zum Lehrbuch der kosmische Physik, van
Johann Heinrich Jakob Müller, en op het Handbuch der physiologische Optik en Die Lehre
von den Tonempfindungen, van H.L.F. von Helmholtz.
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1871.07 J.H.C. Heijse, [over] Christine van Oosterwey, van Vrouwe Courtmans,
geb. Berchmans, De gids 1871 III, p. 570-572. Besproken op p. 293.
‘Klinkt mijn oordeel hard, ik zal het rechtvaardigen, tot voldoening, zoo ik hoop,
ook van de meest realistische kunstrechters. De kunst toch is nu eenmaal geen
photographie, en het gaat dus niet aan, om alles, wat binnen het bereik onzer zintuigen
valt, tot haar heiligdom in te leiden. Wel degelijk moet nog iets anders dan de vorm
in rekening worden gebracht’ (p. 571).
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1871.08 [anon.], ‘Kunstnieuws’ [overlijdensbericht van Charles le Groux],
Kunstkronijk 1871, p. 32. Besproken op p. 266 en 281.
‘Zijne richting [die van Charles Le Groux] was de zoogenaamde realistische en
inderdaad, hij trachtte steeds de natuur op de daad te betrappen, en gaf haar met
aangrijpende waarheid terug. Dat hij noch in vorm, noch in kleuren naar een ideaal
scheen te streven, verwierf hem een zekeren naam als hoofd der realistische school.
Toch was hij een diep en gevoelvol denker en wijl het hem, met zijne voorstellingen
uit het volksleven, te doen was om de armoede en de wanverhoudingen bij de
arbeidende klasse te doen uitkomen, moest hij die ook zonder genade, d.i. zonder ze
te idealiseren in zijne werken afspiegelen’.
1871.09 S.E.W. Roorda van Eysinga, ‘Geridderde kunstenaars’, Kunstkronijk 1871,
p. 55-56.74 Besproken op p. 275.
[Courbet heeft zijn kruisje van het Legioen van eer geweigerd omdat hij de staat
onbevoegd acht op kunstgebied. Roorda van Eysinga prijst] ‘het waardig gedrag van
den beroemden republikeinschen, realistischen schilder Gustave Courbet’ [en geeft
een vertaling van de brief die Courbet aan de minister schreef:] ‘Onze dominé's en
andere tallooze spiritualisten kunnen er (...) uit leeren, dat ook het realisme mannelijk
gevoel vermag aan te kweeken’ (p. 55).
1871.10 [anon.], ‘De laatste salon te Parijs, mei 1870’, Kunstkronijk 1871, p. 93-95;
1872, 5-6, 10-11. Besproken op p. 277 en 281.
‘De indruk van deze Salome [van A. Regnault] is schoonheid, aantrekkelijkheid en
geesteloosheid.
Het grilste kontrast met deze schilderij vormt P u v i s d e C h a v a n n e s met zijn
M a r t y r i u m J o h a n n e s . Tegenover het realisme van Regnault staat het
mysticisme van Chavannes. Het schilderij ziet er erg byzantijnsch uit’ (1871, p. 94).
1871.11 Mr. K. van Valckenburgh, ‘Maandelijksche kout II’, Het leeskabinet 1871
II, p. 144-160. Besproken op p. 266 en 281. Besproken op p. 266 en 281. Zie ook
Afb. 56 (Ten Kate).
‘En wanneer gij dan steelsgewijze een afscheidsblik in 't rond slaat, en het dwalend
oog laat weiden over die bonte mengeling van aanleg en opvatting, ik wed, dat gij
bovenal getroffen wordt door ééne opmerking, die zich telkens met nieuwe klem aan
u opdringt. Eene treurige opmerking, het mag zijn, doch daarom niet minder juist:
het totaal gebrek aan oorspronkelijkheid, het terughuiveren voor elke breede, gloeiende
compositie, en, als het noodlottig uitvloeisel van dat gebrek, de eindelooze reproductie
van hetzelfde matte denkbeeld, de eeuwige variatiën op hetzelfde thema. Niets nieuws,
niets indrukwekkend-oorspronkelijks. Alles laag langs den grond, koud en vormelijk,
conventioneel tot in de noppen. Eene eindelooze afwisseling zonder verscheidenheid,
eene terugstootende “natuur-trouw”, alleen te hooi en te gras, schoorvoetend en
onzeker, met een vonkje idealisme getooid. (...) Voegt men daarbij, als een algemeen
74

Roorda's artikel verscheen eerder in De opmerker, van zaterdag 9 juli 1870.
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karakteristiek onzer schilders, zeker gebrek aan zelfbewustzijn, aan levendigheid
van conceptie en phantasie, een stijgend realisme, dat even als bij de ten Kate's
voornamelijk spreekt uit Farbensinn, uit min of meer correcte teekening, doch elk
bezielde compositie ontbeert, dan moet men het waarlijk betreuren, dat het klassieke
land der beeldende kunsten zoo schrikbarend in beteekenis daalt’ (p. 148-149).
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56 Reproduktie naar H.F.C. ten Kate, ‘Moeders overpeinzing’
Lithografie (15, 7 × 21, 6 cm), Kunstkronijk 1864, t.o. p. 66

1871.12 K., [over] Gezangen van Geka. In het licht gegeven door Nicolaas Beets,
Het leeskabinet 1871 (Bibliographisch album), p. 142-144. Besproken op p. 318.
‘Altijd en eeuwig hetzelfde thema. “De mensch, in zonde ontvangen en geboren (...)
kan nimmer tot zaligheid geraken dan met wegcijfering van alle aardsche vreugde
en aardsche geneucht. Gij, o heiland, zijt mijn heer en bruidegom, u behoor ik; tot
uwe armen hef ik mij op, en dan - weg met de aarde, leve de hemel!” Helaas! Onze
realistische tijd huldigt andere gedachten en beginselen’ (p. 143).75
1871.13 W. Doorenbos, ‘Een monument voor Bakhuizen’, [over] Studiën en schetsen
over vaderlandsche geschiedenis en letteren, door R.C. Bakhuizen van den Brink,
uitgegeven door E.J. Potgieter, De Nederlandsche spectator 1871, p. 1-3. Besproken
op p. 300 en 317.
‘Ik verheugde mij haast in het denkbeeld, dat de gruwelen en laagheden, waar Europa
thans van wemelt, ten minste dit goede zouden te weeg brengen, dat het zelfs hun,
die zich realisten noemen, klaar zoude worden, dat van brood alleen niet te leven
valt; dat het gebruik van natuurkrachten nog geen verheffing van het menschelijke
in zich sluit’ (p. 1).
‘Maar wat zal dan de lezer (...) wel te zien krijgen? - Eene groote verscheidenheid
schilderijen, fijn gepenseeld. - En komt op die allen het beeld van den leelijken
Bakkes voor - vraagt de realist; Bakhuizen in den te nauwen rok waarmee hij niet
alleen bij 't examen, maar ook later geloopen heeft, totdat - ja

75

Deze smartekreet moet ironisch gelezen worden.
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totdat hij hem zelfs scheen te passen (...). - Ik zoude er een bevestigend antwoord op
kunnen geven, doch er dan moeten bijvoegen: want Potgieter is van de
oud-hollandsche schilderschool, die de beelden naar het leven maalt, maar daarbij
ook met licht en schaduw weet te tooveren’ (p. 2).
1871.14 [anon.], ‘Courbet’, De Nederlandsche spectator 1871, p. 178. Besproken
op p. 265 en 275.
‘Dit succes [van “l'Après dîner à Ornans”, in 1849] gaf Courbet aanleiding om met
nieuwen moed het pad te bewandelen 't welk hij reeds vroeger had ingeslagen, het
realismus (...). In lateren tijd is Courbet van deze teugelloosheid terug gekomen en,
heeft men steeds een levendige strijd over zijn werk gevoerd, deze gold niet meer
de zedeloosheid.
(...) De begeerte om de natuur zoo getrouw mogelijk weder te geven bracht natuurlijk
vooral dan de zonderlingste uitwerkselen te weeg als de kunstenaar bij voorkeur
leelijke typen (bij voorbeeld “Les demoiselles des bords de la Seine”) ter behandeling
koos.
Onder de werkelijk hoogst verdienstelijke doeken die zich in de menigte bevinden
noemt men “Le Château d'Ornans” (1855), “La Chasse au Chevreuil,” en “Biche
forcée à la neige” (1857). Zij getuigen van krachtige en gelukkige studie der natuur.
Overigens leggen vele zijner schilderijen getuigenis af van een, wellicht opzettelijk,
onaestetische opvatting van onderwerp en vorm, van herhaalde vergrijpen tegen
compositie, teekening en perspektief, welke zelfs den leek onaangenaam aandoen.
Daarentegen pleiten een warm gevoel voor natuurschoon, een frissche levendigheid,
een groote kracht en individualiteit en een ongewone bedrevenheid in het voeren van
't penseel in het voordeel van den artist die zooveel over zich heeft doen spreken en
schrijven’.
1871.15 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1871, p.
398-399. Besproken op p. 316.
‘De heer Saaymans klaagt als altijd; hij praat veel en gaarne over de vrouwen; de
vrouw moet zacht, niet geleerd, moet kristelijk zijn, - waarschuwing - materealistische
strekking - - gevolgen voor de maatschappij - - - - commune... brrrr!’
1871.16 [anon.], [G.J. Dozy], ‘Onze leestafel’, [o.a. over] Duizend zielen, een
russische roman, van Alexis Pisemski, Onze tolk 1871-1872, p. 27-29. Besproken
op p. 294 en 310.
‘Stel ik mij bij een beoordeeling op een Russisch standpunt, dan roep ik uit: een
heerlijk boek! hoe plastisch worden de toestanden er geschilderd, hoe natuurlijk de
personen er geteekend, en hoe stoutmoedig wordt de vinger gelegd op de wonden in
het Russische staatsleven en de Russische maatschappij!
Spreek ik daarentegen als Nederlander, dan moet ik verklaren: een onzedelijk
werk, dat het grofste realisme huldigt, waarin de held allerlei lage hartstochten onder
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schoonschijnende voorwendsels verbergt (...). Ziedaar dat leven van een Russisch
ambtenaar, naar de natuur geschetst wellicht, maar daarom toch niet minder een
allertreurigst tafereel’ (p. 27).
1871.17 [anon.], [G.J. Dozy], ‘Onze leestafel’, [over] Emily Hotspur of hoe een
meisje kan liefhebben, door A. Trollope en Margaretha Gautier (La Dame aux
Camélias), van Alexander Dumas Zoon, Onze tolk 1871-1872, p. 51-52. Besproken
op p. 294 en 310.
‘Ik betwijfel, of Trollope er wel mee gediend zou zijn, als wij hem naast den jongeren
Dumas noemen, maar in dit geval weet ik waarlijk niet, wie zich erger bezondigde
aan den goede smaak en de waarde der letterkunde: de Engelsche schrijver door zijn
onzinnige sentimentaliteit of de Fransche door zijn grof realisme’ (p. 52).
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1871.18 L., ‘Brieven uit Duitschland’, [o.a. over Shakespeare, sein Leben und seine
Werke, van Rudolph Genée en Shakespeare-studien, van Otto Ludwig, Onze tolk
1871-1872, p. 165-166, 180-181.
‘Een biographie over hem [Shakespeare] ontvingen we van Genée (...). Behalve een
levensbeschrijving wordt hier een beschouwing over 's dichters werken gegeven,
mededeelingen over de inrichting van het oud-engelsche tooneel, over den inhoud
en vorm der verschillende uitgaven van 's dichters stukken, die Genée voorts nader
bespreekt en beoordeelt, waarbij hij op een meer realistisch standpunt staat dan
Ludwig’ (p. 181).
1871.19 M. Emants, ‘De 19e eeuw’ Quatuor 1871, p. 9-13. Besproken op p. 293 en
310.
‘De kunst der 19e eeuw is afmattend, en even als zij den kunstenaar ondermijnt en
zijn levensdraad vroegtijdig afsnijdt, zoo spant zij ook bij hem, die zich laat
medeslepen, de zenuwen tot barsten toe en als de reactie ze verslappen doet, zijgt de
mensch vermoeid en krachteloos ineen. Gelukkig de kunstenaars, die zich binnen de
aangewezen ruimte blijven bewegen en niet als Wagner met woedende slagen te
vergeefs pogen den slagboom van een nieuw veld te openen. Nog is de tijd daarvoor
niet rijp en minstens de kracht van een volk zal noodig zijn om dezen hinderpaal uit
den weg te ruimen. Wel heeft de romantiek reeds hare reactie gehad in de realistische
richting, die vooral in Frankrijk zich zoo sterk in de letter- en schilderkunst uitte,
maar geen nieuw leven kon deze aan de kunst schenken. De grove
onwaarschijnlijkheden, die soms tot volslagen onzin leiden [leidden], brachten een
angstvallig vasthouden aan waarheid te voorschijn, dat de kunst verlaagde tot een
getrouwe copie der natuur, doch dit realisme stond nog geheel op den ouden bodem,
wat betreft de volkomen verwerping van regels en het huldigen der vormeloosheid.
Zijn beste vertegenwoordigers waren Dickens en Thackeray, maar het verlaagde zich
spoedig door het schoone uit het oog te verliezen en zijne stof slechts in platheid en
onzedelijkheid te zoeken. Men denke slechts aan de romans van Flaubert’ (p. 13).
1871.20 D.C. Nijhoff, ‘Een Nederlandsche roman’, [over] Het gezin van Baas van
Ommeren (voor dertig jaren), door H.J. Schimmel, De tijdspiegel 1871 I, p. 265-269.
Besproken op p. 294, 304, 310-312.
‘Een (...) opmerking, die ik tegen den roman in het midden zou willen brengen, is
deze, dat hij al te realistisch is. Wat versta ik daaronder? Komen er in dezen roman
tooneelen voor, zoo als wij gewoon zijn uit de objectieve kunstschool van Frankrijk
te ontvangen, of zooals Lidewyde van Busken Huet, onzaliger gedachtenis, ons heeft
te aanschouwen gegeven? Komen er scènes in voor, aan den meest dierlijken toestand
van den mensch ontleend? Neen, aan die zonde van de objectieve kunstschool maakt
Schimmel zich niet schuldig. Doch er is nog een ander soort van realisme, dat ons
evenmin bevredigt. Ik bedoel dat realisme, dat zich tevreden stelt met het schetsen
van alledaagsche menschen, zonder ons een eenigszins ideale persoon daar nevens
te teekenen, op wien ons oog telkens met de grootste bewondering staart. Zeker, ik
weet, ook dit kan worden overdreven. Die ideale persoon mag niet boven lucht en
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wolken zweven maar moet vleesch van ons vleesch zijn en been van ons been. En
ziet! zulk een ideale persoon mis ik in het gezin van baas van Ommeren. Zeker de
schrijver heeft getracht aan dien eisch te voldoen door zijne teekening van van
Ommeren zelf, van Klaartje, van Kornelis en Lize tegenover de donkere schaduwen,
die een Reaal en Stuffken op ons doen vallen. Maar wanneer die genoemde edele
naturen op den keper worden beschouwd, dan beantwoorden ze geen van allen aan
de vereischten van die ideale persoon, die ons met de overige concrete toestanden
verzoenen moet’ (p. 267-268).
1871.21 [anon.] [J.P. de Keijser?], ‘Stemmen over het onderwijs aan meisjes. XVI.
De Tweede kamer’, De tijdspiegel 1871 I, p. 650-659. Besproken op p. 315.
‘Bij een algemeene verhooging van het standpunt der vrouwelijke ontwikkeling, bij
degelijk onderwijs, bij veelzijdige vorming zal het vrouwelijke in de vrouw geen
schade lijden - wanneer maar aan de
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vorming, van haar smaak niet slechts, maar van haar hart gelijke zorg wordt besteed.
En hier erkenne men, sta men overigens ook lijnregt tegenover hen, het goede in de
oppositie van katholijke klericalen en protestantsche anti-revolutionairen; zij duchten
eenzijdig realismus; zij vreezen verstandelijke ontwikkeling zonder
zedelijk-godsdienstige vorming; zij willen, dat de godsdienst een hoofdelement zij
in de opvoeding, van de vrouw bovenal’ (p. 657).
1871.22 A. Admiraal, ‘XVII - XXIV, onze oppervlegeltijd’, De tijdspiegel 1871 II, p.
46-69. Besproken op p. 319.
‘Vreemd aan alle spraakkunst, verstaat en omvat zij een onderwerp, ook buiten haar
moedertaal: dat is intuïtie der vrouwen en dichters. Zij leert hem [de 23-jarige man]
de wereld beschouwen, zooals zij zijn moet, de eenig ware beschouwingswijze
immers, anders ware er in de twintigste eeuw nog geen nieuws onder de zon.
Realisme, vooral in kunstenaars en in vrouwen, is verderfelijk - en in den jongeling
is die rigting zeer stellig een akeligheid. Zij boezemt hem veeleer eerbied voor
dweepers in: deze bewijzen althans nog, zegt zij, het gemis te gevoelen van ideaal,
ons door het realisme ontscheurd. Laat ons het verlorene pogen te herwinnen in de
liefde, in het gebed, in de kunst, in de wetenschap, met een rein, begeerig hart’ (p.
67).
1871.23 J. Hoek, ‘Vertaalde romans’, [o.a. over] De nieuwe landheer. Hongaarsche
toestanden, door Maurice Jókai, Vaderlandsche letteroefeningen 1871 III
(Binnenlandsche bibliographie), p. 193-199. Besproken op p. 306.
‘Hoe men daar toen dacht en deed kan men er zeker tot op zekere hoogte uit leeren;
maar dit kan men van iederen roman zeggen, die eenigszins realistisch ontleend is
aan het dagelijksche leven van eenig land op een gegeven oogenblik’ (p. 195).
1871.24 J. Hoek, ‘Vertaalde romans’, [o.a. over] In verzoeking, door Frederik W.
Robinson, Vaderlandsche letteroefeningen 1871 III (Binnenlandsche bibliographie),
p. 337-346. Besproken op p. 304.
‘Vele romandichters maken hunne personen te slecht of te goed, of falen, uit vrees
van te realistisch te zijn, in hun streven hen te idealiseren. Robinson doet dit niet.
Hij is waar zonder plat, dichterlijk zonder sentimenteel te worden; hij houdt zich digt
bij de grenzen van het werkelijke leven’ (p. 341).
1871.25 J.H. Gunning Jr., Schiller's Taucher. Eene studie. Amsterdam [1871].
Besproken op p. 299 en 311.
‘Later, inzonderheid als de omgang met Göthe een beslissende wending aan zijn
inwendig bestaan kwam geven, sprak hij [Schiller] aldus: het s c h o o n e is het
hoogste, en zoo gij, o mensch! in het s c h o o n e leeft, hebt gij daarin en daarmede
ook reeds het goede, het ware tot uw eigendom: die aesthetisch opgevoed is, hem is
van zelf het goede en de waarheid eigen. Het gedicht, waarin deze beschouwing in
heerlijke afronding zich uitdrukt, d a s I d e a l u n d d a s L e b e n , vormt den
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overgang tot S c h i l l e r 's derde periode. Hier heeft al wat voorafging in studie,
oefening en ervaring, en vooral de omgang met G ö t h e , hem, den idealist, in den
verhevensten zin tot r e a l i s t gemaakt, en de hoogste volkomenheid zijner opvatting
en productie wordt in die poëzy bereikt, van welke de t r i l o g i e Wa l l e n s t e i n
de kern is’ (p. 14-15).
‘Zijn vroegere gedichten zijn spiritualistisch. Ze zijn de afgetrokkken, alleen door
het tooverkleed der poëzy grijpbaar gemaakte uitdrukkingen van een algemeene idée.
De l a t e r e poëzy van S c h i l l e r daarentegen is realistisch, in den edelen zin die
door den omgang met G ö t h e voor hem bereikbaar was geworden. Nu staan deze
balladen als het ware tusschen die beiden in. Hier is dus realiteit en idée als het ware
saamgevoegd. In zijn oudste poëzy d e n k t S c h i l l e r . In zijn latere a a n s c h o u w t
hij. Maar h i e r zijn denken en aanschouwen met elkaar in evenwicht’ (p. 23).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

458
‘Gewoonlijk zegt men, dat de poëzy moet dienen om ons boven de kale kleurlooze
werkelijkheid te verheffen, door den blik af te wenden van het bestaande, dat ons
omringt. Doch mij aangaande, ik kan haar zóó niet verstaan. O neen, tot de hoogte
der Idée, der aanschouwing van 't blinkend ideaal ons te verheffen, dat is niet een ter
zijde stelling van de werkelijkheid, maar integendeel de voorwaarde tot het krachtigst,
het meest praktisch aanvatten van de wereld der werkelijke dingen. Namelijk wanneer
inderdaad door de poëzy de eerbied voor het heilige, de haat tegen het gemeene, bij
ons gevoed wordt, gelijk het bij S c h i l l e r is, en gelijk trouwens zonder dit ook
geen waarachtige poëzy bestaat. Eerst waar de hoogste beginselen, zoo als door de
waarachtige poëzy geschiedt, bij ons verlevendigd worden, dáár ziet het oog de
werkelijkheid, gelijk zij waarlijk bestaat. Men hoort er menigmaal over klagen, dat
onze tijd zoo realistisch geworden is, en voor idealiteit geen hart meer heeft. Dit
realisme, zegt men dan, is de oorzaak van al het ongeloof, dat de maatschappij
verwoest, van al dat materialisme, dat den mensch met de beesten gelijk stelt. Maar
wij zouden liever klagen: onze tijd is nog bij lange na niet realistisch genoeg. O, dat
hij w e r k e l i j k e r v a r i n g wilde maken, dat hij werkelijk de diepte wilde
onderzoeken. Dan zou hij onttooverd worden omtrent den bodem, dien hij nog niet
heeft leeren kennen. Laat hij i n d e r d a a d in de diepte der zee duiken, hij zal de
verschrikkingen, welke het laffe idealisme des ongeloofs als zwartgallige fabelen
verwerpt, als w a a r h e i d leeren kennen, en eveneens den weg die tot verlossing
van deze doodsmachten leidt. Niet de geestelijke waarheid, welke de poëzy uit de
verte aanschouwt en welke het geloof als werkelijkheid bezit, niet deze is idealisme
en bespiegeling. Maar de materialistische verwerping van het hooge en heilige, d e z e
is idealistische droomerij in den ergsten zin, namelijk niet van boven, maar van
beneden geï nspireerd.
Want zij is voortbrengsel van de dwaze hersenschim dat met het afgetrokken
v e r s t a n d , als het zich in vermeende zelfstandigheid buiten samenhang met hart
en leven plaatst, de waarheid zou te vinden zijn. Langs den weg van dit
intellectualisme komt men er voorzeker toe om niets dan wat zich met de zinnen
tasten en grijpen laat, als waar te erkennen. Maar dat is dan ook een ijdel idealisme,
een herschenschim, gelijk wij het noemden, ja in den eigenlijken zin des woords.
(...)
Welnu, van dat hersenschimmig idealisme moet, nevens andere machten des
hoogeren levens, ook de waarachtige poëzy ons verlossen. De poëzy die het l e v e n
als den wortel en het d e n k e n als de vrucht, niet van elkaar scheidt; de dichterlijke
gedachte, bezield van 't warme leven des harten. Eene zoodanige is Schiller's poëzy’
(p. 56-58).
1871.26 Dr. W. Lübke, Schets eener kunstgeschiedenis (bouwkunst, beeldhouwkunst,
schilderkunst en muziek) van de oudheid tot in onze dagen. Naar het Hoogduitsch
van Dr. W. Lübke en andere bronnen bewerkt door Johan Gram. Amsterdam 1871.76
Besproken op p. 265, 275 en 290.
76

Gram was, zo blijkt uit zijn ‘Inleiding’, niet tevreden over Lübkes behandeling van de
zeventiende-eeuwse Nederlandse kunst. Daarom heeft hij, met het werk van C. Vosmaer als
inspiratiebron, een eigen overzicht samengesteld van de Nederlandse schilderkunst. Lübkes
deel over de contemporaine schilderkunst heeft hij bewerkt.
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‘In tegenstelling met de attische kunst, wier karakter ook nu ideaal genoemd moet
worden, bleef (...) de peloponneezische plastiek hare vroegere, meer realistische
rigting getrouw’ (p. 83).
‘Kan men in al deze werken den stempel der Grieksche kunst nog duidelijk herkennen,
zoo berust een andere tak der plastiek bij voorkeur op Romeinsche zeden en opvatting:
het afbeelden van portretten. Terwijl de Helleensche kunst het individu idealiseerde
en zelfs in de schikking der kleeding het ligchaam slechts in zooverre nabootste, als
voor eene algemeene karakteristiek noodwendig scheen, was voor den Romein de
grootste naauwkeurigheid van het individueel voorkomen het hoogste streven, en
wilde men zich in de werkelijkheid des levens, hetzij in het wijd geplooide kleed des
vredes, in de toga, of in de volle wapenrusting afgebeeld zien. (...) Het beeldhouwen
van portretten ging gepaard met de afbeelding van historische tafereelen, wier
beoefening bij de Romeinen eene andere zelfstandige zijde
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hunner plastische kunst openbaarde. Ook hier komt weder de realistische strekking
van haar wezen uit. Uiterst naauwkeurige schildering der werkelijkheid was bij hen
hoofdzaak’ (p. 90).
‘Overal wordt slechts naar meer volkomen natuurwaarheid, naar levendigheid van
uitdrukking en volmaakte schoonheid gestreefd. Door den aangeboren grootschen
geest der Italiaansche kunst bleef zij in dezen tijd [de 15de en 16de eeuw] van het
krachtig realismus bewaard voor het afdalen tot kleingeestige, nietsbeduidende
details’ (p. 105).
‘(...) Maestro Bartolomeo, die van den idealen stijl der midden-eeuwen tot den
realistischen der 15e eeuw overgaat’ (p. 107).
‘Met het begin der 15e eeuw ontwaakt ook in het Noorden die realistische geest,
welke de kunst der middeneeuwen zou verdringen, en aan de moderne opvatting,
welke op de studie der natuur berustte, de zege verschaffen zou’ (p. 112).
‘Terwijl aldus [door de neoclassicistische Bertel Thorwaldsen] het uitgestrekte rijk
der idealische beeldhouwkunst weder opgebouwd werd, volgde de Berlijnsche
kunstenaar J.G. Schadow (1764-1850) met geestkracht eene meer realistische rigting’
(p. 118).
‘Met den aanvang der 15e eeuw begint eene nieuwe zelfstandige ontwikkeling voor
de Italiaansche schilderkunst, die zich overal meer een krachtige opvatting der natuur,
een grondiger studie van den vorm, volkomenheid van koloriet en perspectief ten
doel stelt. Terwijl nu de meeste schilders van dit tijdvak eene nieuwe rigting, de
realistische, aannemen en daarmede de heerschappij der moderne kunst grondvesten,
volhardt één meester, in afzondering in het klooster levende, bij de traditiën en de
wijze van opvatting der middeleeuwen en weet ze door de weergalooze innigheid
en schoonheid van zijn gevoel een nieuw leven te schenken. Fra Giovanni Angelico
(...)’ (p. 147-148).77
‘Te midden van de overwegend realistische rigting, die in de 15e eeuw bijna alle
scholen van Italië doordrong, bleef er in Umbria (...) eene zelfstandige opvatting
stand houden, die meer op diep gevoel dan op eene frissche afspiegeling van het
uitwendig leven berustte’ (p. 153).
‘Ook deze [de Franse schilderkunst van de negentiende eeuw] ondervond den invloed
der romantiek, doch helt insgelijks in den laatsten tijd meer naar de realistische zijde
over. Zij is te verstandig, om zich, even als de Duitsche school, te verdiepen in
wijsgeerige onderwerpen, die niemand zonder commentaar begrijpen kan; zij beseft
dat der schilderkunst grenzen zijn gesteld. In koloriet en juiste navolging der natuur
overtreft zij verreweg de Duitsche.
Als meester van het romantismus noemen wij vooral Géricault en Eugène
Delacroix. (...)
77

Deze passage is letterlijk overgenomen door Kambli 1872 (zie 1872.01).
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In het landschap behooren Corot, Th. Rousseau en P. Flandrin, Daubigny, Dupré
tot de voortreffelijkste kunstenaars. Courbet, de apostel van het realismus, heeft als
kolorist heerlijke doeken geschilderd, hoe zonderling zijne opvatting en smakeloos
de voorstelling ook soms moge wezen’ (p. 212-213).
1871.27 B. van Meurs, De roman III. Eenige tegenwerpingen beantwoord. 's
Hertogenbosch 1871 (Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig
gebied; 1871: 6).78 Besproken op p. 296.
[Over de schildering van ondeugden in de roman] ‘Wie staat u borg, dat uw goed
boek niet heel eenvoudig de uitwerking heeft gehad van een slecht boek? Geeft gij
voor, dat zulks uwe zaak niet is, dat gij moralist zijt gelijk een kunstenaar het is, en
niet gelijk magistraatspersonen of priesters het zijn?

78

Van Meurs neemt hier in vertaling fragmenten over uit een schrijven van Louis Veuillot,
eerder verschenen in het Franse tijdschrift Réveil, onder de titel Le roman dans le
Christianisme.
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Zulk eene verontschuldiging zou ik kunnen begrijpen van iemand die bloot artist,
dat wil zeggen een werktuigelijk werkman is, en zij zou volstrekt niet geldig zijn;
het is de theorie der immuniteiten; zij voert tot de leer van de kunst ter wille van de
kunst, van waar zij logisch en dwaselijk tot het realisme geraakt. Maar de Christen
is niet enkel een magistraatspersoon [;] hij is veel meer: hij is priester’ (p. 79).
1871.28 Dr. A. Pierson, hoogleeraar te Heidelberg, Over Alexandre Vinet. Eene
voorlezing. Met een schrijven aan den Heer J. Sternberg als voorrede. Arnhem 1871.
Besproken op p. 315.
‘Voor laf woordenspel behoeft men bij schrijvers als Taine of Scherer niet te vreezen.
Bij monde van beide heeft die beschouwing van den mensch haar laatste woord
gesproken, die het standpunt des geloofs in de ruimste en tevens wellicht de diepste
opvatting van het woord verloochent, in zooverre namelijk als deze beschouwing
aan geen menschelijk ideaal meer vast houdt, elken eisch eener volstrekte en voor
allen geldige zedewet ongerijmd moet noemen, den mensch naar geen maatstaf
beoordeelt, die aan 's menschen wezen ondeend is, neen, veeleer, gansch realistisch,
indien gij mij dezen kunstterm veroorlooft, elken mensch neemt voor hetgeen hij is,
voor hetgeen de betrekkelijk toevallige omstandigheden hem gemaakt hebben, en
dientengevolge den mensch nooit schat, maar altijd eenvoudig kenschetst’ (p. 22-23).

1872
1872a

Aart Admiraal, ‘Eenzijdig realisme en
godsdienstonderwijs’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1872 I (Wetenschap en
belletrie), p. 329-337. Besproken in § 7.6,
en op p. 315 en 318.

1872b

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde II. Groningen
1872. Besproken in § 7.7 en op p. 301 en
312.

1872.01 C.W. Kambli, ‘Het Christusbeeld en zijne geschiedenis in de kunst der
middeleeuwen tot op onzen tijd’ (uit: Studiën und Lesefrüchte), Bibliotheek van
moderne theologie en letterkunde 1872 II, p. 121-169, 241-318.
‘Met den aanvang der 15de eeuw begint een nieuw tijdvak van geheel zelfstandige
ontwikkeling der Italiaansche schilderkunst, die zich overal op eene meer juiste en
krachtige opvatting der natuur, eene grondiger studie van den vorm, harmonie der
kleuren en het perspectief toelegt. - Terwijl echter de meeste schilders van dit tijdvak
onvoorwaardelijk eene nieuwe richting, de realistische, volgen en zoo den grond
leggen tot de heerschappij der moderne kunst, houdt één meester, die in
kloosterachtige afzondering leeft, trouw vast aan de opvatting der oude traditie en
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der middeleeuwen, waaraan hij door de onvergelijkelijke diepte en schoonheid van
zijn gevoel nieuw leven weet te geven. Fra Giovanni Angelico Fiesolo (1387-1455)
staat in zijne geheele methode alleen, gelijk eene opgeschoten wonderbloem van een
bijna reeds vervlogen tijd te midden der ontwikkeling van een nieuw leven’ (p. 268).79
‘Wij zijn genaderd voor de poorten der n i e u w e r e k u n s t , tot het tijdvak der
zoogenaamde r e n a i s s a n c e , van het herleven, van de wedergeboorte der kunst.
(...) Tot dusver had men voor de ideeën geleefd; de zorg voor het toekomend leven
had in kunst, wetenschap en godsdienst de gedachte aan het tegenwoordig leven op
den achtergrond gedrongen; nu liet het w e r k e l i j k b e s t a a n d e zijne aanspraken
gelden; de jeugdige geest was realistisch, praktisch. De natuur was tot dusver door
de kunst slechts beschouwd als middel om aan de gedachte uitdrukking te geven;
zinnelijke schoonheid, veredelde

79

In dezelfde jaargang (1872 II, p. 121-169) was verschenen: ‘Het Christusbeeld en zijne
geschiedenis in de oud-christelijke kunst’. De hier geciteerde passage is letterlijk terug te
vinden in de kunstgeschiedenis van W. Lübke, waarvan J. Gram in 1871 een Nederlandse
bewerking liet verschijnen (zie voor Lübke: 1871.26).

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

461
waarheid werd zonder aarzelen opgeofferd aan de ideeën. Thans wordt dit anders.
Niet meer om aan eene kerkelijke behoefte te gemoet te komen, maar om een
machtigen drang der ziel, om het welbehagen in het schoone te bevredigen, worden
thans kunstwerken geschapen’ (p. 273-275).
‘Perugino's diep godsdienstige dweeperij, die aan zijne overigens van realistische
bestanddeelen doortrokkene kunst eene idealistische vlucht gaf, en zijn grooten
leerling Rafaël aanvankelijk ook den weg der stichtelijke schilderijen deed inslaan,
komt het duidelijkst uit in zijn “Christus in Gethsemane” en in zijne “Pieta”’ (p. 277).
‘Van de leerlingen van Michel-Angelo bezitten wij hoogst belangrijke
Christusbeelden, van S e b a s t i a n o d e l P i o m b o en D a n i e l e d a Vo l t e r r a .
Aan het hoofdwerk van den eerste, de opwekking van Lazarus, ligt waarschijnlijk
een plan van Michel-Angelo ten grondslag. Het werd in 1519 geschilderd, om te
wedijveren met Rafaëls verheerlijking van Jezus. Terwijl het hoofd streng realistisch,
als een portret is bewerkt, in zijne uitdrukking weer van alle andere Christus-koppen
van Michel-Angelo en Sebastian del Piombo afwijkende, doortintelt toch de geheele
schilderij een ideale geest’ (p. 278-279).
[Over het borstbeeld van de Kruisdragende Christus, van Leonardo da Vinci:] ‘De
rondom van stralen omgeven kop zonder hals vereenigt op wondervolle wijze het
individueele leven met eene uitdrukking, die de gedachte aan alle realistisch bestaan
onmogelijk maakt’ (p. 283).
[Over een crucifixus van Dürer:] ‘De opvatting is hoogst eigenaardig, grof realistisch
in de détails, doch hoogst ideëel ten aanzien van het geheel’ (p. 296).
‘Geven wij ons nu in het algemeen rekenschap van de verhouding, waarin het
Christusbeeld in de geschiedenis der kunst staat tot den ontwikkelingsgang der
theologie, dan zien wij, dat de kunst aanvankelijk, als dienares der theologie,
eenvoudig de godheid van Christus wil leeren en voorstellen; doch zoodra zij daarbij
eene hoogere vlucht neemt dan het symbool en de type, moet zij noodwendig den
eenen menschelijken trek na den anderen in haar Christusbeeld opnemen, waarbij
zij weifelt tusschen idealisme en realisme. De groote meesters nu, Michel-Angelo,
Leonardo, Rafaël en Titiaan, waagden het, het Christusbeeld van al het
bovennatuurlijke te ontdoen, hem geheel als mensch en alleen als mensch te
schilderen, omdat zij gevoelden, dat het goddelijke niet als iets afzonderlijks naast
het menschelijke, maar alleen in de menschelijke natuur zelve hier op aarde openbaar
wordt, en juist dat rein-menschelijke, dat zich ontdoet van al den opsmuk van het
bovennatuurlijke, 't welk altijd iets mirakuleus wordt, - juist dat rein menschelijke
van hunne Christusbeelden geeft daaraan eeuwige waarde, maakt ze verstaanbaar
voor iedereen, voor elken tijd en elk geslacht en verzekert daaraan een blijvenden
invloed’ (p. 305).80
80

De instinctmatige kennis van de kunstenaar maakt het mogelijk dat de kunst eeuwen vooruit
was op de theologie. Zie ook p. 316: ‘Theologische strijdvragen kunnen door de kunst in
profetischen zin als bij voorbaat worden opgelost, zooals dat door de zuivere opvatting en
voorstelling van het Christusbeeld in de 16de eeuw geschied is.’ In zijn bespreking van het
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1872.02 H.P.G. Quack, ‘Caroline’, [over] Briefe [van Caroline Michaelis], uitgegeven
door G. Waitz, De gids 1872 I, p. 269-322. Besproken op p. 311 en 316.
[Caroline Michaelis, die eerst was getrouwd met Schlegel, en daarna met Schelling]
veroordeelt alle werken van Schiller] ‘Slechts Wallenstein's Lager: “waar Schiller
zich den duivel heeft overgegeven om zich tot een realist te maken en zijn
sentimentaliteit van het lijf te schudden”, wordt geprezen, al voegt

Christusbeeld in de negentiende eeuw valt de term ‘realisme’ overigens niet. Kambli
onderscheidt hier allegorie en historisch beeld en zijn conclusie luidt: ‘Onze tijd nu verlangt,
in overeenstemming met zijn geheele richting, naar een historisch beeld van Jezus’ (p. 317).
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men er in één adem bij, “dat Schiller hier in jaren heeft tot stand gebracht, wat Goethe
misschien in een namiddag had geschreven”’ (p. 304).
‘Telkens komt het realistische leven (...) in botsing tegen zulk een kunst-leven, tegen
zulk een kunstatmosfeer. Het moet haar getroffen hebben, toen zij op een bezoek in
het noorden te Harbug aan haar broeder schreef van “dat ongewone realistische
leven”. En het reëele leven had zijn eischen, trad op met zijn finantiëele
moeijelijkheden’ (p. 317).
1872.03 W.F. [Willem Färber?], [over] Deutscher Novellenschatz, uitgegeven door
Paul Heyse en Hermann Kurz, De gids 1872 I, p. 565-572. Besproken op p. 310.
‘Onder hunne handen [die van Goethe en Tieck] bracht dit veld van literatuur eenige
bekoorlijke bloemen voort; maar weldra werd de gezonde wasdom gestoord door de
menigte van woekerplanten, die de romantiek al te welig liet opschieten. Sedert nam
de novelle deel aan den omkeer, die in het tweede kwart dezer eeuw in de literatuur
die nieuwe richting te voorschijn bracht, die men de realistische pleegt te noemen’
(p. 567).
1872.04 P.A.S. van Limburg Brouwer, ‘De wijze van het hemelsch rijk en zijne
school’, De gids 1872 II, p. 193-241. Besproken op p. 316.
‘Confucius zelf gewaagt (...) niet dan uiterst zelden van dien hemel; zijne leer was
daartoe te realistisch, te weinig afgetrokken, te zeer op de praktijk gerigt’ (p. 215).
1872.05 Charles Boissevain, ‘Iets over de tentoonstelling in Arti’, De gids 1872 II,
p. 529-562. Besproken op p. 264.
[De criticus moet niet dogmatisch te werk gaan, maar de methode van Taine volgen:]
‘Men zweert bij geen enkele school, men is classiek, gothisch noch romantisch, men
dweept niet met het oude of moderne realisme of met “l'ideal”, dien zondebok der
onverstandige realisten, doch men kan, gelijk Hamerton zegt, “God danken, dat men
laat genoeg geboren is, om de gestrenge idealiteit van den Griek, de groteske
verbeelding van den Goth, de wetenschap en smaak van de kunstenaars der
Renaissance, en het ernstige naturalisme der modernen te bestudeeren”, en men kan
trachten de verschillende scholen te waardeeren, om dus zijn kennis der menschheid
te vermeerderen’ (p. 531).
‘Nabootsing is slechts een der elementen van de kunst, doch niet haar beginsel (...).
De vormen, welke de kunstenaar te aanschouwen geeft, zijn het lichaam, dat het
levende, denkende, gevoelende wezen moet openbaren. De schilder moet met zijn
kunststuk de verbeelding der aanschouwers wakker maken en hun een denkbeeld
geven. Daartoe moet hij op de voornaamste, meest essentieele eigenschappen van
het voorwerp, dat hij voorstelt, de grootste aandacht vestigen. Nu is het de groote
fout van schilders, dat zij voornamelijk de aandacht vestigen op die hoedanigheden
der dingen, die het meest bekend zijn aan ongeoefende oogen, welke zij trachten te
misleiden. Zij beelden dus de meest vulgaire zaken af, opdat - gelijk Ruskin
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ondeugend opmerkt - zij van de menschen mogen gezien worden en hun loon
wegdragen (...) hij [de kunstenaar] moet bovenal zijn talent en kunstenaarsinstinct
toonen door in de eerste plaats de belangrijkste, onmisbaarste waarheden weder te
geven, opdat de eenheid der voorstelling niet verloren ga.
Nu zullen de realistische schilders schier onvermijdelijk in de fout vervallen van
aan onbelangrijke waarheden de grootste aandacht te schenken. Even als Caspar
Netscher dit doet in zijn vrouweportret (...) zullen ze zulk een zorg besteden aan de
satijnen japon, dat deze in plaats van de vrouw die haar draagt, de aandacht trekt’
(p. 551-552).
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1872.06 P. Bruijn, [over] Zij schrijft en Kleine schetsen, door Elise Polko, De gids
1872 II, p. 568-573. Besproken op p. 310.
‘Zoo men bij onze oostelijke naburen, in de rij der vrouwelijke auteurs, Fanny Lewald
aan de spits van het verstands-realisme mocht willen plaatsen, dan zou Elise Polko
zonder twijfel aan die van het gevoelsidealisme verdienen te staan’ (p. 570).
1872.07 P.J. Veth, [over] Ueber alte und neuere Astrologie, door J.A.M. Mensinga,
De gids 1872 III, p. 563-567. Besproken op p. 300.
‘Mijn (...) opmerking betreft eene uitdrukking die zich de schrijver in de achtste
aanmerking laat ontvallen. Hij vergelijkt daar de nekromantische scène in Göthe's
Faust met de astrologische in Schiller's Wallenstein, en zegt: “Göthe hat in dieser
Darstellung weit mehr idealisirt als Schiller”. Daar de schrijver elders aantoont, hoe
nauwkeurig Schiller, blijkens deze plaats, met de leerstellingen der astrologie bekend
was en hoe streng hij het historisch kostuum heeft in acht genomen, wil ik deze
bewering niet betwisten, mits men voor “idealisirt”, tot vermijding van misverstand,
“phantasirt” in de plaats stelle. Wat vrij met de nekromantie om te springen is nog
wat anders, dunkt mij, dan haar idealiseeren, d.i. tot een ideaal verheffen. Deze
opmerking omtrent een minder juist gebezigd woord, zou ik intusschen als
onbeduidend hebben teruggehouden, indien de schrijver niet op de aangehaalde
woorden volgen liet: “Der so oft besprochene Unterschied zwischen den beiden
grossen Dichtern, realistisch der eine, idealistisch der andere, tritt auch in dieser
kleinen Einzelheit klar zu Tage”. Dit komt mij glad verkeerd voor. Het verschil
tusschen een idealistisch kunstenaar als Rafaël, of een realistisch als Jan Steen, ligt
toch nog in iets anders, dan in de vrijere phantasie tegenover de trouw aan de
werkelijkheid. En Schiller, den “zanger aller idealen”, zooals onze Potgieter hem
zoo terecht genoemd heeft, op grond zijner trouw aan het historisch kostuum, voor
een realist te verklaren, is, dunkt mij, een ongeoorloofd misbruik van het woord’ (p.
567).
1872.08 Dr. B. [Dr. Cornelis Broere?], ‘De kunst in den dienst der kerk’, [over] Het
gildeboek. Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, De katholiek 1872, p.
347-363; 1873, p. 25-61. Besproken op p. 264.
‘(...) de kunstwet, welke wij hier verdedigen, kort en zakelijk geformuleerd:
Christelijke u i t d r u k k i n g , zich huwend aan Grieksche schoonheid van vorm.81
Die wet moet wet blijven. (...) Daarom spreken wij onverholen onze afkeuring uit
(...) wanneer men ons wil terugvoeren tot het stijf hiëratisme der Byzantijnsche
i k o n s , of tot voorstellingen van den gekruisten Heiland, die door het onhebbelijkst
realisme* de teerste snaren van het gevoel kwetsen.’
[Bij ‘realisme’ een noot: ] ‘*Niet lang geleden zagen we nog in de kerk eener
landparochie een zoogenaamd Missie-kruis, zoo onoogelijk met bloedige strepen en
81

Hierbij de volgende noot: ‘De beroemde Fransche beeldhouwer Simart heeft hetzelfde
denkbeeld uitgedrukt in deze woorden, welke hij dikwijls plagt te herhalen: Faire voir le
sentiment chrétien sous la belle forme de l'antiquité’.
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vlekken bedekt, dat wij onze verontwaardiging niet konden bedwingen, en luide onze
afkeuring uitspraken. Men antwoordde ons, dat het beeld onder directie van een
dilettant-archeoloog en kunstkenner, dien men ons noemde, was gepolychromeerd!
Het realisme moest zeker hier de devotie dienen!’ (1872, p. 359-360).
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1872.09 [anon.], ‘De laatste salon te Parijs, mei 1870’, Kunstkronijk 1871, p. 93-95;
1872, p. 5-6,10-11. Besproken op p. 264 en 275.
‘Een paar zeegezichten van C o u r b e t zijn merkwaardig. De groote realist wordt
bij het schilderen van de zee, ook tegen zijnen dank, idealist. Van de lage kust zien
wij in de stormachtig woelende zee. Groote golven komen aanrollen onder een
donkeren onweershemel - eene verlaten visschersboot ligt in het oeverzand bedolven.
Het andere schilderij stelt de klippen van Etretat voor met de zee op den
achtergrond. Als kopie eener geografische werkelijkheid is dit stuk evenwel meer
realistiesch.
(...)
Bij het slot dezer beschouwing mag men wel getuigen, dat het mode-realisme nog
veelszins den schepter voert bij de fransche kunstenaren, maar dat zij tevens hun
gebrek aan keuze en opvatting door een waarachtig artistiek koloriet menigwerf
goedmaken’ (1872, p. 10-11).
1872.10 A. Teichlein, ‘Na den krijg’. Uit het Duits vertaald82 en van een inleiding
voorzien, door C. Vosmaer, Kunstkronijk 1872, p. 17-19, 26-29. Besproken op p.
266 en 315.
‘Iedereen weet, hoe de oude neiging der duitsche natie naar poëzie en wijsbegeerte
voor den drang der eeuw naar de overheerschende beoefening van de zoogenaamde
exakte wetenschappen geweken is. Voor de kunst is het gevolg van deze veranderde
stemming, dat in de plaats van de nationale drijfveer, die uit haar aard overwegend
idealistiesch was, nu een universeele trad. Deze, met het recht van den sterkste
toegerust, deed al de rechten van haar realisme (soms materialisme) ook in de kunst
gelden, op eene wijze, die alle mogelijke idealisme (het fransche zoowel als het
duitsche, het plastische evenals het koloristische) meer of minder in eene scheeve
verhouding brengen moest.
(...) de grond van het verschijnsel [het verval der kunst] lag dieper, en was geen
andere dan de gejaagdheid waarmeê men leefde in deze eeuw, eene gejaagdheid, die
de nawerking van ons groot letterkundig tijdperk op onzen kunstbloei te spoediger
deed ophouden naarmate het aanzien der natuurwetenschappen en hare
bewonderenswaardige uitkomsten aan haar een volslagen overwicht in den geest des
tijds verzekerde. Dat nu deze universeele, maar eenzijdig realistische richting, niet
zoo onmiddellijk bezielend op de kunst kon werken, zooals vroeger de nationale en
idealistische, ligt voor beiden in den aard der zaak. Innerlijk bleef de kunst, strikt
genomen, van nu af zonder beslissende drijfveer. Uiterlijk echter volgde nu zooals
van zelf spreekt, omdat zij door den stroom des tijds gedragen werd, eene
buitengemeen vruchtbare paralelbeweging met het realisme van den tijd. Zooals
bekend is, is het meest uitstekend zoo niet eenig kenmerk dezer beweging, de
uitbreiding van het realisme tot het onbegrensde naturalisme. Wat vorm en inhoud
betreft, ging de kunst nu met den tijd meê’ (p. 26-27).

82

Vosmaer heeft dit artikel over de toekomst van de Duitse kunst ontleend aan het Zeitschrift
für bildende Kunst.
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[Teichlein vergelijkt de schilderkunst van Cornelius met de contemporaine
schilderkunst.] ‘Laten wij het maar ronduit zeggen, de beide ontwikkelingstijdperken
der schilderkunst in Duitschland staan in verhouding tot elkaâr in geenen deele
eenvoudig als idealisme en realisme, zooals gewoonlijk ruwweg aangenomen wordt;
doch zij staan dikwijls ook bepaald als kunst en industrie tegenover elkaar’ (p. 27).
1872.11 [anon.], ‘Kunstnieuws’, Kunstkronijk 1872, p. 64. Besproken op p. 290.
‘Beeldhouwwerken zijn er van verschillenden aard. C e n c e t t i zond een portretbuste
van eene bedaagde vrouw, zeer edel en realistiesch tevens’.83

83

Het bericht betreft een tentoonstelling te Rome.
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1872.12 Mr. H. Carpentier Smit, ‘De tentoonstelling te Amsterdam’, Kunstkronijk
1872, p. 74-77; 1873, p. 6-7, 15-16. Besproken op p. 281.
‘Onder de figuur- en kostuumstukken neemt G. POSTMA te Haarlem geen onbelangrijke
plaats in met zijn's M o r g e n s v o o r h e t s t i e r e n g e v e c h t t e S e v i l l e (...).
De lokale kleur, de gele, stoffige toon zijn verdienstelijk uitgedrukt, de groepeering
moge realistiesch juist zijn te noemen, toch staan de figuren wat gedwongen en
verward’ (1872, p. 75).
1872.13 Kunstkronijk 1872, p. 80. Besproken op p. 275.
[Bericht over de veroordeling van Courbet,] ‘hoofd eener school (de realistische)’
[in verband met zijn lidmaatschap van de Revolutionaire regering ten tijde van van
de Commune].84
1872.14 A. von Zahn, ‘Friedrich Overbeck’, Kunstkronijk 1872, p. 68-71, 78-80,
84-87, 90-92. Overgenomen uit: Zeitschrift für Bildende Kunst 10 (1871). Besproken
op p. 281.
‘Zoowel bij Overbecks, als bij Schorrs [lees: Schnorrs] vroegste werken hebben
ongetwijfeld de meer realistische meesters, zooals Benozzo Gozzoli onder de
Florentijnen, Carpaccio onder de Venetianen, wezenlijk door de individuëele waarheid
van opvatting een sterken invloed uitgeoefend, en men zoekt te vergeefs naar
overdreven kerkelijkheid der vormen, naar veronachtzamen der natuurstudie of
opzettelijke lichaamloosheid der gestalten op kosten van de eenzijdig spiritualistische
uitdrukking.
(...) ten tijd van het ontwikkeld florentijnsche realisme der XVIde eeuw (...)’ (p.
85).
1872.15 [anon.] [Martin Kalff], ‘Een blik op het Amsterdamsch tooneel’, Het
leeskabinet 1872 II, p. 81-97. Besproken op p. 301 en 311.
‘De rijmlooze verzen of vijfvoetige jambes, waarin de heer Schimmel alle heil ziet,
vallen (...) niet in den geest der toeschouwers. Ons realisme wil eene getrouwe
nabootsing of afspiegeling der werkelijkheid zien, en acht het spreken in gebonden
stijl voor den dagelijkschen spreektoon te recht - onnatuurlijk’ (p. 95).
1872.16 Mr. B. ten Brink, ‘William Hogarth naar de latere beoordeelingen
voorgesteld’, Nederland 1872 III, p. 279-314. Besproken op p. 306 en 311.
‘(...) het overgetelijk, realistisch drietal, Fielding, Hogarth, Garrick, eene trits van
kunstenaars, die de natuur en de waarheid als naar 't leven getroffen hebben’ (p.
313-314).
84

Het verweer van de advocaat luidt dat Courbet alles over kunst, maar niets over politiek
weet. Courbet werd tot zes maanden gevangenisstraf en een boete van 500 Franse francs
veroordeeld.
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1872.17 Paulus [Aart Admiraal], ‘Brieven aan het jonge Nederland’, De
Nederlandsche spectator 1872, p. 99-101, 139-141, 237-239, 245-247, 269-270,
334-335, 350-351, 357-359. Besproken op p. 318.
[Naar aanleiding van de groei van het aantal Nederlandse juristen schrijft Paulus,
die zich voordoet als een oudere heer die goede wenken geeft aan de jeugd:] ‘Is er
dan zooveel ongerechtigheid in het land? Ik houd den adem in bij het antwoord op
die vraag. Want zóóver is het zeer zeker met onzen realistischen volksaard gekomen,
dat hij zijn natuurlijke grenzen niet meer erkent en dus mede een geduchte stem zal
hebben in de fakulteitskeuze. Nuchterweg valt er in de regtsgeleerde fakulteit veel
te schacheren (...).
Het ongezonde, valsche realisme onzer dagen kucht uit de overgepropte balie.
Zwakheid des geestes aast op alledaagsche pleidooien. De verheven beteekenis van
regtsgeleerdheid en staats-
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wetenschap is, hoe langer zoo meer, slechts aan zeer weinigen geopenbaard. (...)
Studeeren in de godgeleerdheid, wijsbegeerte en letteren eischt te veel omvattenden
geest, en deze studie heeft daarenboven het vreeselijk nadeel dat zij voortdurend de
ziel in strijd doet verkeeren met anderen en zichzelve; nooit heeft men rust in deze
fakulteit en nooit wordt men er lid door van de eerste kamer, nooit indiesch
onderkoning.
Gij hebt gestudeerd in de godgeleerdheid, wijsbegeerte en letteren: gij zult strijden.
En rust zult gij niet hebben. (...)
Geluk met uw keus dus, geluk met uw strijd, zoo gezond voor de ziel, zoo heilzaam
tegen het réalisme usurpateur onzes tijd’ (p. 140).
1872.18 [anon.] [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1872, p.
118-119. Besproken op p. 316.
‘(...) de feestrede van den heer De Vries (...) bevat geen geniale vonken (...), maar
met het vuur waarmede zij werd uitgesproken, met den gang en de veerkracht
waarmede de gedachten en de goed gebouwde volzinnen voortgaan is zij een staal
van schoone en gekuischte welsprekendheid. Er waait bovendien door de geheele
rede een vrijheidswind die verkwikkelijk is. “Vrijheid”, zegt de spreker, “de
levensvoorwaarde van allen vooruitgang! (...)”
Dr. van Vloten heeft zijn vroeger in Felix Meritis gehouden rede, over den
Mondigen mensch als nederlandsch staatsburger, thans in druk gegeven. Zooals prof.
De Vries hier idealistiesch is, zoo is dr. Van Vloten hier realistiesch en praktiesch.
En het is goed dat hij, (...) naast de bewondering van het krachtige, vrije voorgeslacht,
wijst op het heden en ons toeroept: bewondert niet alleen, maar, zoo als zij voor 300
jaar zelfstandig en mondig waren, weest dat thans ook’ (p. 118-119).85
1872.19 Hroswitha [Elise A. Haighton], ‘Tijdgenooten’, [o.a. over] Gustaaf van
Buren. Roman, van George Kepper, De Nederlandsche spectator 1872, p. 205-207.
Besproken op p. 310 en 318.
‘Om dit te bewijzen [dat misdadigers vaak krankzinnig en daarom niet
toerekeningsvatbaar zijn] kwam de heer K. [Kepper] er toe om eene realistischen
roman te schrijven, die, naar mijne meening en naar die van anderen, het gebrek
heeft, dat hij n i e t b o e i t .
(...)
Met Gustaaf van Buren heeft de auteur bedoeld het beeld te weerspiegelen van de
wereld zooals zij is. Maar waarlijk is dit een getrouw beeld? Dat er menschen zijn,
zooals K. ze ons teekent, wie zal het betwijfelen? maar had de kunstenaar niet moeten
zorgen, dat het den lezer mogelijk zou wezen met eenige bevrediging zijn werk ter
zijde te leggen? In dezen roman is geen enkele persoon waarvoor men sympathie
kan gevoelen’ (p. 206).

85

Bij de herdenking op 1 april 1872 van de inneming van Den Briel door de watergeuzen hield
M. de Vries een lezing over ‘Vrijheid. Levensvoorwaarde voor alle welvaart, ontwikkeling,
vooruitgang’.
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[Over Kinderen des tijds, door C. Marquard Sauer:] ‘De studenten, Dombell en
Polderhoven geheten, brengen het meisje bij den leeraar Pegerijn, voormalig
gouverneur van eerstgenoemden. Deze idealist - de k i n d e r e n d e s t i j d s toch
stelt de vraag: waar is de waarheid, bij het idealisme of bij het realisme? om de questie
ten gunste van het idieële op te lossen - neemt Seraphine in liefde aan en bemint haar
weldra als zijne eigene kinderen’ (p. 207).
1872.20 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1872, p.
390-391. Besproken op p. 317.
‘Als men voortdurend, vele jaren lang, de kunst zoowel in hare vertegenwoordigers
als in haar voortbrengselen ontkent of minacht, dan spreekt het van zelf dat bij het
algemeen de smaak zal bederven en
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een nuchtere, alleen op het praktische en nuttige gerichte geest de overhand zal
nemen. (...) Men bevroedt volstrekt niet, dat er niet alleen een verstandelijke, nuttige,
realistische zijde aan het leven is, maar ook eene aesthetische, idealistische,
gemoedelijke. Dat kunst eene kweekster is van eene hoogere opvatting van het leven,
eene bevorderaarster van beschaving, van humaniteit; dat zij tusschen den ernst en
het nut de kransen en bloemen vlecht die ons opbeuren, verheffen, vermaken’ (p.
391).
1872.21 Dr. J.C. Matthes, ‘De invloed des Christendoms op onze letterkunde’, Nieuw
en oud. Derde reeks, 1872, p. 51-72, 199-221. Besproken op p. 317.
‘De godsdienstige geest heeft (...) de ridderscharen bezield, hij heeft aan hun bestaan
eene richting, een doel gewezen, en hen met ijver en geestdrift vervuld. De
strijdlustigen dreef hij naar het Oosten, de avonturiers naar het Graal. Allen gaf hij
een voor hen gewichtige levenstaak en den lust om die te volbrengen. Het heilig graf
des Heeren mocht niet gesmaad worden; het bloed, dat hij stortte, niet verloren gaan.
“Hersenschimmen”, zegt de denker, “door ervaring en geschiedenis gelogenstraft.
Had men zijne krachten niet beter kunnen besteden dan in den dienst van
onmogelijkheden?” Ik stem toe, dat deze edelen door en door onpractisch werden,
ook nadat zij Kruis- en Graalridders geworden waren, ja toen vooral. Maar dit
gekerstend idealisme vereert hen meer dan hun vroeger roofzuchtig, twistgierig
realisme. Onder den invloed van den godsdienst werd hun streven beter, want het
werd ernstiger en menschelijker. Zij werden van nu af gemeenzaam met het denkbeeld,
dat niemand bij brood alleen leven zal’ (p. 220-221).
1872.22 [anon.] [G.J. Dozy], ‘Onze leestafel’, Onze tolk 1872-1873, p. 36-37.
Besproken op p. 311.
‘Als een overgang van Multatuli's idealistische poëzie tot het realistische proza, dat
ons zoo aanstonds wacht, moge dienen Bertha, eene idylle van Francisca Gallé’ (p.
37).86
1872.23 ‘Tijdschriften voor November’, Onze tolk 1872-1873, p. 53-55. Besproken
op p. 315.
[Over: Los en vast 1872] ‘Een natuurphilosoof uit den vreemde, een onderhoudend
vertoog, met enkele speldeprikjes, over het verband tusschen wetenschap en
godsdienst, tevens een onuitgestreden pleidooi over het voor en tegen van de
idealistische en de realistische richting in het onderwijs’ (p. 54).

86

Eerst waren Vorstenschool en Brief aan den koning over de openingsrede van Multatuli
besproken. Na Gallé komt ‘het realistische proza’ van Klikspaans Studententypen aan de
beurt.
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1872.24 [anon.], ‘Scherr over Hamerling’, Onze tolk 1872-1873, p. 129-130.87
Besproken op p. 305 en 312. Zie ook 1873.13.
‘Johannes Scherr en Robert Hamerling, een niet kwalijk passend paar in zeker opzicht.
Beiden vertegenwoordigers van een radicalisme in den vorm, dat in ruwheid en
cynisme dreigt te ontaarden, beiden strijdende geesten en wars van conventioneele
beschouwingen, realistisch in den strengsten zin des woords. Zoo treedt de eerste in
zijne talrijke historische geschriften op, zoo ook vertoont zich ons de laatste in zijne
epische en dramatische proeven. Beiden mogen zich ook ten onzent in eene
welverdiende populariteit verheugen’ (p. 129).
[Onze tolk laat uitvoerig Scherr aan het woord:] ‘Men leze, als men er lust toe heeft,
hoe op bl. 78-79 van het boeksken [van Hamerling] de vraatzucht en de gulzigheid,
hoe op bl. 88-89 de wellust walging-

87

Johannes Scherr heeft in ‘Glossen zur Literatur der Gegenwart’, zijn vaste rubriek in het
tijdschrift Die Gegenwart, een artikel geschreven over Robert Hamerling en diens gedicht
‘Zeven hoofdzonden’, Hamerlings ‘zwanezang der romantiek’.
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wekkend zich voordoen. Moet dat misschien realistische poëzie heeten? Dan beware
ons Phoebus Apollo genadig voor zulk een realisme! Het walgelijke en smerige te
willen gebruiken als stof voor iets schoons, kan nooit iets anders dan een hersenschim
zijn.
In de comedie van Aristofanes had ook de platheid haar recht van bestaan,
voorzeker; in de moderne heeft zij dat niet. Waarom niet? Omdat (...) in de moderne
poëzie en wereld een ideale liefde bestaat, die de oudheid niet kende, eene ideale
opvatting van de verhouding tusschen beide sexen, die de vrouw verheft tot de ziel
der maatschappij, tot de verlichtende en verwarmende vlam van het leven, van welke
al wat ruw en gemeen is, moet verwijderd worden’ (p. 130).
1872.25 [anon.] [G.J. Dozy], ‘Onze leestafel’, [o.a. over] Een dochter Heths, uit het
Engelsch van William Black, Onze tolk 1872-1873, p. 155-157. Besproken op p.
318.
‘(...) zeker is die verheerlijking der zinnelijke liefde als de eenige ware in
overeenstemming met de realistische richting van onzen tijd, - mij komt het voor,
dat de kunst op ieder gebied een zeker idealisme noodig heeft om aan hare roeping
te beantwoorden. De oudheid vond dat idealisme in zijne goden en heroën, de
middeleeuwen in de vrouw. Wat zullen wij idealiseeren? Van goud en stoomkracht
kan men wel afgoden maken maar geen idealen. Wil men een abstract begrip tot
middelpunt van een kunstwerk maken, wil men de natuur hare geheimen afluisteren,
beide is beproefd en wij hebben aan dat streven ware kunstwerken te danken. Maar
door het sensualisme tot hoofdmoment van een kunstwerk te willen maken, verlaagt
men de muze tot eene lichtekooi (...)’ (p. 156).
1872.26 Karl van Thalen, ‘Franz Grillparzer’, naar het Hoogduitsch door S., Onze
tolk 1872-1873, p. 161-163. Besproken op p. 296 en 310.
‘Toen Grillparzer als jonge man van 26 jaren de Ahnfrau schreef, trad hij geheel in
't spoor van 't romantisme. (...) het was (...) gebouwd op verschrikkelijkheden en
gruwelen, op fatalisme en onwaarschijnlijkheid! (...)
Maar de donkere wolken van 't romantisme scheurden vaneen, toen een jonger
geslacht het vaandel van 't realisme omhoog hief en eene onmeedoogende critiek
met haar tuchtiging der noodlot-tragoedieën den kamp opende; toen de laatste
romantikers werden doodgegeeseld door de onbarmhartige roeden van Heinrich
Heine’ (p. 162).
1872.27 S., ‘De agnietjes. (Vertoog 146, 151 en 161 uit den Hollandschen Spectator)’,
Onze tolk 1872-1873, p. 233-235.
‘Er rest me nog ééne zaak: “zijn de Agnietjes wel vertoogen?” zegt ge. “Het zijn
miniatuurtjes, teekeningen van groote getrouwheid, realistisch zoo ge wilt, maar
vertoogen?”
(...) Heer Spectator, we willen van u wel leeren, maar vergun ook ons, met uwe
lezers van 't jaar 1733, vóór alles uwe kunst te waarderen ter zake “van de levendige
getrouwheid der schilderije!”’ (p. 235).
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1872.28 Dz. [G.J. Dozy], [over] Nederlandsche dames en heeren. Novellen, van Dr.
Jan ten Brink, Onze tolk 1872-1873, p. 268-269. Besproken op p. 294, 304 en 312.
‘Bij de keuze der stof heeft de novellenschrijver eveneens klippen te duchten, op
welk menig auteur heeft schipbreuk geleden: aan de eene zijde overdreven realisme
dat met ruwe hand de wonden der maatschappij blootlegt en bij voorkeur zijne
hoofdpersonen zoekt onder lichtmissen en courtisanes - een surrogaat voor de roovers
en bandieten van een vroeger geslacht; aan de andere zijde een zekere eentonigheid,
die uit vrees onnatuurlijk te worden, den lezer, zij 't dan op onderhoudenden toon,
bezig houdt met op zich zelf onbeduidende menschen en alledaagsche toestanden.
In het laatste geval geeft de auteur wel geen ergernis en verwekt evenmin verveling
maar na volbrachte lektuur voelt de lezer zich niet bevredigd’ (p. 268).
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1872.29 [anon.] [G.J. Dozy], ‘Onze leestafel’, [over] Grif. Een Australische
geschiedenis, uit het Engelsch van B.L. Farjeon, door B.J. Tideman Jz., Onze tolk
1872-1873, p. 321-323. Besproken op p. 295.
‘Buiten Grif misschien zijn de proletariërs van Farjeon volstrekt niet geïdealiseerd
maar volkomen realistisch geschilderd, geraffineerde schavuiten, die zoomin voor
een laagheid als voor een misdaad terugdeinzen’ (p. 322).
1872.30 J. Hoek, ‘Wat al te dichterlijk en deftig’, [over] De Horse. Een roman, van
C.J. van Bemmel Suyck, De tijdspiegel 1872 I, p. 517-526.
‘(...) men leze wat de heer Suyck zijn, door velen met zekere minachting “dominé”
genoemde, maar inderdaad aller achting waardigen evangeliedienaar zeggen laat, en
getrooste zich het deftige, dichterlijke en daardoor te weinig realistische van dezen
roman om het edele doel van den auteur’ (p. 525).
1872.31 J.P. de Keyser, ‘Ziekteverschijnselen’, De tijdspiegel 1872 I, p. 653-675.
Besproken op p. 315.
‘Het weten sta in de dienst van een edel beginsel. Zelfs een veelzijdige kennis, hoeveel
te meer eenzijdig realistisch onderwijs is onvoldoende om het persoonlijke leven
krachtig te ontwikkelen, zelfstandige, edele karakters te vormen’ (p. 662).
1872.32 C., ‘Een volière die het bezien waard is’, [over] Vogels van diverse pluimage,
van C. Vosmaer, De tijdspiegel 1872 II, p. 222-228. Besproken op p. 316.
‘Waar de heer Vosmaer het voor onzen tijd en het aesthetische daarvan opneemt,
zouden wij voor ons zoo veel reserves hebben, dat er van het gunstig oordeel weinig
overbleef, al doen wij aan dien tijd met zijn minder realisme hulde in sommige
opzichten. (...) Een tijd vol zelfopoffering voor de waarheid, van een edel humanistisch
streven, is de onze inderdaad slechts bij een deel en misschien betrekkelijk klein deel
der menschheid’ (p. 227).
1872.33 [anon.], ‘Ons middelbaar onderwijs’, De tijdspiegel 1872 II, p. 361-363.
Besproken op p. 315.
‘De jongelingschap doet eene menigte van kundigheden op, die in het volgende leven
voor de meesten naauwelijks meer waarde dan die van ballast kunnen hebben; zij
blijft verstoken van kennis, die haar onmisbaar zal zijn in de maatschappij. En daarbij
wordt het aankomend geslacht geleid in eene rigting, die voor de toekomst van het
Nederlandsche volk hoogst bedenkelijk is.
Er is materialismus in de lucht.
De liefde voor het ideale kwijnt.
De achting voor het klassieke gaat verloren.
Schoonheidszin en zedelijke zin worden veronachtzaamd.
Het realismus heerscht bijna onbeperkt.
Deze richting wordt bevorderd door het Middelbaar Onderwijs, zoo als het nu is ingerigt.
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Onverklaarbaar is deze ziekelijke rigting niet.
De natuurwetenschap was schromelijk verwaarloosd.
Zij eischte haar regt.
Men gunde haar eigenlijk haar regt.
Maar nu nam zij méér. Zij reageerde sterk, te sterk’ (p. 362).
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1872.34 Aart Admiraal, ‘Zeer waar, maar - ’, [over] Geheel-onthouding, een eisch
der christelijke vrijheid, door J.H. Gunning Jr, De tijdspiegel 1872 II, p. 484-488.
Besproken op p. 316.
‘Indien gij niet zoo ernstig, zoo hartelijk deelnaamt in de pogingen der besten om de
realistische vaart van het dagelijksche leven te stuiten, ik sprak hier van het mysticisme
niet. (...)
Ja? Waarom schreeft gij dan in dit gloeiend en edel betoog tegen de vloekwaardige
magtsoverschrijding van het realisme zulke bladzijde als pag. 9 beginnende met regel
11, (...) enz.’ (p. 486).88
1872.35 D.C. Nijhoff, ‘De letterkundige kritiek der romantische school’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1872 I (Wetenschap en belletrie), p. 133-152,
261-276. Besproken op p. 311.
‘De Gebroeders Schlegel oordeelden: “Schillers onvolkomenheid ontstaat ten deele
uit de oneindigheid van zijn doel. Het is hem onmogelijk, zich zelven te begrenzen
en ongestoord een eindig doel nabij te komen”. Mij [D.C. Nijhoff] dunkt, we hooren
in dat oordeel de werkelijk bestaande schaduwzijde van Schillers idealisme. Het
realisme van Goethe, dat deze o.a. ook leerde te beoefenen, hetgeen hij aldus uitdrukte:
Wer groszes will musz zich zusammenraffen

verstond Schiller niet. En die selbstbeschränkung, die in kunst en leven de spil was,
waarom Goethes bestaan zich bewoog, was een geheim voor Schiller. Later moge
hij door Goethes invloed zijn idealisme wat reëler gemaakt hebben, dat streven naar
het oneindige, dat hier te recht in Schiller door de Romantici wordt berispt, is hem
altijd min of meer bijgebleven’ (p. 266).
1872.36 J. Hoek, [over] 1872 Tusschen licht en donker. Drie oorspronkelijke verhalen,
van J.L. Wertheim, Vaderlandsche letteroefeningen 1872 III (Binnenlandsche
bibliographie), p. 115-118. Besproken op p. 297 en 318.
‘Er is phantasie in, soms zijn ze wel een beetje al te phantastisch, maar dit schaadt
niet in onzen zoo realistischen, materialistischen tijd. De vinding is bij zulke verhalen
hoofdzaak; en als de vorm, zooals hier, blijken draagt van verbeeldingskracht, of
van die poëzie, die niet in would-be dichterlijke bewoordingen of bloem- en
beeldrijken stijl bestaat, maar in het vermogen om in de werkelijkheid het ideale te
zien en de werkelijkheid te idealiseeren, dan komt den Schrijver zeker lof toe’ (p.
117).
1872.37 J. van Waning Bolt, [over] De ziel van wilg en beek, van Francisca Gallé,
Vaderlandsche letteroefeningen 1872 III (Binnenlandsche bibliographie), p. 245-257.
Besproken op p. 312.
88

Gunnings brochure over Geheel-onthouding, een eisch der christelijke vrijheid, verscheen
in 1872 bij M.C. Bronsveld te Wageningen. Ik ben er niet in geslaagd een exemplaar van
deze brochure in handen te krijgen.
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‘Maar de kunst heeft heilige rechten en hooge eischen. De kunst is nog iets anders
dan met eenig schrijftalent en eene zekere heerschappij over de taal realistische
tafereeltjes aaneen te rijgen onder voorwendsel van een roman te willen dichten. De
roman is een kunstwerk, en wel het verhevenste, moeilijkste en voortreffelijkste, wat
de dichtkunst kan voortbrengen. Maar even daarom is de roman niet ieders zaak of
taak. Het schilderen van natuurtooneelen, het voorstellen van typen, caricaturen,
enz., die met meer of minder talent achter elkaar worden gevoegd of bijeengehaspeld,
dat is nog geen romanschrijven. Dat neêrknielen voor de valsche goden van het
realisme is geen heilige vereering der kunst. George Sand zegt terecht: “L ' a r t
n'est pas une étude de la réalité positive;c'est une recherche
d e l a v é r i t é i d é a l é ”.
En nu - zoek ik in de romans van Francisca Gallé vruchteloos naar een vonkje van
die “v é r i t é i d é a l e ”, die in een kunstwerk niet mag gemist worden, ja, die er het
wezen van behoort uit te maken. Ideaal - waar is dat in “de ziel”’ (p. 255).
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1872.38 [anon.], ‘Shakespeare’, [over] Shakespeare. The first folio edition of 1623
reproduced en Shakespere, a critical biography, van Samuel Neil, Wetenschappelijke
bladen 1872 II, p. 234-297 (uit: Quarterly review). Besproken op p. 300 en 311.
‘Het gebied, waarop men elkaar ontmoette, was het gebied van het rein menschelijke,
dat wel is waar verschilt en gewijzigd werd door den invloed van tijd, klimaat en
omstandigheden, maar dat toch in de hoofdzaak volkomen een is met ons en onze
natuurgenooten. (...) Hij [Shakespeare] is betrekkelijk onverschillig voor den
uitwendigen mensch der oudheid - even onverschillig als de rest zijner tijdgenoten
voor de fijne puntjes van archeologische kostumes. Maar al wat menschelijk is, waar
hij dat ook aantreft, en hoe, is hem altijd welkom; hij weet er zich terstond in te
verplaatsen, en schoon hij zich nimmer afgeeft met abstracties, zoo als Spencer, ook
zelden idealiseert gelijk die dichter, rust zijn realisme op een breeder basis dan lokale
gebruiken, persoonlijke eigenaardigheden, of angstvallige trouw aan de geschiedenis’
(p. 289-290).
‘Daar was niemand meer, niet één om de type, zo dierbaar aan Sidney en zijns
gelijken, in eigen persoon te vertegenwoordigen. Bovendien raakte de natie
langzamerhand in het vaarwater van de 17de eeuw, en verdiepte zich meer en meer
in die ernstige kwesties, die niets dan het naaktste, koelste realisme kon peilen. De
hoogvliegende, maar daardoor niet natuurlijke geestesrichting van het begin dier
eeuw was tegen dien schok niet bestand; zou daar niet tegen bestand geweest zijn,
ook al ware zij niet ontaard met de Stuarts. Aldus was Shakespeare, met zijn realisme
en zijn naakte voorstelling van het bestaande, een baken van den stroom des tijds.
De onverbiddelijke, onplooibare, bijkans wreede onpartijdigheid, waarmeê hij hun
het goede en het kwade, de zwakheid en de kracht, van alle menschen en alle standen
der maatschappij voorhoudt; de leer dat goed bedoelde, maar slecht uitgevoerde
daden even verderfelijke gevolgen hebben als slechte daden zelve, die hij hun predikte
(...) - de wereld zoo als God die gemaakt heeft en niet zooals de menschen met hun
hartstochten en partijdigheid, met hun opvattingen van wat billijk is en wat niet, die
zouden willen maken, de zon die opgaat over boozen en goeden (...) - het ondeelbaar
dooreengevlochten weefsel van goed en kwaad vormend, dat wij de wereld noemen
en wat Shakespeare en zijn tijdgenooten ook als zoodanig voorstelden’ (p. 292-293).
1872.39 [anon.], [over] Vogels van diverse pluimage, van C. Vosmaer,
Wetenschappelijke bladen 1872 IV, p. 460-466. Besproken op p. 295 en 318.
‘Realisme en idealisme worden allergeestigst geschetst in den heer Buideldier c.s.
en den schrijver zelven. Een allerliefste creatie is het beminnelijk duitsche nichtje,
dat onder die Buideldieren verzeild is geraakt en voor haar warm, ontvankelijk
gemoed bevrediging vindt in haar gesprekken met den heer Vosmaer’ (p. 463).
1872.40 Multatuli [Ed. Douwes Dekker], Ideeën. Eerste bundel, Volledige werken
II, p. 307-727. Besproken op p. 264 en 318.
‘Renan moest eens een Museum van middeleeuwse schilderyen bezoeken. Dat te
Keulen, byv. (...).
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In zo'n Museum zyn talloze voorstellingen van 't met Lazarus voorgevallen wonder,
en nooit vergaten de schilders daarin allerduidelykst de tekst Joh. XI vs 39 te
illustreren, een tekst dien Renan niet schynt gelezen te hebben. Op al die schilderyen
namelyk, houdt een der omstanders met afgewend gelaat den neus tussen duim en
wysvinger.
Toen ik dit het eerst zag, dacht ik aan een onsmakelyk realismus, doch by nadenken
begreep ik dat die schilders, hun talent aanwenden in dienst der Kerk, dat sprekend
testimonium van Jezus' wondermacht niet mochten achterwegen laten’ (‘Aantekening’
bij Idee 140. Volledige werken II, p. 680).
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1872.41 C. Vosmaer, Vogels van diverse pluimage. Leiden 1872. Zie ook 1873.21.
[Vosmaer schetst een gesprek tussen de ‘ik’ en Ziska, het Duitse nichtje van de
familie Buideldier:]
‘- Vergeef mij, zeide ze mij eens glimlachend, maar is het u ernst of niet, wanneer
u met oom zoo vreemd over dichters en idealisten spreekt...
- Wat bedoelt gij?
- Wel, bij voorbeeld, zooals u laatst met hem sprak over poëzie en praktijk; ik
weet niet of men nu een idealist of een realist moet zijn.
- Ik ook niet - nu, het kan wel zijn dat ik wat demoniesch gestemd was, toen; maar als ik u nu zonder scherts mijn meening moet zeggen, ik ben overtuigd, dat we
op den stevigen grond der natuur moeten blijven staan, en dat we veel, heel veel
stellige kennis noodig hebben. Ook onze kunst en litteratuur kunnen niet meer naief
zijn en alleen van gevoel leven; zij moeten een wetenschappelijken achtergrond
hebben en op weten berusten. Maar als we dit vaststellen, moeten we nu minder dan
ooit vergeten dat er een eeuwige behoefte is aan de zonnestralen der kunst die alles
moeten...
- Verschönern.
- Ja, Verschönern, - dat gelukkige woord hebt gij, wij niet’ (p. 10-11).89
1872.42 Cd. Busken Huet, ‘Jacob Geel’ [1872], in: Litterarische fantasien en kritieken
X, p. 1-44. Besproken op p. 300.
[Huet is het niet eens met Geel, die] ‘meenende de romantiek te bestrijden, slechts
te velde getrokken is tegen den wansmaak in het algemeen. Hij kon niet gelooven,
dat waar de uitvoerigheid gepaard gaat met een smaak en talent, als waarover Walter
Scott beschikte; waar het realisme epos wordt, gelijk in Byron's Don Juan, eene
mindere soort van kunst ten tooneele treedt. Eene andere soort moge het zijn, minder
is zij niet. En - daar tegenover, - overdreven beschrijvingskunst, pijnlijke
uitvoerigheid, walgelijke bijzonderheden, een folteren van 's lezers verbeelding als
met beulshanden, waar vindt men die gebreken overvloediger dan bij den
ouderwetschen en klassiek gevormden Bilderdijk (...). Wat Geel in zijn Gesprek op
den Drachenfels gispt, het zijn fouten, waarin schrijvers van alle tijden, de besten
niet uitgezonderd, somtijds vervallen zijn’ (p. 16-17).

1873
1873a

89

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde I. Groningen

Op p. 4-31 wordt, onder het motto ‘Gelukkig hij dien de Muzen beminnen’, verhaald over
een ikpersoon die aan het strand de heer Buideldier ontmoet, een zakenman, een praktisch
man, die in de zee niets meer ziet dan een vloeistof waarin zijn vrouw en haar schoothondje
voor hun gezondheid een bad kunnen nemen. De heer Buideldier moet niets hebben van
dichters, want dat zijn onpraktische mensen.
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1873. Besproken in § 7.7 en op p. 267,
295, 298, 299, 311 en 317.
1873.01 Charles Boissevain, ‘Een groot talent’ [over E.G. Bulwer-Lytton], De
gids 1873 I, p. 482-499. Besproken op p. 304 en 311.
‘Dickens heeft geen natuurlijke, ware karakters geschapen, gelijk Thackeray en
George Eliot, hoort men vaak niet ten onrechte beweren. (...) Dickens maakt lieden
van één stuk, die, evenals de maan, steeds dezelfde zijde naar ons toekeeren. Ideale
vulgariteit, zelfzucht en ijdelheid worden gepersonifieerd in Mrs. Gamp: brutale
huichelarij in Pecksniff. In de werkelijkheid hebben de menschen meer samengestelde,
ingewikkelde karakters, zijn ze zich zelven weleens ongelijk en handelen ze soms
op inconsequente wijze.
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Dickens faalt dus als realist, doch hij is eenig, machtig, geniaal als humoristisch
idealist en caricaturist, die typen maakt.
(...) Mrs. Gamp, the Marchioness, kennen wij volkomen goed, even goed als we
Major Pendennis en Colonel Newcome kennen, die met realistische trouw door
Thackeray zijn afgebeeld.
Meer dan één methode is dus goed in de kunst, of beter gezegd: elke methode is
goed, mits een man van genie haar aanwende’ (p. 489-490).
1873.02 J.A. Alberdingk Thijm, in: Handelingen van het XIIIe Nederlandsch taalen letterkundig congres, gehouden te Antwerpen, den 18n, 19n en 20n Augusti 1873.
Antwerpen 1875, p. 50-51. Besproken op p. 281, 302 en 310.
[Arnold Ising heeft gesproken over de vraag in hoeverre het strookt met de eisen van
kunst en goede smaak om in romans en verhalen de spreektaal te gebruiken. Thijm
toont zich verbaasd] ‘dat de heer Ising, die een kunstenaar is, die ook de waarde van
het realisme (onder zeker voorbehoud) erkent en het ook zóó in toepassing brengt
in zijne geschriften, - in de stad Antwerpen, waar geen mensch zijne waardeering
zal onthouden aan de zaal van Leys, deze vraag stelt. Mij dunkt, de zaal van Leys is
een vollediger pleidooi voor deze stelling, dan al hetgeen ik zou kunnen aanvoeren.90
(...) Ik zie evenwel zeer goed in, dat de vraag van den heer Ising zeer diep ingrijpt
in de algemeene eischen der kunst. Het is niets minder dan deze vraag: “In hoever
mogen voortbrengselen der natuur in het kunstwerk worden opgenomen; in hoever
behooren de gedachten, de woorden, de feiten van vroegeren en lateren tijd in den
modernen kunstvorm verwerkelijkt te worden?” Dat is eigenlijk het vraagstuk, dat
zich in alle kunsten geldend maakt.
Ik beroep mij weder op de zaal van Leys.
Wanneer ik in die zaal zie, dat men, met behoud van het algemeen menschelijke,
met behoud van datgene wat ieder redelijk schepsel aantrekt, en ondanks de zeer
getrouwe afbeelding van de oude kostumen, ondanks het gemis van coloriet en
clair-obscur, ondanks eene schikking en uitvoering, die, met versmading van nieuwe
kunstmiddelen den ouden is afgezien, toch aangenaam getroffen wordt, dan zou ik
durven beweren, dat een dergelijk geslaagd waagstuk, dergelijk voorbeeld, ons
bemoedigen moet om den ingeslagen weg te blijven bewandelen, en het realisme in
de letterkunde, hoewel met matigheid, toe te passen. Ieder, die een tijdvak van de
geschiedenis bewerkt, behoort zijn stijl in te richten naar den stijl van den tijd, dien
hij behandelt’ (p. 50-51).
1873.03 J. van Vloten, in: Handelingen van het XIIIe Nederlandsch taal- en
letterkundig congres, gehouden te Antwerpen, den 18n, 19n en 20n Augusti 1873.
Antwerpen 1875, p. 52-53. Besproken op p. 302.
[J. van Vloten reageert op Thijm.] ‘Voorts wil ik min of meer mijn spijt betuigen,
dat men bij de beantwoording van die vragen getreden is op het gebied van de kunst.
Op het gebied van taal moet men den strijd tusschen idealisme en realisme niet
overbrengen. Er is hier geen sprake van strijd tusschen realisme en idealisme. Wij
90

De Antwerpse schilder Henri Leys stond bekend om zijn voorkeur voor historisch juiste
details. Tussen 1863 en 1869 had hij decoraties aangebracht in het Stadhuis van Antwerpen.
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hebben hier alleen te doen met het gebruik van de volkstaal in den stijl. Dit moet
realistisch voorgesteld worden, maar niet idealistisch: dat idealisme zou stuiten. Men
moet, al schrijvend, idealistisch-realistisch en realistisch-idealistisch optreden’ (p.
53).
1873.04 A. Ising, in: Handelingen van het XIIIe Nederlandsch taal- en letterkundig
congres, gehouden te Antwerpen, den 18n, 19n en 20n Augusti 1873. Antwerpen
1875, p. 54-55. Besproken op p. 302 en 311.
‘De bedoeling van mijne vraag is echter niet geheel juist teruggegeven door den heer
van Vloten. Wanneer ik mij voorstel, dat iemand een verhaal schrijft, en hij wil daarin
voorstellen een fatsoenlijk
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Noord-Nederlander, moet hij dan dien persoon doen zeggen: “niemendal” “z'n
hoofd”, “dat-i”, “zegt-i”, zooals wij dat Multatuli reeds zien doen? Moet hij in den
dialoog hij of wel i verbinden aan het werkwoord? Ziedaar mijne bedoeling.
De heer Alberdingk Thijm heeft die vraag wel gevoeld; want hij heeft gezegd, dat
het eene vraag was die ingreep in den kunstvorm. Moet ik nu, om dit woord te
gebruiken, zoo realistisch worden, dat ik den klank van onze spreektaal wedergeef
in de letters? Waar is dan de grens? Waartoe zal men komen, wanneer men zoo het
realisme in toepassing brengt? Moet ik al de letters weglaten, die ik niet hoor, of
moet ik (...) als kunstenaar boven mijne lezers staan? Moet ik zoo letterlijk mogelijk
wedergeven wat ik wil uitdrukken, of wel rekenen op den goeden smaak van mijne
lezers, die, schoon al de letters ziende, het woord naar 't gebruik uitspreken. Moet ik
mijne lezers dus hooger stellen dan sommige acteurs staan, die niet de spreektaal
volgen, maar zich letterlijk houden aan hun tekstboekje?
Het verheugt mij intusschen, dat ik de vraag gesteld heb. Zij heeft discussie
uitgelokt en ons veel goeds doen hooren’.
1873.05 Ernst Ihne, ‘De Londensche waereldtentoonstelling van 1871’, Kunstkronijk
1872, p. 92-95; 1873, p. 3-6, 12-15, 19-20, 26-31 (overgenomen uit het Zeitschrift
für Bildende Kunst).
[Over de Franse inzending] ‘Wij vonden daar schier alle trappen van artistische
ontwikkeling vertegenwoordigd, van de weekelijkste idealisten tot de smakelooste
realisten’ (1873, p. 5).91
[over ‘The knight errant’, van J.E. Millais] ‘De middeneeuwsche riddergeest is, wij
bekennen dit, zoover van ons geweken, dat de fijngevoelende held ons eenigszins
grotesk voorkomt. Tot de komische uitwerking draagt nog bij de realistische
behandeling van het landschap’ (1873, p. 13).
1873.06 Mr. B. ten Brink, ‘Herinneringen aan de drie Nederlandsche portretschilders
Schoorel, Mor en Moreelse’, Kunstkronijk 1873, p. 35-39. Besproken op p. 266.
[over de zogenaamde Lokhorst-triptiek (1526), van Jan van Scorel] ‘Men staat
verbaasd bij het aanschouwen van die treffende waarheid in de afbeelding; de
eerwaarde mannen verschijnen daar slechts op een paneel geschilderd, zonder eenig
ornament van kunst, maar zij herleven voor uwe oogen, gelijk zij zelve waren. Dit
soort van realisme is nooit overtroffen’ (p. 36).
‘Eerst gaf de Nederlandsche kunst de streng realistische waarheid in het portret zóó
weer, dat wij ons niet genoeg verbazen kunnen, maar toch blijven het portretten, die
wij zien, zij blijven koud en doodsch voor ons; wij gevoelen, die eerwaarde, vrome
mannen behooren tot een lang vervlogen tijdvak. Zij zijn in hunne gelaatstrekken
met fotographische nauwkeurigheid uitgeprent, maar zonder schilderachtigheid,
zonder poëzie. Zij richten zich niet tot ons en ons trekken zij als menschen weinig
91

Ik vermoed dat het grote aantal vertalingen in de Kunstkronijk samenhangt met de ziekte en
het overlijden van hoofdredacteur T. van Westrheene, die in Kunstkronijk 1872, p. 88 met
een necrologie en een portret herdacht wordt. Jan ten Brink neemt de redactie over.
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aan, noch het karakteristieke, noch het spiritueele van het individu lokt ons aan: het
zijn en blijven eerwaarde pelgrimmen, die uit het heilig land teruggekeerd zijn; als
menschen zeggen zij niets tot ons.
Bij Moreelse vinden wij reeds bewijzen van overgang tot iets beters, maar hij slaat
niet den eenigen weg in, door Hals en Rembrandt ingeslagen; hij legt niet het
inwendige der ziel op het gelaat’ (p. 38).
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1873.07 [anon.], ‘Kunstnieuws’, [over] de laatste tentoonstelling te Brussel,
Kunstkronijk 1873, p. 82. Besproken op p. 281. Zie ook Afb. 57 (Bisschop) en Afb.
58 (E. Verveer).
‘Onze kunstenaarswaereld maakt er (...) een flinke figuur. Bisschop, Israëls, ten Kate
en E. Verveer vertegenwoordigen er, op oorspronkelijke wijze, onze figuurschilders.
Zij huldigen er een realisme, dat door den nasleep van Leys zoo met voeten wordt
getrapt. Springer, Sam Verveer en Bilders doen er hun eigenaardig individueelen
schildertrant opmerken, terwijl de Haas, Gabriel en Roelofs, door de Brusselaars
misschien als inheemsche kunstenaren beschouwd, wel degelijk door hun forsch
penseel hunne afkomst en sympathieën verraden’.
1873.08 G.P. Roos, ‘Drie vrouwen. Eene historische mededeeling’, Het leeskabinet
1873 I, p. 218-224. Besproken op p. 307.
‘Drie vrouwen? Ja lezer, en nog wel drie Fransche vrouwen, drie Françaises. Doch
spits nu uwe aandacht niet op eene bijdrage uit de Chronique scandaleuse van Parijs;
want, hoewel we met u een blik slaan in de werkelijkheid, zijn we wederom niet zoo
realistisch, dat we eene schets willen schrijven in den smaak van Sue en zoovelen
als hem nagingen of volgden op dat gebied, dat zelfs een Franschman overdrijven
kan.
Wij kennen den heer Alvert Delfit niet; ook hij is, even als alle Franschen, min of
meer realist; doch zulk realisme, zulk eene werkelijkheid mogen we wel, en ze zal
niet missen ook voor Nederlandsche ooren eenen goeden klank te geven’ (p. 218).
1873.09 [anon.], ‘Fransche weedom en Fransche kunst’, [over] Aan een verwonnen
volk. Eengedicht, van Mr. S.J.E. Rau en Die moderne französische Kunst, van Wilhelm
Lübke, De levensbode 6 (1873), p. 130-142. Besproken op p. 276 en 277.
‘Romantisch komt tegen die tooneelmatig-klassieke richting het eerst Géricaults
penseel een krachtig verzet aanteekenen, die in zijn vermaarde “Schipbreuk der
Meduza” de nieuwe banier als met demonische stoutheid zwaait. Met een grootsche
en vaardige meesterschap wist hij levensvolle menschen uit de dagelijksche wereld,
in ongewone omstandigheden verplaatst, op het doek te tooveren. Na zijn vroegtijdig
afsterven trad Eugène de la Croix op, in wien het onstuimig bewegingsinstinkt van
zijn volk als te heerschen scheen, en in wiens veelal tragische tafreelen, een verterende
gloed straalt. Van hem af blijft, tot op de helft der eeuw, een gelijksoortige
schilderkunst aan de orde, op letterkundig gebied door Victor Hugo en de zijnen
vertegenwoordigd, en tegenover welke zich alleen de uit Nederland herkomstige Ary
Scheffer, door den weemoedig gestemden weekhartigen toon zijner bijbelsche en
wereldsche kunstgewrochten, in geheel verschillenden trant, uit. Paul de la Roche
en Leopold Robert zijn wel de grootste namen uit dit tijdvak, die door hun edele
gewrochten, en grootsche niet minder dan juiste opvatting der geschiedenis en van
't werkelijke leven, uitblinken. Horace Vernet kenteekende zich door zijn levendige
en krachtige behandeling van 't anders toch eentonige oorlogshandwerk. In 't algemeen
vonden, in dezen tijd, Göthes bekende versregels in de Fransche schilderkunst hun
gelukkigste toepassing: “Tast, tast maar toe in 't volle menschenleven, Belangrijk is
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't, om 't even waar ge 't vat”. Voornamelijk was het daarbij ook het Oosten, door zijn
koloriet den schilder reeds zoo aantrekkelijk, dat met schitterend talent op het doek
gebracht werd. De betrekking tot het pas veroverde Algerië gaf er de hoofdaanleiding
toe, en Decamps' penseel was er op 't gelukkigst bij werkzaam. Naast die realistische
richting deed zich in idealistisch-schoonen trant de edele Ingres gelden, bij wien zich
echter niet een zekere koelheid ontkennen laat, door hoeveel degelijkheid van vorm,
adel en reinheid van uitdrukking, en strengheid van stijl zijne stukken uitmunten’
(p. 137-138).92

92

De levensbode volgt hier de voordracht van Lübke (‘een smaakvol en weldenkend Duitsch
geleerde’) over de geschiedenis van de Franse kunst sinds 1789.
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57 Reproduktie naar Christoffel Bisschop, ‘Lezende dame’ (Collectie Oltmans)
Lithografie (17,6 × 14,1 cm), Kunstkronijk 1873, t.o. p. 84
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1873.10 Dr. Jan ten Brink, ‘Een kind der moderne romantiek’, [over Théophile
Gautier], Nederland 1873 I, p. 70-96. Besproken op p. 310.
‘De moderne Romantiek is van 1815.
De reaktie tegen alles wat van 1789 tot 1815 Europa had verbaasd, geschokt,
verontwaardigd, verrukt en bezield, heet in de Letterkunde: de Romantiek. (...)
Na Waterloo was het uit met de Brutussen en de Caesars, de keizerlijke adelaren
lagen in 't stof. Toe begon de reaktie. In de letteren ving eene hevige oppozitie aan
tegen al wat klassiek was, tegenover de Romeinen verrezen de Kruisvaarders.
De Midden-Eeuwen werden het geliefkoosd terrein der Romantiek, na de
Midden-Eeuwen kwamen de 16 en 17 Eeuw, vooral in spaansch en italiaansch
kostuum, later nog deed het Oosten zich gelden en brandde men kaarsjens voor de
perzische of hindostansche Muzen.
Nog op dit oogenblik heerscht de Romantiek over een goed aangesloten leger van
denkers en dichters. De oude vrouw is krachtig genoeg en laat zich steeds gelden ook nadat de jongste van hare telgen: het Realismus, haar een schaar van aanbidders
wist te onttroggelen’ (p. 70-71).
1873.11 K.R. Pekelharing, ‘Shakspeare in zijne historiën’, Nederland 1873 I, p.
287-312; 1873 II, p. 39-68, 288-320. Besproken op p. 301 en 311.
‘Shakspeare laat zijnen Hamlet zeggen: dat het de roeping is van 't schouwtooneel
om, als 't ware, de natuur een spiegel voor te houden, om de deugd haar eigen trekken
te toonen, de boosheid haar eigen beeld, en den waren loop en vorm der tijden hun
beeldtenis en afdruk. (...) Dezen regel volgt hij zelf. Zijne verschillende personen
legt hij hun eigen taal in den mond. Naar mate zij lager staan op den ladder van het
maatschappelijk of zedelijk leven, is ook hun taal platter, en in hetzelfde drama
waarin wij de verhevenste gedachten in de schoonste vormen vinden uitgedrukt,
ontmoeten wij desgelijks personen, wier straat- of liever wier bordeel-taal ons
onaangenaam aandoet. Zonder twijfel overschrijdt hij dikwijls de grenzen van het
betamelijke. Zijne kunst had ook over het alledaagsche en belachelijke haren adem
moeten en kunnen laten gaan, gelijk zij bij Molière dit doet, en zijn overdreven
realisme beleedigt den smaak. Maar wij vergeten hierbij toch niet, dat in dit realisme
het geheim ligt zijner hoogste kunst, en dat hij schreef voor een schouwburg, door
vrouwen schaars bezocht, voor een tooneel waar de vrouwenrollen door knapen
werden vervuld, in een tijd toen hooggeplaatste en zeer beschaafde vrouwen Koningin Elizabeth zelve - een taal durfde voeren, die ons wonderlijk in de ooren
zou klinken. Wij vergeten niet dat hij een zonde begaat, waaraan het l e v e n zich
dagelijks schuldig maakt, dat der tederste maagd zijne ruwheden niet spaart, en, dat
hij z e d e l i j k is in den diepsten en heiligsten zin van het woord. Een Gervinus
schrijft hem - niet op aesthetisch, maar - op z e d e l i j k gebied onfeilbaarheid toe,
en waarlijk, dit oor-deel is niet overdreven. Het kwaad verbloemt hij nooit, hij laat
het nimmer, nimmer, ook niet bij zijn meest geliefde karakters, zijn natuurlijke en
noodzakelijke straf ontgaan, en indien hij ook - spelende - woorden gebruikt die aan
de kieschheid te kort doen, zoo zijn zijne gedachten, zijne bedoelingen altijd even
goed en rein als waar en schoon’ (1873 I, 310-311).
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1873.12 Aart Admiraal, ‘Hanna de Freule’, [over] Hanna de freule, van J.J. Cremer,
Nederland 1873 II, p. 182-200. Besproken op p. 294, 304, 312.
‘(...) is het wel zóó erg als in dezen naar plat realisme riekenden roman?’ (p. 184).
‘Ik mag (...) van dit boek als van zoovele realistische romans, o.a. v a n h u i s van
Keller, met ontzetting vragen: Waarom geen ideaal? Waarom drijft gij den hartstogt
der werkelijkheid tot platheid en alledaagsche romphuizigheid?93 Indien ik niet met
een geliefden schrijver te doen had, ik zou hem vragen doen, die het steenen hart
zijner Madonna, zijner Eva zouden bewegen. Want wie streeft hier? Wie leeft

93

‘Romphuizen’ is de naam van het dorp waarin de roman van Keller speelt.

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

478
hier zieleleven? Wie gaat er met grootsche ontwerpen om? Na Donnerie's dood is
Romphuizen, naar de ziel gesproken, een woestijn. De vloek van het realisme rust
er op. En dan bij al dat realistisch knutselen toch niet één straatjongen, neen zelfs
niet één, die Jules Janin een stuip op het lijf jaagt’ (p. 187-188).
‘Ik ben zeer blij met deze Hanna de freule (...) omdat zij ons komt verzekeren, dat
wij den tooverachtigen bloemist onzer samenleving nog behielden, dat Nederland
den dichterlijksten zijner jongere romanschrijvers nog bezit - ondanks de stormvlagen
en hagelbuien van realisme, die onze lettertuinen teisteren en de wijngaardeniers
dooden. Cremer is sedert jaren op ons hollandsch lettergebied de man geweest, die
met zijn proza bloemen deed bloeien, waar woeste gronden lagen’ (p. 188-190).
1873.13 F. Smit Kleine, ‘Een cantate van Robert Hamerling’, [over] Die sieben
Todsünden. Ein Gedicht, door Robert Hamerling, Nederland 1873 II, p. 341-374.
Besproken op p. 293, 310 en 312.
‘Het letterkundig réalisme aan de Seine gevoelig geknakt door Gustave Flaubert's
laatsten roman L' Education sentimentale', zou aan den Donau in Robert Hamerling's
epopeën een volkomen zege behalen. Schooner, stouter, breeder zou het te voorschijn
treden, maar ook overmoediger, maar ook ijzingwekkender en toch tevens oneindig
beminnelijker’ (p. 343).
‘Dit en het volgend onderdeel van het gedicht hebben de straffe afkeuring van Prof.
Scherr uitgelokt.94 De geleerde en scherpzinnige criticus betoogt voornamelijk, dat
Hamerling, in de bladzijden waar hij de demonen der Zwelgerij en der Zinnelijkheid
aan den arbeid toont, de eerste eischen van alle kunst om binnen de grenzen der
schoonheid te blijven, snood heeft miskend, dat hij in plaats van tooneelen te
schilderen, die ons doen huiveren, er zoodanigen heeft afgebeeld, die walging en
nog eens walging opwekken. Dit, zoo luidt Scherr's betoog verder, is echter te wachten
geweest van den dichter van Ahasver in Rom. Eenmaal moest hij op de klip van het
realisme stranden, te roekeloos had hij met de vlag van het realisme in top zee
gekozen’ (p. 355).
1873.14 Ufarsin, ‘Kleine kritieken. III’, [o.a. over] Kenelm Chillingly, van E.
Bulwer-Lytton, Nederland 1873 III, p. 461-473. Besproken op p. 311 en 319.
‘Het is bekend, dat Bulwer zijn brandenden dorst naar letterkundigen roem door
allerlei proefnemingen op het veld van poezie en proza poogde te lesschen. In den
roman sloeg hij zesderlei wegen in:
Allereerst beproefde hij den b y r o n i s c h a a n s c h e n trant en schreef:
F a l k l a n d , later G o d o l p h i n .
Toen kwamen zijne s a t y r i s c h -d r a m a t i s c h e verhalen en gaf hij P e l h a m ,
T h e D i s o w n e d , D e v e r e u x , E r n e s t M a l t r a v e r s en A l i c e .
Daarna beproefde hij het h i s t o r i s c h e genre en voltooide hij T h e l a s t d a y s
of Pompeii,Rienzi,Leila or the siege of Granada,The last of
the Barons, Harold.
94

Smit Kleine reageert op een artikeltje, ‘Scherr over Hamerling’, in Onze tolk (zie: 1872.24).
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Vervolgens kwamen zijne kriminalistische romans: P a u l C l i f f o r d , E u g e n e
Aram, Night and morning, Lucretia or the Children of the
Night.
Tusschen beide waagde hij zich aan S w e d e n b o r g s c h e m y s t e r i e n in
Z a n o n i en in A S t r a n g e S t o r y .
Ten slotte waagde hij zijne krachten aan den
h u m o r i s t i s c h e n -r e a l i s t i s c h e n roman in den smaak van S t e r n e ,
T h a c k e r a y en D i c k e n s en schonk hij ons zijne C a x t o n s , M y N o v e l ,
W h a t w i l l h e d o w i t h i t ? en K e n e l m C h i l l i n g l y ’ (p. 462-463).95
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Op p. 466 spreekt de criticus niet over de ‘humoristisch-realistische roman’, maar over ‘de
humoristiesch-optimistische richting van Dickens en Sterne’.
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‘De heer C h i l l i n g l y M i v e r s is voorstander van wat de auteur r e a l i s m e heet,
de predikant verdedigt het i d e a l i s m e . De predikant wil Kenelm opvoeden door
de lektuur van dichters, waarop de ander beweert, dat hij dan tot een lichtgeloovigen
stumpert of tot een sentimenteelen bloodaard zal opgroeyen. De heer M i v e r s wil,
dat K e n e l m zoo spoedig mogelijk de begrippen machtig zal worden, die op zijne
tijdgenooten invloed zullen uitoefenen, dat hij te Londen terstond onder bekwame
leiding worde gesteld. Zoo ontvangt de jonkman dan eene londensche opvoeding bij
een oud-Theoloog, die door en door wetenschappelijk realist is en het Christendom
beschouwt als een kenmerk der bestaande beschaving, 't welk geëerbiedigd moet
worden, gelijk men ook de andere kenmerken dier beschaving, als daar zijn de vrijheid
van drukpers, het vertegenwoordigend stelsel, de witte das en den zwarten rok voor
een bal enz., behoort te erkennen.
Lord L y t t o n s plan is nu aan te toonen, hoe de allergelukkigste aanleg van zijn
held door deze liberale progesistische opvoeding bijna geheel bedorven wordt en
hoe steeds de nobele natuur van Kenelm de overwinning behaalt op de verfoeilijke
leer, waarin deze onderwezen is. In menig opzicht weet de auteur zeer gevat partij
te trekken van de zwakheden zijner tegenstanders en levert hij een pleidooi, als tory
voor de konservatieve partij in den staat; als behoudsman in alle opzichten voor het
ideale in kerk, opvoeding en leven. Het spreekt daarbij van zelf, dat hij het idealisme
het bizonder domein der konservatieven acht en dat vooruitgang en realisme bij Lord
L y t t o n bijna identiesch zijn’ (p. 470).
‘Zeer merkwaardig is K e n e l m s oordeel over den liberalen C h i l l i n g l y
G o r d o n : - “Hij is meer dan iemand, de man, om de o u d e r w e t s c h e
s e n t i m e n t e e l e b e g r i p p e n weg te redeneeren, als daar zijn: liefde tot het
Vaderland, bezorgheid voor het handhaven van Engelands plaats onder de natiën,
ijver voor Engelands eer, trotsch op Engelands roem. (...) en wanneer (...) E n g e l a n d
geene koloniën meer te verdedigen, geene marine meer te
bekostigen zal hebben, geen belang meer zal stellen in de
z a k e n en- (luister! luister!) DEN GELUKKIGEN TOESTAND VAN NEDERLAND ZAL
BEREIKT HEBBEN, dan zal C h i l l i n g l y G o r d o n Engelands eerste minister zijn!”
Hoe deze woorden uit het hart van sommige nederlandsche en oost-indische
publicisten gegrepen zijn. Is het mogelijk, dat zij ze nog niet hebben aangehaald
tegen ons liberalen met ons vulgair realismus? Ik doe ze hun hierbij aan de hand,
maar verzoek er hun tevens bij, wel in 't oog te houden, dat de goede Lord L y t t o n
het niet alleen voor 't zeggen heeft, en dat het monopolizeeren van vaderlandsliefde
ten nadeele der liberalen eene zeer oude boezemzonde is der fijnst beschaafde
konservatieven’ (p. 473).
1873.15 M. [J.A. Alberdingk Thijm?], ‘P.F. Greive’, De Nederlandsche spectator
1873, p. 178-180. Besproken op p. 271.
‘“Zie”, zei hij vaak, wijzende op een v a n d e r H e l s t of P i e t e r d e H o o g h ,
met al den gloed der overtuiging, “zie dat zijn je nu de mooie realisten!”’ (p. 179).96
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Geschreven naar aanleiding van het overlijden van schilder en leraar Greive in 1872.
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1873.16 Paulus [Aart Admiraal], ‘Waarde Johannes’, De Nederlandsche spectator
1873, p. 212. Besproken op p. 316.
‘De ondeugende realistische wereld vraagt altijd maar naar bewijzen’.
1873.17 Paulus [Aart Admiraal], ‘Brieven aan het jonge Nederland. XVI’, De
Nederlandsche spectator 1873, p. 283-284. Besproken op p. 315.
‘Het lied van de klok is een schets op dien ideaal-realistischen grond, waarop Schiller
stond zooals geen dichter heeft gestaan (...).(...) Geen lied heeft ooit zulk een
onmiddelijke, en tevens zulk een blijvende
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uitwerking gehad, als deze liefelijk teedere en nogtans op den grond der werkelijkheid
rustende schilderij van het huwlijksleven’ (p. 284).
1873.18 Hroswitha [Elise A. Haighton], ‘Eene studie over de vlucht der vogels van
diverse pluimage, van C. Vosmaer’, De Nederlandsche spectator 1873, p. 347-351,
355-357. Besproken op p. 317 en 318.
‘Welaan dan: welk is de richting van den heer C. Vosmaer? (...) De heer Vosmaer
is platonist van top tot teen, is platonist jusqu'au bout des ongles. (...) de platonist
van het echte, waarachtige platonisme; het platonisme van Plato zelf. (...) een platonist
die dweept met het hoogste schoon, wiens ziel geheel naar het ideale gericht is. (...)
Een platonist, die de onvergankelijke waarde dier wijsbegeerte daarin gelegen acht,
dat hare beoefenaren zich bezield gevoelen door een hooger leven; dat zij door haar
het kleine en bekrompene als zoodanig leeren kennen en er tevens een middel door
in handen krijgen om zich van het slijk te ontdoen.
In Vosmaer zie ik, in zekeren zin, den man, die het werk heeft opgevat, waar hier
te lande prof. Ph. van Heusde aan begonnen is te arbeiden. (...) Toen het jaar '48 al
de Europeesche staatsgebouwen deed wankelen op hunne grondvesten, toen was het
als verdween de platonische wijsheid voor goed van de aarde, terwijl aan de drift
voor het schoone, de liefde voor een ideaal reeds tien jaren vroeger, bij den dood
van Ph. van Heusde, een ernstige wonde was toegebracht. Nut, realisme stapte op
den ledig geworden troon en heerschte tot op heden. Kort mag 't gezag van 't idealisme
geweest zijn, maar groot was de geestdrift, welke het in het laatst der vorige en in 't
begin dezer eeuw wekte’ (p. 348).
‘De heer V. [Vosmaer] is idealist. Iedere regel, dien hij ter neer schrijft, getuigt het.
Zijn jongste bundel bevat nog een stukje geheel gewijd aan den steeds voortdurenden
kamp tusschen idealisme en realisme. In “een oude strijd” worden vier tafereelen
voor ons opgehangen, waarin het koude proza en de gloeiende poëzie elkaar bestrijden.
In de stad zegeviert steeds het realisme; niemand heeft tijd om het gevoel zijne rechten
te schenken. Op het dorp wint voor een korte poos het idealisme’ (p. 355).
1873.19 -t-., ‘Boekbeschouwing’, [o.a. over] Dichtwerken. Compleet, van Nicolaas
Beets, Onze tolk 1873-1874, p. 66-70. Besproken op p. 318.
‘Het mag zeker een verblijdend verschijnsel van onzen tijd heeten, dat er, bij zooveel
wat de pers verlaat, een ruime plaats wordt afgestaan aan dichterlijke voortbrengselen
van vroeger of later, tot zelfs van onzen tijd. Men zou haast, ondanks de bewering
dat materialisme en realisme, als hoofdrichtingen door 't tegenwoordige geslacht
reeds zijn en in vervolg van tijd, door het toekomstige zullen worden gehuldigd,
geneigd zijn te gelooven aan eene herleving van de Poëzie. Ja zelfs, het krijgt er
eenigermate den schijn van, dat uitgevers en inteekenaars zich om strijd beijveren,
deze vriendelijke gezellin weêr te herstellen in alle rechten, door gevoellooze en
hartelooze prozaïsten haar betwist of ontzegd’ (p. 68-69).
1873.20 Dr. C.M. Vos, [over] Geschichte des Holländischen Theaters, van Ferd.
von Hellwald, Onze tolk 1873-1874, p. 129-131. Besproken op p. 307.
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‘Van veel gewicht dunkt het mij na te gaan, wat men hier zooal op het tooneel heeft
gebracht. Ik denk hierbij minder aan het dolzinnigste realisme, wat niet slechts een
moord maar zelfs de schoffeering eener jonkvrouw op het tooneel gedoogde, dan
wel aan de stukken in 't algemeen, die werden opgevoerd’ (p. 130).
1873.21 Frits Smit Kleine, [over] De moderne Judith. Allerhande bundeltje, door
Mina Kruseman, Onze tolk 1873-1874, p. 161-164. Besproken op p. 297.
‘Ontzagwekkende Buideldierlieden, die bij elk boek dat ge ooit bij toeval in handen
krijgt en met de lezing verwaardigt, aanstonds vraagt: “Gebeurt het zoo in de wereld?”
en derhalve nu zult antwoorden:
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“On ne meurt pas d'amour, die jufvrouw Viola is een overdreven schepsel, dat sterft
me daar aan de tering! 't is dwaas!” Ja, dwaas is 't om in een kunstwerk de bevestiging
van een regel te eischen dagelijks waar te nemen, de toepassing van een moreel,
financieel, medisch, of weet ik wat voor beginsel, dwaas is 't te denken dat er niets
anders in de ziel van een kunstenaar opwelt dan de behoefte om een alledaagsch
verschijnsel met zulk een realisme te schilderen waarbij elke tint van poëzie is
uitgesloten. Alledaagsch toch mag het verschijnsel genoemd worden, dat een
engagement tusschen jongelieden door een der partijen wordt verbroken en beiden
zonder ijselijk veel hartzeer, weder vroolijk, lustig en luchtig voortleven, maar ik
vraag aan allen, die eenig begrip van kunst en kunstgevoel bezitten of juist zulk een
gegeven veel aanlokkelijks voor een scheppenden artist bezit?’ (p. 163).97
1873.22 Marius [C.J. van Bemmel Suijck], ‘Fritz Reuter’, Onze tolk 1873-1874, p.
346-347. Besproken op p. 306, 310 en 311.
‘Algemeen wordt aan onze eeuw overdreven realisme verweten en menige
welsprekende klacht is aangeheven over het gebrek aan poëzie en idealisme.
Daargelaten nu of dit laatste het geval is, is zeer zeker een sterk bewijs voor den
overwegenden invloed van het realisme de veranderde tendenz der romans.
Terwijl de romantische school hare figuren in het studeervertrek bedacht en alles
een product was van haar eigen geest, handelt men nu meer en meer naar het woord
van Gustav Freytag in de Inleiding van zijn Soll und Haben: De romanschrijver zoeke
het volk op bij zijn werk. Opmerken is de leus; doel van den roman een beeld te
geven van den tijd van het volk’ (p. 346).
‘In een klein Mecklenburgsch stadje geboren in 1810 bleef hij [Fritz Reuter] daar
tot 1824. Reeds toen werd vooral onder de leiding van Oom Herse, een bevriend
buurman, de grond gelegd tot de opmerkingsgave, het juiste weêrgeven van karakters
en zeden, dat later zijne werken kenmerkte. (...)
(...) In 1863 vestigd hij zich te Eisenach, waar hij in Juni 1874 stierf. Zijn geheele
leven werkte zoodoende er toe bij hem die mate van realisme te geven, die met humor
vereenigd hem tot een der meest gelezen auteurs van dezen tijd maakt’ (p. 346).
1873.23 [anon.], ‘Onze leestafel’, [over] Studentenleven, van Klikspaan [J.
Kneppelhout], derde druk, Onze tolk 1873-1874, p. 348-349. Besproken op p. 311.
‘(...) Klikspaan leert ons onder de ruwe schors de kern te ontdekken en op juiste
waarde te schatten. Dit is dan ook de groote verdienste van Studententypen gelijk
van Studentenleven en het geheim hunner populariteit. Een zekere humor bezielt ze;
realistisch, plat soms voor den oppervlakkigen beschouwer, bevatten ze, als de
schilderijen van Wirtz, een warmte van gevoel, een diepte van gedachte, die ons
goeddoen en tot herlezen aansporen’ (p. 348).
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De term ‘Buideldierlieden’ is ontleend aan Carel Vosmaer, die in de familie Buideldier de
prototypen van de realisten schetst. Zie hierboven, C. Vosmaer, Vogels van diverse pluimage
(1872.41).
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1873.24 J.J. Schot, ‘Voltaire als dichter’, Vaderlandsche letteroefeningen 1873 II
(Wetenschap en belletrie), p. 449-492, 575-620, 621-640. Besproken op p. 297.
‘(...) het eerste en grootste vereischte der kunst is altijd de illusie. Het is daarom dat
de grootste kunst daarin bestaat, de kunst te verbergen en dat men steeds aandringt
op natuurlijkheid in de kunst. Maar die natuurlijkheid nu kan enkel bestaan in het
vermogen van het kunstwerk om illusie op te wekken, om ons werkelijk in de wereld
van de kunst te verplaatsen, er ons in te doen leven en onze voorstelling er van
levendig en onvermengd te doen zijn, opdat wij er ons geheel aan kunnen overgeven
en het volkomen kunnen genieten. Deze opvatting van de natuurlijkheid in de kunst
is betrekkelijk en zeer ruim; maar zij is van groot gewigt, want de miskenning er van
leidt dikwijls tot de grootste afdwalingen
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in de kunst en tot de veroordeeling der verdienstelijkste kunstwerken, die als
onnatuurlijk worden verworpen omdat men aan de natuurlijkheid geen ander begrip
meer hecht dan dat van het platste realisme. Wat blijft er van de kunst over, wanneer
zij ons niet meer aan het alledaagsche leven ontvoeren mag?’ (p. 452-453).
‘Aan hetgeen men dagelijks hoort en ziet geraakt men gewoon en men komt er
dikwijls toe om niets anders meer te verlangen, - vooral wanneer men telkens verneemt
en het er op goed geloof voor houdt, dat men niets beters verlangen k a n . (...) Bij
voorbeeld: iemand die aanhoudend hedendaagsche en vooral engelsche romans
gelezen heeft, waarin de menschelijke natuur op de subtielste wijze wordt ontleed,
en waarin doorgaans de mensch niet geïdealiseerd, maar nog slechter en bespottelijker
voorgesteld wordt dan hij zich in de werkelijkheid voordoet, omdat de gebreken en
de zwakheden van zijn karakter en van zijn hart, die in de werkelijkheid verborgen
blijven of zich slechts nu en dan vertoonen, door die hedendaagsche realistische
kunst onthuld en geaccumuleerd, zoo al niet overdreven worden: - Zoo iemand kan
niet beter doen dan b.v. “Gil Blas” van Le Sage eens te lezen’ (p. 457).
‘Bij slot van rekening moet men erkennen dat het classieke treurspel niet natuurlijk
is in zooverre als het geene voorstelling geeft van het gewone dagelijksch leven.
Maar wij gaan een treurspel zien om voor een oogenblik aan dat leven onttrokken
te worden, en wanneer men het dus in den gewonen, realistischen zin natuurlijk
maakte, zou alles verloren zijn. Natuurlijkheid kan hier niets anders zijn dan eene
dramatische waarheid, die wederom niets anders is dan betrekkelijke
waarschijnlijkheid’ (p. 588).
1873.25 M.V., [over] Herinneringen. Derde Bundel. Verspreide opstellen, van Mr.
S. Vissering, Vaderlandsche letteroefeningen 1873 III (Binnenlandsche bibliographie),
p. 97-100. Besproken op p. 316.
‘Alleen mag ik den wensch niet onderdrukken, dat een eventueele wet op het hooger
onderwijs gebaseerd moge zijn op de door den schrijver met zooveel talent en
zaakkennis ontwikkelde beginselen. Want al mogen zij aan velen in onzen
realistischen tijd misschien te idealistisch voorkomen, ik ben niettemin overtuigd
dat zij een kern van waarheid bevatten, die (...) alleen door hen kan miskend worden,
voor wie de wetenschap slechts is: “die tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt”’
(p. 99).
1873.26 M. Buys, [over] Intimis. Mededeelingen, van Dr. A. Pierson, Hoogleeraar
te Heidelberg, Vaderlandsche letteroefeningen 1873 III (Binnenlandsche
bibliographie), p. 241-266. Besproken op p. 311.
‘Het waarom? van Piersons idealisme, van zijn terugkeer tot het moderne christendom
blijft dus in het duister. (...) Ik voor mij zou het gansche fraaie en belangrijke
hoofdstuk Letterkunde er wel voor willen missen in de Nieuwe Reeks, wanneer
Pierson de vraag: welk recht heeft in uwe oogen de godsdienst? even grondig had
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behandeld als hij in het genoemde hoofdstuk het realisme der fransche litteratuur
tracht de verklaren’ (p. 248).98
‘(...) zijne [de Franse] letterkunde waar een smaak vinden in de naakte werkelijkheid,
gelijk men dat in geene andere litteratuur ontmoet. (...)
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Pierson zelf gebruikt de term ‘realisme’ overigens niet. Hij spreekt alleen over het
‘naturalistische’ in de kunst. Pierson onderscheidt twee richtingen in de kunst: de kunst die
streeft naar de uitdrukking van ‘het bijzondere, het karakteristieke’ en de kunst die ‘het
algemeene; en het algemeene is altijd het abstracte’ wil uitdrukken. De Nederlandse
schilderschool is bij uitstek van de eerste richting. Tot de tweede richting rekent Pierson
zowel de Griekse als de Franse kunst. ‘Juist evenwel door de fransche met de grieksche kunst
te vergelijken en op hare overeenstemming te letten, treedt het diepgaand verschil dat de
beide kunsten van elkaar scheidt, des te sterker aan het licht. (...) Het algemeene, het
afgetrokkene kan men namelijk òf ideaal òf naturalistisch opvatten. Het eerste hebben de
Grieken verstaan; het tweede is de eigenaardigheid der Franschen’ (Dr. A. Pierson, Intimis.
Vierde druk. Nieuwe reeks (Arnhem 1873), p. 333-334).
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Het meest naakte realisme jagen de groote fransche schrijvers na in hunne schildering
van de menschelijke natuur. Montaigne zoowel als Pascal, Molière en Rousseau.
Voor een korten tijd slechts - even vóór en even na de revolutie - voedt de fransche
litteratuur zich met illusiën (...)’ (p. 260).
1873.27 Karl Wiedermann, ‘De invloed van Berlijn op de Duitsche letterkunde onder
Frederik den Groote’, Wetenschappelijke bladen 1873 III, p. 102-140, 222-246 (uit:
Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte). Besproken op p. 298, 310 en 311.
‘Even als Lessing helde hij [Wieland] tot een gezond realisme in de poëzie over. De
door het publiek toegejuichte tooneelstukken vindt hij “volgens den regel van de
kunst, maar langdradig”; zij komen hem voor, “uit de binnenkamer, niet uit het leven
voortgesproten te zijn”’ (p. 117).
‘Weinige jaren voor de troonsbestijging van Frederik, 1737, was (...) de universiteit
te Göttingen gesticht. Al was het bij het uitsluitend realistisch, vooral op de praktische
wetenschappen gerichte karakter, dat deze inrichting spoedig aannam, ook misschien
niet de bedoeling (...) door de macht der omstandigheden, die het meest tot haar groei
en bloei bijdroegen, ontwikkelde zij zich zelve. Reeds was het van belang, dat men
bij het stichten van deze nieuwe universiteit niet de oude, maar het nog tamelijke
jeugdige Halle tot voor-beeld nam: Halle, dat in het rijk van van den grooten keurvorst
geboren, het eerst de baan heeft gebroken voor een vrijer, maar vooral levendiger
richting, die met de behoeften van den tijd rekening hield en van bloote schoolsche
geleerdheid afkeerig was.
(...) Ja, zelfs de pietistische theologische school van een A.H. Francke had in deze
druk bezochte en invloedrijke inrichtingen naast het orthodoxe tevens een bepaald
realistisch, op het leven en zijn praktische behoeften gericht opvoedingselement in
't leven geroepen en was zoo, door een eigenaardige verbinding van schijnbaar
tegenstrijdige polen, de moeder van een nieuwen belangrijken tak van onderwijs
geworden, die in de door J.J. Hecker in 1746 te Berlijn gestichte eerste reaalschool
vertegenwoordigd werd.
(...) De keuze der leeraren, die der hoogeschool te Göttingen reeds dadelijk tot
sieraad verstrekten en medewerkten om haar karakter vast te stellen, was gunstig
voor de genoemde realistische richting. In Michaelis en Mosheim had de theologie
twee vertegenwoordigers, die, vreemd aan alle scholastieke bekrompenheid, door
studie van de geschiedenis en veelzijdige kennis van het leven en de letterkunde aan
de algemeene eischen, welke men in dien tijd op 't gebied van het onderwijs stelde,
wisten te voldoen. (...) In de faculteit der rechtsgeleerdheid vertegenwoordigden van
't begin af Gebauer, Treuer en Schmauss een praktische, door geschiedenis en ervaring
vruchtbare richting’ (p. 122-124).
‘Ook tusschen Göttingen en Berlijn werden verschillende betrekkingen aangeknoopt,
welke zich verklaren uit de inwendige geestverwantschap van beide plaatsen, waar
een bepaald realistische levensbeschouwing den boventoon had’ (p. 128).
‘(...) tevens duidt hij [Goethe] aan, welk een invloed het gemis aan degelijke en
opwekkende onderwerpen uit het dagelijksch leven op zijn dichterlijke ontwikkeling

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

had gehad, hoe hij daardoor genoodzaakt was geworden, “Alles in zichzelven te
zoeken”, met andere woorden, zich tot de subjectieve wijze van dichten te wenden.
En zoo ging het overal, van het oogenblik af, waarin de realistische beschouwing,
welke Lessing gevolgd had - die beschouwing, welke de onderwerpen voor haar
gedichten in de uitwendige wereld met haar “groote gebeurtenissen” en “groote
gemoedsaandoeningen” zoekt - den bodem onder haar voeten verloor; van het
oogenblik af, waarin den dichter het genoegen in deze uitwendige wereld met haar
daden en persoonlijkheden ontnomen werd, was de zegepraal van het individualisme
in de poëzie een feit’ (p. 229-230).
‘De bloeitijd van Berlijn was inderdaad met de “Literaturbriefe” [van Lessing] ten
grave gedaald. (...) de reden daarvan lag in de toestanden zelve. Wij hebben in deze
schets getracht die toestanden te schilderen. De realistische geest, die in de hoofdstad
van Pruisen zijn vertegenwoordiger gevonden had, bleef ook in de letterkunde zoolang
de bovenhand behouden of ten minste in tel, als zij zich scheppend, en
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vooruitgaand betoonde. Maar dit kon hij slechts zoolang doen als hij, evenals Antaeus
uit de moederaarde steeds nieuwe krachten uit den rijken vruchtbodem van een veel
bewogen en aan gebeurtenissen rijk uitwendig leven putte, zoolang er nog altijd
frissche en bezielende krachten van den grooten koning, die “gekroonde realiteit”,
zooals Carlyle hem noemt, uitgingen. Zoolang de daden van Frederik de bewondering
der natie opwekten en haar intellectueele horizon zich boven het alledaagsch burgerlijk
peil verhief, traden de kleine en beperkte ondervindingen van den individu op den
achtergrond, zoolang kon een Sulzer deze wereld van feiten met recht boven de
wereld der verbeelding van Klopstock verkiezen en aanprijzen, en moest zelfs een
Bodmer openlijk erkennen “hoe noodzakelijk Frederik was voor een tijd, die in
zwakheid en over-vrouwelijke weekelijkheid dreigde onder te gaan”. Maar thans,
nu deze krachtige prikkel weder verdwenen was, nu de horizon der natie zich weder
beperkte, thans eischte het individueele gevoelsleven op nieuw zijn rechten terug;
thans deden de “hartstocht” en de “natuurlijke vrijheid van den individu” zich op
nieuw gelden en noemden alles, wat haar in den weg stond of wat in haar benevelende
kracht niet kon deelen, kortom onvrij, beperkt, ouderwetsch.
(...)
Even als Gottsched overleefde hij [Nicolai] zijn roem en werd, naarmate zijn jaren
klommen, eenzijdiger en tevens aanmatigender. Hij bestreed niet alleen de opkomende
school der jonge “genieën”, maar miskende ook de opgang makende werkzaamheid
van Kant, die toch op denzelfden realistischen bodem als en veel hooger stond dan
hij’ (p. 238-239).
[Over ‘Lorenz Stark’, een gedicht van Engel] ‘een als dichtkunst niet zeer
verdienstelijke, maar gezond realistische apologie van het burgerlijke praktische
familieleven, tegenover de nieuwe richting, die dit leven als prozaïsch verachtte’ (p.
243).
‘Wij hebben getracht aan te toonen, hoe de intellectueele beteekenis van Berlijn en
zijn invloed op de duitsche letterkunde zich hand aan hand met de stijgende grootheid
en de machtige persoonlijkheid van Frederik II ontwikkelden en aangroeiden, maar
beiden weder ophielden en achteruit gingen, toen deze factoren niet meer werkten.
Tevens hebben wij daarbij twee der belangrijkste phasen van de duitsche letterkunde,
het realisme van Lessing en het daaropvolgende individualisme der storm- en
drangperiode, in verband met de algemeene toestanden van dien tijd in hoofdtrekken
geschetst en verklaard’ (p. 245-246).
1873.28 [anon.], ‘Lord Lytton’, Wetenschappelijke bladen 1873 IV, p. 1-44 (uit:
Quarterly Review). Besproken op p. 317.
‘De mogelijkheid van een tot in het oneindige gerekt leven is eene, die ieder sterveling
wel eens moet bekruipen. Het stroeve realisme der Hebreërs ging niet verder dan tot
het veronderstellen van een ras van reuzen in jaren en statuur’ (p. 37).
1873.29 J. Beavington Atkinson, ‘Thorwaldsen te Koppenhagen en te Rome’,
Wetenschappelijke bladen 1873 IV, p. 70-95 (uit: Fraser's magazine). Besproken
op p. 290 en 318.
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‘Men behoeft, zelfs in dezen realistischen en naturalistischen tijd een beeldhouwer
kwalijk te verdedigen wegens de keus van onderwerpen, die ver buiten het werkelijk
leven staan. Men zou (...) kunnen zeggen, dat het de functie en het voorrecht van den
idealistischen beeldhouwer is, den geest op te heffen boven het peil der alledaagsche
natuur’ (p. 79).
1873.30 Dr. W. Doorenbos, Handleiding tot de geschiedenis der letterkunde, vooral
van den nieuweren tijd. Amsterdam 1869-1873. Twee delen. Besproken op p. 316.
[Doorenbos citeert uit een studie van Taine over Robinson Crusoe en andere romans
van Daniel Defoe:] ‘O n n'a v a i t j a m a i s v u u n t e l s e n t i m e n t d u r é e l
e t o n n e l'a p o i n t r e v u . Nos réalistes
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aujourd'hui, peintres, anatomistes, hommes de métier et de parti pris, sont à cent
lieues de ce naturel; l'art et le calcul percent dans leurs descriptions trop minutieuses.
Celui-ci fait illusion, car ce n'est point l'oeil qu'il trompe, c'est l'esprit, et cela à la
lettre; son récit de grande peste a passé plus d'une fois pour vrai’ (II, p. 328).99
‘Niemand heeft beter dan hij [T.G. Smollet] zeereizen beschreven. De ruwheid echter
van het leven zoowel van den schrijver zelven als van zijne tijdgenooten, vooral der
Engelsche aristocratie, vullen zijne romans met een aantal taferelen, waarvoor zelfs
de realistische schrijvers onzer dagen terug zouden deinzen’ (II, p. 333).
‘Den proloog in den hemel gebruikt de dichter [Goethe], om het idée, dat de Faust
ten grondslag ligt, duidelijk en diep te ontvouwen. In Mephistopheles wordt de
realistische levensbeschouwing tegenover de idealistische phantasie van Faust gesteld’
(II, p. 400).
1873.31 Cd. Busken Huet, ‘Emile Zola’ [1873], Litterarische fantasien en kritieken
XXV, p. 172-175. Besproken op p. 307.
‘Zelfs kan beweerd worden, dat de aangeduide geschriften [La curée en Le ventre
de Paris], doordat zij tot de uiterste linkerzijde der realistische school behooren,
meer kans hebben geprezen te worden door hen, die werk maken van studie en de
bellettrie op den koop toe nemen, dan door het groot aantal dergenen, die voor
tijdverdrijf lezen. Deze laatsten kunnen in Zola's schilderingen geen behagen
scheppen’ (p. 173).100

1874
1874a

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde II (Groningen
1874). Besproken in § 7.7 en op p. 301,
311 en 318.

1874b

A.W. Stellwagen, ‘Een onbillijk oordeel
over Vondels bruiloftsdichten’,
Nederlandsche kunstbode 1874, p. 91-93.
Besproken in § 7.7 en op p. 294 en 311.

1874c

H.L. Berckenhoff, ‘Een herlevende tak
van letterkunde’, Onze tolk 1874-1875,
p. 9-11. Besproken in § 7.7.

99
100

Overigens beschrijft Doorenbos Taine als ‘eer een bediller dan een beschrijver der Engelsche
letterkunde’ (II, p. 328).
Aan deze bespreking over Zola zijn twee recensies uit respectievelijk 1876 en 1877
toegevoegd; het geciteerde deel is echter geschreven in oktober 1873.
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1874d

Keerom [W. Doorenbos], ‘Bibliofagie’,
De Nederlandsche spectator 1873, p.
345-347. Besproken in § 7.7.

1874e

Paulus [Aart Admiraal], ‘Brieven aan het
jonge Nederland. Zesde brief’, De
Nederlandsche spectator 1872, p.
334-335, 350-351, 357-359. Besproken
in § 7.7 en op p. 311.

1874f

J. Winkler Prins, ‘Excelsior en ik. Over
de grenzen der kunsten onderling’, Onze
tolk 1874-1875, p. 121-124, 129-131,
137-138. Besproken in § 7.7 en op p. 311
en 320.

1874.01 [anon.] [J.A. Alberdingk Thijm], ‘“Zeldzame en belangrijke schilderijen
van oude meesters”, ten-toon-gesteld in de Kunstzalen der Maatschappij “Arti et
Amicitiae”’, De Dietsche warande 1874 (deel 10), p. 152-168. Besproken op p. 266.
[De tentoonstelling van oude meesters was een groot succes] ‘Het treft ook zoo mooi:
dat onze siècle sans foi eene schilderkunst vindt, gereed en gekleed, die wel niet in
een “siècle sans foi” geboren is; maar toch in een eeuw, die om zekere redenen, op
het gebied der schilderkunst zich gedroeg, als of zij alle
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geloof aan eene bovennatuur verloren had, en eenvoudig op het weiland en de
binnenkamer was terug-gewezen, tot geheele voltrekking van haar moreel en
aesthetiesch bestaan, voor zoo ver dit zich in de zichtbre poëzie had te openbaren.
Daar waren zekere redenen, waarom de schilderkunst in Holland zich alleen
bewoog in hetgeen men tegenwoordig noemt de waereld van het realisme, en dan
nog wel in een zeer klein hoekjen van die waereld. Maar als men het daarmeê doen
kan, als men het ruimere, het hoogere niet behoeft, om toch de eerste schilders van
het heelal te kunnen zijn, - zoû het dan niet dwaas zijn zich af te tobben, duizeling
op duizeling te beloopen, om naar de verwezenlijking der schoonheid in de
schilderkunst te trachten?
De eerste schilders van het heelal. Zijn onze mannen der XVIIe Eeuw dat geweest?
Rechtvaardigen zij de natte oogen, waarmeê de echte liefhebbers de zalen van Arti
verlieten?’ (p. 152-153).
1874.02 Viollet-Le-Duc, ‘De schilderkunst, in het Westersch Europa der
middeleeuwen, met name in Frankrijk’, De Dietsche warande, 1871 (deel 9), p.
319-334; 1874 (deel 10), p. 232-271. Besproken op p. 259.
‘Men dacht toen [rond 1250] geenszins aan perspektivische achtergronden, maar
men begon de bijzaken als stoelen, meubelen, meer realistiesch voor te stellen.
Langzamerhand breidde zich het veld der navolging uit; na eerst slechts de voorwerpen
geschilderd te hebben, rakende onmiddelijk de figuren en naar dezer evenredigheid,
op de ware grootte, begon men gebouwen, deuren, boomen op een tweede plan te
plaatsen; vervolgends verdwenen deze zuivere dekoratieve achtergronden, om plaats
te maken voor eene wezenlijke voorstelling van de plaats waar de scène gebeurt’
(1874, p. 245).
1874.03 J.A.Alb.Th. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Ver huell, over Troost’ [over] Troost
en zijn werken, door Mr. A. Ver Huell, De Dietsche warande, 1874 (deel 10), p.
473-489. Besproken op p. 323.
‘Is de bazis der Grieksche Kunst eene stoffelijke, tijdelijke, eindige (ik hoor het, ik
vraag het, ik weet het niet), - is de bazis der Gothische eene bovennatuurlijke,
mystische, onveranderlijke: er is toch groote verwantschap tusschen de gewrochten
der Grieksche en der Gothische meesters: men ziet, bij beiden: wie daar aan 't werk
is geweest, is Gods hoogst bevoorrecht schepsel, toegerust met eene van Hem
getuigende ziel en een aan deze gehoorzamend lichaam.
Dit redt ook het zoogenaamde Realisme. Men schermt veel met schooltermen: dat
mag men: maar het is jammer, als de waarheid er door verduisterd wordt en het
schoone er, hier of daar, om wordt miskend. De dorst naar syntheze is gevaarlijk.
Men theoretizeert gewoonlijk te vroeg. Men moest geene algemeene geschiedenissen
kunnen schrijven, ook geen handboeken, voor dat al de monografiën bewerkt waren.
Maar dat gaat moeilijk. De generatiën hebben behoefte aan rezumees: ze kunnen niet
wachten: men rezumeert dus maar vast, voor dat men de gegevens bij elkaêr heeft;
zelfs wetende, dat ze weinig waard zijn.
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Men beschuldigt de richting, door Reichensperger en mij in de beeldende kunsten
voorgestaan, van idealisme. Te onrechte. Ik erken, dat er idealisten zijn onder de
voorstanders der Middeleeuwsche kunst, en van verschillende beweging. Maar wij
behooren er niet toe: althands niet in zoo verre men door idealisme eene richting
verstaat, die het wezen der kunst stelt in het symbool. Het wezen der kunst is de
uitdrukking der schoonheid. De kunst heeft niet maar schoonheidsideën aan te
teekenen, beelden voor de herinnering van den aanschouwer te roepen; zij moet ze
belichamen; zij moeten gaan LEVEN. Maar het is niet genoeg, dat een kunstwerk leeft;
het moet niet maar het zelfde doen en uitwerken wat de afgebeelde natuur doet: vóor
alles moet het ons de schoonheid te genieten geven. De voorwerpen moeten zóo
gekozen zijn, dat de reproduktie de aesthetische snaren onzer ziel, onze vatbaarheid
voor het genot van plastische harmoniën in beweging brengt. (...)
En voor zoo ver het Realisme dat nu doet: wijslijk kiest en aangrijpt (het kan ook
bij intuïtie en zonder expresse redeneering gebeuren), en daardoor het leven uitdrukt,
is het eene hooge kracht, en onontbeerlijk voor alle echte kunst. Men moet nochtans
immer in het oog houden, dat het geheel
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onbelangrijke niet daardoor een waardig kunstwerk kan leveren, wijl het volledig
afgebeeld wordt. Eene verdubbelde onbelangrijkheid blijft onbelangrijk. Het is een
nul, het is een minus’ (p. 477-480).
‘Onmiskenbaar (...) heeft Troost een weldoenden invloed op zijne tijdgenoten en
volgers uitgeoefend, juist door het realisme, dat in zijn stukken te waardeeren valt.
Hij heeft (...) zoowel in zijn portretten als vrije kompozities bewezen, dat hij een
open zin voor het leven had, dat ook voor hem de natuur meer artis magistra was,
dan voor de empailleurs van leeuwen en tijgers in den tuin van dien naam. Hij beeldde
werklijk het leven af, stelde het voor in een sfeer, wier harmoniënstelsel hij zelf
bepaalde en aan den toeschouwer, met de overmacht van het talent, oplegt.
Troost heeft zich, bovendien, voor een groot exces van vele realisten van vroeger
en later tijd gewacht. Theoristen en kunstenaars, die de leer l'art pour l'art zijn
toegedaan, meenen, dat er geene voorschriften zijn omtrent den tijd, die aan een
kunstwerk besteed mag worden. Het praatjen gaat, sedert Houbraken, dat Gerard
Dou 3 dagen over een bezemsteel schilderde. Boileau, óok al een beoefenaar van de
kunst des dagelijkschen levens, zegt
“Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage”; men zegt, dat Fénelon, hoewel
zeker geen realist, 30 maal den Télémaque herschreven heeft. Het is echter duidelijk,
dat we rekenschap te geven hebben van ons tijdgebruik, en daar zullen toch wel
wettige grenzen bestaan (...). Troost: hij werkte rap en knap’ (p. 485-486).
1874.04 W. Wessels, Pr. [priester], ‘De roman, voorheen en thans’, De Dietsche
warande, 1869 (deel 8), p. 152-193, 336-355, 505-551; 1871 (deel 9), p. 397-428;
1874 (deel 10), p. 169-192, 211-231, 541-570. Besproken op p. 312.
‘Vaak schijnt de schrijver [Henri Conscience] den trek niet te hebben kunnen
weerstaan, om aan een groep, die hem bijzonder na aan het harte lag, al zijn kracht
te toonen en zelfs de schoonheid van het geheel er aan op te offeren. Daarbij komt
soms een realisme in het schetsen van gruwzame tooneelen, dat men zou denken,
dat Rubens hem geinspireerd had’ (1874, p. 569).
1874.05 A.C. Loffelt, ‘Een tooneelstudie’, [over] Het Amsterdamsch tooneel van
1617-1772, van C.N. Wijbrands, De gids 1874 III, p. 86-144. Besproken op p. 301
en 312.
‘Het komt mij voor, dat zij die leden der Kamer bleven, en vooral zij die daar den
hoofdtoon voerden, een romantisch-stichtelijke richting voorstonden, in tegenstelling
van die broeders, welke in 1617 de Kamer vaarwel zeiden, en die in hun werken,
wat den vorm betreft, meer orde en regelmaat aan den dag legden en zich
bewonderaars en navolgers der oude klassieken toonden. (...) Het blijkt echter, dat
juist die Kamerbroeders kuischer en kiescher in woorden en vertooningen waren,
dan de scheurmakers, die zich op Aristophanes en de klassieken beriepen (...). De
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richting der Akademisten was een klassieke, geschoeid op Amsterdamsch-realistische
leest’ (p.106).101
‘Het in veler oogen platte realisme van Brederoo en Coster schijnt toen als nu zijn
tegenstanders te hebben gehad. Rodenburg was juist de man, die, hoe verliefd en
speelsch ook van natuur, zijn dramatische personen nimmer grofheden in den mond
legt. (...)
Een ander bewijs, dat het platte realisme van Coster en Brederoo - dat ook wij
meer waardeeren als bron voor de kennis van het volksleven dier dagen, dan als
model van ontwikkelenden of beschavenden tooneelstijl - reeds een steen des aanstoots
was in zake Oude Camer en Akademie, bewijst de epiloog van Rodenburgs Rodomont
en Isabella. (...)

101

Loffelt vraagt zich af of er ‘verschil in richting en kunstsmaak’ ten grondslag heeft gelegen
aan de afscheiding van de Egelantier onder leiding van S. Coster in 1617 en de oprichting
van de Akademie. Rodenburg bleef lid van de Egelantier.
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Het is zeker opmerkelijk, dat de overblijvende leden der Oude Camer juist zij, die
tot heden beschouwd werden als tot het kaf en wraakgoed te behooren, bij hun
tooneelarbeid in kuischheid van taal en zeden hun kracht zochten. Die scheuring in
1617 mag men dus niet langer toeschrijven aan de beschaving der vertrekkende en
de ruwheid der blijvende leden. Er was ongetwijfeld verschil van richting in 't spel:
een didaktisch idealisme bij Rodenburg, een in ruwheid en platheid ontaardend
realisme, en zucht naar invloed op aangelegenheden van Kerk en Staat, bij Coster’
(p. 114-116).
‘Rodenburg was (...) evenmin als Coster een vereerder der geestelijkheid. Men zou
zich vergissen, indien men meende, dat de ridder aan vroomheid en idealisme
priestervergoding paarde en misschien daarom een doom in 't oog was van den
realistischen dokter. (...)
In de Isabella heeft Coster gepoogd een onbereikbaren tour de force uit te voeren:
de vereeniging van het melodramatische en het plat-realistische in het keurslijf der
Aristotelische regels!’ (p. 122-123).
‘Wij hebben nu gezien dat Ridder Rodenburg een geheel andere richting toegedaan
was, dan de platrealistische leiders der Akademie, die zoo sterk waren in ‘kuf en
bordeeltaal’ (p. 128).102
‘Indien iemand de aangewezen persoon was, om te midden van den fellen tooneelstrijd
een lans voor de Akademie te breken, dan was het Brederoo, Costers rechterhand.
De stof voor zijn werk ontleende Gerbrand aan Mendoza's roman Lazarillo de
Tormez, een werk, dat gericht was tegen de sentimentaliteit en de gekunsteldheid
der ridder- en herderromans, toen zoozeer in zwang (...). Indien ook Brederoo's stuk
een protest tegen een dergelijke richting hier te lande was, dan kon het tegen niemand
beter gericht zijn, dan den sentimenteelen, pastoralen idealist Rodenburg, die later
in dat genre zou worden opgevolgd door Krul, mede uit beginsel een heftig
tegenstander van de plat-realistische Akademie’ (p. 131).
1874.06 F.P. ter Meulen, ‘De maatstaf der kunst’, De gids 1874 III, p. 502-514.
Besproken op p. 269-270.
[Velen lezen de waarde van een schilderij af aan wat men ‘de gedachte’ noemt.] ‘Als
die gezochte beteekenis niet te vinden is, en het dus zeer duidelijk in het oog springt,
dat de schilder bij het maken van zijn stuk een anderen weg is gegaan dan dien men
wenscht, is men dadelijk gereed hem voor een nabootser der natuur uit te maken. De
schrijvers noemen hem dan een “realist” en meenen dikwijls, dat hij zonder keus
schildert wat hem voor de hand komt en dat hij met zijn werk voldaan is, zoodra het
102

Elders beschrijft Loffelt het verschil tussen de Egelantier (Rodenburg) en de Akademie
(Bredero en Coster) als volgt: ‘Het kenmerk van Rodenburgs muze is ten deele romantische,
ten deele stichtelijksentimenteele richting. Was der Akademisten programma blijkbaar
streeling van den volkssmaak voor ruwe scherts, en uitoefening van politieken invloed,
Rodenburg was het te doen het volk te veredelen, te beschaven, tot deugd op te wekken,
desnoods met veronachtzaming van den kunstvorm’ (p. 111). De Egelantier wil verhalen,
de Akademie wil tonen (p. 113).
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op de natuur gelijkt. Tegenover dezen worden dan de anderen gesteld als “idealisten”
of “dichterlijke schilders”, die een “gedachte in het werk leggen”’ (p. 503-504).
1874.07 [anon.], ‘Het enthusiasme. Eene voorlezing’, De katholiek 1874, deel 65,
p. 199-247. Besproken op p. 266.
‘De beeldende kunst, die onder de inspiratiën van het Christelijk idee, haar zegepraal
stelde in de krachtige uitdrukking van het bovenzinnelijk leven harer typen, thans
liefkoost zij, tot een plomp realisme vervallen, de meest uitvoerige teekening der
stoffelijke verschijning boven de veraanschouwelijking van het hoogere beginsel’
(p. 226).
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1874.08 C. Vosmaer, ‘De “Anatomiestukken” der Hollandsche schilderschool’,
Kunstkronijk 1874, p. 3-8. Besproken op p. 264 en 271.
‘Maar de takt ligt niet alleen in het schikken; ook in te weten wat behoort te worden
weggelaten. Al de realistische voorwerpen, die dit toneel beperken binnen de grenzen
der werkelijkheid van eene snijkamer, heeft R e m b r a n d t wijsselijk vermeden: de
balie, de kaars, het komfoor, de reukballetjes, wier doel ons reeds een onaangename
gedachte geeft. (...) Alle onschoone bijzonderheden zijn vermeden. (...) men heeft
een kunstwerk dat zoo hoog is opgevat en gedacht, dat het boven de gewone
werkelijkheid verheven, den reinen en onvergankelijken stempel van het ideale
ontvangen heeft’ (p. 6).
1874.09 Mr. B. ten Brink, ‘Iets over Hiram Powers’, Kunstkronijk 1874, p. 73.
Besproken op p. 290.
‘Hiram Powers, van Woodstock in Vermont geboortig, heeft grooten natuurlijken
aanleg voor de kunst in realistischen zin bezeten, maar bij gemis van voorbereidende
studiën, kon hij als beeldhouwer niet verder slagen dan in het maken van
welgelijkende borstbeelden. Al wat hij in het ideale vak geleverd heeft, is als geheel
mislukt te beschouwen. (...) “Zijne “Grieksche slavin”,” zegt men nu, “is zoo slecht,
dat de toejuichingen, waarmede zij ontvangen is, alleen getuigen van de
v o l s l a g e n e o n w e t e n d h e i d van het publiek in zake van beeldhouwkunst”.
Met een Christuskop door hem vervaardigd moet het nog treuriger gesteld zijn. De
reden van dit alles is, dat hij, geheel realistisch van aanleg, van het ideale geen begrip
had, ten minste het niet wist uit te drukken’.
1874.10 Domien Sleeckx, ‘Driejaarlijksche tentoonstelling te Antwerpen’,
Kunstkronijk 1874, p. 82-84, 89-95. 273 en 281. Besproken op p.273 en 281. Zie
ook Afb. 26 (Israëls) en 58 (Verveer).
‘To e b e r e i d s e l e n v o o r d e To e k o m s t , dus luidt de titel van een stuk des
heeren Jos. Israëls, dat aan het hoofd van het zoogenaamde g r o o t e g e n r e staat.
In een nederig, bijna armoedig, doch zindelijk vertrek, zit eene jonge vrouw aan het
luurgoed van haar eerste naarstig te arbeiden. Zij is niet schoon, de jonge vrouw, en
hare kleedij is even schamel als het huisraad, dat haar omgeeft, als de kamer of
keuken, waarin zij van de toekomst droomt, voor de toekomst werkt. Toch oefent
zij op den toeschouwer een onweerstaanbare aantrekking uit, bekoort en roert als
geen ander beeld der tentoonstelling (...). Waarom? Wijl zij zoo waar is en tevens
zoo vol poëtisch gevoel; wijl zij zoo gezond realistisch en met het talent geschilderd
is, dat wij Jozef Israëls moeten toekennen; wijl de kunstenaar ons in dit enkele beeld
andermaal het bewijs heeft geleverd, dat de eenvoudigste middelen veelal de beste
zijn, en dat er, gelijk de oude heer Smits ergens herhaalt, poëzij in alles is, als men
het maar weet te vinden’ (p. 90).103
103

Met ‘de oude heer Smits’ doelt Sleeckx op Mark Prager Lindo (1819-1877), die onder dit
pseudoniem in De Nederlandsche spectator en elders min of meer humoristische stukjes
publiceerde over zeer diverse onderwerpen.
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‘Met meer realismus dan de twee voorafgaanden, is M. Elchanon Verveer niet minder
belangwekkend. Zijne O u d e l i e f d e r o e s t n i e t , een grijze visscher, die met
een goedig oudje zit te praten, onder rooken van zijn smeugeltje, is goed opgevat en
behendig uitgevoerd’ (p. 91).104
1874.11 R. te R., [over] Wat de zwaluw zong. Naar het Hoogduitsch van Fr.
Spielhagen, Het leeskabinet 1874 (Bibliographisch album), p. 43-45. Besproken op
p. 310.
‘Even als alle nieuwere schrijvers van eenigen naam, is hij realist: zijne karakters
zijn naar het leven geteekend; even als de portretschilder, werkt hij naar modellen.
(...)
Dat zelfde realistische openbaart zich ook in de schildering van het tooneel der
handeling. Vooral als dat landschappen zijn, is hij in zijne kracht’ (p. 44).

104

De ‘twee voorafgaanden’ zijn ‘Vissers’ van Bource en ‘Garnaalvissers’ van M. Cogen.
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58 Reproduktie naar E. Verveer, ‘Grootmoeder’
Houtsnede (12,3 × 11,8 cm), Nederlandsch magazijn 1861, p. 389

1874.12 [anon.], ‘Katholicisme en protestantisme in de zestiende eeuw’, Los en
vast 1874, p. 111-142.
‘Laat ons (...) erkennen -, de leer van den vrijen wil heeft ons het hoogste
kunstproduct, het drama, bedorven. Vandaar dat 't in de middeleeuwen heeft gekwijnd.
Vandaar dat 't in het Protestantisme, 't welk de leer van den vrijen wil ter zijde stelde,
weer is herleefd. Vandaar dat de groote tragedisten van Frankrijk hunne helden en
intrigues hebben gezocht in Griekenland en Rome, onder den invloed eener
fatalistische wereldbeschouwing. Schiller stond wel is waar in te nauwe betrekking
tot de romantiek, was een te hartstochtelijk vereerder van de heilige m e n s c h e n
van vroeger tijd, te veel idealist, om zich altijd te durven wagen in die uiterste
consequentiën van dat gereformeerd realisme 't welk in Elisabeth van Engeland, in
Cranmer en den kanselier Cromwell zijn toppunt bereikte; maar toch zagen wij dat
hij den aanleg voor zoodanige opvatting der dingen niet geheel en al miste, dat zijne
Maria Stuart ook om deze eigenschap den naam van een meesterstuk verdient’ (p.
123).
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1874.13 Mene [M.E. Fabius-Cremer Eindhoven?], ‘Kleine kritieken IV’, [over] La
femme de Claude, van Alexandre Dumas, fils, Nederland 1874 I, p. 102-112.
Besproken op p. 310.
‘Met 1830 triumpheerde de Romantiek over de geheele uitgebreidheid der slaglinie.
Victor Hugo werd de koning der letterkundige periode (...). Een jonger geslacht
verscheen ondertusschen op den achtergrond, waarbij weldra H o n o r é d e B a l z a c
zich door eene nieuwe richting onderscheidde, die zegevierend voorwaarts drong en
als het letterkundig realisme alom werd gehuldigd - Madame de M o r t s a u f en
F r é d é r i c d e Va n d e n e s s e traden in plaats van M a r i o n D e l o r m e en
D i d i e r . G e o r g e S a n d beproefde eene diepe studie van het raadselachting [sic]
mysticisme der Swedenborgianen en strooide over den al te plastischen harstocht
[sic] van hare overspelige heldinnen het goudstof van haar nieuwbakken,
bovennatuurlijk idealisme. L e l i a en C o n s u e l o poogden B a l z a c s realistische
heldinnen naar den achtergrond te verdringen, doch de jongelieden, die in 1830 op
het letterkundig theater debuteerden, gingen allen aan het realisme doen, ondanks
het schitterend talent van A l f r e d d e M u s s e t en T h é o p h i l e G a u t i e r . Een
ook deze beide leverden eene zeldzame versmelting van beide richtingen in hun
letterkundig werk (...).
De jonge realistische school, welke van 1840 tot 1850 heeft gebloeid, telde
voortreffelijke jonge kunstenaars als toongevers: L e o n G o z l a n , H e n r i M u r g e r
en G e r a r d d e N e r v a l . De twee laatsten zijn ondergegaan in die draaikolk van
zinnelijkheid en grootspraak, welke men Parijs noemt, de eerste liet later zich weinig
of in 't geheel niet meer hooren. Daarentegen verschenen er enkele nieuweren, die
de periode van 1850-1870 hebben gekenmerkt: O c t a v e F e u i l l e t , E d m o n d
A b o u t , de jonge D u m a s , E r n e s t F e y d e a u en G u s t a v e F l a u b e r t . (...)
G u s t a v e F l a u b e r t wijdde zich met hart en ziel aan den realistischen roman
naar het voorbeeld van H o n o r é d e B a l z a c . (...). In dezen schrijver bezit het
tweede keizerrijk zijne merkwaardigste letterkundige verschijning - de goede
qualiteiten worden evenwel door de kwade overtroffen. Bij alle talent van schildering,
van kopieëring der geringste details, blijft F l a u b e r t oppervlakkig in de motiveering
zijner karakters, hoe schoon sommige kleine trekken van het gemoedsleven zijn
bespied. Het sensualistische element is daarenboven vrij onverkwikkelijk’ (p.
102-105).
1874.14 Aart Admiraal, ‘De Amsterdamsche schouwburg’, [over] Het Amsterdamsche
tooneel van 1617-1772, van C.N. Wijbrands en Geschiedenis der stichting en
feestelijke opening van den Schouwburg op het Leidsche Plein te Amsterdam, van
J.H. Rössing, Nederland 1874 I, p. 324-342. Besproken op p. 318.
‘(...) niettemin is het waar, dat hun poëzie slechts een gering bestanddeel der
hedendaagsche opvoeding uitmaakt. De poëzie is geen beginsel in de opvoeding.
Nuttigheid, werkelijkheid is het doel. (...)
Uit deze nuchtere opvatting van de dichtkunst als opvoedingselement ontstaat zeer
veel kwaad. Behalve dat de richting der nuttigheid, de hartstocht der werkelijkheid
toenemen in verderfelijke kracht, daar de breidel is weggenomen doordien der poëzie
gewelddadig het woord wordt ontzegd, wordt realisme norm: er ontstaat een
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lusteloosheid, een voorname minachting jegens de dichtkunst, een miskenning, die
eindelijk tot verwerping leidt. Dan wil een volk niets meer hooren van al wat ideaal
is. En daar nochtans de menschelijke natuur naar idealen zucht, zoodat de dichtkunst
spreekt, ondanks dwang, ondanks verbanning, zulk een volk spot met haar en zij die
zich aan haar dienst wijden, zijn vervloekt. (...) Zoo kwijnt dan daar al wat schoon
en verheven is; en daar dit volk geen ideaal heeft, daalt het van geslacht tot geslacht
steeds dieper, om eindelijk te gronde te gaan. In het laatste dalen is de snelheid
verdubbeld omdat op een realistisch volk andere noodlottige invloeden dubbel werken
zoodra het achteruit gaat. De machten immers, die ook in den hoogsten bloei van
een volk dat de dichtkunst liefheeft, deze durven belagen en aanvallen, laten zich te
sterker gelden bij een volk dat onder de reaktie geraakt van zijn eigen overmoedige
geldvergoding.
Hoe geheel anders bij het nederlandsche volk der zeventiende eeuw! (...) Een volk
dat de dichtkunst lief had om haar. Dat de schilderkunst ten top van glans voerde om
haar. Dat de boetseeren zangkunst beoefende om haar. (...) Zulk een geslacht hijgt
naar de dichtkunst’ (p. 326-328).
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1874.15 C.L. Lütkebühl, Jr., ‘Rêverie - maar niet voor piano’, Nederland 1874 I, p.
388-412. Besproken op p. 317.
‘(...) met een gelaat, waarop alle booze hartstochten hun stempel hadden gedrukt,
stond er met heesche stem een dier woestaards te schreeuwen: “Dood aan de Poëzie!
Leve het Realisme!!”
Ontzet wendde ik mij af en wilde mij weder naar de boot begeven, waar Charon
mij wachtte.
“Blijf!” gebood hij, “en zie!”
En hooger stegen de vlammen, die slangentongen gelijk (...). Te nauwernood
afgekoeld grepen de bestrijders de zwaarden en die om zieh [sic] heenzwaaiende,
deden ze van nieuws hun leuze hooren: “Dood aan de Poëzie! Leve het Realisme!!”
En wie daar neervielen onder hun slagen hielden ze moordtuigen toe en sarden
hen met: “houdt u nu vast, aan het anker der hope, weekelingen, waartoe nut u thans
uw hope, uw geloof, uw Poëzie? Weg met dat alles!” Nog anderen ijlden op de Niobe
toe en als ze haar op de gevallenen wezen, klonk het: “Waartoe leiddet gij hen? Wat
werd er van uw droomers en dweepers? Verdelgd moet dat geslacht, dat ons met
schaduwbeelden voeden, met scheppingen hunner verhittte verbeelding troosten,
met holle klanken steunen wilde! (...)”
(...) “Weg met u! dood aan de Poëzie! leve het Realisme en de Waarheid!”
Geen geloof meer, want zijn symbool was der vlamme prijs gegeven! Geen hoop
meer, haar zinnebeeld had den tegenstanders als wapen gediend! Geen liefde meer
(...)!
Ik duizelde en zag om. Charon en zijn boot waren verdwenen - wat restte mij te
doen? Een vriendelijke zonneschijn deed me terugkeeren in de werkelijkheid, en die
sprak mij van Leven en Liefde, van Hoop en Geloof!’ (p. 410-411).
1874.16 A. Pierson, ‘Iets over den achteruitgang van het Duitsch tooneel’,
Nederlandsche kunstbode 1874, p. 27-28. Besproken op p. 300.
[Pierson heeft gesproken met de Duitse actrice Mevrouw Herzfeld] ‘(...) volgens
deze begaafde actrice (...) was het sinds jaren de groote fout van dat [het Duitse]
tooneel, veel te veel aan de zoogenaamde natuurlijkheid te offeren. Daardoor was
het vervallen tot hetgeen men met een kunstterm realisme pleegt te noemen.
De opmerking werd in het voorbijgaan door haar gemaakt, maar zij bracht mij
later tot nadenken, en tot het opsporen van het verband tusschen het verval van een
tooneel en zijn streven naar al te groote natuurlijkheid’ (p. 27).
1874.17 [anon.], ‘Berichten en mededeelingen’, Nederlandsche kunstbode 1874, p.
62-63. Besproken op p. 291.
‘Een kunstgewrocht door een jongen Rus, Marco Antokolsky ontworpen, baart
tegenwoordig te Rome groot opzien. Het stelt het beeld van den lijdenden Kristus
voor, dat weldra in marmer gehouwen zal worden, doch tot dusver slechts in 't model
voltooid is. De meer dan levensgroote gestalte is in een lang oostersch kleed gehuld,
doch de armen van achter met een dubbel om de heupen geslagen koord aan 't lichaam
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gebonden. Het wat voorovergebogen hoofd is hoogst realistisch opgevat, 't geen
tegenover den idealen vorm van 't aangenomen Kristus-type, dat verder gehandhaafd
is, des te sterker in 't oog loopt. Geen zweem van vrije, liefdevolle zelfopoffering[,]
van kalme berusting in zijn lijden laat er zich bespeuren. De saamgeperste lippen
getuigen eer van de hoogste verbittering des gemoeds; doch het hooggewelfde
voorhoofd spreekt van de diepte der gedachten, en het diepliggende, pijnlijk gebroken,
voor zich starende oog doen den toeschouwer in het voor hem staande beeld dat van
een dweeper erkennen, die zijn ideale droomen voor goed vernietigd ziet’ (p. 63).
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1874.18 H.v.R. [P. Haverkorn van Rijsewijk], ‘Het jongste tooneeljaar te Rotterdam’,
Nederlandsche kunstbode 1874, p. 93-94. Besproken op p. 293.
‘Tooneelvoorstellingen hebben ten grondslag een soort van afspraak tusschen dichter
en toeschouwer. Immers slechts wanneer de laatste bereid en genegen is, zich aan
eene illuzie over te geven, kan het gewrocht van den eersten zijn werking doen.
Iemand, die in de schouwburg zittend zichzelf steeds toeriep: “van alles wat ik zie,
is nooit iets gebeurd!” (...) - iemand, die, met andere woorden, in den schouwburg
werkelijkheid zoekt, en er 't niet-werkelijke laken wil - heeft zich schrikkelijk vergist,
toen hij een plaats-biljet kocht. Menschen, die “natuur” en “werkelijkheid” met elkâar
verwarren, of door en door realisten zijn, kunnen geen kunstgenot smaken, geen
kunst verstaan, geen kunstgewrocht waardeeren’ (p. 94).
1874.19 L., ‘Een leekepraatje over dichtkunst’, Nederlandsche kunstbode 1874, p.
161-163. Besproken op p. 316.
‘“Vanwaar die matheid, die zoovelen kenmerkt? We hebben geen dichters meer!”
Dat zei mij iemand, die den roes der jeugd reeds lang voorbij is en wien men niet
van overgevoeligheid zou kunnen verdenken; maar hij had het oog op de realistische
richting van onzen tijd. Deze droeg, volgens zijne overtuiging, de schuld dat er geen
dichters meer kwamen, van daar zooveel koelheid ten ontzent. (...)
Zij [de dichtkunst] is een kunst, die voor alles het hart vraagt, omdat ze heur kracht
vindt in en voortspruit uit het hart; zij is een kunst, niet minder dan die des
beeldhouwers, des schilders, wie zij en van wien zij beurtelings leent en leert. En
alle drie vragen zij van het leven, en daarom kan de richting van onzen tijd haar niet
schaden, het leven is realistisch’ (p. 162).
1874.20 I.G. [I. Gosschalk], ‘Een gedenkwaardige catalogus’, Nederlandsche
kunstbode 1874, p. 189-190. Besproken op p. 275, 276 en 281.
[Over de catalogus die de heren Van Pappelendam en Schouten gemaakt hebben
voor hun komende veiling. De veilinghouders hebben de loten van allerlei
aanprijzende teksten voorzien. O.a. over twee werken van B.C. Koekkoek] ‘“Et tous
les deux laissent bien loin le would-be-réalisme, dont bon nombre d'artistes de nos
jours abusent sans aucun succès réel”’. [Hierop reageert Gosschalk:]
‘Terug gij phalanx, die zich realisten noemt: Courbet! Allebé, Des Camps, Israëls,
wie gij verder zijn moogt! De heeren Van Pappelendam (Oudemanhuispoort B 106)
en Schouten hebben gesproken. Gij en hebt “aucun succès réel”: gij zijt “non arrivés”.
Van uit de Oudemanhuispoort komt die waarschuwende stem tot u, welmeenend,
vaderlijk. Met een bloedend hart wordt zij u toegediend! Richt u daarnaar’.
1874.21 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1874, p.
13-15. Besproken op p. 332.
‘Men heeft de zucht de woorden al spoedig te bederven (...). Liberaal, modern,
behoudend, idealist, realist, materialist - wie verlangt niet, wel ingezien, dat alles te
zijn? Maar neen, men maakt er partijleuzen van, de tegenstander verwringt ze tot
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karikaturen, de courantschrijver tot scheldwoorden. En dan wordt ieder weer huiverig
tot zoo'n isme te behooren. Waarom laat men die benamingen niet met rust in haar
eigen beteekenis? Krijgt iemand het in zijn hoofd artillerist, of infanterist een
scheldnaam te vinden? Welnu laat dan ook een materialist, een telegrafist en een
ongodist eenvoudig gelden voor wat ze zijn’ (p. 14).
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1874.22 Keerom [W. Doorenbos], ‘Bibliofagie’, De Nederlandsche spectator 1874,
p. 20-23, 29-31, 34-35. Besproken op p. 300.
‘De choreeg van het jongere geslacht, prof. J. Geel, bestreed in het gesprek op den
Drachenfels de nieuwere romantiek en hare realistische beschrijvingen’ (p. 21).
1874.23 Mr. B. ten Brink, ‘Hogarth-litteratuur’, De Nederlandsche spectator 1874,
p. 34-35. Besproken op p. 266.
[Hogarth,] ‘zoon der natuur en der werkelijkheid’, [viel altijd in de smaak] ‘der
beminnaars van geestige, op de werkelijkheid gegronde satire.
Daarbij komt, dat men in onze eeuw de realistische richting in de kunst meer en
meer recht doet wedervaren; en zoo is men thans tot een vernieuwd onderzoek der
tafereelen van dezen realist bij uitnemendheid overgegaan’ (p. 34).
1874.24 [anon.], ‘Pluksel. Over Mina Kruseman’, De Nederlandsche spectator 1874,
p. 55.
‘In de Gids van Februari zegt de heer J.A.S. over Mina Kruseman's H u w e l i j k i n
I n d i ë pratend, naar aanleiding van de “lange philippica” (...) over het huwelijk:
“Aldus Louise, - en zij drukt ten volle de meening uit van de schrijfster (...). Maar
een kleine moeilijkheid doet zich voor: op 't oogenblik dat zij zoo spreekt is zij
volslagen krankzinnig. Hoe wil ik nu weten welke de moraal van het boek in de
oogen van mej. Kruseman is? Als 't een tendenzroman was, dan zou ik 't eene fout
van compositie noemen, dat de schrijfster de verdediging harer tendenz aan een niet
toerekenbaar persoon opdraagt”.
Tot zoover: in 't voorbijgaan zij opgemerkt, dat t o e r e k e n b a a r wel van een
daad maar niet van een persoon kan gezegd worden. Maar de opmerking is meer
naïef-realistisch, dan artistiesch juist.
Vooreerst is een krankzinnige, eene aan monomanie lijdende en tijdelijk
verbijsterde vrouw, als Louise, volstrekt niet ongeschikt om eene treffende waarheid
uit te spreken. En bovenal, in de poëtische kunst is zulk eene voorstelling noch onjuist
noch ongewoon.
Ook Hamlet's geest is soms dwalend, maar hij zegt de diepste waarheden; en
Mephistopheles zegt dingen die even sanglant als waar zijn. Aan dezen duivel is
opgedragen menig denkbeeld van Goethe zelven uit te spreken’.
1874.25 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1874, p.
82-83. Besproken op p. 316.
‘Hij [Allard Pierson] is ook idealist; maar zijn idealisme is door eene mate realisme
praktischer geworden’ (p. 82).
1874.26 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche spectator 1874, p.
254-255.
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‘Dr. Jan ten Brink deed goed zijne l e t t e r k u n d i g e schetsen (...) eens te verzamelen.
Sinds vele jaren plegen zulke stukken in dag- en tijdschrift rond te dwalen en het
kan nuttig zijn ze dan weder eens te vergaderen tot een geheel. Deze bundel begint
met eene zeer lezenswaarde verhandeling over Rosmade's Heiden-Priester van
Harrago, die in ons in de tijden onzer Franken, Saksen en Noormannen verplaatst.
Voorts hernieuwen wij met genoegen de kennis met stukken als die over Flaubert's
Salammbo, en de fransche realistische romantiek’ (p. 254).
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1874.27 C.V. [C. Vosmaer], ‘Sprankeltjes’, De Nederlandsche spectator 1874, p.
287. Besproken op p. 318.
‘Weest veelzijdig in 't leven; het idealisme verschaft ons
't Al en het hoogste zoo min, als 't realisme dat doet.
Alomvattend en niet uitsluitend moet onze leer zijn;
Eenheid leert de natuur - wees dan als zij een monist’.105

1874.28 Paulus [Aart Admiraal], ‘Brieven aan het jonge Nederland. XXV’, [over]
De tweede vrouw, van E. Marlitt, De Nederlandsche spectator 1874, p. 326-327.
Besproken op p. 320.
‘Welke reden kan er bestaan, behalve het doode naschrijven dat de een den ander
doet, waarom enkele kritikasters d e t w e e d e v r o u w op hoogen toon hebben
afgekeurd? “Met een voet of twee voorwaarts”, d.i. met een weinig idealisme, zouden
zij het boek verwelkomd hebben als een liefelijke poging om onzen hartstocht voor
werkelijkheid te breidelen, om tot onzen diep verdrukten romantischen zin te spreken.
Maar die zin is in hen dood en nu voeren zij zulk een hoog woord omdat zij realisten
zijn. Realisten, even als de massa, maar......, op den troon des kunstrechters!’ (p.
327).
1874.29 H.L. Berckenhoff, ‘Het “naakte” in de dichtkunst’, Onze tolk 1874-1875,
p. 1-4.
‘Tot op den huidigen dag bestaat er weinig overeenstemming onder de beoefenaars
der aesthetika. Gelijk in al ons denken en handelen, strijden ook op het gebied van
het “schoone” twee richtingen met elkander: het realisme en het idealisme. Deze
zegt met Schiller: “Es ist der Geist, der sich den Körper baut!” Gene staat de meening
voor dat de geest de bloesem is, die spruit uit den stam van het lichaam, met hem
verwelkt, met hem vergaat! En deze partijen staan uit den aard der zaak zoo scherp
tegenover elkander, dat er voorshands aan geen verbroederen te denken valt. Zij
strijden voor meer of min belangrijke vragen en vliegen elkaar telkens duchtig in de
haren. Voert de eene partij in hare bewijsvoering een zeker begrip aan of kiest zij
een zeker gezichtspunt, dan wordt de juistheid er van door de andere terstond ontkend.
Ik wil maar zeggen: hij, die zich begeeft op het gladde ijs der aesthetika, doet dit niet
dan met gevaar van uit te glijden’ (p. 1).
1874.30 G.J. Dozy, [over] Ideën, van Multatuli. Zevende bundel, 1e en 2e stuk, Onze
tolk 1874-1875, p. 154-155. Besproken op p. 311.
‘(...) een der grieven van dr. van Vloten betreft (...) het genre, dat Multatuli zich koos,
en waarin hij zich tot de evenknie van een Dickens verhief. “Te vaak evenwel - in
zijn geschiedenis van Wouter te voortdurend zelfs - beweegt hij zich daarbij, met
het kennelijkste welbehagen, onder wezens en in gemoederen zooveel arbeids en
belangstelling niet waard, en de voorkeur waarvoor een min of meer bedorven smaak
in hem verraadt, die ook zijn minder ervaren lezers gevaar doet loopen den hunnen
105

Vosmaer reageert op de discussie tussen A. Pierson, H.I. Betz en J. van Vloten over het
monisme die in deze jaargang van De Nederlandsche spectator gevoerd wordt.
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op zijn voetspoor te bederven”. Aldus Van Vloten. (...) Juist in die zuiver realistische
schildering der vulgaire omgeving, waarin Wouter zich zoo weinig thuis voelt,
openbaart zich de geheele kracht van den dichter. Waar andere schrijvers of de
mindere standen idealiseeren of plat en vervelend worden, blijft Multatuli den
opmerkzamen lezer voortdurend boeien, en ook onder de meest vulgaire gesprekken
zijner figuren blijven wij den beschaafden schrijver herkennen’.106
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In dit artikel reageert Dozy op Van Vloten die in Onze Tolk 1874-1875, no. 14 over Multatuli
schreef.
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1874.31 H.L. Berckenhoff, ‘Tooneelkout’, [over] De wedergevonden zoon, van J.
Hoek, Onze tolk 1874-1875, p. 170-171. Besproken op p. 302.
‘(...) de aardigheden zijn vaak van zeer verdacht allooi, - zij behooren menigmaal
onder de klasse “goedkoope uien” gerangschikt te worden. En men moge nu realist
zijn door merg en been, een uitdrukking als: Goddorie nee!... Houd je bek bliksem!
klinkt elk beschaafd mensch pijnlijk in de ooren, ook al komen die woorden uit den
mond van een ruwen zeebonk’ (p. 170).
1874.32 G.J. Dozy, [over] Emma Es. Twee om een. Oorspronkelijke roman en De
jonkvrouwe van Groenerode, door Melati van Java. Met een inleidend woord van
Dr. Jan ten Brink, Onze tolk 1874-1875, p. 218-219. Besproken op p. 293.
‘Een andere aanmerking, die wel ieder op dezen roman zal maken, is te ernstiger,
naarmate men haar minder zou verwachten bij het idealistische karakter van het
hoofdmotief en den kieschen smaak, waarvan de schrijfster èn in de prachtige
beschrijving der natuurtafereelen èn in de mededeeling der gesprekken van Eugenie
met hare omgeving, steeds de overtuiging geeft. Zij betreft het “comité” alias de
dorcasvereeniging in Groenendam. Heeft Melati den voet willen zetten op het
glibberige pad van den humor? Het spijt mij te moeten zeggen, dat zij in dit geval te
dikwijls struikelt om de proef nog eens te mogen wagen. Heeft zij eene concessie
willen doen aan de realistische richting, die min of meer in de mode is? Dan zou ik
haar willen toeroepen: eene dergelijke concessie is uwer onwaardig; wie zoo
uitmuntend den toon van een beschaafd en fatsoenlijk gezelschap weet weer te geven,
moet niet zonder noodzakelijkheid in lager kringen afdalen. Dat geeft zoo licht
dissonanten. (...) Het is mogelijk, dat het geheel naar de natuur geteekend is, maar
de schrijfster vergeet, dat niet iedere fotografie, hoe juist ook getroffen, een kunstwerk
is’ (p. 219).
1874.33 [anon.], ‘Letterkundig nieuws’, Onze tolk 1874-1875, p. 351. Besproken op
p. 315.
‘De Revue des deux Mondes van 15 Juli bevat een allerbelangrijkst artikel van Emile
de Laveleye, getiteld: Les tendances nouvelles de l'économie politique et du
socialisme. Deze uiteenzetting der grondbeginselen van de nieuwere school van
staathuishoudkunde verdient algemeen bekend te worden. Deze “realistische” school,
beweert de heer de Laveleye, is alleen in staat de leerstellingen der socialisten te
bestrijden, daar de hoofden der nieuwere socialistische school Karl Marx en Las[s]alle
hun bewijzen juist putten uit de abstracte leer der oudere staathuishoudkundigen’.107
1874.34 C.L. Lütkebühl Jr., ‘Eene nalatenschap’, [over] Het proza, van E.J. Potgieter,
Onze tolk 1874-1875, p. 361-363, 369-371. Besproken op p. 311.
‘“Wie dichttafreelen op wil hangen,
Wie alles schild'ren wil in zangen,
Voele, eer hij schilder, alles zelf!”
107

Het artikel van Laveleye verscheen in Revue des deux mondes 1875, deel 10, p. 445-468.
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Deze strofe, ontleend aan P.'s [Potgieters] “Dichtvuur” [Poëzij, afl. 1] geeft alweder
duidelijk aan, wat eischen de dichter den dichtenden kunstenaar deed en waarvan hij
zichzelven niet hoefde verwijten af te wijken. Gevoel, verbeelding, heldenmoed,
deze trits gezellen heeft hem niet verzaakt, 't zij hij zich wijdde aan wat in 't
afgetrokkene “Poëzij” heet, 't zij hij in zijn pittig Proza, u doet leven in een
werkelijkheid, misschien door u nooit op die wijze bezien of bespied, maar waarvan
ge, nadat hij ze u doorleven deed, aanstonds gevoelt, dat, zóó als hij realiteit weergeeft,
Realisme geen Poëzij derft of er van verstoken hoeft te zijn, wat ook gansch der zake
onkundigen wagen te beweren. Het komt aan op
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de harmonie en die juist, als b.v. in zijn “Hanna” (...) vindt ge behouden, als hij in
de beschrijving der indrukken opgewekt door den thuisgekomenen of weggeblevenen
Oostinjevaarder, al kondt ge daarvan genrestukjes in afzonderlijke lijsten maken,
realisme en poëzij tot een keurig harmonisch geheel weet af te ronden’ (p. 370).
1874.35 A.W.S. [Stellwagen], [over] Nederland en zijne bewoners, door Ed. de
Amicis, Onze tolk 1874-1875, p. 379-380. Besproken op p. 259.
[Over de Nederlandse schilders] ‘(...) hun realisme, hunne grofheid, hunne voorliefde
voor “'t geen 't vieren des lichaams eisch is”, om met Bilderdijk te spreken, dat bederft
de zaak... De zaak bederven, roept mijn vriend uit, maar 't is waar ook, die Italianen
galmen altijd over het realisme in de Hollandsche schilderschool, zeker om 't
onbestemde in de hunne te kunnen plaatsen boven de waarheid der onze’(p.379).108
1874.36 C.L. Lütkebühl Jr., ‘Met den tijd mee’, [over] Majoor Frans, van A.L.G.
Bosboom-Toussaint. Tweede druk, Onze tolk 1874-1875, p. 401-402. Besproken op
p. 310.
‘Toch, (...) al dwingt haar de noodzakelijkheid hard te zijn tegen haar zwakhoofdigen
grootvader, de natuur gaat boven de leer (...). Dat echt vrouwelijke, dat een uitvlucht
weet te vinden waar de eer van haar familie een schijn van gevaar dreigt, moet ook
den lezer - en ik geloof vooral de lezeres - verzoenen met de anders bruske wijze
van doen van Majoor Frans. Het beeld wordt door dezen toets volkomener, het
vrouwelijke karakter krijgt er te meer waarheid door; aan den romantischen vorm
waarin de quaestie is gegoten doet deze trek, die zuiver realistisch is, geen schade’
(p. 402).
1874.37 J.H. Scholten, ‘Dr. D.F. Strauss en de godsdienst’, De tijdspiegel 1874 I, p.
1-16.
‘Het materialisme predikt als uitgangspunt de stof (alsof men in eene
wetenschappelijke natuurbeschouwing, waarin, met de algemeen aangenomen stelling
“geen stof zonder kracht”, de tegenstelling van beide opgeheven is, nog langer van
stof, eene loutere abstractie, spreken kon!) Het idealisme daarentegen ziet in hetgeen
men met eene der beide termen, aan eene verouderde, dualistische wereldbeschouwing
ontleend, stof noemde, den tastbaren en zichtbaren, zinnelijk waarneembaren vorm,
waaronder zich de kracht, of wil men, het ideale, door onzen geest erkend, aan onze
zinnen voordoet (...) en noemt met Oerstedt (D e r G e i s t i n d e r N a t u r ) “de
natuurwetten gedachten Gods”. Zou dit hetzelfde zijn als het materialisme en zou
Hegel niet in zijn graf zich omkeeren, wanneer hij zulk een oordeel over zijn
idealistisch realisme uit den mond van zijn discipel hoorde?’ (p. 9-10).
1874.38 A.J. Vitringa, ‘Het wetsontwerp tot regeling van 't hooger onderwijs van
den minister Geertsema’, De tijdspiegel 1872 II, p. 376-397. Besproken op p. 314.
108

De Nederlandse vertaling van Amicis' werk verschijnt in 1876 te Leiden bij P. van Santen.
Het realistische karakter van de Nederlandse kunst, haar voors en tegens, worden in deze
vertaling besproken op p. 55-65 en p. 222-223.
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‘'t Valt niet te ontkennen, de opleiding aan 't gymnasium is zeer eenzijdig, het
ontwikkelt den mensch slechts ten halve. Zoolang het in deze eenzijdigheid blijft
volharden, zal het bij de burgerscholen met recht ten achter staan. Ook die zijn
eenzijdig; maar hare eenzijdig realistische richting valt meer in den smaak van 't
publiek, 't welk inziet, dat daar toch nog beter aan de dringendste eischen der opleiding
tot het maatschappelijk leven voldaan wordt dan aan het gymnasium’ (p. 378).
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1874.39 A.W. Stellwagen, ‘Kaf en koorn’, [over] Gedichten, van Emanuel Hiel, De
tijdspiegel 1874 III, p. 36-57. Besproken op p. 259.
‘(...) ik vind het een beetje vreemd, dat men met het ascetisme den draak steekt van
hen, die noch brunettes noch blondines durven aanzien, en tegelijk niet ronduit durft
verklaren, dat de oude kunstenaars en de uiterste realisten der Hollandsche school
hebben gebeiteld of gepenseeld, wat we slechts met kleurende wangen kunnen
aanzien’ (p. 43).109
1874.40 Aart Admiraal, ‘Wien zoekt gij?’, [over] Intimis. Vierde druk. Nieuwe reeks.
Vrijheid, Opvoeding, letterkunde. Langs het kerkhof. Mededeelingen, van Dr. A.
Pierson, De tijdspiegel 1874 III, p. 202-219. Besproken op p. 319.
‘Wij kennen hem [F.H. Hemsterhuis] niet en beschaamd moeten wij tot hem gaan,
want 't is zijn geest, die ons ontbreekt. Wij kennen hem niet, en nu zullen hij en zijns
gelijken het zijn, wier kracht en invloed door de godsdienstleeraars moeten ingeroepen
worden om het evenwicht te herstellen tusschen weten en gevoelen. Wat stelt beter
de machtsoverschrijding van het realisme in onzen tijd in het licht dan de brieven
over de begeerten, over den mensch en zijn verhoudingen, en het stuk over de gouden
eeuuw? Hoe blijde zullen wij mogen zijn als wij mannen als Hemsterhuis en Spinoza
maar niet te lang verzaakt hebben om nog den realistischen stroom in zijn bedding
terug te drijven en te houden door de harmonische denkbeelden dier edele geesten’
(p. 218-219).
1874.41 J. Hoek, ‘Niet-vertaalde romans’, [o.a. over] Loon naar werken.
Oorspronkelijke roman, van Hirschmann, Vaderlandsche letteroefeningen 1874 III
(Binnenlandsche bibliographie), p. 1-15. Besproken op p. 296.
‘(...) - in het werkelijke leven trekt men de schouders op als men zoo iets hoort, soms
met een glimlach als het karakteriseert of tegelijk eene geestigheid is; - in een
belletristisch stuk, of in een roman bijgebracht, denkt men aan een te ver gedreven,
met de aesthetica strijdend realisme; - maar wat hier verhaald wordt, door mijnheer
HIRSCHMANN, is, als het ooit werkelijk heeft plaats gehad, zoo in-gemeen, zoo lager
dan dierlijk, zoo indruischende tegen al wat menschelijk heeten mag, dat IEDER
fatsoenlijk man mijne afschuw zal deelen’ (p. 8).
1874.42 J. Hoek, ‘Vertaalde engelsche romans’, [o.a. over] Kenelm Chillingly, door
E.G. Bulwer, Vaderlandsche letteroefeningen 1874 III (Binnenlandsche
bibliographie), p. 257-277. Besproken op p. 319.
‘Met voorbijzien of ignoreering van al wat de nieuwere tijd op godsdienstig,
staatkundig en maatschappelijk gebied, in wetenschap en kunst, in handel en industrie
heeft in 't leven geroepen tot bevordering van vrijheid, vooruitgang en humaniteit,
stelt hij [Bulwer] de nieuwe denkbeelden aansprakelijk voor al de uitspattingen,
waartoe een deel hunner voorstanders zijn vervallen, en geeselt met de roede der
109

De gewraakte passage wordt geciteerd bij H.L. Berckenhoff, ‘Het naakte in de dichtkunst’
(1874-1875), p. 2. Zie 1874.31.
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satire hun vulgair realisme, dat er de lappen afvliegen. Goed, best, uitstekend! zou
ik zeggen, als hij alleen diegenen op het oog had, die tot dat deel behooren. Zij kunnen
niet scherp genoeg gehekeld worden die hoog verlichte, hoog wijze woordvoerders
van het platste materialisme, die geen gevoel meer hebben voor de poëzie des levens,
spotten met alle godsdienstige sentimenten, vaderlandsliefde rangschikken onder de
sentimenteele begrippen van den ouden tijd en de liefde “larie” noemen (...). Had de
schepper van deze romanheld zich hierbij bepaald, ik zou hem onvoorwaardelijk
toejuichen; maar nu hij allen, die den geest van vooruitgang huldigen, als zulke
realisten en materialisten door den hekel haalt, nu hij
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den geest dezer eeuw aansprakelijk stelt voor al de narigheden, waartoe hun nuchter
proza en egoïstisch cynisme noodzakelijk moeten leiden, nu schiet hij zijn doel
voorbij (...).
Moet de held van het stuk, in den beginne althans, als de incarnatie dienen van
het door den conservativen Lord geïncrimineerde liberalisme; - stelt hij hem daarom
voor als opgevoed in de school van het platste realisme en “tot overloopens toe vol
met nieuwe begrippen”, elders “nieuwe hervormingsdenkbeelden,” door hem
genoemd, die in toepassing moeten gebracht worden “door in het tegenwoordige
niets te eerbiedigen”; - diezelfde jonge mensch (...) blijkt toch al spoedig van de
edelste natuur te zijn. (...) De rechtschapenheid en voortreffelijken inborst van den
realist, die intact blijven tot aan het einde toe van het boek, hebben dus bij dezen
adept van den geest van vooruitgang niets, hoegenaamd niets geleden. Hoe, vraag
ik, is dit bestaanbaar met de antipathie van den schrijver tegen dien geest?’ (p.
267-269).
1874.43 Hermann Lücke, ‘Murillo’, Wetenschappelijke bladen 1874 I, p. 1-22 (uit:
Im neuen Reich). Besproken op p. 270.
‘Met den aan het genie eigen hartstochtelijken ijver bekwaamt hij [Murillo] zich op
het gebied van de kleur, waarop hij tot nu toe nagenoeg een vreemdeling was
gebleven, en verkrijgt in het korte tijdvak van twee jaren de wezenlijke grondslagen
van zijn coloriet, den realistischen grond van zijn geheele methode’ (p. 5).
[Murillo schildert de straatjongens van Sevilla] ‘Met geen [sic?] fijn penseel, met
een streng en natuurlijk realisme, veraanschouwelijkt hij het leven van deze in lompen
gehulde vagebonden’ (p. 7).
[Bijbelse onderwerpen schildert Murillo alsof het genrestukken zijn] ‘Murillo (...)
vergenoegt zich met een uitdrukking, die niet ver buiten de grenzen van het
karakteristieke der genrestukken gaat; al de figuren van de groepen, die zich op den
voorgrond bevinden, zijn echte, hoogst levendige typen uit de lagere volksklasse,
met echt spaansche gezichten, alleen de kleederdracht is niet streng realistisch’ (p.
8-9).
[De katholieke kerk stelde strenge regels:] ‘Het costuum der heilige figuren mocht
in geenen deele aan de kleederdracht van den tijd doen denken, een voorschrift,
waarvan de kunstenaars echter zeer vaak afweken.
Het blijft verwonderlijk, hoe weinig de spaansche schilderkunst door dergelijke
wetten in haar scheppingsmacht benadeeld werd, hoe krachtig haar realisme zich, in
weerwil van deze beperkingen, ontwikkelde’ (p. 9).
‘De beide schilderijen, waarin het naturalisme van Murillo zich wellicht in de hoogste
mate openbaart, zijn de “aanbidding der herders” in het museum en de “Heilige
Elisabeth” in de akademie San Fernando te Madrid, beiden van een volmaaktheid in
uitvoering als de kunstenaar op dit gebied bijna niet weder bereikt heeft. (...) In de
voorstelling van het leelijke is hier het uiterste gewaagd. Het pijnlijk gelaat van den
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knaap, wiens hoofd door de heilige Elizabeth genezen wordt, en de ziekten en
lichaamsgebreken van de andere zieken, die voor de zaal hun genezing afwachten,
zijn op de meest realistische wijze geschilderd’ (p. 10).
‘In welken zin dit katholicisme het schijnbaar tegenstrijdig verbond met het
realistische kunstwezen van den tijd aanging, blijkt duidelijk uit zijn verstandhouding
tot de beschaving en de kunst van het tijdvak der renaissance. Ontstaan uit den strijd
tegen de protestantsche beweging, was het tevens een zeer bepaalde reactie tegen
den geest van het leonische tijdvak, tegen het humanistisch idealisme, dat de kunst
in dit groote tijdvak beheerschte, tegen alles wat daarin den geest der antieken ademde.
In Spanje trad deze tegenstelling bijzonder sterk op den voorgrond, omdat men daar
zeer geneigd was om de renaissance, als iets wat uit den vreemde was aangebracht,
ook uit nationaliteitsgevoel te bestrijden. Maar juist datgene wat het katholicisme
drong om zich tegen de beschaving van het tijdvak der renaissance te
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verzetten, kon hem, bij zijn streven naar onmiddellijken invloed, bij zijn
hartstochtelijke, godsdienstige stemming tot bondgenoot van deze realistische richting
in de kunst maken; in Spanje des te eer, omdat deze richting met de spaansche
natuurlijkheid in de kunst overeenstemde. Het deed er niet toe, dat deze in verband
stond met beschouwingen, die in strijd waren met de denkbeelden van het
katholicisme. Hij wist ze in zijn geest op te nemen en zich van zijn wezen te
doordringen. Hield het de verheerlijking der menschelijke natuur voor heidensch,
thans mochten zelfs al de figuren der heiligen op menschelijke en wereldsche wijze
geschilderd worden; zij moesten meer in overeenstemming komen met het algemeen
gevoel, meer invloed hebben op het volk dan de verheven voorstellingen van dat
aristokratische idealisme (...).
Deze geheele wijze van opvatten, welke zich in 't midden van de katholieke wereld
als door een plotselinge verhitting van de geestelijke temperatuur ontwikkelde, stelde
ook van haar kant zekere realistische eischen in de voorstelling’ (p. 12-13).
[over: ‘Het vizioen van den heiligen Antonius’:] ‘(...) het armoedig vertrek met zijn
kale steenen vloer, de lessenaar van ruw hout en het vat met de lelieën er op zijn met
realistische nauwkeurigheid geschilderd’ (p. 15).
[Er is een sterke invloed van Ribera] ‘in sommige bepaald realistische stukken van
Murillo’ (p. 19).
1874.44 [anon.], ‘De dichter Gogol’, Wetenschappelijke bladen 1874 III, p. 280-314
(uit: Russische Revue).110 Besproken op p. 310.
‘Wanneer bij 't beschouwen van de russische literatuur van onzen tijd blijkt, dat deze
zich bovenal kenmerkt door een scherpheid in het opmerken van de verschijnselen
des levens, een buitengewone bedrevenheid en het gebruik der zich in nationalen
geest uitdrukkende taal, in een realisme, zich aan de dingen in al hun naaktheid vaak
al te zeer aansluitend; wanneer aan den anderen kant niet valt te ontkennen, dat het
deze literatuur niet zelden ontbreekt aan den diepen en wijden blik, welke de vrucht
van philosophische ontwikkeling pleegt te zijn (...) - dan moeten zulke
eigenaardigheden wel is waar oorspronkelijk uit algemeene levensvoorwaarden
voortkomen, maar in de meeste van die kenmerken bespeurt men duidelijk een zekere
overeenkomst met de eigenaardigheden, deugden en gebreken van een bepaalden
schrijver, die meer dan eenig ander en gedeeltelijk tegen zijn wil invloed heeft
uitgeoefend op den vorm en de richting van het letterkundig tijdvak na hem - van
Gogol namelijk’ (p. 280).
‘Over de belangrijkheid van Gogols werken is geen verschil van meening. In den
kring van Puschkin noemde men de “Afgestorven Zielen” het beste voortbrengsel
van de russische letterkunde. En inderdaad heeft hij de grondslagen voor de verdere
ontwikkeling dier literatuur gelegd, en haar het eerst tot een invloedrijke openbare
macht gemaakt. In de satire, die het dagelijksch leven met scherpe kleuren schilderde,
werd de verbaasde maatschappij een spiegel voorgehouden (...). De algemeene stelling
110

De Duitstalige Russische Revue heeft het artikel op haar beurt ontleend aan het Russische
tijdschrift Europesche bode. Het is geschreven door ene Pypin.
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van Gogol duidt een trap van ontwikkeling aan: hij sluit het tijdvak der kunstmatige
romantiek en opent de streng realistische voorstelling des levens’ (p. 286).
1874.45 Cd. Busken Huet, ‘Goethe’ [1874], [over] Leiden des jungen Werthers, in:
Litterarische fantasien en kritieken XIX, p. 39-88. Besproken op p. 300 en 311.
‘Wat (...) vaststaat is, dat in de laatste bladzijden van het verhaal een overvloedig
gebruik is gemaakt van hetgeen men in later tijd met een modewoord de hulpmiddelen
van het realisme is gaan noemen.
In al het voorafgaande heeft de sentimentaliteit den boventoon en worden (...)
alleen bij tusschenpoozen stoute grepen uit de schijnbaar platte werkelijkheid gedaan.
Welk ander schrijver zou,
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in Goethes plaats, bij het behandelen van hetzelfde onderwerp zijn held een blaauwen
rok en een geel vest hebben durven aantrekken? of hem door de heldin klappen om
de ooren laten geven? of het zand, waarmede zij hare briefjes bestrooide, zijn ontbijt
laten bederven?’ (p. 75).
1874.46 Cd. Busken Huet, ‘Elizabeth Wolff’ [1874], [over] Sara Burgerhart en
Willem Leevend, in: Litterarische fantasien en kritieken XIX, p. 89-214. Besproken
op p. 300 en 310.
‘(...) wie gevoelt niet dat het een oneindig verschil maakt, hetzij men leeft in de
laatste jaren eener bijna uitgebloeide beschavingsperiode, of in de eerste eeuw van
een nieuw tijdvak? Voor ons de romantiek en het realisme; eene romantiek die
teruggrijpt tot aan, tot voorbij de middeneeuwen, en van al hetgeen tusschen haar
zelve en dat gothisch tijdvak ligt niets weten wil; een realisme dat, slaat het eenmaal
aan de bewerking van het tegenwoordige de hand, u geen enkele bijzonderheid
schenkt, geen enkele spier of vezel’ (p. 117).
‘Van alles hebben wij sedert het laatst der vorige eeuw bij de hand gehad; aan alles
hebben wij gedaan; aan het klassieke en aan de romantiek, aan het idealisme en het
realisme, aan navolging van het buitenland en aan ontginnen van eigen bodem’ (p.
213).
1874.47 Mr. H.E. Moltzer, Shakspere's invloed op het Nederlandsch tooneel der
zeventiende eeuw, door -, Hoogleeraar te Groningen. Groningen 1874.
‘De invloed van SHAKSPERE'S drama's op ons tooneel: zoolang handeling niet
synoniem zal zijn met cabaal en spectakel; zoolang het “greift nur hinein ins volle
Menschenleben” niet noodwendig behoeft te leiden tot bij uitstek “grauenhafte
Darstellungen,” zooals VON HELLWALD onze romantische stukken noemt, tot het
naaktste, vuilste, ruwste, walgelijkste realisme; zoolang de taal der overwinning niet
onmiddellijk in snorkerij, der liefde in bordeelpraat, der wraak in geraas en getier,
der bestraffing in vervloeking en verdoemenis behoeft te ontaarden: dan moeten wij
voorzichtig wezen met den naam van den eenigen SHAKSPERE, daar zou het
aesthetische heiligschennis zijn dien naam te gebruiken’ (p. 63).
1874.48 Multatuli [Ed. Douwes Dekker], Ideeën. Zesde bundel, Verzamelde werken
VII. Amsterdam 1953, p. 7-336.111 Besproken op p. 299 en 302.
‘Wouter had nooit zo'n boterham gezien. Hy wist waarlyk niet of-i het ding in de
breedte of in de dikte moest ontleden, maar de richting van de kaas wees hem
welwillend de weg. Ronduit gezegd...
O, realistische Fancy?
...ronduit gezegd, vrouw Claus beviel hem byzonder!’ (Idee 1120; p. 93).
111

De zesde bundel Ideën werd geschreven in de periode juni-november 1873; hij verscheen in
vier afleveringen in oktober-december 1873; het bijgevoegde titelblad draagt als jaartal:
1874.
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‘Lezers die gesteld zyn op deftige poëzie, kunnen ook dit hoofdstuk weer overslaan.
't Is vol prozaïsch realismus, zich openbarend in de hydrogymnastische oefeningen
van 'n kastalische-fonteinnimf - tevens van beroep: wasvrouw - met 'n ridder in de
luur, die 'n brief ontvangt uit den hemel: mirakel!’ (Inleiding op Idee 1165; p. 196).
‘Verbeeld u, lezer, wat het onbeschaafde vrouwmens zich veroorloofd had! Op 'n
klein witwerks-tafeltje, waarby 'n stoel stond aangeschoven als om uit te nodigen tot
plaats nemen, lagen twee boterhammen van de ons bekende soort op 'n ontbytbordje,
en stonden mét dat bordje op 'n alleronhebbelykst-grote kom koffie. Die koffie was
nagenoeg koud, maar... overigens? Zouden niet sommige smakeloze realisten iets
als gloed menen te ontdekken in dien toestel? Hoe jammer, nietwaar, dat zo'n vrouw
niet in haar jeugd, door den bekenden: “dominee die terstond bemerkte dat er wat in
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zat” gekuist was met latynse verzen! Zonder maat, rym, spondaeën of mythologie,
schreeuwden die plompe boterhammen:
“Tast toe, m'n jongen! Je moet honger hebben!”
Zó verstond Wouter de alexandrynen van Vrouw Claus (...) O, dat heerlyke heerlyke
proza! Zo'n namiddag-ontbyt...’ (Idee 1170; p. 211).
‘(...) alsof ik belangstelling tracht in te boezemen door dialect. Dit namelyk is een
der jammerlykste kunstjes waartoe 'n schryver, aux abois van indrukken en
denkbeelden, z'n toevlucht neemt, 'n waar testimonium paupertatis. Wie niet straaten stoep-arm naar de geest is, geeft van zúlk realisme juist even genoeg om te
karakteriseren, en geen letter meer’ (Idee 1199; p. 314).
1874.49 Dr. Albert Stöckli, Schets der schoonheidsleer, vertaald en voor Nederland
bewerkt door A.M. Essenius Greeff. Met een aanbevelend woord van Prof. B. de
Poorter. Amsterdam 1874. Besproken op p. 266.
‘(...) wat van den kunst waar is, dat geldt evenzeer voor de k u n s t e n a a r . Hoe toch
zal hij het ideale schoon, dat hij allereerst in de sfeer van den reinen godsdienst heeft
te zoeken, naar eisch kunnen teruggeven in zijne beelden, wanneer hij zelf aan geen
God of godsdienst gelooft? Neen, een kunstenaar, die onverschillig is voor het
hoogere, geestelijk leven, een ongeloovige of wereldling, die zelf de wetten der
zedelijkheid schendt, het is onmogelijk, dat hij een waarachtig schoon kunstwerk
kan voortbrengen, een werk van den geest, dat bezielend en veredelend werkt op
allen die het aanschouwen. Hij zal schoone vormen kunnen scheppen; hij zal de
zinnelijkheid opwekken en aanprikkelen; maar de reine adem des geestes gaat hem
voorbij, en de kunst wordt onder zijne handen eene schaduw, een lichaam zonder
ziel, een dienares van de zonde, in plaats van een goede genius, die der menschheid
den weg ten hemel wijst.
En daarom ook, wanneer, naar den geest des tijds, de kunst zich alleen op
realistischen grondslag ontwikkelen wil, zoo zal dit blijken een reuzenstrijd te zijn,
die niet vol te houden is. De ware kunst is nu eenmaal niet denkbaar zonder ideale
schoonheid; waar deze ontbreekt, daar gaat zij onmiddellijk over in den dienst der
zinnelijkheid. En al is voor het overige de technische behandeling ook nog zoo
volkomen, dit alles beduidt uit het oogpunt der waarachtige schoonheid niets, omdat
dan bij zulk eene kunst de ideale tinctuur, de wijding des geestes, wordt gemist’ (p.
34-35).
1874.50 C. Vosmaer, Een zaaier. Studiën over Multatuli's werken. Amsterdam 1874.
Besproken op p. 311.
‘Hier, in haar troost en steun voor de strijdende en lijdende vrouw, is Fancy het
verhevenste wat er is, de edelste werking van den geest, gedacht in den vorm eener
actieve en tot het hoogste inspirerende persoon.
(...)
Maar in dit geschrift, dramatiesch als een tooneelstuk, volgt dan weer de
afwisselende platheid en grove werkelijkheid. Daar komen de Kappelmannen, de

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

stiefmoeders, de ooms met hun brieven, een realistiesch komiesch intermezzo’ (p.
24).112
‘Met evenveel realistische stiptheid als humor zijn de tafereelen uit de kringen der
Lapsen en Pieterse's geteekend (...)’ (p. 43).113

112
113

Vosmaer bespreekt hier de Minnebrieven.
Vosmaer bespreekt het verhaal van Woutertje Pieterse, dat een onderdeel vormt van de Ideën.
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1875
1875a

J.J. Schot, ‘De roman en het
hedendaagsch realisme’, Vaderlandsche
letteroefeningen 1875 II (Wetenschap en
belletrie), p. 493-532, 545-566.
Besproken in § 7.8 en op p. 286, 297, 304
en 312.

1875b

Geen liefhebber ‘van verzachting van
effecten’, ‘Een cacographie op 't gebied
van critiek en schoonheidsleer’, De
Nederlandsche spectator 1875, p.
298-299. Besproken in § 7.8.

1875c

J.J. Schot, ‘Nog iets over humor,
Engelsche romans en Shakespeare’,
Vaderlandsche letteroefeningen 1875 II
(Wetenschap en belletrie), p. 792-804.
Besproken in § 7.8.

1875.01 Dr. H.I. Betz, ‘Godgeleerdheid of godsdienstgeleerdheid. Heeft de
godgeleerdheid als voorwerp van Hooger Onderwijs recht van bestaan?’, De banier
1875 I, p. 189-261.
‘De éénige wijsbegeerte, welke zou mogen beweren, dat het oneindig en het bewuste
Zijn een en hetzelfde is, is de zuivere subjectief-idealistische, die aan de voorwerpen
buiten ons, dus óók aan de niet bewuste, alle werkelijkheid ontzegt, het Niet-Ik of
object zoodoende uit de redeneering verwijdert, en slechts het Ik, het subject,
overhoudt.
Deze subjectief-idealistische opvatting moet vooral niet verward worden met een
andere, volgens welke aan de verschijnselen, aan datgene, wat wij de voorwerpen
buiten ons noemen, wel degelijk een werkelijkheid buiten beantwoordt, doch wij die
werkelijkheid, de zoogenaamde noumenale, niet leeren kennen; wat heel iets anders
is dan de bewering, dat zij niet bestaat.
Die tweede opvatting zou men de idealistische kunnnen noemen, en haar dan
tegenover het realisme moeten stellen, 't welk meent, dat de buitenwereld, zóóals wij
haar aanschouwen, de verschijnselen of faenomena, werkelijk buiten onzen geest
aanwezig is. Dat realisme heeft zonder twijfel ongelijk, en even zeker heeft het
idealisme gelijk - het idealisme, niet het subjectief-idealisme, wel te verstaan.
Er bestaat dus een oneindig Zijn, er wordt zelfstandig bestaan - dit volgt zonder
eenige spitsvondigheid uit de onloochenbare waarheid, dat er iets bestaat, en dat iets
niet kan voortkomen uit niets’ (p. 194-195).
1875.02 Marcellus Emants, ‘Ons geheim’, De banier 1875 II, p. 153-159. Besproken
op p. 316.
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[Velen verongelukken op hun levensreis] ‘Wie zijn hier de schuldigen? De jonge
ontdekkers, die door de geheimzinnigheid van 't nieuwe verlokt zich te spoedig
vooruitwaagden, en onkundig moesten uitvaren, omdat niemand hen wilde
onderrichten en steunen? Neen, de ouders zijn 't, die eerst schroomvallig waren de
engelen-reinheid van het kinderlijke door realistische (!) voorstellingen te verstoren,
die later de eenvoudige waarheid niet meer durfden bekennen, omdat zij zelve die
eerst door een waas van geheimzinnigheid tot iets dubbelzinnigs hadden verwrongen’
(p. 158).
1875.03 J.K. [Kneppelhout], ‘Een blik in de Hollandsche schilderschool onzer dagen’,
De banier 1875 II, p. 258-271, 306-337. Besproken op p. 267, 271 en 281.
‘Wat mag Israëls, Sadée, Mauve, van de Sande Bakhuijzen toch bewogen hebben,
ditmaal door afwezigheid te schitteren? Israëls, den “chef d'école” van ons
Scheveningsch “genre”, Sadée, zijn hoogstbegaafden en zeer zelfstandigen discipel,
Bakhuijzen, den matador onzer réalistisch-romantiesche landschapsschool - men
houdt mij deze kwalificatie ten goede - Mauve, een der allertalentvolsten onder hen,
die zich op het terrein der zuiver-réalistiesche natuur[-]opvatting bewegen’ (p. 271).
‘Van alles wat zich in de richting van de allegorie, symboliek of het kerkelijke
beweegt, valt in onze tentoonstelling - en in onze geheele nationale school - geen
spoor te ontdekken. En zoo is 't altijd bij ons geweest. Steeds heeft onze school zich
bij voorkeur toegelegd op het weergeven van hetgeen zij om
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zich heen zag, van wat zij, om zoo te zeggen, slechts voor het grijpen had: het
volksleven in zijn huiselijkste, intiemste en...... fideelste openbaringen, en de van
slooten doorsneden, door molens en dorpstorens begrensde, met koeien en schapen
bevolkte weiden...... in één woord: Dit gebied is altijd “ons erf, ons rijk” geweest,
de Werkelijkheid; onze groote meesters waren en zijn allen volbloed realisten. Hoe
zij uit dat dagelijksch leven, dikwijls van zijn allerplatste en allerruwste zijde
beschouwd (...) waarachtige kunstwerken wisten te scheppen...... dat stempelt hen
juist tot de groote meesters die zij voor alle tijden zijn, en strekt tot sprekend bewijs,
hoe zelfs de allergewoonste alledaagschheid tot sfeer der ware kunst wordt verheven,
zoodra zij, door een kunstenaar, die dezen eeretitel verdient, wordt bezien en
weêrgegeven. In deze richting is onze school ongeëvenaard, laat staan overtroffen,
hierin ligt haar groote kracht. Het schilderen van Madonna's met of zonder
Jezuskindje, “Ecce homo” - of “Agnus Dei” - bandje van rustende of vluchtende
“Heiligen families”, van badende Nimfen en bespiedende Faunen of bij boeren
dineerende Satijrs lieten onze Noord-Nederlandsche meesters van de groote dagen
der 17de eeuwsche periode over aan hun Zuidelijke broeders, aan de Vlaamsche
school.114 Deze realistische richting is tot op den huidigen dag een der meest in het
oog vallende karaktertrekken onzer school gebleven’ (p. 306-307).
‘(...) hoe dikwijls moet het “genre” niet dienen tot het schilderen der lamlendigste
nietigheden, een kunst die zich b.v. alleen het zoo natuurgetrouw mogelijk voorstellen
van een aardappelenschillende keuken-, of emmerpoetsende werkmeid, en dergelijke
zielverheffende toestanden meer ten doel stelt.
(...)
De “realist” van de verstgevorderde partijrichting, wiens streven eenig en alleen
op de vraag neerkomt of 't onderwerp “waar” is voorgesteld, er zich hoegenaamd
niet om bekreunt wat het voorgestelde onderwerp is, die geen belangrijkheid of
onbelangrijkheid van sujet erkent, voor wien alles evenzeer kunst is, als 't slechts
waar is, en dus een bedriegelijk waar weergegeven mesthoop - zoo waar dat de
aanschouwer de eigenaardige geuren meent in te ademen - evenhoog stelt als het
schoonste vrouwen figuur - hij zal 't punt in kwestie ten eenenmale ontkennen’ (p.
325-326).
1875.04 Charles Boissevain, ‘Iets over het lezen van romans’, De gids 1875 I, p.
178-216. Besproken op p. 293.
[In sommige ‘Engelsche damesromans’ staan zeer sappige en zinnelijke passages.]
‘Het is vooral de zoogenaamd realistische school, die zich in Engeland en elders aan
deze soort van ongebondenheid schuldig maakt, onder voorgeven van getrouw af te
beelden hetgeen in de werkelijkheid gebeurt. Soms zijn ze zelfs niet tevreden met
kopieeren, maar meenen ze hun werk in waarde en zedelijkheid te doen toenemen
door de verklaring, dat hetgeen ze mededeelen de werkelijkheid zelve is. (...)
Als kunstenaar, die het wijde veld der verbeelding voor zich heeft, kan hij de feiten
kiezen of bedenken, die het best met zijn doel overeenkomen; doch hij heeft zich het
114

In een noot maakt Kneppelhout hierbij de volgende kanttekening: ‘De enkele werken van
onze groote meesters op dit gebied (v.d. Werff, en de zeer zeldzame “heiligen families” van
Rembrandt b.v.) zijn uitzonderingen, die den regel slechts te sterker bevestigen’.
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hoofd niet te breken met de vraag of ze in de werkelijkheid zoo gebeurd zijn. Een
schrijver, die met de verwonderlijke mededeeling voor den dag komt, dat hetgeen
hij vertelt “waarlijk is gebeurd”, heeft deze verklaring - welke uitstekend zou zijn in
den mond van een getuige voor den rechtbank - zeker noodig om
onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden in zijn verhaal te vergoêlijken.
(...)
Zij, die onartistiek genoeg zijn photographiën der werkelijkheid voor kunstwerken
aan te zien, kunnen niet beter doen dan Les Nouveaux Lundis nog eens op te slaan.
Men herleze de opmerkingen, die Sainte-Beuve, in een opstel over de broeders Le
Nain, aangaande realisme in de kunst maakt, en lette op hoe hij er de grenzen van
aanduidt: “Réalité, tu es le fond de la vie, et comme telle, même dans tes aspérites,
même dans tes rudesses, tu attaches les esprits sérieux, et tu as pour eux un charme.
Et pourtant
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à la longue et toute seule, tu finirais par rebuter insensiblement, par rassasier; tu es
trop souvent plate, vulgaire et lassante... Oui, tu as besoin à tout instant d'être
renouvelée et rafraichie, d'être relevée par quelque endroit sous peine d'accabler et
peut-être d'ennuyer comme trop ordinaire. Il te faut, et c'est là le plus beau triomphe,
il te faut, tout en étant observée et respectée, je ne sais quoi qui t'accomplisse et qui
t'achève, qui te rectifie sans te fausser, qui t'éleve sans te faire perdre terre, qui te
donne tout l'esprit que tu peux avoir sans cesser un moment de paraître naturelle, qui
te laisse reconnaissable à tous, mais plus lumineuse que dans l'ordinaire de la vie,
plus adorable et plus belle!”
Bij het beoordeelen en bespreken van kunstwerken - men moge ze dan beschouwen
als realistisch of idealistisch - kan men steeds uitgaan van het aesthetisch axioma,
dat elk kunstwerk slecht is, hetwelk een overheerschend gevoel van walging, afschuw
of ontevredenheid achterlaat, al is de indruk, welken het dus maakt, ook nog zoo
machtig’ (p. 191-192).
1875.05 Joh. C. Zimmerman, ‘E.J. Potgieter’, De gids 1875 I, p. 457-463. Besproken
op p. 3, 310 en 311.
‘Het zou mij moeielijk vallen te bepalen tot welke school Potgieter behoort. Behoort
hij tot eenige? Is hij klassiek, is hij romantisch of realistisch? Ik zou tot het laatste
neigen, mits men daaronder het realisme van Rembrandt met zijn magisch licht, zijn
sentiment voor kleur en toon versta’ (p. 461).
1875.06 F.C. de Brieder, ‘Maandelijksche praatjes. VIII’, De gids 1875 III, p. 332-344.
Besproken op p. 265.
‘Het slot (...) is bepaald te overhaast en te achteloos behandeld, zoodat ook voor den
lezer meer dan noodig en goed is, blijkt, dat Guido in zijn uitgave eigenlijk slechts
het reine van 't gevoel voor ideale kunst, vertegenwoordigd door Stecchi's dochter
Regina, heeft willen verheerlijken en stellen tegenover de meer werkelijke opvatting,
het realisme van den hartstochtelijken mensch en kunstenaar Prospero, “die het
schoone weêrgeeft, zooals hij 't ziet, en den geest niet scheidt van het lichaam”.
Prachtig mogen de bladzijden heeten, door Guido aan de beschrijving van de twee
hoofdrichtingen en opvattingen van de Kunst gewijd. Het eenige wat men er op zou
kunnnen aanmerken is dat zij voor den prozaïschen vorm wat al te poëtisch zijn
geschreven. Maar velen zullen in die aanmerking eerder een lof zien dan een
berisping’ (p. 343).115
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De Brieder bespreekt Aan de kunst gewijd! Oorspronkelijk drama in vijfbedrijven (Utrecht
1875) van Guido, waarachter Joh. Drabbe schuilgaat. Drabbe legt zijn personages onder
andere de volgende zinsnede in de mond: ‘Zoo zijt gij aan de Kunst gewijd! Zoo is des
kunstenaars gang. Hij wandelt aan de hand der Liefde, als in den droom, naar 't Starrenland
van de Onsterfelijkheid’. (Je vraagt je af hoe een acteur deze hoofdletters hoorbaar moet
maken, maar dit terzijde.) Regina klaagt over ‘de zinnelijke, de grove, de schijnkunst: het
beeld der menschelijke natuur, afgedwaald van haar Goddelijken oorsprong, als de gevallen
engel’ (p. 54). In dit stuk wordt veel geklaagd over het dorre en vreugdeloze van de
werkelijkheid, maar de term ‘realisme’ wordt niet gebruikt.
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1875.07 A.J. Cosijn, ‘Over den maatschappelijken invloed van tooneel- en
letterkunde’, Handelingen van het XIV Nederlandsch taal- en letterkundig congres,
gehouden te Maastricht, den 24, 25 en 26 augustus 1875. Maastricht 1876. Besproken
op p. 303.
‘Ik meen wel degelijk te hebben doen uitkomen, dat ik niet hield van
Brave-Hendrikken-lectuur, en een voorstander was van het realisme in de kunst’ (p.
341).116
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Cosijn maakt deze opmerking in de discussie die op zijn verhandeling volgt. In zijn
verhandeling gebruikt hij het woord ‘realisme’ niet.
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1875.08 P. Benoit, ‘Over nationale dramatische muziek’, Handelingen van het XIV
Nederlandsch taalen letterkundig congres, gehouden te Maastricht, den 24, 25 en
26 augustus 1875. Maastricht 1876, p. 343-352. Besproken op p. 299.
‘Men zou ook kunnen aanvangen proeven van fantastieke, met muziek doorweven
werken te doen. In Duitschland noemt men dat Possen, 't zij deze in ernstigeren of
meer komieken, fantastischen of meer realistischen zin opgevat zijn’ (p. 352).
1875.09 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Sint-Cathrina te Eindhoven, een type van kerkbouw
voor onze tijd’, Kunstkronijk 1875, p. 1-6, 9-15. Besproken op p. 264.
‘Iedere bouwvorm is (...) uit driërlei oogpunt te beschouwen: als voortbrengsel eener
konstruktieve behoefte; als uitdrukking van een tweeledig verstandsbegrip, van een
rapport; als drager van een schoonheidsidee (...).
Van alle kunsten leenen zich de voortbrengselen tot beschouwing uit het eerste
en laatste oogpunt. Het realisme tracht dat wel te veranderen; doch te vergeefs: ook
bij de botste natuurkopie is geen effekt te bereiken dan door eene schikking, die aan
de architektonische konstruktie beandwoordt, geen, dan door leven en waarheid,
harmonie tusschen voorstelling en voorgestelde in het werk te leggen: dat gaat door
voor muziek als plastiek. Niet in alle kunstwerken wordt echter, onder den
symmetrischen taalbouw en de frappante vormenschoonheid, een uitgesproken idee,
een volzin geëischt, rijk aan beteekenis. Dat wordt alleen gevorderd van de Literatuur
en van de Bouwkunst’ (p. 3-4).
1875.10 Victor de Steurs [sic; Stuers], ‘Kunstnieuws. De Prometheus van het Rijks
Museum te 's Hage’, Kunstkronijk 1875, p. 7. Besproken op p. 264.
‘Zijn wijze van schilderen [van Caravaggio] is zeer kernachtig en krachtig en in zijn
opvatting ligt onmiskenbaar iets grootsch. Doch zijn naturalistische opvatting voert
hem in zijn zucht naar realisme soms wat te ver. Vandaar dat de vormen, die hij koos,
vaak minder edel zijn, dan men mocht wenschen; ook kan men hem verwijten, dat
hij in zijn donkere tinten niet doorschijnend genoeg, en dus wat zwaar en wat hard
is’.
1875.11 M. [J.A. Alberdingk Thijm?], ‘Bij het portret van P.F. Greive’, Kunstkronijk
1875, p. 16. Besproken op p. 271.
‘De veelzijdigheid der door hem gevormde kunstenaars, die deels reeds zooveel
leverden, deels zooveel beloven tot roem onzer hedendaagsche school, kenteekent
de richting van zijn onderwijs. Vrije keus en vrije ontwikkeling; - geen streng
akadémiciens, geen sans-culotte-réalisten; - natuur bovenal en meer doen dan praten;
- artistieke praktijk boven filosofische spitsvondigheden of dweperijen; - de poëzie
des schilders te leeren vinden in het réalisme der groote oud-hollandsche meesters;
ziedaar in korte trekken zijn program’.
1875.12 Mr. B. ten Brink, ‘De platen van Hogarth’, Kunstkronijk 1875, p. 38-39.
Besproken op p. 311.
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‘De man [Hogarth], die tegen de helft der vorige eeuw in Engeland in de schilderkunst
- gelijk zijne vrienden Garrick en Fielding op het tooneel en in den roman - aan een
verbasterd idealisme een einde poogde te maken; die aan natuur en waarheid weder
ingang verschafte en de kunst ook onder de middelklassen van het engelsche volk
verspreidde (...). Bij de juiste waardeering, die aan de realistische richting in de kunst
in onzen tijd meer en meer te beurt viel, is het geen wonder, dat Hogarth's sprekende
schilderijen en gravuren bij vernieuwing de aandacht trekken’ (p. 38).
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1875.13 Mr. B. ten Brink, ‘Troost en Hogarth’, Kunstkronijk 1875, p. 41-43, 49-53.
Besproken op p. 259.
‘Ver van zijne kunst aan een dadelijk utiliteitsbeginsel vast te knoopen (...) maalt
Troost in luimigen toon zonder snerpende satire de werkelijkheid. Zijn geest is zacht
en beminnelijk (...). Troost werkte steeds in den waren geest der Hollandsche
schilderschool. Deze is vast overtuigd, dat “het wezen der kunst, ook in hare komische
openbaring, de uitdrukking is der schoonheid; voor alles moet het kunstwerk ons de
schoonheid te genieten geven”. Volgens de Hollandsche schilders heeft de kunst
niets anders te doen dan schoon te zijn. Het dadelijk nuttig zijn in zedelijken zin ligt
in hun plan ver op den achtergrond. Het welgevatte en gevoelde schoone zal, daar
rekenen onze schilders op, de menschen niet slechter maken en een goed, zedelijk
effect zal hunne werken volgen, zoo zeker als de schaduw het lichaam. Zóó heeft
Troost - naar de uitspraak van den heer Alberdingk Thijm in zijn Dietsche warande
(...) - een weldoenden invloed uitgeoefend op zijne tijdgenooten en volgers door het
realisme, dat in zijne stukken te waarderen valt; - hij had een open zin voor het leven
- hij beeldde werkelijk het leven af, stelde het voor in een sfeer, wier harmoniën-stelsel
hij zelf bepaalde en aan den toeschouwer, met de overmacht van het talent, oplegt’
(p. 41).117
‘Wij ontmoeten beide kunstenaren ook op het gebied der kunstkritiek. Troost, van
wiens aanleg tot het ideale zijne regentstukken en portretten getuigen, werd door zijn
eeuw in een meer edele vlucht gestuit, maar zijn geest was toch “krachtig genoeg
om zelfs in een tijdvak van verval uit te blinken”. Bij Hogarth geen hang tot het
edele. Troost heeft zijn eigen lot geestig geschetst in een teekening, voorstellende
een kunstenaar geïnspireerd door de aanschouwing van een Grieksch antiek, maar
de nijd grijpt hem aan, en niemand staat bij hem dan een enkel bewonderend grijsaard,
terwijl een menigte kooplustigen en bezoekers zich verdringt rondom een realistisch
schilderkunstwerk van een ander. Hij verontschuldigt zich dus, in die Beoordeeling
van Schilderwerk in een Kunstzaal, zijdelings, dat hij het realisme boven het idealisme
had verkozen. Hogarth daarentegen voorspelt in zijn schilderijen-batalje, “Battle of
Pictures”, aan zijne realistische opvattingen de eindelijke triumf’ (p. 49-50).
‘Men mag hem nu, in vergelijking met Jan Steen en Ostade, niet “pittig” genoeg
vinden, zeker is het, dat Troost geen parodieën op menschelijke aangezichten leverde,
gelijk men die bij Jan Steen, Ostade en Hogarth menigmaal aantreft; zijn realisme
overdrijft niet, zijn techniek blijft ideaal. En dit zal toch wel de ware kunst zijn’ (p.
50).
1875.14 Dr. Max Rooses, ‘Eene wandeling door het Antwerpsche museum’,
Kunstkronijk 1875, p. 17-23, 25-31, 61-63, 69-71, 77-79. Besproken op p. 262.
[Over ‘Laatste avondmaal’ van Jacob Jordaens] ‘Zie hoe die lichtvakken helder
stralend uitkomen op dien donkeren grond; hoe die stout realistisch gepenseelde
figuren zoo geheel waar blijken; hoe zij wel degelijk arme visschers, bruingebrande
117

De uitspraak van Thijm is te vinden onder 1874.03.
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arbeiders zijn; hoe die ruwheid zich oplost in eene mannelijke kracht door geenen
Vlaamschen meester, zelfs niet door Rubens, geëvenaard.
De gebreken, die troffen bij het eerste zicht, en de hoedanigheden, die later
uitkwamen, blijven beide onverzwakt bij nadere beschouwing bestaan. Jordaens is
vol kracht maar ook vol ruwheid, zijne liefde tot waarheid, en zijne onbedeesdheid
om haar uit te drukken doet hem vervallen in onkiesch realisme. (...)
[Over het schilderij “Gasthuisnonnen”] Aan onoogelijk realismus ontbreekt het
ook niet. Eene der kloosterzusters werpt in volle zicht een hemd over de schouders
van eenen naakten zwarten man’ (p. 62).
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‘(...) dit landschap [“Aanbidding der herders”, van Jordaens], waarin kind en hond
en boerinnetje zich bevinden; dit alles is zoo recht idyllisch, zoo gelukkig gevonden
en uitgedrukt, dat men het bij Jordaens den gewoonlijk ruwen krachtigen kunstenaar
voorzeker niet zoeken zou. Het herinnert ons aan den schilder van zoo menig huiselijk
en gemoedelijk stuk, den realist alleen staande in de school der groote idealisten,
den protestant niet minder door dit deel zijner werken dan door zijne godsdienstige
meening’ (p. 69).
1875.15 A.W. Stellwagen, ‘De beeldende kunst in Denemarken, gedurende de laatste
kwarteeuw’, [over] Das geistige Leben in Dänemark, van Adolf Strodtmann,
Kunstkronijk 1875, p. 73-77, 81-86, 89-94. Besproken op p. 290.
[Over de beeldhouwer Van Bissen] ‘Zijn ‘Mozes met de tafelen der wet’ in 't portaal
der Lieve-Vrouwekerk, die uitmunt door groote kracht en stoutheid van vormen (...)
is nog uit de betere dagen, dat de Deensche beeldhouwer onder den invloed was der
Helleensche kunst. Van toen af keerde zich de kunstenaar tot de meer en meer
gevolgde realistische richting, die bij zijne landgenooten de grootste goedkeuring
vond, maar die, in 't algemeen gesproken, een toenemend verval van den kunstsmaak
en een verminderde voortbrengingskracht des kunstenaars aanduidde. Wij weten
slechts twee, in hunne soort verdienstelijke, stukken van Bissen uit zijn realistischen
tijd met lof te noemen: het standbeeld van Frederik VI (...) en de overwinnende,
‘dappere landsoldaten’ te Fredericia, zij 't ook dat de gelaatstrekken dezer helden
meer eene uitdrukking vertoonen van dronken moed, dan van edele bezieling. (...)
[Stellwagen gruwt van het beeld dat Bissen van de dichter Oehlenschläger gemaakt
heeft. Het beeld toont de dichter] ‘met een wezenlijk afschrikkend naturalismus,
zooals hij er in zijne laatste levensjaren met zijne vette, opgeblazen wangen moet
hebben uitgezien. (...)
(...)[Bij het maken van borstbeelden kwam Bissen] zijne realistische richting
trouwens zeer goed te stade’ (p. 74-75).
[Over de beeldhouwer Jerichau] ‘Hij is meer fijn en bevallig, terwijl Bissen meer
grofkorrelig en ruwrealistisch is’. [Jerichau heeft zich nooit kunnen verzoenen met
de eisen van het moderne kostuum. Hij werd door de critici om zijn Duitse invloed
gelaakt] ‘en toen, door wanhoop, trots en eerzucht nog verder gedreven op zijn weg
van abstracte hyper-idealistische opvatting. Terwijl Bissen in zijn streven naar
zoogenaamde natuurwaarheid schier nog realistischer werd, op 't laatst, dan de ruwe
werkelijkheid zelve, sloeg Jerichau een geheel tegengestelden weg in. Ja deze
kunstenaar scheen zijn vervluchtigend idealisme langzamerhand te willen oplossen
in een onmannelijk geknutsel’ (p. 75).
[N.L.L. Hoyen, hoogleraar kunstgeschiedenis te Charlottenborg en Kopenhagen,
stelt dat de noordse kunst zich geheel moet losmaken van de oude kunst. Zij moet
een nationale grondslag kiezen en zich niet op vreemde meesters maar op eigen
natuur richten] ‘Natuurlijk dat de realistische richting van Bissen door Hoyen op 't
zeerst werd begunstigd, terwijl de almachtige kunstcritikus zijn bittersten spot
slingerde naar 't hoofd van den idealist Jerichau’ (p. 76).
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‘Twee kunstenaars uit Hoyens school, om dit woord eens in dezen zin te gebruiken,
hebben als landschapschilders zeer uitgemunt en de Deensche schilderkunst tot eene
aanmerkelijke hoogte gebracht. P.C. Skovgaard, een streng realist, bestudeerde de
Deensche natuur in haar ernstige, in haar idyllische kalmte, zij 't ook, dat hij nu en
dan wat in 't huisbakkene verviel’ (p. 81).
‘'t Is duidelijk, dat de Deensche kunst zeer langzaam en stap voor stap tot deze
betrek-kelijke hoogte opklom, welke enkele harer meest bevoorrechte priesters wisten
te bereiken. Hoyens leer, dat de “Noordsche school” à t o u t p r i x scheppend moest
optreden - scheppend, niet alleen in dien zin, dat zij hare stof aan de vaderlandsche
natuur en 't Deensche leven moest ontleenen, maar ook dat ze door hare manier van
behandeling zich van de techniek der andere naties moest onderscheiden, - die leer
moest natuurlijk aanvankelijk vele jonge schilders van 't pad brengen. (...) Door de
kunst verklaard -
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daarvan wilde de Noordsche school niet hooren, althans in haar eersten tijd niet, en
nog heden huldigt zij in vele harer apostelen en discipelen een plat realisme, dat in
zijn overdreven nuchterheid over de grens van 't bizarre henen treedt’ (p. 81).
1875.16 Nina [?], ‘De kunst en hare roeping’, Kunstkronijk 1875, p. 94-96. Besproken
op p. 266 en 319.
‘De kunst is en blijft eene openbaring van het verborgene, eene ontsluiering van het
idéale, eene uitdrukking van het onuitsprekelijke. De ware kunstenaar tracht vormen
te geven en klanken en kleuren aan datgene, wat niet bepaald te tasten en aan te
wijzen is, maar wat niettemin leeft, voor wie met het oog der ziel de dingen weet op
te merken. Het is dus wel vreemd, dat de réalisten van vroegeren en lateren tijd, dit
niet altijd meer in rekening hebben gebracht, daar toch (...) de geschiedenis van het
allereerste begin af aan ons doet zien, dat de kunst altijd iets anders geweest is dan
bloote navolging (...).
(...) Mij dunkt, op het rijke gebied van den geest kan van niets worden gezegd, dat
het zich zelve ten doel heeft. Doel van alles is altijd harmonische ontwikkeling van
den zinnelijken mensch tot een geestelijk karakter, altijd om uit het dier in den mensch
den engel te doen ontwaken. En daartoe moet alles samenwerken, godsdienst, kunst,
kennis, genot, lijden en vreugd.
De ware kunstenaar heeft dus eene heilige roeping te vervullen. Hij moet dichter
zijn en profeet in dien zin, dat hij trots materialisme en naturalisme, toch eeuwig
blijft getuigen van eene onzichtbare wereld, van een leven dat niet gezien wordt in
den arbeid onzer vingeren, en dat nogtans bestaat. Het is zijne taak om te zamen met
de mannen van wetenschap en godsdienst de geesten wakker te schudden, der
menschen oogen te openen voor het idéale, en aldus langs de ladder van het schoon
hen te leeren opklimmen tot het ware en goede, het drietal waarvan zoo eigenaardig
gezegd is, dat daarin “de drievoudige glans van het goddelijke wordt teruggekaatst”.
Wel is het dus groote schade voor den bloei van het godsdienstig en zedelijk leven,
dat ook op het gebied der kunst, de réalistische richting zoo sterk heerschende is in
dezen tijd. Ik zal in het algemeen geen kwaad spreken van het réalisme in onze
maatschappij. Het zit in de lucht en is de natuurlijke ontwikkeling van vroegere
toestanden. De stoom jaagt ons voort, het spoorwegleven zit ons in het bloed. Het
jonge Holland wil wijs worden en geleerd, handig en knap. De ingenieurs, die hunne
monsterbrugggen slaan over onze rivieren, die zich door spoorweg en telegraafdraad
wegen banen door de bergen en onder de zee, zij dwingen ons eerbied en bewondering
af. Maar tegenover die vlucht op praktisch gebied, zou ik nog zoo gaarne de vlucht
blijven behouden van het genie ook op het gebied van den geest. Dat de kunstenaars
althans een geopend oog mochten hebben voor het idéale, voor het “E x c e l s i o r ,
naar boven”. Dat zij, ten minste tusschen de stoommachines en het geraas der
fabrieken door, ons bijwijlen kwamen troosten over de vermoeijenis van het leven
en ons sterken tot onze taak: de schilder door ons zijne bekoorlijke landelijke
symphoniën te schetsen op het doek, de componist door op zijn machtige adelaarswiek
ons voor een oogenblik mee te doen stijgen naar hooger, reiner sfeer, de dichter door
ons de schoonheden van Gods schepping en van de zedelijke wereldorde te
verheerlijken in zijn lied’ (p. 95).
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1875.17 [anon.], ‘Kunstnieuws’, Kunstkronijk 1875, p. 96. Besproken op p. 281. Zie
ook Afb. 59 (Hildebrandt).
‘Hildebrandt was de eerste der Dusseldorpsche kunstenaars die de realistische richting
volgde. Fraai coloriet en een getrouw wedergeven der natuur in al hare fijnheden
waren zijn hoofdstreven; daarin ligt ongetwijfeld het geheim van zijne karakteristieke
mannenportretten (...).
In de grootere composities van Hildebrandt ligt iets lyrisch-romantisch, waarbij
het gebrek aan idealistische opvatting en stille grootschheid vergoed wordt door juist
berekende tegenstellingen en bevallige lijnen’.
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59 Reproduktie naar Th. Hildebrandt, ‘De krijgsman en zijn zoon’
Houtsnede (17, 3 × 15 cm), Nieuw Nederlandsch magazijn 1846, p. 41
‘Hildebrandt is een uitstekend colorist, en een kunstenaar met eenen verfijnden smaak. (...) Het
onderwerp is geheel en al een kind der verbeelding van den kunstenaar. Het stelt onder eenen meer
wezentlijken vorm een dichterlijk denkbeeld voor, zoo dikwijls door de Grieken door zinnebeeldige
figuren voorgesteld: de vereeniging van de kracht en de zachtheid, van den mannelijken rijperen
leeftijd en de kinderlijke bevalligheid’ ([anon.], ‘Theodorus Hildebrandt’, Nieuw Nederlandsch
magazijn 1846, p. 41-42: 42).
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1875.18 A.G. van Hamel, ‘Een schilderij van den nacht’, [over] Die sieben Todsünden,
van Robert Hamerling, Los en vast 1875, p. 85-148. Besproken op p. 311.
‘Waar de demon der traagheid optreedt als de prediker van het pessimisme, waar het
gedrang wordt beschreven om de beurs van den duivel, waar de leer der “vrije liefde”
een nieuw wachtwoord wordt genoemd, waar wij het volk hooren morren of het
wraak horen schreeuwen (...) - daar lijdt het geen twijfel, of H a m e r l i n g heeft
gedacht aan zijn eigen tijd; zijn ervaring en zijn vrees heeft hij nedergelegd in deze
schilderij. Bij het aanschouwen ook van die wereld vormde zich in zijn geest een
beeld van den nacht. Een epos kon hij hier niet schrijven. Want die tijd is nog geen
geschiedenis. De beelden staat niet ver genoeg van den teekenaar af om tot model
te dienen. Hier en daar een vlak, een lijn, een gestalte die hem voorbijgleed, was
alles wat hij grijpen kon. Daarom werd zijn schilderij van den nacht hier een lierdicht
in dramatischen vorm en met dramatische fragmenten. De demonenwereld werd
scherp geteekend, de menschenwereld in enkele lijnen geschetst. Dit geeft aan de
schilderij iets fantastisch, dat echter door H a m e r l i n g 's realisme voldoende wordt
opgewogen. Ligt er zelfs niet realiteit, diepe realiteit, in de groepeering der demonen,
die op het eerste gezicht niet veel meer schijnt dan een poëtische gedachte? Eerst
zien wij het a l l e r h o o g s t e streven van den mensch door traagheid verlamd, dan
zijn h o o g e r e levensbehoeften ontwijd, de l a g e r e g e h e e l verdorven, verdierlijkt,
terwijl de gramschap optreedt als de laatste aanval van koortswoede, en eindelijk
weer de traagheid, de uitputting, als het eind van die krankheid, als het eerste en het
laatste.
Realisme, voorzeker! H a m e r l i n g 's genie deinst voor niets terug. Men heeft
hem daarvan dikwijls een verwijt gemaakt; en aandoenlijk is de klacht die de dichter
ergens uitspreekt, dat zijn schildering van het kwaad een zwak en ziek geslacht slechts
schijnt te prikkelen; hij had niet anders kunnen denken, of een gezond gemoed en
een krachtige fantasie moesten zich door de gestalten dier onreine wereld
onaangenaam gestemd gevoelen en, met meer energie dan ooit, in de wereld die
gestalten ontvlieden. Hij was als de knaap, die niet anders kon meenen, of, wie zijn
schilderij van den Nacht had aanschouwd, zou vuriger roepen om Licht.
Want naast het realisme van zijn genie staat het idealisme zijner ziel. Geen verwen
zijn hem te zwart om den nacht te schilderen; maar in zijn laatste penseelstreek ziet
gij de morgenschemering gloren. (...)
Maar die beschrijving wordt niet gegeven. Met de morgenschemering eindigt de
schilderij. Zou de dichter hiermee wellicht ook hebben bedoeld, dat, in onzen tijd,
de verlossende machten die hij opriep, waarheid, schoonheid, liefde, idealiteit,
eigenlijk meer bestaan als aspiratie dan dat zij optreden in bepaalde gestalten? Niet
onmogelijk, en niet onwaar!’ (p. 144-147).
1875.19 A.G. van Hamel, ‘Een waar feest’, Los en vast 1875, p. 294-324. Besproken
op p. 315.
‘Als gij een invasie van het realisme vreest, moogt ge dat woord in onze dagen wel
met wat meer omzichtigheid behandelen. Dejuiste vertaling van s c i e n c e s is
n a t u u r -w e t e n s c h a p p e n ’ (p. 314).
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‘(...), als ge nu eenmaal realistisch gestemd zijt, laat mij dan, zonder een enkelen
idealistischen sprong te wagen, u de toekomst uwer Maatschappij verzekeren’ (p.
322).
1875.20 M.E. [Marcellus Emants], ‘De Haagsche tentoonstelling van schilderij en’,
Nederlandsche kunstbode 1875, p. 81-84 (+ p. 135: ‘Drukfeilen’). Besproken op p.
265, 277 en 281.
‘Een andere soort van brutaliteit spreekt uit den mosseleter van den Antwerpschen
schilder Alexandre Struys. In kracht van voorstelling, in terugstootende waarheid
van verven en lijnen verdient deze magere, vuile kerel een plaats bovenaan. Zijn
achterovergebogen hoofd, zijn smerige handen nog glibberig van de natte mosselen,
het vastgehouden mes, de stof zijner openhangende kleederen, alles is zoo walgelijk
juist, dat niemand dit stuk in zijn eetzaal zal willen ophangen. Van het bewonderend
of afkeurend publiek hoort men telkens de woorden realist en realisme. Toch niet*,
omdat de schilder een
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oogenblik uit 's mans leven heeft gekozen, dat hij voor oor en oog der omstanders
stuitend was? Zou de voorstelling minder vuil** geweest zijn, indien hij niet 't
oogenblik van het opensnijden of opnemen der mosselen had gekozen? Zeker toch
minder walgelijk.
Na een dergelijk nederdalen in de onhebbelijkste oogenblikken uit het leven van
onhebbelijke menschen, beschouwen wij met voldoening Moreau's smaakvolle,
elegante dames en heeren van 't gemaskerd bal huiswaarts keerend’ (p. 82).
‘Een Zwitsersch schilder beweerde eens, dat in het landschap geen realisme te
dulden was. Indien hij onder realisme verstaan heeft het bespieden der natuur op de
plekken, en in de oogenblikken, dat zij zich zoo leelijk mogelijk voordoet, dan zal
menigeen met hem instemmen, dat zulk een realisme de kunst op dwaalwegen voert.
Toch heeft een dergelijk streven in den laatsten tijd veld gewonnen, en vinden wij
met de namen Mevr. Mesdag, Th. de Bock, M. Boks, du Chattel, C. Metzelaar eenige
landschappen geteekend, die de saaiste voorstelling nog overtreffen, welke een
bevooroordeeld vreemdeling zich van een saaien dag in een saai Hollandsch landschap
kan vormen. Een grauwe hemel, wat bladerlooze knotwilligen of kreupelhout, een
vuile sloot of plas, en een paar half opgelapte, half verwaarloosde huisjes, ziedaar
de gegevens, die met een grauwheid van tinten op 't doek worden gebracht, alsof er
geen bituum en geen gebrande terra nina meer te krijgen was’ (p. 83).
1875.21 T.H. de Beer, ‘Grillparzer's Sappho’, [over] Saffo. Treurspel, naar het
Hoogduitsch van F. Grillparzer, door N. Donker, Nederlandsche kunstbode 1875, p.
84-86. Besproken op p. 296.
‘Tegen het beweren, dat een stof uit den tijd der oude Grieken thans niet bewerkt
moet worden, stel ik het beweren, dat de oude Grieken beminden, haatten, gevoelden
en geloofden of twijfelden even als wij, en dat het niet hoofdzaak is, wat de dichter
zijne personen laat zeggen, maar wat hij hen aan gevoel en zieleleven laat aan den
dag leggen. Indien de kunstenaar een poëtische stof vindt, kan hij die op zijne wijs
verwerken, en hij zal geslaagd zijn als hij zijn publiek laat gevoelen, wat hij gevoelde,
wat hij zijne personen laat gevoelen. Daartoe behoeft niet plat realistisch het
dagelijksch leven de eenige bodem te zijn’ (p. 85).
1875.22 A.W. Stellwagen, ‘“De verjaardag” van Staring’, Nederlandsche kunstbode
1875, p. 105-109. Besproken op p. 294 en 311.
[‘De verjaardag’, een van de zogeheten ‘dichterlijke verhalen’ van Staring, valt bij
HBS-leerlingen het meest in de smaak. Waarom?] ‘Ik weet niet, wat ik antwoorden
moet; maar dit weet ik, dat het dichterlijk realisme - men veroordeele de schijnbare
tegenspraak niet - hun 't meest bekoorde. Nu moet ik echter eerlijk bekennen, dat
ook mij 't “eenvoudig, zedig schoon” van dien Verjaardag genoeg bekoort, om er
eens dit opstel aan te wijden’ (p. 106).
‘Weet het, dat Staring - wederom als Huygens - als 't pas geeft, een tipje durft
oplichten van 't realistische huwelijksgenot. Als gij in den zang aan den winter den
langen nacht hebt mede geroemd voor hem “die gepaard mag slapen”, of in Wichard
**

‘vuil’: lees: ‘reëel’’ (p. 135, ‘Drukfeilen’).
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van Pont 't jonggehuwde paar, na afloop van den bruiloftsmaaltijd, gebracht hebt
naar 't vertrek, “waar zedige onschuld wacht”, dan zult gij wellicht ook dit realisme
waardeeren’ (p. 107).
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1875.23 J.K. [Kneppelhout], ‘Onze kunst op de schilderijen-tentoonstelling te
Brussel’, Nederlandsche kunstbode 1875, p. 137-140, 145-150. Besproken op p. 271,
281 en 320. Zie ook Afb. 60 (Mesdag) en 61 (Henkes).
[Op het Veertiende taal- en letterkundig congres is uitvoerig gedebatteerd over kunst
en nationaliteit. Op de grote tentoonstelling in Brussel blijkt dat de werken van vele
Nederlandse kunstenaars] ‘uitmunten door een kunstenaars overtuiging en ersnst
[sic], door een realisme en een poëzie in en door waarheid, die er een stempel van
oorspronkelijkheid, van nationaliteit, zoo men wil, op drukken, welke ze bij den
eersten aanblik onderscheidt van alles wat uit den vreemde komt;... dan gevoelen
wij levendig, dat de begrippen nationaliteitsgevoel in 't algemeen en “nationaliteit
in de kunst” in het bijzonder toch niet geheel ijdele klanken zijn, en rekenen wij ons
gelukkig den vreemdeling op een schilderij van MESDAG (Marée montante), ISRAËLS
(Les pauvres du village), BLOMMERS (“Waar zijn de duifjes?”), ROELOFS (Troupeau
au bord d'une rivière) of GABRIËL (Dans les roseaux) wijzende, er te mogen
bijvoegen: “en dat is het werk van een landgenoot; zóó denkt en gevoelt een
hollandsch kunstenaar, en zóó weet hij hetgeen hij ziet en gevoelt weêr te geven; die
man leeft en werkt in ons midden; aan ons zeestrand en onze weiden, aan ons huiselijk
leven ontleent hij de onderwerpen zijner kunstwerken!’ (p. 138).
[Over ‘Moment critique’, van Gerke Henkes:] ‘Welk een gezond realisme, welk een
overtuiging in de wijze van behandeling en voorstelling spreekt uit dat stadsgezicht
op een grauwen winterdag!’ (p. 146).
‘Nog onderscheiden landschappen trekken onder het doorwandelen der twintig zalen,
links of rechts, hoog of laag, het oog. Vooreerst het boomrijk landschap van BILDERS,
dat ons van de Haagsche tentoonstelling nog versch in het geheugen ligt, rijk, bij
uitstek romantisch van kleur, niet zuiver realistiesch, maar waarlijk dichterlijk door
de eigenaardige poëzie van samenstelling en koloriet, waarmede BILDERS ons meestal
zoo onweerstaanbaar weet te “pakken”’ (p. 147).
‘De “ridders van den grijzen dag” hebben behalve Henkes, JOZEF NEUHUYS
(Amsterdam), THÉOPHILE DE BOCK en FERDINAND DU CHATTEL (beide den Haag)
als afgevaardigden ten “Salon” gezonden. Met Paysage aux environs de Leyde van
laatstgenoemden realist is hetzelfde, door waarheid van toon en stemming uitmuntend
doekje dat zich in de Haagsche tentoonstelling onze sympathie in zoo ruime mate
verwierf. (...)
Ik heb de woorden “toon” en “stemming” reeds herhaaldelijk gebezigd. Zij drukken
dan ook een van de eigenschappen uit, waardoor onze “grauwe” school, de realistische
richting van allernieuwsten datum, zich het gunstigst onderscheidt. De poëzie van
het grijs wordt door haar tot een tot dusverre ongekende heerschappij verheven. De
werken van DE BOCK, DU CHATTEL, HENKES en NEUHUYS in onzen “Salon” zijn er
uitmuntende specimina van’ (p. 148).
‘Oneindig veel meer dan zijn koeien in het besneeuwd bosch in onze haagsche
tentoonstelling, belooft, of liever geeft het werk van TER MEULEN, dat hij naar den
Brusselschen “Salon” heeft gezonden. In dit geïnspireerd, frisch werk - een kudde
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schapen op een weide aan den voet der duinen - bewonder ik de uitmuntend
weergegeven stemming van den heeten zomerdag, den warmen, helderen buitentoon,
de waarheid, kortom: het gezond réalisme van ganscher harte. De teekening der
beesten is ook hier de zwakste zijde der schilderij. Het vee schijnt mij ook hier weer
meer als stoffeering, en het landschap daarentegen als hoofdzaak door den schilder
te zijn opgevat. De stemming der natuur kan bezwaarlijk met meer poëzie in en door
waarheid worden weergegeven. Gaat TER MEULEN zoo voort - en er bestaat, dunkt
mij, geen reden om dit in twijfel te trekken - dan zullen wij spoedig een onzer beste
realitische [sic] landschap-vee-schilders in hem mogen begroeten’ (p. 148-149).
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60 Reproduktie naar H.W. Mesdag, ‘Een avond aan het strand’
Lithografte (25, 6 × 20 cm), Kunstkronijk 1876, t.o. p. 82
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61 Reproduktie naar G. Henkes, ‘Meditatie’
Lithografie (21, 2 × 15, 9 cm), Kunstkronijk 1876, t.o. p. 92.
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1875.24 J.K. [Kneppelhout], ‘Wat de buitenlandsche kunst in de Brusselsche
tentoonstelling zoo al te zien gaf’, Nederlandsche kunstbode 1875, p. 163-166,
170-172. Besproken op p. 274.
‘Tot het trekken van paralellen tusschen fransche, belgische of duitsche kunst aan
den eenen, en hollandsche aan den anderen kant, worden wij door menig uitheemsch
doek als van zelf gebracht. Hier en daar merken wij, hoewel slechts sporadisch, zelfs
een enkel geestverwant verschijnsel op. Zoo schijnt zich ook in België een ‘grijze’
landschapschool te ontwikkelen. (...)
[Isodore Meyers met zijn ‘Mois d'octobre’ en Jacques Rosseels,] ‘wiens
doodeenvoudig, onpretentieus dorpskijkje in grauwen toon (...), maar stil gekleurd
door de terugkaatsing van het reeds, of althans bijna verdwenen zonlicht, overal
heerscht “bladstilte” - mij door zijn onopgesmukte waarheid en zijn
realistisch-poëtische stemming levendig aantrok. Want “stemming” is ook hier alles,
evenals in onze nationale allernieuwste realistenschool; alles is kleur tegen kleur, of
liever toon tegen toon; in de fijnste schakeeringen vloeit de eene tint in de andere.
Van vorm, modelleering valt weinig of niets te bespeuren; maar op eenigen afstand
gezien is de werking uitmuntend van waarheid. (...) Ook het fraaie landschap met
twee slanke boompjes van EDUARD HUBERTI te Brussel - la Campine - behoort bijna
tot deze kategorie, doch is fijner, gedinstigueerder van behandeling, en hierdoor niet
volbloed-“realistisch”, hoewel niet minder waar van kleur’ (p. 16).
‘Met de Brusselsche, Antwerpsche en Gentsche artisten QUINAUX, VAN LUPPEN,
KINDERMANS, HEYMANS en DE BAERDEMAKER betreden wij daarentegen een richting,
die de natuur bij voorkeur van haar zonnigste, liefelijkste en aantrekkelijkste zijde
opvat, en al haar kracht zoekt in heldere en zonnige tinten (...) Het is de natuur in
haar bevalligste tooi, in haar uitlokkendst Zondagskleed, in vollen zomerdosch.
Sterker tegenstelling met de “school van den grijzen dag” is moeilijk denkbaar. (...)
Uit deze meesterlijke schilderijen spreekt een streven naar waarheid, zonder
bevalligheid en schoonheid op te offeren aan een realisme, dat menigmaal bij voorkeur
de minst behagelijke oogenblikken en effecten in de natuur tot onderwerp schijnt te
kiezen’ (p. 164).
‘Een in groote afmetingen geschilderde boschgrond in den herfst van PELOUSE te
Parijs - Vallée de Cernay (Seine-et-Oise) - toont, dat ook de fransche landschapschool,
waar zij noch aan de conventie en manier, noch de uitsluitend op stemming-effecten
berekende richting van een DAUBIGNY en een COROT, noch een ongezond réalisme
huldigt, nog wel degelijk bekwame meesters telt’ (p. 164).
‘(...) de hardgekleurde, zoogenaamd romeinse of specifiek pompeiische dames van
den Parijzenaar JOSEPH COOMANS (...) en de tegen “mooi”-groene badkoetsen
aanleunende en romanlezende boudoirdames van dezen schilder [de Brusselaar Franz
Verhas] en zijn broeder (?) JAN VERHAS. Deze werken vertegenwoordigen een soort
van kunst, die ons Hollanders, dunkt mij, moeilijk kan bevredigen, laat staan
verwarmen, zoo gezocht en op kleureffect berekend is zij, zoo opzichtig, zoo coquet,
zoo onwaar en dus... zoo onhollandsch. (...) “Modekunst” is, geloof ik, de eenige
qualificatie die een Hollander aan deze richting kan geven. De figuren zijn zoo ijl,
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zoo dun, zoo doorschijnend van toon gehouden, dat wij, toch allen in meerdere of
mindere mate realisten, het gemis aan vleesch en been, aan lichaam en bloed in deze
schilderijen op pijnlijke wijze ondervinden, en er ons mistroostig van afwenden’ (p.
165).
‘(...) het ruw en rauw realisme van van STOBBAERS te Antwerpen (...). Die vuile
Boucherie anversoise, Tondeur de chiens en Les crépes, Le jour de la Toussaint;
souvenir des quartiers religieux d'Anvers beklimmen voor mijn gevoel, in de volgorde
waarin zij hier voorkomen, de stellende, vergelijkende en overtreffende trap van het
begrip “leelijk”. 't Zou er treurig uitzien, als het streven naar waarheid en
werkelijkheid in de kunst tot zulke resultaten moest gaan leiden!’ (p. 166).
[Over een ‘sensatiestuk’ van de Franse schilder Georges Becker: ‘Respha protégeant
les corps de ses fils contre les oiseaux de proie (II Samuel, xxi, 1-10)’] ‘Natuurlijk
behooren er talent en kennis toe (...) om zulk een “Respha”-tafereel, dat bijna een
half vak inneemt, te ontwerpen. Maar alles is zoo gezocht
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en opgeschroefd-pathetiek, zoo “a la Meyerbeer” op ruw effect berekend, zoo
akademisch en theatraal, dat het wel aan niemand van ons, réalisten, blijvende
belangstelling kan inboezemen. (...) Oneindig nader staat ons de “greep in het volle
menschenleven”, in de alledaagsche werkelijkheid, dien CHARLES HERMANS uit
Brussel ditmaal doet’ (p. 172).
1875.25 Flanor [C. Vosmaer], ‘Vlugmaren’, [over] Muzikale en novellistische
schetsen, van Jacob van Santen Kolff en Phantasiën, van C. van Nievelt, De
Nederlandsche spectator 1875, p. 278-279. Besproken op p. 318.
‘Dat zijn twee verkwikkende verschijnselen. Ik heb wel eens geklaagd over onze
jongere mannen, over hun politiekerij, hun alledaagschen, realistischen, nuchteren
geest. Hier hebben wij echter een paar enthousiasten, goddank! Een paar daar geest
in zit, en poëzie’ (p. 279).
1875.26 v. VI. [J. van Vloten], ‘Nog wat hoogduitsch gebeuzel over Nederlandsche
letterkunde’, [over] Katechismus der allgemeinen Literaturgeschichte, van Dr. Adolf
Stern, De Nederlandsche spectator 1875, p. 379. Besproken op p. 306 en 310.
‘De prozaïsch-realistische Novellistiek kreeg een nieuw element door J. ten Brinks
vertellingen en schetsen uit het nederlandsche leven in de koloniën’.118
1875.27 J. Hoek, ‘Phantasien ofte rondzwervende gedachten’, [over] Phantasiën,
van C. van Nievelt, De tijdspiegel 1875 I, p. 350-353. Besproken op p. 294 en 312.
‘Er is in deze schets meer, dat even erg tegen de aesthetica zondigt en niet door Fancy
werd ingegeven. Wat “terloops” van de zeereis van Gabriël gezegd wordt daalt weder
af tot het platste realisme. Wat toch heeft een lezer te maken met den
“oude-zolen-smaak” van een uit zijn “kooi gezakten” schepeling of met de “luiers”
en viezigheden van kleine kinderen in de kajuit?’ (p. 352).
1875.28 Dr. C.M. Vos, ‘Alexandre Dumas en de moraal’, De tijdspiegel 1875 I, p.
582-592. Besproken op p. 310.
‘“Die Schaubühne als moralische Anstalt”, dus zou men naar de titel van Schillers
bekend opstel, het hoofdbetoog van de speeches van d'Haussonville en Dumas kunnen
noemen - maar dan het tooneel in onze dagen, en de moraal “volgens de
beschryvinghe” der heeren Dumas en d'Haussonville “die Schaubühne als moralische
Anstalt” - doch niet uit het oogpunt van een idealistisch Kantianisme, maar uit dat
van een paar Fransche realisten en - het woord moet er uit - sofisten van onzen tijd’
(p. 584).119
1875.29 [anon.], ‘Jerusalem aan Werther’, [o.a. over] Emancipatoria, van Werther
[Joh. Theod. Oosterman], De tijdspiegel 1875 II, p. 271-288. Besproken op p. 318
en 319.
118
119

Van Vloten vertaalt hier een van Sterns ‘beuzelingen’.
Vos schrijft over de rede die Dumas-fils in februari 1875 uitsprak voor de Académie Française.
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‘De natuur vraagt hier (...) herstel van 't verbroken evenwicht. (...) Ik zeg dit allemaal
(...) om van die zijde ook te wijzen op de beteekenis der vrouw in de samenleving.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest om te doen inzien, dat haar beteekenis
klimt met den hartstocht der werkelijkheid, die oud-Europa steeds despotieker regeert.
Het vraagstuk der vrouw hangt onafscheidbaar samen met den tijdgeest. Indien wij
niet wakker zijn, zal het realisme haar steeds meer doen ontaarden; indien wij op
onzen post zijn, zal 't juist de vrouw wezen, die den onzaligen hartstocht der
werkelijkheid den kop verbrijzelt.
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Vandaar dat ik de emancipatiezucht van zooveel mannen en vrouwen onder ons die zucht waarnaar hier eens dwaas, dáár meer gematigd, elders met wijsheid wordt
gestreefd - beschouw als het noodzakelijk gevolg dezer dwangkeus; als een kreet
der bedreigde levenspoëzie.
(...) Bij al de wetenschap en haar toepassingen die in Emancipatoria worden gekend,
is er de poëzie der weelde, van den goeden smaak, van verhoogd leven. In oud-Europa,
waar de macht aan banden wordt gelegd, die dat alles scheppen kan, zal dat alles van
lieverlede ontaarden en eindelijk verzinken in den poel, waarin alle levensvreugde
verzinkt en die realisme heet. Maar die macht daarentegen vrij gelaten, zoodat zij
weldoend, vormend, bezielend door het leven trekt, - daar ontwaakt de poëzie des
levens, daar herneemt zij haar rechten en verheft den mensch - beide man en vrouw.
(...)
En dat alles zal zij doen enkel door te zijn wat zij wezen moest. De gelijkwaardige
des mans, maar in haar element. Het realisme is gebroken zoodra zij optreedt in haar
aard en wezen. En dat realisme alleen behoeft maar te breken, zal deze oude wereld
weer tot natuur en waarheid terugkeeren. Want eerst dan, ja dan eerst als de vrouw
wordt erkend, d.i. in staat gesteld om te doen waartoe God haar vermogen schonk,
zal zij zich het lot aantrekken van den man die nu van den ochtend tot den avond
zwoegt voor 't gezin, zonder dat gezin te zien, te kennen, te genieten. (...) Dan legt
zij den tijdgeest banden aan in plaats van hem slaafsch te volgen.
Zij leidt hem; schrijft hem wetten voor. Haar eersten eisch kennen wij; haar eerste
wet is: Zorgt voor de vreugde der menschen. Dus onder deze wet is er geen plaats
voor een vader, die zijn kinderen niet kent; voor kinderen die hun vader slechts
schoorvoetende en als een vreemdeling naderen’ (p. 278-279).
1875.30 [anon.], ‘Realistisch’, [over] Miskenning en kracht. Een familieroman,
nagelaten door Johanna [J.J. Heyde], De tijdspiegel 1875 II, p. 363-367. Besproken
op p. 294 en 312.
‘Wil iemand bladzijden als deze liever realistisch dan plat noemen, - le nom ne fait
rien à la chose - tenzij dat door dien fraai klinkenden naam maar al te veel in onze
hedendaagsche literatuur wordt binnengesmokkeld wat beneden den toon van een
fatsoenlijk gezelschap is en niet strekt om beschaafdheid van geest of vormen onder
de lezende wereld aan te kweeken’ (p. 367).
1875.31 Dr. J. ten Brink, ‘Parijsche zeden onder het tweede Keizerrijk’, [over]
Rolande. Étude parisienne, van Fervacques & Bachaumont, Vaderlandsche
letteroefeningen 1875 I (Wetenschap en belletrie), p. 1-24. Besproken op p. 301 en
306.
‘Het boek zou eene nauwkeurige, zelfs al te nauwkeurige schildering van parijsche
zeden gedurende de laatste jaren van het tweede Keizerrijk bevatten. (...)
Vooreerst de opmerking, dat het tweemanschap F e r v a c q u e s en B a c h a u m o n t
geheel onbekend was vóor de verschijning van deze romantische bearbeiding der
geschiedenis onzer dagen. Dat de auteurs echter een zekeren dunk koesterden van
het welslagen hunner schepping blijkt uit de opdracht: “à l a m é m o i r e d 'H o n o r é
d e B a l z a c c e l i v r e e s t r e s p e c t u e u s e m e n t d é d i é ”. Tevens blijkt er
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uit, dat zij zich scharen onder de vanen der realistische romantiek, waarvan H o n o r é
d e B a l z a c de geniale aanvoerder is. Zij pogen den wondervruchtbaren en
oorspronkelijken romancier te naderen in zijne belangwekkende gave van waarneming
en studie der menschelijke hartstochten. Zij beproeven het eene parijsche
vrouwenfiguur, Rolande, te scheppen, die naast B a l z a c s schoonste kreatiën, naast
Mme de Mortsauf, naast Eugénie Grandet, vooral naast Mme Marneffe zou mogen
geplaatst worden. Zij drijven hunne realistische methode daarbij zoo ver, dat zij niets
aan de fantazie willen te danken hebben, maar alles uit de maatschappelijke en
staatkundige geschiedenis van den dag overnemen.
Zoo althands getuigen zij zelven. (...)
Op deze wijze wordt de historische waarde van “R o l a n d e ” tevens verklaard en, mocht men op letterkundig terrein gewichtige bezwaren hebben tegen eene
zoodanige toepassing van het réalisme, de figuren, door de schrijvers ten tooneele
gebracht, de feiten door hen medegedeeld, winnen er in belangrijkheid mede voor
de studie van het nog altijd hier en daar geroemde tweede Keizerrijk. (...)
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Het verhaal begint met eene teekening der wedrennen te Blois. 't Is bekend, dat de
tweede Keizer met zijne engelsche sympathiën veel heeft bijgedragen, om de
Parijzenaren tot vurige bewonderaars te maken van alles wat “r a c e s ” betreft. De
dolle weddingschappen en de daardoor veroorzaakte rampen hebben het zedelijk
peil der parijsche waereld echter volstrekt niet verhoogd. De heeren F e r v a c q u e s
en B a c h a u m o n t zorgen tevens, dat niets aan het realismus van hunne beschrijving
ontbreekt, zoodat de termen: s p o r t , r i n g , b o o k m a k e r s , p e d i g r e e s ,
p e r f o r m a n c e s , y e a r l i n g s herhaaldelijk voorkomen’ (p. 3-5).
1875.32 [anon.], ‘Julian Schmidt en Sadowa’, Vaderlandsche letteroefeningen 1875
I (Wetenschap en belletrie), p. 159-160.
‘Alle beoefenaars der Duitsche letterkunde kennen de G e s c h i c h t e d e r
D e u t s c h e n L i t e r a t u r s e i t L e s s i n g s To d , v o n J u l i a n S c h m i d t .
(...) wat gezonde opvatting heeft hij van idealisme en realisme!’ (p. 159).
1875.33 H. van der Laan, ‘Mrs. Brownings meesterwerk’, [over] Aurora Leigh. A
poem in nine books, van Elizabeth Barrett Browning, Vaderlandsche letteroefeningen
1875 II (Wetenschap en belletrie), p. 731-745. Besproken op p. 319.
‘Kon er (...) wel sympathie bestaan tusschen geesten, die zich bewogen op zóó
tegenovergestelde banen?
De realist, met geringschatting van hetgeen de geest vermag, riep der dichteres
toe: “De wereld verzucht onder harde verdrukking. (...). Wie heeft tijd, een uur tijds,
bedenk het! - om op den oever neer te zitten en de cymbaal in blanke handen te
hooren klinken? (...)”.
En de dichteres, de kampioen voor het ideaal antwoordde hem: “Er wordt een ziel
vereischt, om een lichaam te bewegen, en een mensch van verheven ziel om de
menigte van hare plaats te voeren; het ideale wordt vereischt, om het stof van het
actueele slechts voor een haarbreedte af te blazen. Ach! uwe Fourier's faalden omdat
ze niet genoeg dichters waren om te verstaan dat het leven van uit ons binnenste
wordt ontwikkeld”’ (p. 734-735).
‘Beider inzichten waren gewijzigd, beiden hadden het eenzijdige van hun streven,
het verkeerde in hun idealen leeren inzien. (...)
De een zou voortaan den ander de hand reiken in het volbrengen der door beiden
voorgestelde taak. Realisme en idealisme, vrij van alle onvruchtbare overdrijving,
zouden in heiligen bond samen arbeiden aan 't grootsche werk van de herschepping
der wereld, het brengen van het menschdom tot een gelukkiger, reiner, edeler leven.
De philantroop zou den mensch opbeuren uit stoffelijke en lichamelijke ellende; de
dichter zou zijn geest veredelen, en godsdienst en liefde zouden beschermend en
koesterend hunne vleugels over hem uitspreiden’ (p. 743-744).
1875.34 B.D., [o.a. over] Letterkundige schetsen, door Dr. Jan ten Brink. Afl. 1-4,
Vaderlandsche letteroefeningen 1875 III (Binnen- en buitenlandsche bibliographie),
p. 97-108. Besproken op p. 300.
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‘In “Fransch realismus” vangt Dr. Jan ten Brink eene uitvoerige beschouwing aan
over het verderfelijke dier rigting in de letterkunde, vooral naar aanleiding der werken
van Flaubert, die eerst “Madame Bovary” had geschreven en nu in 1862 zijn
“Salammbô” uitgaf. Te strenge eischen worden zeker niet gesteld, als de plasticiteit,
waarmede de gruwelijke dood van 20,000 barbaren wordt geteekend, nog binnen de
grenzen der kunst mag vallen. Doch het verdere kan er niet door en mist het ware
realisme, door Shakespeare vertegenwoordigd. Later komt de heer ten B. op de
Fransche romans in het algemeen terug, om de voornaamste schrijvers in oogenschouw
te nemen. Men luistert met inspanning naar de veelzijdige opmerkingen, welke de
belezen en scherpzinnige keurmeester maakt. Bepaalt hij onze aandacht
oogenschijnlijk wat lang bij den vreemde, hij voegt ons ter loops wat ondeugend toe:
“Niets wordt
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gemeenlijk met grooter antipathie bestreden, driftiger miskend en toch heimelijk
hartelijker geliefkoosd - dan de Fransche roman onzer dagen”. Doch het is onze
schuld, dat hier het Fransche realismus en de Fransche romans in denzelfden adem
vermeld zijn. In het werk zijn beiden gescheiden, door twee zuiver Nederlandsche
onderwerpen’ (p. 106).
1875.35 Karl Hillebrand, ‘Winckelmann’, [over] Winckelmann. Sein Leben, seine
Werke, seine Zeitgenossen, van Carl Justi, Wetenschappelijke bladen 1875 I, p. 49-83,
182-217 (uit: Fortnightly review). Besproken op p. 271.
‘Hij [Winckelmann] was de eerste, dien den moed had openlijk af te keuren wat al
zijn tijdgenooten bewonderden, en ook veel wat wij nog bewonderen, en naar wij
meenen terecht. Zoo heeft hij ongetwijfeld gelijk, als hij bewijzen van verbastering
ziet in dat gemis aan alle maat en evenredigheid, dat een van de voornaamste
kenmerken is der moderne kunst en in het gemis aan juste milieu in de keus van
vorm; maar wij allen zijn van oordeel dat hij zich door zijn stelsel te ver laat
meêvoeren, waar hij Rubens en Michel Angelo aanhaalt als voorbeelden van deze
gebreken. Hetzelfde geldt van het overdreven realisme, dat hij zijn tijd verwijt, en
van de toepassing zijner theorie op werken van de hollandsche school, als hij die
schilders, welke wij zoo hoog schatten, juist om de wijze, waarop zij de nederigste
werkelijkheid idealiseerden, “de naâpers der natuur” noemt. 't Is waar, voor iemand
die teekenen het eerste, tweede en derde vereischte in een schilder achtte, moest het
een alles behalve gemakkelijke taak zijn, te ontdekken waarin de poëzie der
hollandsche school bestaat. Zijn aanmerking op het slaafsch kopieeren van
individueele modellen en over het naturalisme in het teruggeven van oppervlakten
schijnt ons tegenwoordig nog aannemelijker en toepasselijken dan zij in 1755 waren’
(p. 206).
‘Verheven eenvoud, kalme grootheid, indeterminatie, het idee van het schoone, van
het ideale werden nu zoovele axiomaas. De gemaaktheid en wuftheid der fransche
kunst, de verwijfde deftigheid der italiaansche, verdwenen, maar slechts om plaats
te maken voor den meest exclusieven, conventioneelen, academischen stijl. (...) Het
moet Winckelmann verweten worden, dat mannen van uitstekend talent, als David
en zijn leerling Ingres in Frankrijk, zich lieten meesleepen tot het bebouwen van een
onvruchtbaren bodem, en dat mannen als Canova en Bartolini in Italië de meesters
vol leven der zeventiende en achttiende eeuw vervingen en de “zuiverheid van
akademische vormen” stelden in de plaats van het bezield, ofschoon minder
nauwkeurig teruggeven van de beweging.
En Winckelmann heeft niet alleen exclusief idealisme op zijn geweten en zijdelings althans - ons even exclusief realisme; hij gaf ook, zij het dan ook
onwillekeurig, aanleiding tot het ontstaan van onze moderne aesthetiek en van de
kunstgeschiedenissen van allerlei aard, die de zinnen van onze kunstenaars ten volle
in de war gebracht hebben. Hier heeft men te doen met de meest onbekookte
abstractien, die niet zooals de theorieën van Winckelmann langs den weg der inductie
door levende intuitie ontwikkeld, maar grootendeels door onkundigen a priori bedacht
en deductief uitgebreid zijn. Van dien aard zijn bij voorbeeld onze moderne stelsels
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van aesthetiek, zoo behendig ineengezet en toch den kunstenaar zoo nutteloos, ja
zelfs gevaarlijk’ (p. 214-215).
1875.36 Cd. Busken Huet, ‘Mevrouw de Staël’ [1875], [over] Delphine en Corinne
ou l'Italie, in: Litterarische fantasien en kritieken XX, p. 54-152. Besproken op p.
300.
‘Zoo min de eene als de andere gelijkt naar hetgeen wij in onze dagen onder een
roman verstaan. Zij zijn noch historisch, noch nationaal, noch realistisch’ (p. 138).
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Bijlage III
Lijst bestudeerde tijdschriften
Vele tijdschriften veranderen in de loop van de onderzochte periode van titel. Bij
kleinere wijzigingen heb ik de veranderde titel niet als nieuwe titel opgenomen. Ik
geef hier de titelbeschrijving zoals die door Evert Wiskerke en Marita Mathijsen is
opgenomen in de ‘Bibliografie literaire tijdschriften 4, 1830-1839’ (of, indien later
opgericht, uit een latere aflevering van deze bibliografie). De titelbeschrijving van
de tijdschriften uit de periode 1860-1875 is gebaseerd op aflevering 7 en 8 van
Wiskerke/Mathijsen.1
Over de selectie van de tijdschriften kan ik het volgende zeggen. Ten behoeve van
eerder onderzoek heb ik vrijwel alle tijdschriften uit de lijst Wiskerke/Mathijsen
onderzocht die overgeleverd èn ter inzage zijn uit de periode 1835-1839. Op basis
van mijn ervaring met die tijdspanne heb ik een selectie gemaakt uit de tijdschriften
uit de periode 1840-1859. Voor de periode 1860-1875 heb ik het aantal tijdschriften
nog drastisch verkleind. Ik heb er bij de eerste selectie op gelet dat alle ‘gezindten’
(zowel gelet op religieuze achtergrond, op esthetische opvatting als op de beoogde
publieksgroep) aan bod komen. Nieuw opgerichte tijdschriften kregen extra aandacht.
De met een asterisk gemerkte titels zijn zowel in de lijst over de periode 1835-1859
als die over 1860-1875 opgenomen. Ik ben in beginsel geïnteresseerd in de
reconstructie van de publieke discussie. Omdat de tijdschriften vaak op bijdragen in
andere tijdschriften reageren, is er een redelijke garantie dat ik alle tijdschriften
bestrijk die in de onderzochte periode ‘toonaangevend’ of ‘smaakmakend’ zijn.
Overigens is het wenselijk op basis van de Bibliografie van M. Mathijsen en E.
Wiskerke te komen tot een minder volledig, maar bruikbaarder overzicht, waarin
niet alle (mogelijke) literaire tijdschriften opgenomen zijn. Mogen bijgaande lijsten
als een eerste aanzet tot een dergelijk overzicht dienen.

De belangrijkste tijdschriften uit de periode 1835-1859
Album van buitenlandsche lettervruchten 1854-1856
Algemeen letterlievend maandschrift 1835-1851
*Algemeene konst- en letter-bode 1835-1859
Astrea. Maandschrift voor schoone kunst, wetenschap en letteren 1851-1858
Athenaeum. Tijdschrift voor wetenschap en kunst 1835-1836
Bijdragen tot boeken- en menschenkennis 1835-1837
De bijwagen. Tijdschrift toegewijd aan wetenschappelijk en gezellig onderhoud
1837
Boeken-verslag tot aanwijzing van den inhoud en de strekking van nieuw
uitkomende werken; zonder recensie 1836-1837

1

M. Mathijsen en E. Wiskerke waren zo vriendelijk mij inzage te geven in het ongepubliceerde
typoscript van de Bibliografie over de jaren 1850-1880.
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Boekzaal der geleerde wereld, en: Tijdschrift voor de protestantsche kerken, in
het koningrijk der Nederlanden 1835-1859
Braga. Dichterlijke mengelingen 1842-1844
Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en
letterkunde 1835-1856
Christoterpe. Stichtelijk huisboek voor alle standen 1850-1852
De criticus. Tijdschrift voor beminnaars van satire, ironie, humor en wat er
meer van dien aard onder de zon is 1847-1848
De dageraad. Tijdschrift toegewijd aan de verspreiding van waarheid en
verlichting in den geest van de natuurlijke godsdienst en zedeleer 1856-1859
Daphné. Tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlandsche poëzij 1850-1856
Democriet. Oorspronkelijk tijdschrift, aan humor en satyre gewijd 1856-1857
*De Dietsche Warande. Tijdschrift voor Nederlandsche oudheden 1855-1859
De dorpsbibliotheek. Verzameling van verhalen en karakterschetsen,
merkwaardigheden van landen, volken, enz. 1848
Drenthina. Tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde, proza
en poëzij 1851-1852
Drie-maandelijksch tijdschrift 1836-1838
Driemaandelijksch tijdschrift tot nut en oefening 1854-1858
Europa. Verzameling van uit- en inlandsche lettervruchten, ter bevordering van
wereldkennis en aangenaam onderhoud 1838-1839; 1844-1859
Euthymia. Bijdragen uit het gebied der zede- en letterkunde 1837-1838
Gedenkschriften van eenen student 1838-1841
Gelderland. Tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlandse letterkunde
1852-1857
*De gids. Nieuwe vaderlandsche letteroefeningen 1837-1859
Godgeleerde bijdragen 1835-1859
De godsdienstvriend 1835-1839
Gruno. Algemeen wetenschappelijk tijdschrift 1849
Honigbij 1842-1845; 1850-1859
De huisvriend. Gemengde lectuur voor burgers in stad en land 1843-1859
Het instituut, of: Verslagen en mededeelingen, uitgegeven door de vier klassen
van het koninklijk Nederlandsch instituut van wetenschappen, letterkunde en
schoone kunsten 1841-1846
Iris. Bloemlezing uit buitenlandsche tijdschriften 1835-1839
*De katholiek. Godsdienstig- geschied- en letterkundig maandschrift 1842-1859
*De kunstkronijk, uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone
kunsten 1840-1859
Lectuur voor de huiskamer. Uitgegeven ter aanmoediging der schoone kunsten
1854-1856
*Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen
1835-1859
Leesmuseum. Uitgezochte verzameling der nieuwste voortbrengselen van
buitenlandsche letterkunde 1852
Licht, liefde, leven: Stichtelijke lectuur voor christenen 1854-1859
Maandschrift voor christenen van den beschaafden stand 1837-1859

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

De muzen. Nederlandsch tijdschrift voor de beschaafde en letterkundige wereld
1835
Muzenalbum 1849-1850
*Nederland. Proza en poëzij van Nederlandsche auteurs 1849-1859
Nederlandsch athenaeum. Algemeen nieuwsblad voor wetenschap, kunst en
letteren 1853
Nederlandsch letterblad, ten doel hebbende eene spoedige en beknopte
beoordeeling der uitkomende werken 1842-1844
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*Nederlandsch magazijn ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden
1835-1845
*Nederlandsch magazijn 1859
Nederlandsch museum. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden
1850-1859
De Nederlandsche kunstspiegel 1844-1849
Nederlandsche spectator. Weekblad van den ouden heer Smits 1856-1859
Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde
1835-1838
Nieuw Nederlandsch magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige
kundigheden 1846-1859
Nieuwe boekzaal. Maandschrift voor de protestantsche kerk 1853-1856
Nieuwe keur van nuttige en aangename mengelingen 1835-1839
De nieuwe recensent. Tijdschrift voor wetenschap en smaak 1858-1859
Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van
staatkunde, geschiedenis, land-en volkenkunde, kunsten, wetenschappen,
nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde
tijdgenooten 1848-1859
De oogst. Verzameling van revoeringen, bijdragen en mengelingen 1838-1839
Pantheon. Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis 1853-1858
Quirina. Lectuur voor de huiskamer 1857
De recensent, ook der recensenten 1835-1850
De recensent. Algemeen letterlievend maandschrift 1851-1857
De rederijker. Tijdschrift voor leden van rederijkers-kamers 1855-1859
Stads- en dorpsbibliotheek. Mengelingen uit het gebied der godsdienst 1849-1856
Stemmen en beschouwingen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde
1838-1840
De spectator van tooneel, concerten en tentoonstellingen 1843
De spektator 1844-1850
De teekenen des tijds. Weekblad aan de belangen der godsdienst gewijd
1858-1859
De tijd. Merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den dag, voor
de beschaafde wereld 1845-1859
*Tijdspiegel 1844-1859
De tijdstroom. Maandschrift gewijd aan wetenschap, letteren en kunst 1858-1859
De toeschouwer 1857-1858
*Vaderlandsche letteroefeningen, of: Tijdschrift van kunsten en wetenschappen
1835-1859
De vriend des vaderlands: Een tijdschrift, toegewijd aan den roem en de welvaart
van Nederland en in het bijzonder aan de hulpbehoeftigen in hetzelve 1835-1839
Vooruitgang. Tijdschrift voor wetenschappen en fraaije letteren 1851-1853
Waarheid in liefde: Een godgeleerd tijdschrift, voor beschaafde christenen
1840-1859
*Wetenschappelijke bladen. Eene bloemlezing van dergelijke werken uit het
buitenland 1856-1859
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De systematisch bestudeerde tijdschriften en jaarboeken uit de periode
1860-1875
*Algemeene konst- en letter-bode 1860-1861
De banier. Tijdschrift van ‘het jonge Holland’ 1875
*De Dietsche warande. Tijdschrift voor Nederlandsche oudheden 1860-1875
Eigen haard. Geïllustreerd volkstijdschrift 1875
*De gids 1860-1875
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Handelingen van het Nederlandsch taal- en letterkundig congres 1860-1875
*De katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift 1860-1875
Kennis en kunst. Geïllustreerd volksboek 1867-1871
*Kunstkronijk. Uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten
1860-1875
*Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen
1860-1875
De levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden 1865-1875
Los en vast. Uit de briefwisseling van een Leidsch student 1866-1875
*Nederland 1860-1875
*Nederlandsch magazijn 1860-1869
Nederlandsche kunstbode tot opwekking, aankweeking, en veredeling van den
Nederlandschen kunstsmaak en schoonheidszin 1874-1875
De Nederlandsche spectator 1860-1875
Onze tolk. Centraalblad voor kunst- en letternieuws 1869-1875
Quatuor 1870-1871
Spar en hulst 1872
*De tijdspiegel 1860-1875
*Vaderlandsche letteroefeningen, of: Tijdschrift voor kunsten en wetenschappen
1860-1875
Verslag van het verhandelde op de Algemeene Vergadering der Hollandsche
Maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen 1860-1875
Volksblad, aan de algemeene maatschappelijke belangen gewijd 1860-1869
Volksblad: Korte tijdsbeschouwingen en berichten 1869-1871
*Wetenschappelijke bladen. Eene bloemlezing van dergelijke werken uit het
buitenland 1860-1875
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Dante Alighieri (1256-1321): 131, 311
Darmesteter, A.: 325, 331
Darwin, Charles (1809-1882): 329-330
Daubigny, Charles-François (1817-1878): 201, 277, 459, 516
Daumier, Honoré (1808-1879): 42 (Afb. 7)
David, Jacques Louis (1748-1825): 84, 97, 389, 426, 520
Davis, R.G.: 54
Debaty-Luca, Thierry: 327
Debay, Jean Baptiste Joseph (1779-1863): 83
Debryker, zie: Bruyker
Decamps, Alexandre-Gabriel (1803-1860): 79, 84, 89, 276 (Afb. 28), 475, 493
Defoe, Daniel (1660-1731): 484
Deken, Agatha (‘Aagje’) (1741-1804): 232, 311
Dekkers, Dieuwertje Pieternella: 281, 285
Delaborde, Henri (1811-?): 37-38
Delacroix, Ferdinand-Victor-Eugène (1798-1863) (Eugène): 84, 262, 277, 285,
459, 475
Delaroche, Hippolyte (‘Paul’) (1797-1856): 201, 270-272 (Afb. 24 en 25), 276,
408, 426, 475
Delfit, Alvert: 476
Demetz, Peter: 95, 99
Denk, Ferdinand: 29
Dercksen, Jacobus Marinus Everhardus (1825-1884): 397
Deursen, A.Th. van: 181
Diaz de la Peña, Narcisse Virgile (1809-1876): 84-85, 277
Dickens, Charles (1812-1870): 2-3, 44, 185, 192, 200, 206, 208, 210-213, 246,
253, 304, 308, 311-312, 377, 388, 435, 439, 448, 456, 472-473, 478, 495
Diderot, Denis (1713-1784): 31, 95
Didier, Charles (1805-1864): 491
Didymus, zie: Dorbeck, D.
Dijck, Anthonie van (1599-1641): 357
Dijkstra, Waling Gerrits. (1821-1914): 414
Dillens, Adolf Alexander (1821-1877): 92
Doesschate-Chu, Petra ten: 36, 74
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Dognée, Eugène (1843-?): 140
Doijer, Anthonie (1787-1853): 66
Donker, N., zie: Boelen, H. Th.
Donoso Cortes, Juan Francisca Maria (1809-1853): 328
Dooren, Wim van: 112
Doorenbos, Willem (1820-1906): 5, 239, 317, 413; 1866.18, 1866.20, 1869.04,
1870.16, 1871.13, 1873.30, 1874d, 1874.22
Dorbeck, Didericus (1815-1888): 61-64, 101-104, 317, 322, 338; 1851.01,
1853.02, 1856d
Dornseiff, Franz: 68, 331
Dou, Gerard (1613-1675): 74, 285, 355, 359, 423, 487
Dozy, Gualtherus Jacob (1841-1922): 1871.16, 1872.22, 1872.25, 1872.28,
1872.29, 1874.30, 1874.32
Drabbe, Johan (1839-?): 505
Driessche, Emmanuel van (1824-1897): 127-129, 142-143, 301, 303; 1862c
Drouot: 277
Droz, Gustave (1832-1895): 421
Dubois, Jean: 328, 331
DuBos, Jean-Baptiste (1670-1742): 74
Dumas-fils, Alexandre (1824-1895): 130, 193, 248, 310-311, 413, 422, 455,
491,517
Dumas-père, Alexandre (1802-1870): 34, 237
Dumoulin, Eugène Gressin: 123; 1861d
Dunk, J.H.: 177
Dupré, Jules (1811-1889): 459
Duranty, Louis-Edmond (1833-1880): 44
Du Val, Jr, Thaddeus Ernest: 27-28, 34-38, 74, 90
Dürer, Albrecht (1471-1528): 1, 357, 369, 387, 461
Ebers, Georg Moritz (1837-1898): 401
Ebert, Carl (1821-1885): 281, 366, 414
Eck, A. van: 328
Edgeworth, Maria (1767-1849): 378
Effen, Justus van (1684-1735): 295, 468
Eggli, Edmond: 22
Ehrlich, Heinrich: 426
Eisele, Ulf: 336, 340
Elberts, Willem Antonie (1820-1903): 437
Eliot, George (= Mary Ann Evans) (1819-1880): 54, 177, 180-184, 194-195,
217, 307, 311-312, 383, 432, 472
Elisabeth I Tudor (1533-1603): 477, 490
Elliot, Ebenezer (1781-1849): 364
Elsheimer, Adam (1578-1610): 444
Emants, Marcellus (1848-1923): 195-197, 255, 265, 386, 389, 428; 1870b,
1870.23, 1870.24, 1871.19, 1875.02, 1875.20
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882): 54, 177, 316, 340
Engel, Johann Jakob (1741-1802): 310, 484
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Erasmus van Rotterdam, Desiderius (1469?-1536): 162
Erben, Johannes: 324
Erckmann, zie: Erckmann-Chatrian
Erckmann-Chatrian (= Émile Erckmann (1822-1899) en Alexandre Chatrian
(1826-1890)): 178, 296, 311, 425
Es, Gebr. van: 139
Escury, Hendrik Baron Collot d' (1773-1845): 65, 398
Essenius Greef, A.M.: 502
Estourgie-Beijer, Marijke: 171
Eucken, Rudolf: 24
Euripides (ca. 480-406 v.C): 67, 200, 311
Everdingen, Adrianus (1832-1912): 366-367
Everdingen, Allert van (1621-1675): 423
Ewals, Leo: 197, 274, 276, 370
Eyck, Hubert van (?-1426): 63, 126, 143, 157, 161, 446
Eyck, Jan van (1390-1441): 63, 126, 143, 157, 161, 446
Eyk, Willem Bernard Johannes van: 177
Eysinga, Sicco Ernst Willem Roorda van (1825-1887): 1871.09
Eysinga, Sytse Frederik Willem, Roorda van (1827-1897): 296; 1867.11, 1868.19
Fabius-Cremer Eindhoven, M.E.: 1874.13
Färber, Willem (1832-?): 1872.03
Farjeon, B.L.: 312, 469
Farrar, F.W.: 411
Fasel, Anthon: 6
Feith, Rhijnvis (1753-1823): 25, 67, 232, 239
Félice, Guillaume Adam de (1803-1871): 108, 339-340
Fénelon, François de Salignac de la Mothe (1651-1715): 487
Ferrato, Sasso: 60
Fervaques: 301, 518-519
Feuerbach, Ludwig (1804-1872): 12
Feuillet, Octave (1821-1890): 130, 177, 310-311, 413, 491
Feydeau, Ernest-Aymé (1821-1873): 130, 145-146, 178, 310-311, 318, 398,
450, 491
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Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814): 103, 214-215
Fielding, Henry (1707-1754): 185, 311, 435, 465, 506
Fischer, August (1805-1866): 450, 451 (Afb. 55)
Fitzgerald, Percey: 407
Flahaut: 277
Flandrin, Jean Paul (‘Paul’) (1811-1902): 459
Flaubert, Gustave (1821-1880): 2-3, 39, 44-45, 132, 134-137, 142, 162, 191,
193, 204-207, 212-213, 293, 300, 308, 310-311, 392, 398, 401, 413, 416, 444,
456, 478, 491, 494, 519
Fleischer, Wolfgang: 325, 327, 331
Florian: 303, 414
Fodor, Carel Joseph Fodor (1801-1860): 276
Fontane, Theodor (1819-1898): 45-49, 55-56, 82, 342-343, 346
Fontanes, Louis Jean Pierre de (1757-1821): 388
Foreestier, Pauwels zie: Thijm, J.A. Alberdingk
Fortoul, Hippolyte Nicolas Honoré (1811-?): 28
Fourier, Charles (1772-1832): 519
Fournier, Marc: 35
Français, François Louis (1814-1897): 90, 277
Francina: 383
Francke, August Hermann (1663-1727): 483
Francken Az., Walraven (1822-1892): 151, 329
Frans I (1494-1547): 84
Frédéric, M.G.: 141-142
Fredenk de Grote (1712-1786): 48, 360, 387, 483-484
Frederiks, J.G.: 76, 105, 177, 238
Frederik VI (1768-1839): 508
Freiligrath, Ferdinand (1810-1876): 47
Freytag, Gustav (1816-1895): 54,153, 183, 246, 303, 306, 309, 311-312, 385,
432, 481
Frison, Barthélemy (1816-1877): 119
Fruin, Robert J. (1823-1899): 293
Gabriël, Paul Joseph Constantin (1828-1903): 281, 475, 513
Gallé, Francisca Jacoba (1840-?): 312, 467, 470
Garrick, David (1717-1779): 311, 465, 506
Gastaldi, Andrea (1826-1889): 79
Gautier, Théophile (1811-1872): 36-37, 85, 132, 134, 293, 300, 310, 409, 421,
448, 477, 491
Gawlick, G.: 24
Gebauer: 483
Geel, Jacob (1789-1862): 300, 367, 472, 494
Geel, Jan Frans van (1756-1830): 445
Geertgen tot St. Jans, ook: Gerrit van Haarlem (ca. 1465-ca. 1495): 400
Geertsema, Johan Hendrik (1816-1905): 497
Geetruyen, Edmund van: 1, 341
Geiger, Ludwig: 137
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Genée, Heinrich Rudolph (‘Rudolph’) (1824-1914): 456
Genelli, Bonaventura (1798-1868): 354
Génestet, Petrus Augustus de (1829-1861): 147, 189-190, 197, 225
Georges, E.F. (1817-1895): 166
Gérard, François Pascal Simon (1770-1837): 30 (Afb. 3), 426
Géricault, Jean Louis Théodore (1791-1824): 97, 262, 270, 277, 426, 445, 459,
475
Gericke, Lothar: 262
Gerlach Royen, P.: 327
Gérôme, Jean-Léon (1824-1904): 201, 277
Gerrits, Lodewijk (1827-1873): 123
Gerstenhaver Zimmerman, J.W. 416
Gervinus, Georg Gottfried (1805-1871): 299, 339, 379, 380, 398, 477
Gessner, Salomon (1730-1788): 303, 414
Geurts, P.A.M.: 173
Geyter, Julius de (1830-1905): 321
Gioberti, Emilio: 197-204, 294-295, 297-298, 1870c
Giotto (= Giotto di Bondone) (1266-1337): 357, 383
Glaser, Adolf: 310, 447
Glück, Christolph W., Ritter von (1714-1787): 201
Gobée, E.C.W., zie: Muller, Christine
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832): 13-29, 49, 60, 63-64, 69, 81, 101-102,
104, 131, 137, 147-149, 152-153, 162, 164, 176, 180, 185, 187, 189, 191, 200,
205, 214, 217-219, 237, 240, 268, 297-299, 303, 307-309, 311-313, 316-317,
320, 340, 343, 346-347, 355, 360, 372, 379, 380, 386-388, 392, 394, 398, 401,
425, 428, 430, 434-435, 450, 457, 462-463, 470, 475, 483,485, 494, 500-501
Gogh, J. van: 312, 449
Gogol, Nicolai (1809-1852): 44, 310, 427, 500
Goltzius, Hendrik (1558-1617): 369
Gongora y Argote, Luis de (1561-1627): 40
Gorkom, Gerrit van (1833-1905): 226, 303, 326; 1867.09, 1868.09
Gorter, Simon (1838-1871): 269-270, 430; 1867.06; 1870.03, 1870.04
Gosschalk, Izak (1838-1907): 138; 1865.09, 1874.20
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Gotthelf, Jeremias (= Albert Bitzius) (1797-1854): 44, 47, 309, 311, 385, 392,
439
Gottschall, Rudolf von (1823-1909): 426, 1867.16
Gottsched, Johann Christoph (1700-1766): 47, 484
Gounod, Charles Fr. (1818-1893): 199
Gourgaud: 277
Gozlan, Léon (1803-1866): 162, 310, 491
Gozzoli, Benozzo (1420-1497): 465
Gram, Johan (1833-1914): 5, 310, 447, 458, 460; 1866.24
Grate, Pontus: 28, 270, 340
Grave, J.J. Salverda de: 324-325, 331
Greiner, Walter F.: 54
Greive, Petrus Franciscus (1811-1872): 285, 479, 506
Greuve, Fredericus Christianus de (1792-1863): 59
Greuze, Jean Baptiste (1725-1805): 84
Grijzenhout, Frans: 157
Grillparzer, Franz (1791-1872): 468, 512
Groen, M.: 322
Groen van Prinsterer, Guillaume (1801-1876): 430
Groot, D. de: 324
Gros, Antoine-Jean (1771-1835): 277, 426
Groux, Charles de (1825-1870): 266, 281, 453
Grüttemeier, R.: 349
Gude, Hans Frederik (1825-1903): 367
Guido, zie: Drabbe, Joh.
Guillemin, Alexandre Marie (1817-1880): 277, 368
Guizot, François (1787-1874): 423
Gunning Jr., Johannes H. (1829-1905): 359, 470; 1856.06, 1871.25
Günst, F.Ch. (1823-1886): 230
Haack, Friedrich: 276, 286
Haagens, Gebr.: 220
Haar, Bernard ter (1806-1880): 425
Haarlem, Cornelis Czn van (1562-1638): 399
Haas, Johannes Hubertus Leonardus de (1832-1908): 475
Haighton, Elise A. (1841-1911): 318, 466; 1872.19, 1873.18
Halbfass, W.: 12
Halbig, Johan von (1814-1882): 354
Hale, E.E.: 54
Hall, J.N. van (1840-1918): 1870.19
Hals, Dirk (1591-1656): 423
Hals, Frans (1581/85-1666): 420, 474
Hamel, Anton Gerard van (1842-1907): 1875.18, 1875.19
Hamerling, Robert (= Rupert Johann Hamerling) (1830-1889): 305, 311-312,
444, 467, 478, 511
Hamerton, Philip Gilbert: 265, 462; 1866.28
Hamon, Jean Louis (1821-1874): 89-90, 92
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Händel. Georg Friedrich (1685-1759): 219
Hanssen, Aegidius: 1870.27
Hart, Maarten 't (1944- ): 299
Harting, Dirk (1817-1892): 1861.06
Hasebroek, Johannes Petrus (1812-1896): 138
Haskell, Francis: 77
Hatzfeld, Adolphe: 331
Haussonville: 310, 517
Haverschmidt, François (1835-1894): 432
Hawthorne, Nathaniel (1804-1864): 177
Hazlitt, William (1778-1830): 29
Hebbel, Friedrich (1813-1863): 47
Hebel, Johann Peter (1760-1826): 39
Hecht, Peter Alexander: 285
Hecker, Johann Julius (1707-?): 483
Heemskerk, Maarten van (1498-1574): 400, 423
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831): 29, 170, 174, 225, 315-316, 445,
497
Heij, Jan Jaap: 114
Heijse, J.H.C.: 1871.07
Heine, Heinrich (1797-1856): 152-153, 177-179, 185, 215, 312, 386, 388-389,
394, 425, 468
Heitmann, Klaus: 340, 413
Hellevoort, Marieke: 151
Hellwald, Friedrich Anton Heller von (1842-1892): 480, 501
Helmholtz, Helmann Ludwig Ferdinand von (1821-1894): 452
Helst, Bartholomeus van der (1613-1670): 361, 420, 479
Hemels, Joan: 5, 73
Hemsterhuis, Frans (1721-1790): 67, 69, 498
Hengel, Wessel Albertus van (1779-1871): 237
Henkes, Gerke (1844-1927): 281, 513, 515 (Afb. 61)
Henzen, Walter: 324
Herder, Johann Gottfried (1744-1803): 47
Hermans, Charles (1839-1924): 517
Herzfeld-Link, Rosa Babette (1846-1900): 492
Hess, Walter: 262
Hettner, Hermann (1821-1882): 214
Heusde, Philippus Wilhelmus van (1778-1839): 480
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Heyde, J.J.: 312, 518
Heyden, Otto Johann Heinrich (1820-1897): 281, 386
Heymans, Adriaan Josef (‘Josef’) (1839-1921): 516
Heyse, Paul Johann Ludwig (1830-1914): 462
Hiel, Emanuel (1834-1899): 498
Hildebrand, zie: Beets, N.
Hildebrandt, Theodor (1804-1874): 281, 509, 510 (Afb. 59)
Hillebrand, Karl (1829-1884): 1875.35
Hirschmann: 498
Hobbes, Thomas (1588-1679): 437
Hoek, Johannes (1813-1893): 160, 301, 304, 327, 495; 1865.07, 1866.23,
1866.26, 1869.11, 1869.12, 1871.23, 1871.24, 1872.30, 1872.36, 1874.41,
1874.42, 1875.27
Hoekstra Bzn, Sytze (1820-1898): 321
Hoenderdos, Pieter: 276
Hofdijk, Willem Jacobsz. (1816-1888): 5, 101, 361, 385
Hoffmann, F.: 11
Hofstede de Groot, Petrus (1802-1886): 259, 1862.09
Hogarth, William (1697-1764): 116, 373, 436, 465, 494, 506-507
Holbein, Hans, de Jonge (1497/98-1543): 201, 357
Hollander Cz., Hendrik (1823-1884): 286
Holt, Elizabeth Gilmour: 40, 77, 85
Homerus (9e eeuw v.C.): 1, 43, 56, 67, 126, 131, 143, 162, 200, 307, 311-312,
379, 430
Honigh, Cornelis (1845-1896): 231
Hooft, Pieter Cornelisz. (1581-1647): 208, 435
Hoogh, Pieter de (1629-1683): 389, 479
Hook, Theodore Edward (1788-1841): 309, 365
Hopfgarten, August Ferdinand (1807-1896): 387
Horatius Flaccus, Quintus (65-8 v.C.): 67
Horsley, John Calcott (1817-1903): 91
Houbraken, Arnold (1660-1719): 487
Houghton, Walter E.: 108, 177
Houssaye, Arsène (= Arsène Housset) (1815-1896): 35-37, 132
Hout, Guus van der: 168
Houten, Samuel van (1837-1930): 315; 1871.06
Hove, Victor François Guillaume van (1826-1891): 82
Høyen, Niels Lauritz Andreas (1798-1870): 508
Hroswitha, zie: Haighton, E.A.
Huard: 124
Huberti, Eduouard (1818-1880): 516
Huet, Conrad Busken (1826-1886): 6, 134, 138-141, 157, 177, 193, 293, 300,
311-312, 321, 429-430, 438, 444, 450, 456; 1857.13, 1863.01, 1863.04, 1864.04,
1864.05, 1864.07, 1872.42, 1873.31, 1874.45, 1874.46, 1875.36
Hugenholtz Jr, Pieter Hermannus (1834-1911): 189-195, 214, 216-217, 255,
308, 312, 330, 338, 438; 1870a
Hugenholtz, Philip Reinhard (1821-1885): 189
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Hugo, Victor M. (1802-1885): 3, 28, 46, 132, 134, 199-200, 237, 300, 310, 390,
401, 430, 475, 491
Huizinga, Johan (1872-1945): 327
Humbert de Superville, David Pierre Giottino (1770-1849): 98
Humboldt, F.H. Alexander, baron von (1769-1859): 18, 416
Husson, Jules, zie: Champfleury
Huygens, Constantijn (1596-1687): 232, 311, 512
Huygens, G.W.: 163
Iffland, August Wilhelm (1759-1814): 372
Ihne, Ernst Eberhard (1848-1917): 1873.05
Iknayan, Marguerite: 74
Imdahl, Max: 262
Ingres, Jean A.D. (1780-1867): 84, 520
Iperuszoon, Samuel: 176
Ising, Arnold Leopold Hendrik (1824-1898): 73, 76, 93, 116, 122-124, 134,
263, 267, 291, 301-302, 310, 375, 403, 473; 1858.15, 1861a, 1861b, 1873.04
Israëls, Jozef (1824-1911): 3, 138-139, 141, 209, 219, 262-263 (Afb. 21),
273-274 (Afb. 26), 278 (Afb. 30), 279 (Afb. 31), 281, 285-286, 386, 393, 412,
475, 489, 493, 502, 513; 1864c
Ittenbach, Franz (1813-1897): 281, 356, 361
J.M.: 104-112, 114, 121, 128, 143, 245, 296-298, 305-308, 322, 331, 338, 343,
348, 374, 422; 1858b, 1858c, 1858.16, 1858.17, 1861.01, 1863.02
Jager, A. de: 325
Jäger, Georg: 45, 164, 340
Jakobson, Roman: 55, 183, 303
Jamin, Diederik Franciscus (1838-1865): 281, 285, 380, 381 (Afb. 47)
Janin, Jules (1804-1874): 444, 478
Jansen, Guido: 95
Jansen, Hendrik Quirinus (1812-1881): 128
Janson, H.W.: 201
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Jansz, Ulla: 151
Java, Melati van, zie: Stoot, Maria
Jean Paul (= Johann Paul Friedrich Richter) (1775-1864): 40, 208, 311, 388,
439
Jeremia (627-585 v.C.): 200
Jerichau, Jens Adolph (1816-1883): 508
Jernberg, August (1826-1896): 423
Jeune, Jacob Carel Willem le (1775-1864): 334
Johanna, zie: J.J. Heyde
Johannes, Gerrit Jan: 6, 338
John, Erhard: 14, 20
Johnson, Samuel (1709-1784): 29
Jókai, Maurice (= Mor Jókai) (1825-1904): 457
Jonckbloet, Willem Jozef Andries (1817-1885): 5, 213, 230, 232-241, 255, 267,
295, 299, 301, 317, 320, 379; 1868h, 1872b, 1873a, 1874a
Jong, Servaas Cornelis de (1806-1874): 60; 1838.01
Jongejan, Elisabeth: 208-209
Jongh, Albertus de (1809-1889): 414
Jonghe, Gustave Léonard de (1829-1893): 250 (Afb. 18), 281, 412
Jonker, Marijke: 34
Jordaens, Jacob (1593-1678): 362, 507-508
Jowell, Frances Suzman: 157, 340
Jullien, B.: 328
Justi, Carl: 520
Kaiser, Johann Wilhelm (1813-1900): 361
Kalff, G.: 231
Kalff, Martin (1848-1898): 301; 1872.15
Kambli, Konrad Wilhelm (1829-?): 459; 1872.01
Kamerbeek Jr., J.: 166
Kampen, Nicolaas Godfried van (1776-1838): 21
Kant, Immanuel (1724-1804): 11, 13, 19, 23, 26, 33, 58, 102-103, 170, 325,
328, 342, 346, 401, 452, 484, 517
Kapff, C.S.: 328
Kappeyne van de Coppello, N.J.B.: 1863.05
Karr, Alhonse (1808-1890): 160-161
Kate, Herman Frederik Carel ten (1822-1891): 31 (Afb. 4), 138, 281, 453, 454
(Afb. 56), 475
Kate, Jan Jacob Lodewijk ten (1819-1888): 60, 64, 153, 321, 383; 1845.02
Kate, Lambert ten (1674-1731): 25, 324
Kavanagh, Julia (1824-1877): 309, 365
Keerom, zie: Doorenbos, W.
Keijser, Jan Pieter de (1818-1878): 316, 456; 1871.21, 1872.31
Keijzer, W.P.: 339
Kellen, David van der (1827-1895): 286, 288 (Afb. 39)
Keller, Gerard (1829-1889): 160, 162, 193, 304, 308, 310, 312, 394, 424, 432,
477-478, 390; 1863.09
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Kemink: 151
Kemmler, Fritz: 54
Kepper, George (1842-1919): 310, 466
Keyser, Nicaise de (1813-1887): 123, 281, 409, 410 (Afb. 53)
Kieft, P.; 389
Kinder, Hermann: 21, 55, 340
Kindermann, Jan Christiaan (1804-1876): 1862.06
Kindermans, Jean-Baptiste (1821-1876): 516
Kingsley, Charles (1819-1875): 374, 377
Klein, Robert: 264
Klencke, Hermann (1813-1881): 447
Kleyn, geb. Ockerse, Antoinette (1763-1828): 378
Klikspaan, zie: Kneppelhout, J.
Kloek, J.J.: 6, 74
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803): 67, 189, 484
Kneppelhout, Johannes (1814-1885): 274, 305, 309, 311, 320, 411, 467, 481;
1856.03, 1866.09, 1866.13, 1868.13, 1875.03, 1875.23, 1875.24
Koekkoek, Barend Cornelis (1803-1862): 367, 493
Koelman, Johan Philip (1818-1893): 122
Koenen, Hendrik Jakob (1809-1874): 138
Koetsveld, Cornelis Elisa van (1807-1893): 3, 295, 311, 397-398, 438
Kohl, Stephan: 2, 28
Kok, Abraham Seyne (1831-1915): 398
Kolff, Jacob van Santen (1848-?): 517
Koninck, Filips de (1619-1688): 169
Koolhaas-Grosfeld, Eveline: 95
Korevaart, Korrie: 5
Körner, Christan Gottfried (1756-1831): 67
Koselleck, Reinhart: 4, 324, 334-335, 338
Kossmann, E.F.: 69, 101, 141
Koster Jr., Bern., zie: Zimmerman, Joh. C.
Kottmeier, zie: Kottmeijer
Kottmeijer, D.: 121, 267, 368, 371
Kramer, Jz., Jacob (1802-1869): 57, 222
Kreuzer, Helmut: 337
Kreysig, Fr.: 216
Krug, Wilhelm Traugott (1770-1842): 22-27
Krul, Jan Hermansz. (1602-1646): 488
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Lairesse, Gerard de (1641-1711): 429
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Lewes, George Henry (1817-1878): 214, 340
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Loenen Martinet, J. van (1840-1918): 308; 1868.21, 1868.22
Loffelt, Anton Cornelis (1845-1906): 301; 1869.07, 1874.05
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Musset, Alfred de (1810-1857): 134, 237, 300, 310, 388, 491
Naber, Samuel Adrianus (1828-1913): 1866.08
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Oosterzee, Johannes Jacobus van (1817-1882): 151-154, 187, 295, 303, 308,
322, 329, 441; 1859.15, 1867a
Oostrom, F.P. van: 231
Oppenheim, H.B.: 426
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Potgieter, Everhardus Johannes (1808-1875): 3, 160, 177, 198, 209, 311, 326,
328, 335, 389, 454-455, 463, 496-497, 505; 1861.02, 1862.02, 1864.03
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Ree, E.M. de: 101
Regnault, Alexandre Geroges Henri (‘Henri’) (1843-1871): 277, 453
Regt III, Jan de, zie: Brink, J. ten
Rehburgh, Willem van, zie: Croiset, G.E.C
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445
Ronot, Charles (1820-1895): 40, 277, 415
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Schiller, Friedrich von (1759-1805): 7, 13-27, 33, 35, 54-56, 60, 63-64, 67-69,
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Schmidt, Julian (1818-1886): 45-46, 49, 153, 210, 295, 306, 309, 339, 342, 346,
360, 364, 519; 1857.12, 1869.13
Schmidt-Hidding, Wolfgang: 208, 334
Schmoll, gen. Eisenwerth, J.A.: 24
Schnorr von Carolsfeld, Julius (1794-1872): 281, 465
Scholten, Johannes Henricus (1811-1885): 237; 1874.37
Schöne, Klaus: 262
Schopenhauer, Arthur (1788-1860): 317, 432
Schot, J.J.: 189, 241-255, 286, 297, 304, 320, 339, 341; 1873.24, 1875a, 1875c
Schouten, D.C.A.J.: 66
Schouten, Gerrit Jan (1815-1878): 493
Schrade, Hubert: 150
Schrader, Julius Friedrich Anton (1815-1900): 281, 386
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141-142, 146, 148, 162, 193-194, 200, 217-218, 244, 253-254, 295, 300-301,
307, 311-312, 373, 379-380, 390, 415, 430, 437, 440, 447, 456, 471, 477, 494,
501, 519
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822): 364
Sicherer, C.A.X.G.F.: 447
Sidney, Philip (1554-1586): 471
Siegenbeek, Matthijs (1774-1854): 315, 398
Sikemeier, J.H.: 124
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Simart, Pierre Charles (‘Charles’) (1806-1857): 463
Sincerus: 1863.07
Skinner, Quentin: 338
Skovgaard, Peter Christian Thomsen (1817-1875): 508
Sleeckx, Jan Lambrecht Domien (‘Domien’) (1818-1901): 122, 125-128,
142-143, 161-162, 185, 303, 307, 310, 312, 448; 1862a, 1868.24, 1874.10
Slotemaker, L.H.: 226
Smits, den ouden heer: zie Lindo, Mark Prager
Smit Kleine, Engbert Gerard Frederik (‘Frits’) (1845-1931): 195; 1873.13,
1873.21
Smollet, Tobias George (1721-1771): 485
Sophocles (ca. 496-ca. 406 v.C.): 25, 46, 67, 146, 200, 311
Souvestre, Charles Émile (1806-1854): 309, 385
Spat, Casparus Johannes (1824-1878): 1864.18, 1867.13
Spencer, Herbert (1820-1903): 11, 452
Spenser, Edmund (ca. 1522-1599): 471
Spielhagen, Friedrich (1829-1903): 246, 310, 489; 1869.08
Spigt, P.: 230
Spinoza, Benedictus de (= Baruch de Spinoza) (1632-1677): 59, 439, 498
Spoel, Jacob (1820-1868): 286
Springer, Cornelis (1817-1891): 475
Spruijt, Cornelis Bellaar (1842-1901): 1871.04, 1871.05
Staden, Alexius van, zie: Brink, J. ten
Staël, Mme de (= Germaine Necker, Baronne de Staël-Holstein) (1766-1817):
22, 316, 389, 520
Staiger, Emil: 14, 355
Stang, Richard: 54
Staring, Antony Christiaan Wynand (1767-1840): 208, 311, 393, 512
Steen, Jan (1626-1679): 76, 92, 95, 359, 362, 395, 423, 437, 447, 463, 507
Steffens, Louise (1841-1865): 281, 400, 404 (Afb. 51)
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Steinbruck, Eduard (1802-1882): 387
Stellwagen, Arnoldus Wilhelmus (1844-?): 238-239, 290, 294, 311; 1874b,
1874.35, 1874.39, 1875.15, 1875.22
Stemberg, J.: 460
Stendhal (= Henri Beyle) (1783-1842): 3, 132, 143, 311
Sterck, Anton Bernardus Justinus (1838-1890): 169
Sterck-Kervel, Louise Caroline Frederica (1837-1894): 169
Sterk Jr, Augustus Elink (1796-1875): 63, 328
Stern, Adolf (1835-?): 517
Sterne, Laurence (1713-1768): 253, 311, 478
Stevens, Alfred (1823-1906): 80, 91, 281
Stobbaerts, Jan (1838-1914): 516
Stöckli, Albert (1823-1895): 1874.49
Stoof, Willem Benedictus (1816-1900): 63, 69; 1853.01
Stoot, Maria (ps. Melati van Java): 496
Strachey, Giles Lytton (1880-1932): 8
Stracké, Jean Théodore (‘Johan Theodore’) (1817-1891): 165-166 (Afb. 15)
Strauss, David Friedrich (1808-1874): 497
Strauss, Ernst: 262
Streng, Toos: 25, 157, 174, 220, 259, 330
Strodtmann, Adolf (1829-1879): 508
Stroh, Friedrich: 4
Strokel, Adam: 341
Struijs, Alexandre (1852-1941): 277, 511
Stuart, Huize 471
Stuerbout, Dirk, zie: Bouts, Dierick
Stuers, Victor de (1843-1916): 1870.06, 1875.10
Stuurman, Siep: 172
Sue, Eugène (1804-1857): 310, 398, 475
Suijck, Cornelis Johannes van Bemmel (1839-1900): 469, 481; 1873.22
Sulzer, Johann Georg (1720-1779): 484
Suphan, Bernhard: 114
Swales, Martin: 337
Swedenborg, Emanuel von (1688-1772): 491
Swift, Jonathan (1667-1745): 1, 300, 371
Swinburne, Algernon Charles (1837-1909): 440
Tadema, Sir Laurens Alma (1836-1912): 286
Taine, Hippolyte (‘Henri’) (1828-1893): 153-154, 182, 193, 209, 296, 315, 340,
371, 398, 418, 430, 436, 460, 462, 484-485; 1858.18
Tasso, Torquato (1544-1595): 200, 311
Tayler, Theodor: 407
Taylor, Bayard: 417
Teichlein, Anton (1820-1879): 1872.10
Teniers, David de jongere (1610-1690): 74, 423, 447
Tennyson, Alfred (1809-1892): 177-178, 312
Terborgh, Gerard (1617-1681): 355
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Terburgh, zie: Terborgh
Terentius Afer, Publius (ca. 185-159 v.C.): 200
Tétar van Elven MGz, H.M.: 361
Thackeray, William Makepeace (1811-1863): 44, 54, 192, 211-212, 309,
311-312, 365, 377-378, 407, 417, 438-439, 456, 472-473, 478
Thalen, Karl von: 1872.26
Theophilus, zie: Admiraal, A.
Thiboust, Lambert (= Pierre Antoine Auguste Lambert-Thiboust) (1826-1867):
413-414
Thiersch, Friedrich Wilhelm von (1784-1860): 382
Thijm, Frank Lambertus Theodorus Alberdingk (1854-1925): 169
Thijm, Josephus Albertus Alberdingk (1820-1889): 101, 123, 150, 163-164,
169, 171, 173-177, 187-188, 209, 264, 266-267, 290, 300, 302, 305, 311,
313-314, 317, 323, 338, 355, 359, 361, 473-474, 507; 1855.04, 1855.05, 1857.05,
1857.06, 1858.07, 1858.08, 1858.11, 1860.01, 1860.02, 1860.03; 1862.03,
1864.01, 1865.01, 1865.04, 1866b, 1866c, 1866.02, 1866.03, 1869a, 1869.01,
1870.10, 1870.13, 1871.01, 1871.02, 1873.02, 1873.15, 1874.01, 1874.03,
1875.09, 1875.11
Thomas, André: 35
Thomas, Cave: 123
Thooft, W.F.: 221-224, 265, 295, 320, 324; 1870i
Thorbecke, Johan R. (1798-1872): 123, 160, 168
Thoré, Théophile (1807-1869): 36, 157, 270, 340, 390; 1870.11
Thorwaldsen, Bertel (1770-1844): 459, 484
Thourat: 28
Thulié, Henri (1832-?): 44
Tideman, Jan (1821-1901): 76, 105
Tideman, Jz., B.J. 469
Tideman Jzn, Bruno (1837-1908): 218-224, 230, 319-320; 1870e
Tieck, Ludwig von (1773-1853): 237, 462
Tiele, Cornelis Petrus (1830-1902): 147-149, 159, 187, 297, 299, 311, 397;
1859.08, 1865b, 1871.03
Tilanus, Jan Willem Reinier (1823-1914): 411
Tilborgh, Louis van: 95, 262
Timmer, Hinricus (1791-1870): 59
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Tinarlo, Frans, zie: Boekeren, Rinse Koopmans van
Tinterow, Gary: 286
Titiaan (= Tiziano Vecellio) (1477-1490): 74, 180, 357, 383, 461
Toergenjew, Iwan S. (1818-1883): 2, 44, 192, 246, 298, 311-312, 427, 439-440
Tollens, Hendrik F. Czn (1780-1856): 160, 163, 165-167, 237, 374
Tom, Jan Bedijs (1813-1894): 122, 375, 376 (Afb. 46)
Tonelli, Giorgio: 25
Toorenenbergen, Alb. van (1825-1886): 371
Töpffer, Rodolphe (1799-1846): 97, 339
Trappe, T.: 11
Treuer, Gottlieb Samuel (1683-1743): 483
Trollope, Anthony (1815-1882): 246, 455
Troost, Cornelis (1697-1750): 486-487, 507
Tuin, H. van der: 35, 74
Turner, Joseph Mallord William (1775-1851): 262
Ufarsin: 1873.14
Uitert, Evert van: 285
Ulbach, Louis (1822-1889): 177-178
Unger, William (1837-1932): 437
Urdang, Laurence: 325, 327
Usteri: 39
Uyttersprot, H.: 179, 215
Vader, Pieter Hendrik Saaijmans (1799-1891): 455
Vaines, Maurice de (1815-1872): 36
Valckenburgh, K. van: 5, 1871.11
Valentin, Henry Augustin (1822-na 1882): 52-53 (Afb. 10)
Valkenburg, Hendrik (1826-1896): 209, 281, 409
Valkhoff, P.: 197
Vanhove, zie: Hove
Veen, Henk van: 157
Vegt, Renée: 5, 73
Veillot, Louis (1813-1883): 328
Vela, Vincenzo (1822-1891): 201
Velde, Esaisas van de (1591-1630): 359
Velema, W.R.E.: 6, 334
Vergilius Maro, Publius (70-19 v.C.): 131, 200, 311
Verhas, Franz (1827-1897): 516
Verhas, Jan Frans (1834-1896): 516
Verheul, Clazien: 195
Verhulst, Johannes J.H. (1816-1891): 138
Vermeer, Johannes (1632-1675): 285
Vermeieren, I.: 76
Vernet, Claude Joseph (1714-1789): 84
Vernet, Horace (1789-1863): 92, 267, 277, 370, 475
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Ver Huell, Alexander Willem Maurits Carelz. (1822-1897): 264 (Afb. 22), 322,
354, 375, 486-487
Veronese, Paul, zie: Caliari, Paolo
Verveer, Elchanon Leonardus (1826-1900): 122, 281, 475, 489, 490 (Afb. 58)
Verveer, Salomon Leonardus (1813-1876): 475
Verwijs, Eelco (1830-1880): 303, 1866.07
Veth, Pieter Johannes (1814-1895): 5, 116, 300-301; 1857.07, 1858.09, 1866.10,
1866.11, 1872.07
Veuillot, Louis François (1813-1883): 459
Vinci, Leonardo da. Zie: Leonardo
Vinet, Alexandre Rodolphe (1797-1847): 339, 436, 460
Viollet-Le-Duc, Eugène E. (1814-1879): 1874.02
Viotta, Joannes Josephus (1814-1859): 108
Virgilius, zie: Vergilius
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887): 174, 339
Vissering, Simon (1818-1888): 482
Vitet, Louis (‘Ludovic’) (1802-1873): 35
Vitringa, Anne Johannes (1827-1901): 1863.12, 1874.38
Vlasselaers, Joris: 54, 161, 337
Vloten, Johannes van (1818-1883): 5, 59, 64, 241, 302, 321, 323, 329, 332,
338-339, 415, 447, 466, 473, 495; 1873.03, 1875.26
Vogel, Johannes Gijsbert (1828-1915): 367
Vollenhoven, J. Messchert van (1812-1881): 137
Voltaire (= François-Marie Arouet) (1694-1778): 129, 207, 408, 481
Volterra, Daniele da, zie: Baldassare, Franceschini
Vondel, Joost van den (1587-1679): 67, 126, 143, 161-162, 168-176, 187-188,
232, 238-239, 241, 303, 305, 311-312, 396, 398, 406, 408, 435, 450
Vos, Christoffel Martinus (1841-1878): 221, 224, 320; 1870h, 1873.20, 1875.28
Vos, Jan (ca. 1615-1667): 232, 301
Vosmaer, Carel (1826-1888): 5, 93, 95-100, 116-121, 123, 134, 139, 143, 159,
265, 267, 269, 270, 273, 285, 290, 306, 309, 314-315, 318, 322, 330-332, 338,
340, 345, 349, 365-366, 369, 383-384, 394, 400, 430, 444, 458, 464, 469, 471,
480-481; 1856b, 1856c, 1857.01, 1858.03, 1859a, 1860.08, 1862.05, 1863.14,
1866.12, 1867d,
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1868.07, 1868.11, 1868.12, 1868.15, 1870.17, 1871.15, 1872.18, 1872.20,
1872.41, 1874.08, 1874.21, 1874.25, 1874.26, 1874.27, 1874.50, 1875.25
Vries, Jeronimo de (1777-1853): 315, 398
Vries, Jeronimo de (1838-1915): 323
Vries, Lyckle de: 157
Vries, Matthias de (1820-1892): 407, 466
Vries, Sandra de: 95
Wagner, Richard (1813-1883): 199, 219, 224, 240
Wal, Mieke van der: 114, 164
Waller, H.F.: 1868.20
Warren, Samuel (1807-1877): 309, 365
Watteau, Antoine (1684-1721): 303, 414
Wauters, Karel: 126, 377, 359
Weale, James (1791-1862): 123
Weber, Carl Maria von (1786-1826): 427
Weber, Max (1864-1920): 228
Weber, Max Maria von (1822-1881): 427
Webster, Thomas (1800-1886): 92
Weijtens, M.J.P.M.: 218
Weiland, Jacobus Andries (1785-1869): 208-209
Weiland, P.: 58-59
Weill, A.: 138
Weinberg, Bernard: 3, 27, 34-39, 142
Weisberg, Gabriel P.: 274
Weiss, Jean Jacques (1827-1891): 339-340, 413, 416
Weissenbruch, Hendrik Johannes (‘J.H.’) (1824-1903): 442
Weissenbruch, Johannes (‘Jan’) (1822-1880): 117-118, 273, 281, 443 (Afb. 54)
Wellek, René: 24, 29, 33, 118
Wellmann, Hans: 324-325
Werff, Adriaen van der (1659-1722): 389, 504
Werner E. (= Elisabeth Bürstenbinder): 246
Wertheim, Jacob Leon (1839-1883): 470
Werther, zie: Oosterman, Joh. Theod.
Wessels, Pr. Wilhelmus (1833-1900): 1874.04
Wester, H.: 57
Westhreene Wzn, Tobias van (1825-1871): 5, 76-96, 99-100, 116-117, 120,
123, 154-159, 163-164, 168, 187, 245, 265-267, 269, 273, 290, 322, 338-339,
343, 348, 357, 359, 362, 379, 400, 474; 1855b, 1855c, 1856a, 1856.01, 1856.02,
1858a, 1858.10, 1858.14, 1859.04, 1864.10, 1864.12, 1865.06, 1867c, 1868.14
Wetherell, Elizabeth (= Susan Bogert Warner) (1819-1885): 309, 365
Wette, Wilhelm Martin Leberecht (1780-1849): 61
Wichmann, Ludwig Wilhelm (1788-1859): 373
Widhammer, Helmuth: 29, 111, 340
Wiedermann, Karl: 1873.27
Wieland, Christoph Martin (1733-1813): 311, 483
Wiertz, Antoine (1806-1865): 281, 420, 481
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Wiese, Benno von: 13
Wijbrands, Christiaan Nicolaas (1851-?): 487, 491
Willem de Goede (= Graaf Willem III, 1304-1337): 385
Willems, Florent (1823-1905): 280-281 (Afb. 32), 368, 380
Willem I (1772-1843): 168, 450
Willem II (1792-1849): 163, 166
Willem III (1817-1890: 163
Willem I (= Willem de Zwijger = Willem van Oranje) (1533-1584): 163-164,
168
Williams, Raymond: 334
Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768): 163, 172-173, 188, 201, 520
Wingelaar, K.: 322
Winkel, Jan te (1847-1927): 101, 326
Winkel, Lammerd Allard te (1809-1868): 407
Winkler Prins, Antony (1817-1908): 315, 430
Winkler Prins, Jacob (1849-1876): 239-241, 255, 311, 320; 1874f
Wirtz, zie: Wiertz
Wiskerke, Evert: 312, 522
Witkop, Jacob (1808-1879): 65-68, 1842a
Witsen Geysbeek, Pieter Gerardus (1793-1833): 40, 57-60, 117, 181, 314
Witte, Henrick (1829-?): 428
W i t t e , J o a n n e s E m a n u e l B e n e d i c t u s d e (‘Emanuel’) (1821-1893):
281, 422
Witz, G.: 461
Wolf, Ferdinand Joseph (1796-1866): 309, 373, 385
Wolff, Diederik Engelbert Willem (1823-1890): 1861.04, 1863.03, 1866.04,
1868.05
Wolff-Bekker, Elizabeth (1738-1804): 232, 311, 501
Woltmann, Alfred (1841-1880): 426, 1867.15
Wordsworth, William (1770-1850): 364
Xenophanus (ca. 565-470 v.C.): 66
Xenophon (ca. 430-354 v.C.): 67
Yours: 123-124
Yvon, Adolphe (1817-1893): 89
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Zaal, Wim: 134
Zadelhoff, Trudy van: 273
Zahn, Albert von (?-1873): 1872.14
Zelter, Carl Friedrich (1758-1832): 137, 153, 205
Zeuxis (± 432 v.C.): 67, 126
Zimmerman, Johan Carl (1828-1888): 262, 299, 304; 1857.08, 1861.05, 1866.06,
1867.02, 1867.03, 1870.05, 1875.05
Zimmermann, Albert (1809-1888): 281, 366
Zimmermann, Robert (1824-1898): 162, 339, 398
Zola, Émile (1840-1902): 485
Zschokke, Heinrich (1771-1848): 311, 435
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Register van zaken en begrippen
Dit register is een aanvulling op de inhoudsopgave. In dit register zijn opgenomen:
titels van tijdschriften waarover in de tekst wordt gesproken, titels van anonieme
werken, namen van congressen en genootschappen. Wanneer een woord cursief is
opgenomen (ideaal) wordt specifiek over de term gesproken. Met uitzondering van
de noten is er geen register gemaakt op Bijlage II.
1848: 38, 43, 46-47, 198, 204, 237, 335
Aanschouwelijk: 338
Aanschouwelijkheid: 133, 142, 262, 266, 289, 292-293, 294-295, 297-299, 303,
308, 313
Académie des sciences morales et politiques: 147
Académie Française: 517
Académiens: 89
Academisme: 26
Actie: 83
Actualiteit: 145, 233, 338
Actualiteit: 208, 297-299, 308; zie ook: Kunst en politiek
Ahasverus: 218-220
Akademische school / richting / leer / stelsel: 89
Algemeen handelsblad: 5
Algemeene konst- en letter-bode: 60, 76, 87, 91, 322, 360, 374
Algemeen letterlievend maandschrift: 173
Algemeen wijsgeerig geschiedkundig en biographisch woordenboek voor
vrijmetselaren: 230
Algemene en individuele vormen
Alle kunsten: 29-35, 45-46, 67-68, 97-99, 102, 120-121, 190-191,
210, 340, 482
Schilderkunst: 93-96, 155, 158-159, 265-273 (passim), 285, 289
Letterkunde: 105-106, 233, 299-307, 309, 315,
Beeldhouwkunst: 163-164
Zie ook: Realistische methode, Gedachte versus voorstelling,
Individu(-alisme / -aliteit)
Algemene Nederlandse spraakkunst: 327
Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wisschenschaften nebst ihrer
Literatur und Geschichte: 22
Allgemeine Realenzyklopädie oder Konversationslexikon für das katholische
Deutschland: 23-24
Allgemeine Zeitung: 366
Amerika
Volkskarakter: 317
Anch'io sono pittore: 409
Apollo van Belvedere: 201
Archaïstisch / archaïsch: 331
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Arti et amicitiae: 149-150
Artistiek: 338
L'artiste: 36-37, 42
Association pour le progrès des sciences sociales: 137-144
Atheïst: 323
Beeldhouwkunst: 80, 82-83, 89, 101, 115, 119, 162-176, 187-188, 199-200,
290-291
Begripsgeschiedenis: 1-8
Rekkelijken en preciezen: 4, 337-338
Sleutelbegrippen: 334-336
Typologisch, historisch, pejoratief en programmatisch gebruik van
een term: 55
België
Schilderkunst: 79-80, 86-87, 281; zie ook: Vlaamse school
Bepaald: 298-299
Bloemist: 325
Bohemers / Bohemiens: 248
Bookmakers: 301
Bronnen van de kunstenaar: 23, 89, 105-106, 141, 149, 155, 158-159, 187, 190,
297-299, 306
Brutaal: 310
Brutale realisme: 299; zie ook: Littérature brutale
Buideldierlieden: 481
Burgerlijk: 235
Burgerlijk realisme: 111
Burgermans-literatuur: 242-246
Caecilia. Algemeen muziekaal tijdschrift van Nederland: 221-222
Centrum: 119, 200
Christus, Jezus: 219
Christus-figuur, uitbeelding van: 114, 120, 192, 267
Classicisme: 26, 56, 329
Classique: 329
Communisme: 328
Concreet: 298

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

560
Constitutionnel: 36
Costuum: 166
Couleur locale: 166
De dageraad: 230
Degelijk: 338
Demi-monde: 248
Deutsches Kunstblatt. Zeitschrift für bildende Kunst, Baukunst und
Kunstgewerbe: 354
Dichterlijk realisme: 294
Dichterlijke schilders: 269
Dietsche catoen: 234
De Dietsche warande: 173, 359, 361
Domineesliteratuur: 321-322
Drogist: 324
Duitsland
Schilderkunst: 80-81, 87, 120, 249, 281
Letterkunde: 184-185, 254, 308
Volkskarakter: 317
Invloed Duitse esthetica in Nederland: 339-340
Düsseldorfer school: 281
Egoïsme: 328
Empirisme: 25, 56
Engeland
Volkskarakter: 309, 317
Letterkunde: 254, 309-310, 340
Schilderkunst: 79, 86, 90, 249
Beeldhouwkunst: 80
Ernst / ernstig: 86, 308
Ervaring(-smannen): 204-205
Europesche bode 500
Fanatisme: 328
Fantasie / Fantaisisme: 26, 56
Fascist: 327
Fatalisme: 205
Fijnschilders: 285
Filantropismus: 328
Filosofisme: 328
Fluitist: 325
Fotografie en kunst, zie: Kunst en fotografie
Fotografisch realisme: 262
Frankrijk
Kunst: 134-137, 143
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Beeldende kunst: 84-86
Schilderkunst: 90-91, 120-121, 126-127, 249, 482
Letterkunde: 145-147, 308, 309-310, 340
Volkskarakter: 310-311
Fris: 338
Gazette des beaux-art: 36
Gedachte: 119, 269-270, 338.
Gedachte versus voorstelling: 79-82, 91, 99; zie ook: algemene en individuele
vormen
Die Gegenwart: 467
Gelderland: 116
Geldersche volksalmanak: 145
Genie: 177
Genre: 83
Geschiedenis der beschaving: 446
Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed: 361
De gids: 59, 105, 173, 177, 355
Godsdienst en kunst, zie: Kunst en godsdienst
Gracieusiteit: 173
Gratie: 173
Griekenland
Kunst: 195-196, 214, 482
Beeldhouwkunst: 115, 119
Grotesk: 145
Grote mannen: 177
Historisch kostuum: 290
Historisch realisme: 161-162, 187
Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen: 6
Die Horen: 13
Humanitarisme: 323
Humor: 145, 208-211, 254, 478
Humorisme: 246-247, 253-254
Ideaal: 115, 304-305, 335-336, 340
Ideaal: 25, 32-33, 108, 119, 130-132, 142-144, 244-245, 338
Ideaal versus idealisme: 98-99
Idealisme: 25-26, 56, 187, 322-323, 337-338, 340
Pejoratief gebruikt: 56, 331-332
Programmatisch gebruikt: 255
Typologisch gebruikt: 56
Idealist: 207, 217, 269
Idealrealismus: 123
Idee: 119
Iets: 118
Il faut être de son temps: 88
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Impassibilité: 191, 295
Impressie: 338
Impressionisme: 270, 274, 281, 336
Impressionisme: 324
Individu: 65
Individualisme: 143
Individualisme: 25, 332
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Individualiteit: 338
Individualisme versus Individualiteit: 97
Individualist: 123
Individuele vormen, zie: Algemene en individuele vormen
Industrialisme: 327
Inhoud: 119-120, 338
Internationale vereeniging tot bevordering der sociale wetenschappen: 137-144
Isme
Barbarisme: 323-324
Drukt eenzijdigheid uit: 41, 326-333
Geschiedenis van het achtervoegsel: 68, 324-325
Isme, istisch, isten: 331-332
Isme, pejoratief gebruik: 326-333
Isme, pendantheid van: 322-323
Italië
Schilderkunst: 50-51, 120; zie ook: Nederlandse versus Italiaanse
schilderkunst

Je ne sais quoi: 118
Jeugd, taak van de: 319-320
Joden: 185, 218-224, 317, 319-320
Judicis: 264
Juste-milieu: 197, 274, 276
Karakteristieke: 34, zie ook: Individuele vormen
Katholicisme: 328
Kenmerkende, zie: Individuele vormen
Klassiek: 26, 329
Klassiek versus modern: 97-98, 104; zie ook: Moderniteit
Kleur
Kleur versus lijn: 79-80, 89, 91, 99, 273, 285, 293
Kleur en vorm: 270, 281, 285-286
Kleur in schilderkunst: 156, 262, 270-271, 273, 289
Koloriet: 295
Koloristen / Kolorisme: 25, 99, 262, 270, 281, 285-286, 293; zie ook: Kleur
versus lijn
Kopieerlust: 328
Kostuum: 295
Koud / warm, zie: Warm / koud
Kritiek: 5, 77, 192-193, 315
Kunst: 93
Kunst en fotografie: 136, 146, 154-155, 158, 162, 202, 229, 274, 293, 307
Kunst en godsdienst: 94, 104, 121, 124-125, 138, 144, 150-151, 157, 174-175,
193-194, 266-267

Toos Streng, ‘Realisme’ in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875

Kunst en nationaliteit: 83-88, 94-95, 97-98, 120-121, 158, 184-185, 267-268,
320. Zie ook onder de afzonderlijke landen
Kunst en politiek: 39-40, 123, 144, 320; zie ook: Actualiteit
Kunst en wetenschap: 216, 292
Kunsten, onderscheid tussen
Letterkunde en muziek: 292-293
Letterkunde, muziek en beeldende kunst: 158
Letterkunde en beeldende kunst: 170, 191, 292-293, 212
Schilderkunst en letterkunde: 239-241, 269-270
Schilderkunst en beeldhouwkunst: 31, 156
Kunstfeest en kunstcongres (Antwerpen 1861): 122-125, 142, 266
Kunstkronijk: 76, 168, 188, 319, 340, 387, 391, 446, 474
Kunstwaarheid en natuurwaarheid: 176, 214, 224. Zie ook: Werkelijkheid versus
waarheid
Letterkunde; zie onder de verschillende landen; zie ook: Roman; Kunst(en)
Letterkunde / letterkundig: 129, 212, 292
Le beau c'est le laid: 132, 152
Het leeskabinet: 58
Leven: 83, 97, 105-107, 214, 306, 308
De levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden: 475
Liberaal / Liberalistisch / liberalisme: 319, 327-328, 329, 331
Liefde: 157-158, 190, 206, 209, 212
Lijn versus kleur; zie: Kleur versus lijn
Literatur der Verzweiflung: 137, 153, 205
Litterair: 212
Littérature brutale: 294, 340
Los en vast: 226, 322, 432
Malerei: 170
Manier: 81, 84-85, 121
Materialist / Materialisme: 25-26, 56, 107-108, 124, 135, 178, 185, 205, 218,
316, 323, 328, 332 338
Matter of fact: 65
Menselijkheid: 340
Mercure du dix-neuvième siècle: 27-28
Middeleeuwse kunst: 355, 361
Militarisme: 328
Moderne theologie: 237
Modernisme: 224
Moderniteit: 103, 106-109, 129, 267-268
Moriaan: 234
Muziek: 199-201
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Naieve: 13, 20-21, 86, 94, 110
Nationaliteit en kunst; zie: Kunst en nationaliteit
Nationaal classicisme: 95
National / Nationaliste / Nationalisme: 332, 328
Naturalisme / Naturalist / Naturalistisch: 24-26, 37, 56, 69, 123, 126, 154,
323-324, 331-332, 338, 482
Natuur: 29, 105-106
Natuur en waarheid: 225
Natuurkundig gezelschap te Utrecht: 113
Natuurwaarheid versus kunstwaarheid, zie: Kunstwaarheid versus
natuurwaarheid
Nederduitsch tijdschrift: 161
Nederland: 159, 177
Nederland
Volkskarakter: 98, 140, 172, 175-176, 187, 231-236, 238-240,
298-299, 311, 317, 320
Beeldhouwkunst: 98
Schilderkunst: 36, 38, 64, 77-79, 88, 93-96, 98-99, 120, 126, 128,
156-159, 249, 267, 270, 273, 281, 286, 482, 497, 504
Nederlandse versus Italiaanse schilderkunst: 38, 61, 74, 94, 157
Letterkunde: 308
Nederlandsche kunstbode: 192, 238
Nederlandsch magazijn 122; zie ook: Nieuw Nederlandsch magazijn
De Nederlandsche spectator: 116, 127, 133-134, 137, 177, 179, 227, 239, 253,
489, 495
Nederlands taal- en letterkundig congres: 1, 6, 125-129, 142, 301, 341
Neo-classicisme: 97
Nieuw Nederlandsch magazijn: 61, 69, 73-75, 121, 322. Zie ook: Nederlandsch
magazijn
Nieuwe recensent: 133
Nihilisme: 205
Nominalist: 54, 112
Noord / Zuid; zie: Nederlandse schilderkunst versus Italiaanse
Objectief: 298, 325, 338
Objectiviteit: 145, 191, 308
Objectiviteit, zie: Onpartijdigheid
Obstruktionisme: 324
Oefening kweekt kennis: 133-134
Onpartijdigheid: 206, 208, 213, 295-296, 313; zie ook: Objectiviteit
Onze tijd: 239
Onze tolk: 5, 478, 495
Oorspronkelijkheid: 338
De opmerker: 171, 453
Oprechtheid: 86
Oprechtheid: 43, 133, 202-204, 297-299, 308
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Optimist: 217; zie ook: pessimist / pessimisme
Orde: 216
Organisme: 331
Organist: 331
Orthodoxie / Orthodoxisme: 329
Ossian: 67
Pantheïsme: 323
Papist: 324
peintre des âmes: 423
Periode van overgang: 108, 111, 131, 143-144, 304-305; zie ook: Tijdgeest
Periodisering: 336-337
Pessimisme: 135, 137, 210-211
Pessimisme: 205
Piëtisme: 327
Plastisch: 299
Poëtisch: 294; zie ook: Dichterlijk
Poëtisch realisme: 111
Poëzie: 104, 119, 294
Politiek en kunst, zie: Kunst en politiek
Politieke metaforen in kritiek: 116, 134; zie ook: Centrum
Positivist / positivisme: 25, 56, 207, 329
Postmodernisme: 4
Pre-Rafaëlieten 89
Provinciale Overijselsche en Zwolsche courant: 177
Quatuor: 195-196
rationaal / rationalistisch: 329
Realisme. Zie bovenal de Inhoudsopgave en Bijlage I, p. 351-352.
Pejoratief gebruikt: 55-56, 69, 121, 142-143, 186-188, 255, 262-266,
293-297, 318, 330-332
Typologisch gebruikt: 55-56, 66, 69, 89, 121, 143, 255, 333
Historisch gebruikt: 55-56, 121, 161-162, 187, 213
Programmatisch gebruikt: 25, 55-56, 69, 112, 121, 143, 187, 333
Na 1900: 1-3, 27-28
Het ware realisme: 44, 271-274, 307-308
Realisme en romantiek: 129-130, 152; zie ook: Romantiek / romantisme
Le réalisme (tentoonstelling, 1855): 11, 40-42, 81-82
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Réalisme (tijdschrift): 44
Realismus und Gründerzeit: 45, 49
Realistische methode: 309
Realistische methode: 159-162, 187, 309, 213, 253, 336-337; zie ook: Algemene
en individuele vormen; Bronnen van de kunstenaar
De recensent: 63
Rechte oordeel: 264
Reinaert: 234-235, 299, 408
Réveil: 459
Revue contemporaine: 413
Revue des deux mondes: 28, 36-37, 90, 183, 339, 496
Revue indépendante: 36
Revue nouvelle: 36
Rivista contemporanea: 198
Roelantslied: 408
Roman: 7-8, 180-181, 296-297
Antiquarische roman 181; dichterlijke roman 181; kultuur-roman
181; roman-in-brieven 252; roman réaliste en roman idylle 306;
sensatie-roman 248; sociale roman 217, 180, 298, 364; wijsgerige
roman 181-182, 186, 187
Romanist: 324
Romantiek / romantisme: 23, 26, 56, 80, 89, 136, 187, 190, 329
De Rotterdammer: 117
Royalisme: 328
Rusland
Volkskarakter: 317
Roman: 340
Russische Revue: 500
Samengestelde personages: 304
Saturday review: 241
Scepticisme: 26, 205, 327
Schilderkunst, zie onder: Kunst(en); en zie onder de afzonderlijke landen.
Scholen in de kunst: 83
Schone en verhevene: 140
Sensualisme: 25, 56
Sincérité: 86
Socialistisch idealisme: 136
Solist: 326
Spanje
Schilderkunst: 36-39
Volkskarakter: 182
Spektator: 173, 355
Spiritualisme: 26, 100
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Spoorwegen, symbool van vooruitgang: 146
Sport: 301
Stijl: 81, 155
Subjectief: 325, 338
Symbolisme: 26
Tatsache: 65
Theïsme: 328
Theorie, afkeer van: 140, 204-205, 206-207
Tijdgeest: 145-146, 171, 187, 219, 236-238, 290, 298, 317-318, 319. Zie ook:
Periode van overgang
Tijdschriftenonderzoek: 5-8, Bijlage III, p. 521-524
De tijdspiegel: 105, 151, 169, 177, 185, 214, 226, 294, 318, 432
De tijdstroom. Maandschrift gewijd aan wetenschap, letteren en kunst: 116
De toekomst. Tijdschrift voor opvoeding en onderwijs: 447
Toneel: 127-128, 143
Toon: 285
Transcendentaal: 325
Uitverkiezing: 264
Utilitarisme: 323
Ut pictura poesis: 156
Vaderlandsche letteroefeningen: 5, 8, 104-105, 114, 133, 147, 177, 189, 214,
227, 241, 253, 294, 374
Van zijn tijd zijn: 88
Verbeelding: 293, 338
Verbond van kunsten, letteren en wetenschappen: 122
Violist: 326
Vlaamse school: 74, 157; zie ook: Nederlandse schilderkunst versus Italiaanse
Volksblad: 326
Vooruitgangsgeloof: 319
Vorm: 338
Vrouw, taak van de: 151-154, 319-320
Vue intérieure: 155
Waarheid in liefde: 65
Waarheid versus werkelijkheid: 28, 34
Waarheid versus werkelijkheid: 49, 73-75
Ware, schone en goede: 120, 166, 192, 205-206
Warm / koud: 97, 270, 302
Wereldtentoonstelling van 1855: 40-42, 76-92, (Afb. 13)
Werkelijkheid: 222
Werkelijkheids-leer: 222, 324
Werkelijk: 338
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Werkelijkheid versus waarheid, zie: Waarheid versus werkelijkheid
Wetenschap en kunst, zie: Kunst en wetenschap
Wetenschappelijke bladen: 129, 197-198, 360
Wijsgerige geschiedschrijving: 181
Yearlings: 310
Zeitschrift für bildende Kunst: 464
Zinnelijkheid: 222
Zuivere kunst: 338
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