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Inleiding

Mijn afscheid vandaag van deze Universiteit is nog geen afscheid van
het vak, en bij deze gelegenheid wil ik met u een probleem verken-
nen dat onmiddellijk te maken heeft met een project waaraan ik al
enkele jaren werk en dat me ook nog wel een paar jaar bezig zal hou-
den. Zoals een aantal van u bekend is, staat er een nieuwe grote
geschiedenis van de Nederlandse literatuur op stapel, waarvan het
schrijven van het vierde deel, over de letterkunde van de achttiende
eeuw, aan mij is toevertrouwd.1 Het probleem waarvoor ik uw aan-
dacht vraag is: Was er wel zoiets als de Nederlandse literatuur in de
achttiende eeuw? Het is een vraag van de soort die sommige buiten-
staanders alleen maar kan bevestigen in hun overtuiging dat litera-
tuurwetenschap een contradictio in terminis is, omdat de beoefenaars
ervan zelf niet eens weten waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Misschien
maak ik het er niet beter op wanneer ik de vraag toespits niet op het
begrip ‘literatuur’, over de omschrijving waarvan we in het vak
inderdaad nooit uitgesproken zullen raken, maar op de zo vanzelf-
sprekend lijkende twee woorden die er in de vraag aan vooraf gaan:
‘de Nederlandse’. Die vanzelfsprekendheid verhult een vooronder-
stelling die op z’n minst problematisch is, zeker wanneer het gaat om
de literatuur van de achttiende eeuw. 

Voor ik nu verder ga, moet ik enkele terminologische verduide-
lijkingen en enige summiere achtergrondinformatie geven. Het
begrip ‘Nederlands’ is, zoals u weet, niet eenduidig: het kan politiek
gedefinieerd zijn en betrekking hebben op het huidige Nederland of
de voorganger daarvan, de Republiek, en het kan een – als ik het
voor het gemak zo mag noemen - ‘Groot-Nederlandse’ invulling
hebben, op basis van de taal. Het begrip ‘Nederlandse letterkunde’ is
dus ambigu, en wordt ook in beide betekenissen gebruikt. In de lite-
ratuurgeschiedschrijving is echter het Groot-Nederlandse perspectief
dominant. Het werd gehuldigd in alle grote handboeken, van ach-
tereenvolgens Jonckbloet, Kalff, Te Winkel, Baur en Knuvelder, en
ook de nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, waarover ik

1 Het project staat onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie (http://taaluniever-
sum/taalunie/literatuurgeschiedenis).
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zojuist sprak, zal niet met deze traditie breken. Als Nederlandse let-
terkunde wordt dus beschouwd de in het Nederlands geschreven
literatuur, globaal gesproken die van Nederland en Vlaams België.
Om de literatuur van de beide gebieden te onderscheiden zal ik ver-
der spreken van de Noord-Nederlandse en de Zuid-Nederlandse
ledtterkunde, of die van het Noorden en die van het Zuiden. 

Het Zuiden maakte, zoals bekend, deel uit van een grotere terri-
toriale eenheid, die tot 1713 Spaans was gebleven en daarna onder de
soevereiniteit van de Oostenrijkse keizer kwam. Voor het gemak zal
ik alleen de benaming Oostenrijkse Nederlanden gebruiken. De bui-
tengrenzen daarvan liepen in grote lijnen gelijk met die van het hui-
dige België en Luxemburg, maar het territorium werd langs de Maas
in tweeën gedeeld door het autonome prinsbisdom Luik. Daarbij
werd het hele gebied doorsneden door de taalgrens, die, net als nu
nog steeds, globaal als een rechte lijn liep van even bezuiden
Maastricht, onder Brussel langs, tot voorbij Lille, en vandaar omhoog
boog naar de kust. De westelijke helft was dus voor het overgrote
deel Nederlandstalig, maar het Frans was de taal van het te Brussel
gevestigde Oostenrijkse hof, van de landelijke bestuurscolleges, van
de hoge adel en in de grote steden, in het bijzonder in Brussel, ook
die van een burgerlijke toplaag. Het Oostenrijkse bewind was even-
als het Spaanse toegewijd katholiek en het respecteerde de traditio-
nele gewestelijke en stedelijke autonomie, althans tot het aantreden
in 1780 van Jozef II met zijn verlicht-absolutistische ideeën. In de
daaropvolgende revolutiejaren veranderde er heel veel, zowel in de
Oostenrijkse Nederlanden als in de Republiek, maar mijn beschou-
wing blijft beperkt tot het voorafgaande tijdperk.

De Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw in de lite-
ratuurgeschiedschrijving

Dit summiere exposé was nodig om te kunnen overgaan tot de kwes-
tie die ik zo-even tot probleem heb verheven: het spreken over de
Nederlandse letterkunde, met name met betrekking tot de achttiende
eeuw. U heeft waarschijnlijk al begrepen dat het me dan gaat om het
postulaat van een Groot-Nederlandse eenheid waar het de literatuur
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De Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik in de 
achttiende eeuw. De taalgrens is gestileerd ingetekend. 
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betreft. In feite is dit te herleiden tot de uit de romantiek stammende
gedachte dat de diepste eenheid van een natie bestaat in haar taal en
literatuur, en dat de geschiedenis van die literatuur de ontwikkelings-
gang van het nationale karakter weerspiegelt. Tijden waarin het
nationale karakter zijn volle kracht toont – dat wil zeggen: het meest
zichzelf is - geven ook de geboorte te zien van de grote canonieke
werken van de letterkunde; tijden waarin het karakter verslapt bren-
gen onbeduidend epigonenwerk voort.  

Nu is het de eerdere geschiedschrijvers natuurlijk niet ontgaan dat
de literaire top- en dalperiodes in Noord en Zuid niet altijd syn-
chroon verliepen. De bloeitijd van de Middeleeuwen was voorna-
melijk een Zuidelijke aangelegenheid geweest en die van de
Renaissance een Noordelijke. Ook de nieuwe opbloei in de negen-
tiende eeuw voltrok zich aanvankelijk langs gescheiden wegen en in
verschillend tempo. Een zekere eigen regionale ontwikkeling werd
ook wel erkend maar in de geschiedschrijving werden beide toch
zoveel mogelijk met elkaar verweven tot één patroon. In alle litera-
tuurgeschiedenissen begint dit patroon  echter te rafelen in de loop
van de zeventiende eeuw, is het al voor 1700 uiteengescheurd en
wordt het pas weer gehecht na 1800. Minder beeldsprakig gezegd:
aangekomen bij deze periode laten de literatuurgeschiedschrijvers het
overkoepelende eenheidsconcept los om  over te schakelen op twee
verhalen, of, om een juistere indruk te geven, op één verhaal – over
het Noorden - en een los hangende appendix – het Zuiden.
Klaarblijkelijk zag geen van hen nog kans daar één geschiedenis van
de Nederlandse literatuur te schrijven. Die was in twee zeer ongelijke
delen uiteengevallen die niets meer met elkaar gemeen hadden. Het
enige wat beide in deze visie gemeenschappelijk hadden, was dat het
zowel voor Noord- als Zuid-Nederland een periode was van diep
verval van het nationale karakter, een verval dat met name in de
bovenlagen tot uiting kwam in verfransing van taal en zeden. 

Dit karakterverval – ik volg nog steeds de traditionele voorstelling
– had echter in de literatuur van Noord en Zuid een verschillende
uitwerking. In het Noorden leidde het tot een slaafse navolging van
het Franse classicisme, waarin het vaardig hanteren van poëticale en
grammaticale regeltjes belangrijker werd gevonden dan dichterlijke
inspiratie en literaire zeggingskracht. Met name de achttiende-
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eeuwse dichtgenootschappen zouden broedplaatsen zijn geweest van
deze lamlendigheid. In het Zuiden was de ontwikkeling veel drama-
tischer. Daar was altijd al een Frans georiënteerde elite geweest, maar
in de achttiende eeuw raakten ook steeds bredere kringen van de
burgerij met de Franse taal en geest ‘besmet’ – het proces wordt stee-
vast in termen van een fatale infectieziekte beschreven - met het
gevolg dat de Nederlandse literatuur en het besef van Groot-
Nederlandse verbondenheid in de steden grotendeels gesmoord werd
en nog slechts een toevluchtsoord vond in het volkse milieu van
rederijkerskamers op het platteland. Wat daar werd geproduceerd,
voornamelijk ouderwets spektakeltoneel, getuigde van een bewon-
derenswaardige trouw aan het nationale karakter maar het was,
begrijpelijk genoeg, literair tamelijk onbeholpen. De literatuurge-
schiedschrijver had er dus weinig over te melden, vandaar dat zij zich
beperkten tot een beknopt samenvattend hoofdstuk. Literair-histo-
risch werd het achttiende-eeuwse Zuiden volstrekt gemarginaliseerd.
Om een indruk te geven: Te Winkel, bij wie het nog de meeste aan-
dacht krijgt, geeft aan het Noorden 15 maal meer ruimte; bij
Knuvelder is de verhouding 1: 30. 

Nieuwe visies

De laatste herziene druk van Knuvelders handboek dateert uit 1973.
Intussen is het beeld van de achttiende eeuw grondig herzien. In de
literatuurgeschiedenis speelt het begrip ‘nationaal karakter’ geen rol
meer en ook denken we niet meer in termen van bloei en verval.
Meer dan in de tijdsbestendigheid van grote werken zijn we thans
geïnteresseerd in de vraag hoe literatuur, in haar uiteenlopende ver-
schijningsvormen, functioneerde: welke opvattingen, waarden, rol-
modellen bood zij aan, in hoeverre bestendigde dan wel ondermijnde
zij bestaande ideologieën en conventies. Voor welke lezers was welke
literatuur toegankelijk, en waar en hoe werden de discussies erover
gevoerd? In dat perspectief bezien is de achttiende eeuw in het
Noorden een periode van grote dynamiek, ook literair. Het is de tijd
waarin een nieuw mensbeeld tot ontwikkeling komt, dat van de ver-
lichte, karakteristiek vaderlandse burger, en het is vooral in de litera-
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tuur dat dit mensbeeld gestalte krijgt en verbreiding vindt: in specta-
toriale vertogen, romans, vaderlandse lyriek en in de beschouwingen
daarover in literaire tijdschriften. Ook de voorheen zo gesmade
dichtgenootschappen hebben in dit kader een literair-historisch eer-
herstel gekregen.2

Deze ingrijpende herijking van de achttiende-eeuwse letterkunde
was, als gezegd, een  Noord-Nederlandse aangelegenheid, in twee
opzichten. Zij werd in hoofdzaak uitgedragen door Nederlandse
onderzoekers, en dezen hielden zich uitsluitend bezig met het
Noord-Nederlandse literaire verleden. Wat de letterkunde van het
Zuiden betreft: ook het beeld daarvan is intussen wezenlijk herzien,
maar met een geheel ander resultaat. Die vernieuwing was daar trou-
wens, anders dan in het Noorden, het werk van enkelingen, want in
België hielden en houden maar heel weinig literatuurhistorici zich
bezig met de achttiende eeuw. Onder die weinigen moet in de eer-
ste plaats Jozef Smeyers worden genoemd. 

In 1975 verscheen, met een vertraging van dertig jaar op de oor-
spronkelijke planning, het zesde, aan de achttiende eeuw gewijde
deel van de in 1939 begonnen Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden.3 Hier zien we de gebruikelijke scheiding van beide lite-
raturen om zo te zeggen geformaliseerd. Het boek geeft eerst de
geschiedenis van de Noord-Nederlandse literatuur, geschreven door
een Nederlandse auteur, Hermine Vieu-Kuik, en vervolgens die van
de Zuid-Nederlandse, geschreven door de Belg Smeyers. Behalve
door de boekband zijn ze op geen enkele manier verbonden. Ik laat
de vraag nog even rusten of deze radicale oplossing van een oud pro-
bleem nu ook de meest wenselijke was. Van belang is in de eerste
plaats dat Smeyers de geschiedenis van de Zuid-Nederlandse letter-
kunde totaal heeft herschreven – of beter: voor het eerst heeft
geschreven.  Dit is al af te zien aan de omvang van de respectieve
delen: tegenover de 320 pagina’s over het Noorden staan er nu niet
minder dan 240 over het Zuiden. 

2 Samenvattend: Kloek en Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken. Voor de dichtgenoot-
schappen: De Vries, Beschaven!.
3 Zie voor de ongelukkige geschiedenis van deze onderneming het ‘Ten geleide’ bij
het substituut-achtste deel. 
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In de wetenschap dat de eerdere literatuurgeschiedenissen voor
wat het Zuiden betreft op een zeer beperkte en tamelijk willekeurige
kennis van de bronnen waren gefundeerd, heeft Smeyers een gron-
dige speurtocht ondernomen in bibliotheken en archieven en daar-
mee een immense hoeveelheid nieuw materiaal aan het licht
gebracht. Op basis daarvan heeft hij het beeld van de Zuid-
Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw wezenlijk ver-
nieuwd.4 Zo toont hij aan dat de rederijkerscultuur zich veel krach-
tiger heeft gehandhaafd dan men voorheen meende. Er was geen
sprake van dat die nog slechts in enkele kamers standhield – het beeld
van de laatste toevluchtsoorden was dus pertinent onjuist. Smeyers
heeft van tientallen kamers activiteiten kunnen traceren, die boven-
dien niet als geïsoleerde enclaves bestonden maar actief netwerken in
stand hielden door middel van onderlinge toneel- en dichtwedstrij-
den. Het was alleen een bloei die weinig sporen heeft nagelaten. Wat
de leden produceerden had niet de pretentie van eeuwigheidswaarde,
en veel ervan is slechts handschriftelijk vastgelegd of in uiterst
beperkte oplage gedrukt. Voor de poëzie waarmee bijzondere
gebeurtenissen in de gemeenschap of in het leven van individuele
kamerleden werden opgeluisterd, ligt dit voor de hand. Maar ook van
talloze toneelstukken is in drukvorm geen tekst nagelaten. In veel
gevallen was alleen het zogenaamde ‘argument’ gedrukt, een samen-
vatting van de inhoud die bedoeld was om de toeschouwer tijdens de
opvoering de nodige verduidelijkingen te verschaffen. Maar vaak ook
is het bestaan van een stuk alleen maar gedocumenteerd doordat in
de plaatselijke archieven de toestemming tot opvoering is vermeld.
We weten dan ook niet of gelijke of licht variërende titels naar het-
zelfde stuk verwijzen dan wel een nieuwe versie boden van een
bekend verhaal. De identificatie wordt bovendien nog bemoeilijkt
doordat lang niet altijd de naam van de auteur wordt vermeld.
Literaire roem buiten de eigen kring joegen deze schrijvers er ook
niet mee na.

Intussen kwamen, vooral in de tweede helft van de achttiende
eeuw, naast de traditionele rederijkerskamers zogeheten ‘vrije

4 Een handzame synthese heeft Smeyers nadien gegeven in zijn Van traditie naar ver-
nieuwing.
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kamers’ op, toneelverenigingen die zich buiten de rederijkersstruc-
tuur ontwikkelden, zich daarmee onttrokken aan het gezag van de
zogenaamde ‘hoofdkamers’, en ook niet de innige verbondenheid
hadden met de kerk en de lokale autoriteiten die kenmerkend was
voor de rederijkerij. Het was vooral in deze vrije kamers – waarvan
sommige zich ontwikkelden tot professionele gezelschappen – dat
iets van een moderner, verlicht wereldbeeld zichtbaar wordt. Een
groot deel van hun repertoire bestond dan ook uit vertalingen of 
bewerkingen van Franse originelen. 

De literaire cultuur in het Zuiden, zo heeft Smeyers dus aan het
licht gebracht, was niet alleen veel levenskrachtiger dan voorheen
werd aangenomen, zij was ook niet uitsluitend provincialistisch.
Maar wat hij ook zichtbaar heeft gemaakt, al blijft dat impliciet, is dat
die literaire cultuur nauwelijks te vergelijken is met die van het
Noorden in dezelfde tijd. Inhoudelijk was er het verschil dat de let-
terkunde in het Zuiden in overweldigende mate een voortzetting te
zien gaf van de zeventiende-eeuwse traditie. Van de contemporaine
vernieuwingen in het Noorden is geen enkele pendant te vinden.
Maar bovendien was de relatie tussen de literatuur en haar consu-
menten wezenlijk verschillend. De letterkunde van het Zuiden was
die van het vertoon, van het theater voor een breed publiek. In het
Noorden was zo’n populaire toneeltraditie afwezig – ik kom daarop
nog terug – en literaire genres als dichtbundels, spectators en romans
waren uiteraard niet gericht op collectief openbaar genot maar ver-
onderstelden individuele lectuur of hoogstens voorlezing of voor-
dracht in besloten kring.    

Terugkomend op de vraag of we met betrekking tot de acht-
tiende eeuw kunnen spreken van de Nederlandse literatuur dringt het
antwoord zich op: Nee, eigenlijk niet. Er waren twee Nederlandse
literaturen, die behalve de taal niets gemeenschappelijk hadden. In
het verleden was dat anders geweest, in de toekomst zouden ze elkaar
ook weer vinden, maar in de achttiende eeuw gingen de partners een
scheiding van tafel en bed aan, om elk hun eigen leven te leiden.
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Gevoelens van verbondenheid?

Voor Smeyers zou dit waarschijnlijk toch een te radicale conclusie
zijn geweest. Hij suggereert dat hoe levend de Zuidelijke letterkunde
ook was, zij niet zozeer een eigen weg ging als wel stagneerde in haar
ontwikkeling. De oorzaak hiervan legt hij in een toenemende
verfransing van de maatschappelijke en culturele bovenlaag. Wat dat
betreft schaart hij zich in de traditie van de eerdere literatuurge-
schiedschrijvers. De vraag of deze verklaring ook nu, dertig jaar later,
nog onverkort geldig is, wil ik hier laten rusten. Opgemerkt zij
slechts dat inmiddels op basis van empirisch onderzoek vraagtekens
zijn geplaatst bij de these van een diepgaande verfransing reeds in de
achttiende eeuw – het proces wordt nu in de vroege negentiende
eeuw gesitueerd5 - terwijl we bovendien het hele begrip ‘verfransing’
niet meer met de vroegere vanzelfsprekendheid kunnen gebruiken
sinds de fundamentele problematisering ervan door de historicus
Willem Frijhoff.6 Waar het mij hier om gaat is de observatie van
Smeyers dat een aantal literatoren zelf in ieder geval vreesden voor
verfransing, zich in dat verband zorgen maakten over het lage peil
van de Zuid-Nederlandse literatuur, en aan hun landgenoten bewon-
derde Noord-Nederlandse dichters ten voorbeeld stelden. Met
andere woorden: ook tijdens de scheiding bleef in het Zuiden toch
een verlangen naar een herstel van de letterkundige eenheid bestaan.

Ik wil deze visie niet aanvechten, bovendien wordt zij heel genu-
anceerd verwoord. Maar wat ik tegelijk treffend vind in het materi-
aal dat Smeyers ter illustratie aanvoert, is wat er niet in is te vinden.
In die klachten over het verval van de Zuid-Nederlandse letterkunde,
de hele achttiende eeuw door, wordt niet één enkele keer verwezen
naar een Noord-Nederlandse tijdgenoot. Het zijn steeds weer Cats
en Vondel die als voorbeelden ter navolging worden aangeprezen,
incidenteel geflankeerd door enkele andere zeventiende-eeuwers.
Nergens schijnt in de Zuid-Nederlandse letterkunde van de acht-
tiende eeuw te zijn gerefereerd aan Noordelijke tijdgenoten als Justus

5 De Ridder, ‘De mythe van de vroege verfransing’.
6 Frijhoff, ‘Verfransing?’ Een vergelijkbare kritische herziening is voor de Zuidelijke
Nederlanden nog een dringende wens. 
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van Effen, Lucretia van Merken, Rhijnvis Feith, Betje Wolff en
Aagje Deken. Spreekt uit dit verzwijgen niet tevens een welbewust
afstand nemen van de richting die de Noord-Nederlandse literatuur
inmiddels was ingeslagen? Het is immers toch wel intrigerend, die
Zuid-Nederlandse literatoren die bezorgd zijn over het niveau van
hun letterkunde en over de weerbaarheid ervan tegen de Franse drei-
ging, die vol bewondering zijn voor de Noord-Nederlandse literato-
ren van een eeuw terug, maar die het bestaan van de contemporaine
opvolgers daarvan volstrekt doodzwijgen! De reden ervoor kan
moeilijk een totale onbekendheid ermee zijn. Reeds een vluchtige
verkenning van een aantal geveilde privé-bibliotheken leert dat som-
mige bezitters regelmatig recent uitgegeven boeken uit het Noorden
aanschaften, met name op wetenschappelijk gebied.7 Dezelfde bron
leert echter ook dat áls er al na 1700 uitgekomen literaire werken bij
waren, het steevast ging om heruitgaven van inderdaad weer Cats en
Vondel.

Wat hádden de Zuid-Nederlandse literatuurliefhebbers tegen de
eigentijdse Noord-Nederlandse letterkunde?

Het beeld van de Republiek in de Oostenrijkse Nederlanden

Om deze vraag te beantwoorden, doen we er goed aan ons allereerst
te realiseren dat er in de Oostenrijkse Nederlanden, ook in het
Nederlandstalige deel, bijzonder weinig warme gevoelens leefden ten
aanzien van de Republiek en haar bewoners.8 Het zou een misver-
stand zijn om te denken dat er nog enig verlangen bestond om de
scheiding zoals die bij de Vrede van Munster definitief was gewor-
den, ongedaan te maken. De Republiek, die in het kader van de
Spaanse Successie-oorlog het Zuiden samen met Engeland had bezet,
beschouwde het nadien formeel als veroverd gebied, waarover zij het
gezag deelde met de Oostenrijkse keizer.9 Veroverd, niet bevrijd. Het

7 Ik raadpleegde een aantal catalogi in de collectie Van Overbeke in de UB Leuven. 
8 Algemeen over de politiek, cultuur en religie in de beide gebieden: Algemene
geschiedenis der Nederlanden, dl. 9. (Verder: AGN.)
9 Lammers, Nederland als bezettende mogendheid, p. 22-32.
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werd dus niet als in wezen een deel van het eigen land beschouwd,
maar als een wingewest dat naar believen kon worden geëxploiteerd.
Deze interpretatie rechtvaardigde in noordelijke ogen de zware eco-
nomische sancties die het buurland werden opgelegd, alsmede de
legering van Staatse troepen – op Zuid-Nederlandse kosten – in een
aantal steden langs de grens met Frankrijk, de zogenaamde Barrière.

Van een normalisatie van de betrekkingen zou het de hele acht-
tiende eeuw niet komen. Zo bleef  tot grote verbittering van het
Zuiden de Schelde ‘gesloten’ (wat wil zeggen dat de Republiek het
transitoverkeer streng reguleerde en er zware belastingen over hief),
waardoor de imposante havens van Antwerpen er vrijwel leeg bij ble-
ven liggen, als monumentaal symbool van Noord-Nederlandse kne-
velarij. De gevoelens werden er niet warmer op toen in 1722 het
Noorden een Zuidelijke poging om een ‘Compagnie’ à la de V.O.C.
op te richtten ten behoeve van koloniale handel, met als thuishaven
Oostende, wist te torpederen. Het was een onderneming waarvan de
Zuid-Nederlanders veel hadden verwacht en waarin ze ook al veel
hadden geïnvesteerd. De keizer kon zich een conflict in deze geïso-
leerde uithoek van zijn gebied niet permitteren. Ook daarna bleef de
puissant rijke Republiek het zich moeizaam herstellende Zuiden
dwarsbomen met fiscale maatregelen en diplomatieke chicanes.

Het is dus maar al te begrijpelijk dat in het Zuiden geen enkel
gevoel van verbondenheid met het Noorden bestond. Met het
Oostenrijkse gezag heeft men bijzonder weinig problemen gehad,
althans tot de hervormingsmaatregelen van Jozef II laat in de eeuw.
De vijand, dat was  ‘Holland’. Als ergens zich toen de stereotiepe
voorstelling van de Hollander heeft gevestigd als plompe, arrogante,
inhalige, jeneverdrinkende ‘Kaaskop’, dan was het wel hier. Noord-
Nederlandse tegenslagen werden dan ook met onverholen leedver-
maak begroet en leidden zelfs tot de enige literatuur waarin het con-
temporaine Noorden figureert: die van het straatlied. Toen,
bijvoorbeeld,  in september 1747, tijdens de Oostenrijkse Successie-
oorlog, de Fransen het vrijwel onneembaar geachte Bergen op Zoom
veroverden, wat in het Noorden tot grote consternatie leidde, werd
in het Zuiden sarrend gezongen:  

Wel, loze Jantje Kaas, 
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Hoe mooi hebt gij het aan uw Maes,
Dat Bergen op den Zoom
Verliest haar room,
Mits zij bukt onder ’t fransche jok, omdat
Zuipt hierop een jenever-slok,
Nu dat uw bevende hert
Bezwijkt van smert. 10

Kleinering dus en leedvermaak – en een zoet moment van wraak
voor een natie die zich al een eeuw lang door de Republiek geklei-
neerd en onderdrukt voelde. 

Godsdienst, literatuur, literaire cultuur

Naast de politieke tegenstelling was er de religieuze.11 De Republiek
was een overwegend protestantse natie. In de Oostenrijkse
Nederlanden, waar kerk en staat niet gescheiden waren, was het
katholicisme de enige toegestane godsdienst. In de kerk, en niet min-
der in het onderwijs, werden Luther en Calvijn voorgesteld als in-
strumenten van de antichrist. A priori was er dus al een weinig gun-
stige voedingsbodem voor interesse voor de literatuur uit de ketterse
buurstaat. 

Maar het verschil ging dieper. De katholieke kerk was van ouds-
her zeer manifest aanwezig in het openbare leven. In de Zuidelijke
Nederlanden gaf zij dan ook bij alle belangrijke gebeurtenissen, of het
nu op nationaal, gewestelijk of plaatselijk niveau was, acte de présence.
Omgekeerd was het wereldlijk gezag aanwezig bij alle kerkelijke fes-
tiviteiten. Dat waren er vele, want het kerkelijk jaar telde enkele
tientallen feestdagen die collectief gevierd werden met processies en
ommegangen. Daarnaast had iedere stad of dorp zijn eigen schutspa-
troon en vaak wel meer dan één, die jaarlijks herdacht werden. Uit

10 Zonder bronvermelding geciteerd in Demey, De historische twee-eenheid, p. 49. 
11 AGN, dl. 9, p. 317-418.
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deze cultuur van exuberant feestelijk vertoon was de rederijkerij oor-
spronkelijk voortgekomen. In het Noorden was zij niet lang na de
Reformatie verdwenen: de gereformeerden haatten wereldlijk ver-
toon. In het Zuiden konden de kamers hun functie blijven vervul-
len: zij waren het die iedere festiviteit opluisterden met voorgedragen
gelegenheidsverzen en vooral ook toneelvoorstellingen. De katho-
lieke kerk zag in het toneel een voortreffelijk medium om het
geloofsleven te versterken, en met name de Jezuïeten, die in de
katholieke landen het onderwijs grotendeels in handen hadden, droe-
gen met hun schooltoneel krachtig bij aan deze theatrale traditie.
Theatraal trouwens in dubbele zin. Het ging niet om het toneel van
de classicistische wetten, de gestileerde gebaren en gepolijste taal zoals
dat aan de vorstelijke hoven en ook in de Amsterdamse schouwburg
werd bedreven. Het toneel in het Zuiden, dat van de rederijkerska-
mers maar ook dat van de vrije kamers en de losse gezelschappen, was
volkstoneel, gericht op het effect: spektakel dus, pathos, gruwelen en
soms rauwe taal.

In dit licht beschouwd is het weinig verwonderlijk dat Zuid-
Nederlanders die zich zorgen maakten over het niveau van hun let-
terkunde, hun grote voorbeeld zagen in de dichter die de groot-
meester van het barokke drama was geweest: Vondel. Nadien had in
het Noorden het classicisme zijn intrede gedaan, waarin juist alles
werd vermeden wat in het Zuiden het toneel zijn aantrekkingskracht
gaf. 

Maar ook buiten het specifieke bestel van het toneel kan de con-
temporaine Noord-Nederlandse letterkunde voor Zuid-
Nederlanders onmogelijk aantrekkelijk zijn geweest, zelfs niet in
meer verlichte kringen. Daarstraks heb ik kort aangestipt hoe in de
loop van de achttiende eeuw in het Noorden de letterkunde steeds
sterker in dienst werd gesteld van de modellering van ‘de verlichte
vaderlandse burger’. Het karakter van deze ‘vaderlander’, waardoor
hij – en soms ook zij –  zich heette te onderscheiden van de bewo-
ners van andere landen, werd gekenmerkt door nobele eigenschap-
pen als moed, trouw en ingetogenheid, diepgewortelde godsdienst-
zin en ook door verlichte denkbeelden. Hij verafschuwde in het
bijzonder geestdrijverij en bijgeloof. Dit impliceerde dat met een vol-
strekte vanzelfsprekendheid de vaderlandse burger verondersteld
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werd protestant te zijn – van welke denominatie daarbinnen was
minder belangrijk. Het aanhangen van de katholieke godsdiensten
was principieel onverenigbaar met dit ideële burgerschap omdat het
katholicisme in het Verlichtingsdiscours de belichaming vormde van
bijgeloof en inquisitie.12 Dat betekent niet dat in verlichte kringen alle
katholieken als slecht werden beschouwd. Slecht, dat waren de kerk
en haar dienaren. ‘Gewone’ katholieken ontbrak het slechts aan ver-
lichting en gezond verstand. 

De Noord-Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw was
daarmee die van een vaderland waar de Zuid-Nederlanders princi-
pieel waren buitengesloten. Niet omdat hun religieuze opvattingen
erin bestreden werden, maar omdat de protestantse kijk op de wereld
zo evident boven discussie verheven was. Er is dan ook niet zo veel
voorstellingsvermogen voor nodig om te begrijpen dat de populaire
levenswijsheid van Jacob Cats, ook al was de auteur het ware geloof
niet toegedaan, de Zuid-Nederlanders oneindig meer aansprak dan
de impliciete moraal van tijdgenoten als Justus van Effen, Betje Wolff
en Aagje Deken en al die andere vormgevers van het verlichte bur-
gerideaal. 

Een scheiding van tafel en bed, met verweesde kinderen

Het wordt tijd de balans op te maken. De geschiedenis van de
Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw is de geschiedenis van
twee literaturen, die behalve de taal niets met elkaar gemeen hadden.
De kloof was ontstaan met de religieuze en politieke scheiding die
inzette tegen 1600 en politiek werd vastgelegd in 1648, en zij ver-
diepte zich daarna alleen maar. Tot het einde van de achttiende eeuw
bestendigde de Republiek met haar machtspolitiek een diepe antipa-
thie en frustratie in het Zuiden jegens de Noord-Nederlanders. Op
literair niveau scheidden de wegen zich onherroepelijk toen in het
Noorden de literatuur een uitgesproken Noord-Nederlands nationaal
profiel kreeg van verlicht protestante signatuur. 

Om deze verwijdering te verklaren, kunnen we weinig meer aan

12 Kloek en Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken, p. 191-92.
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met begrippen als  ‘verval’ en ‘verfransing’. Met evenveel recht, of
evenzeer ten onrechte, zou men kunnen betogen dat de beide letter-
kundes in de achttiende eeuw meer dan ooit hun authentieke gezicht
toonden: die van het Noorden weerspiegelt het Noord-Nederlandse
karakter: calvinistisch ingetogen, intellectualistisch, redenerend. De
Zuid-Nederlandse is die van de Zuiderling: katholiek exuberant,
emotioneel, theatraal. Vruchtbaarder dan zulke stereotyperingen is
het erkennen van beide literaturen in hun eigen aard en functie. De
geringe aandacht van de vroegere literatuurgeschiedschrijvers voor
het Zuiden kwam niet alleen voort uit hun betrekkelijke onbekend-
heid ermee, maar ook omdat zij normen van esthetica en literaire
vernieuwing hanteerden waar deze letterkunde inderdaad niet aan
voldeed. Zij werd dientengevolge min of meer afgedaan als een soort
geïsoleerd relict van vroegere tijden. Daarmee werd allereerst de
maatschappelijke betekenis ervan miskend. Tevens werd over het
hoofd gezien dat een barokke populaire cultuur, en in het bijzonder
het spektakeltoneel, ook in andere katholieke gebieden in Europa in
bloei is gebleven tot diep in de negentiende eeuw.13 Eén voorbeeld
ervan kent u allemaal, zij het in een tot opera bewerkte vorm: Die
Zauberflöte van de Weense volkstoneelschrijver Emmanuel
Schikaneder.

Wanneer we dus het beeld van een scheiding van tafel en bed
gebruiken, moeten we  niet de Zuidelijke partij de rol van verlaten
slachtoffer opdringen. Zij – en ik bedoel daarmee de Zuidelijke lite-
ratuur en laat het aan u over om daarin de vrouw of de man te pro-
jecteren – ging de weg die haar het best tot haar recht deed komen.
Kinderen van de rekening waren er wel, maar zij woonden niet in
het Zuiden maar in het Noorden. Het waren de katholieken aldaar.
Zij waren bij de verkeerde ouder terecht gekomen.14

De katholieken vormden in de Republiek ongeveer eenderde van
de bevolking. Ze werden geduld maar ook niet meer dan dat. Van
bestuurlijke en juridische functies waren ze uitgesloten. Kloosters en
katholieke scholen waren verboden. Hun kerken mochten niet als

13 Langvik-Johannessen, De Brusselse hoofdstonelen, hoofdstuk 1; Idem, ‘Het gruwel-
drama’.
14 Over hen AGN, dl. 9 p. 345-356 en vooral Polman, Katholiek Nederland. 
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zodanig herkenbaar zijn. Ook verder moesten ze zich onthouden van
publiek vertoon: geen processies en geen ostentatieve begrafenissen.
Priesters dienden hun status te verhullen, met een lange jas over hun
habijt en - pikant detail in het licht van een actuele discussie – met
een bedekt hoofd opdat hun tonsuur niet zichtbaar zou zijn.15

Het was de katholieken echter toegestaan te publiceren en hun
mis- en gebedenboeken, liedbundeltjes en devotielectuur bleef dan
ook ongehinderd verschijnen. Maar het verbod op publieke activi-
teiten maakte een katholiek literair leven zoals dat in het Zuiden
bestond, in het Noorden onmogelijk. De rederijkerskamers waren als
gezegd onder druk van de protestantse geestelijkheid verdwenen.
Ook vervangende, besloten verenigingsvormen waren de katholie-
ken niet toegestaan. Zij konden dus nauwelijks literair opgeluisterde
bijeenkomsten houden en geen eigen toneelvoorstellingen organise-
ren. Met de opheffing van de katholieke scholen was ook het school-
toneel teloor gegaan. Kortom: hun populaire theatrale cultuur was de
katholieken in het Noorden eenvoudig afgenomen.
Maar ook de ‘hogere’ letterkunde lijkt voor de ontwikkelden onder
hen een gesloten domein te zijn geworden. Tot diep in de zeven-
tiende eeuw waren er katholieke dichters geweest die algemene
erkenning genoten, in de eerste plaats natuurlijk Vondel (zoals
bekend op latere leeftijd tot het katholicisme overgegaan), daarna Jan
Vos en rond 1700 nog Jan Baptist Wellekens. Dan houdt het op. Het
wordt in geen van de grote literatuurgeschiedenissen gesignaleerd
maar na Wellekens verdwijnen de katholieken voor bijna een eeuw
uit het literaire leven. Misschien mogen we hierin een illustratie zien
van een ontwikkeling waarop nog maar kort geleden de aandacht is
gevestigd, namelijk dat in de achttiende eeuw in het sociale verkeer
de kloof tussen protestanten en katholieken dieper werd.16 Ze gingen
minder met elkaar om en sloten de eigen gelederen. Voor katholie-
ken moet het daardoor moeilijk zijn geworden toegang te krijgen tot
de door protestanten gedomineerde literaire wereld. Wellekens had
kunnen publiceren dankzij het mecenaat van een protestantse vriend,
Pieter Vlaming. Was zoiets later nog mogelijk? De dichtgenoot-

15 Polman, Katholiek Nederland dl. 1, p. 367.
16 Clemens, ‘”IJkpunt 1750”’; Van Rooden, Religieuze regimes, p. 20-27.
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schappen zullen als bolwerken van het verlichte burgerideaal waar-
schijnlijk geen grote aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op lite-
rair geïnteresseerde katholieken, maar konden die überhaupt wel lid
worden? Er zijn in ieder geval geen voorbeelden van bekend.17 In
strikte zin waren de katholieken niet literair monddood gemaakt,
maar in de praktijk kwam het er wel op neer.18 De katholieke letter-
kunde bestond gedurende de achttiende eeuw in het Noorden nog
slechts in de vorm van elementaire stichtelijke werkjes.19 Sommige
daarvan waren geschreven door Zuid-Nederlandse pastoors op een
Noordelijke missiepost. Dat was tevens de enige vorm van grens-
overschrijdend literair verkeer tussen Zuid en Noord die deze
periode te zien heeft gegeven.

Slot en Toegift

Alles overziende is het herstel van de literaire betrekkingen tussen
Zuid en Noord in de loop van de negentiende eeuw veel verbazing-
wekkender dan het wederzijdse negeren in de voorafgaande periode.
De eerste tekenen van toenadering zijn echter al zichtbaar in de laat-
ste jaren van de achttiende eeuw, bijvoorbeeld in de bekende
Verhandeling op d’onacht der moederlyke Tael van Jan Baptist Verlooy uit
1788. Niet toevallig is dit pleidooi ook het eerste in het Zuiden
waarin de opvatting doorklinkt die ik helemaal aan het begin van
mijn verhaal heb genoemd als postulaat van de Nederlandse litera-
tuurgeschiedschrijving: de gedachte dat er een diepe, onverbrekelijke
eenheid zou bestaan tussen het nationale karakter en de taal waarin
die natie zich uit.20

17 De Vries, Beschaven! stelt overigens nadrukkelijk dat in alle belangrijke genoot-
schappen katholieken actief waren (p. 162, 221), maar noemt geen namen en lijkt zich
uitsluitend te baseren op statutaire verklaringen dat geen specifieke geloofsbelijdenis
werd aangehangen.
18 Ook Schenkeveld, Met en zonder lauwerkrans vermeldt geen enkele Noord-
Nederlandse katholieke dichteres in de achttiende eeuw.
19 Zie Polman, Katholiek Nederland dl. 1, p. 121-39, 149-51, 343-46 en dl. 2 p. 108-
13. 



22

Dit sluiten van de cirkel zou een mooie afronding kunnen zijn
maar ik wil toch niet eindigen zonder eenmaal een dichter zelf aan
het woord te hebben gelaten. Ook in een literatuurgeschiedenis die
meer gericht is op het functioneren van literatuur in de maatschap-
pelijke context dan op het herijken van de canon, mag de auteur niet
voorbij gaan aan de billijke vraag van de lezer: ‘Zijn er bij dit alles,
schrijver, ook teksten die je kunt genieten zonder je historische bril
op?’ Gelukkig zijn die er en van één daarvan wil ik u iets laten proe-
ven. 

Het werkje in kwestie is in 1719 te Antwerpen verschenen. Het
wordt in geen enkele literatuurgeschiedenis genoemd en helemaal
onbegrijpelijk is dat niet: het behoort tot een domein dat – niet zon-
der reden - zelfs door Smeyers tot de literaire marge wordt gerekend:
dat van de devotionele lectuur. Doorgaans getuigen dit soort werken
– vrome overpeinzingen, opwekkingsgeschriften, heiligenlevens,
bekeringsgeschiedenissen etc. - meer van religieuze dan van literaire
bezieling. Ook de auteur van Wonderbaere veranderinge van de wereld-
sche liefde in de Goddelyke liefde of zeldzaeme bekeeringe van Maria
Magdalena, een verhalend gedicht in ca. 2400 regels, beoogde met zijn
werk geen literaire roem: hij - of zij - liet het boekje anoniem ver-
schijnen en de tekst levert geen enkel aanknopingspunt omtrent zijn
of haar identiteit. Het is ooit uit de vergetelheid opgedolven door
Anton van Duinkerken, die er fragmenten uit opnam in het in 1939
verschenen derde deel van zijn Bloemlezing uit de katholieke poëzie van
de vroegste tijden tot heden21, maar is er daarna, ondanks Van
Duinkerkens uitbundige lof, weer in teruggegleden.22 Wanneer ik
hier opnieuw de schijnwerpers erop richt, doe ik dat dan ook niet
alleen om mijn contextuele verhaal te laten uitlopen op een tekst die
boven alle contexten uitstijgt, maar ook bij wijze van appel aan mijn
collega’s neerlandici en algemene literatuurwetenschappers in België
én Nederland om wat meer in die Zuid-Nederlandse literatuur van
de achttiende eeuw op avontuur te gaan. 

20 De Ridder, Nieuw licht op Verlooy.
21 Van Duinkerken, Dichters der emancipatie, p.25.
22 De titel wordt wel vermeld in het lemma ‘Maria Magdalena’ in Goosen, Van
Andreas tot Zacheüs, p. 217. 
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Het fragment dat hier volgt schildert het lichtzinnige leven van
Maria voor haar bekering. De dichter heeft haar de gedaante gegeven
van een verwende schone uit de rijke bourgeoisie, omstuwd door
begerige vrijers. Het is een leven van feesten en vertoon:

Men viert haer op het meest,
Men noemt haer een Goddin
Sy rooft dor haer gesicht
Aen Jonkheyd, hert en zin.

Omtrent den midder-noen
Onthaelde sy de gasten,
De Knechten liepen ront,
Die op haer winken pasten. op haar wenken letten 

De Tafel was gedist
Met alle lekkerny
Van Pluym, en graet Gediert
Van Sousen, en Pastey.

Als ’t Lichaem was gemest
Met dranken, en met spyzen,
Doen hield men open-Hof;
Men kwam haer eer bewyzen:

Het Snaer-spel word geroert
Men hoort het zoet geluyt
Terwylen dat men danst
Op Cyther, Herp, en Fluyt.

Dat duerde heel den nacht,
Wat wirtter niet bedreven?
Wanneer de duysternis,
Den vrydom scheen te geven

Aen losse dertelheyd?
Als Bacchus is versaed;
En in het donker jokt, dartelt
Peyst eens hoe het dan gaet.23

+  +  +

23 Wonderbaere veranderinge, p. 5-6.
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Tot slot  woorden van dank. Daarin betrek ik hier niet degenen die
voor mij, ook in mijn professionele functioneren, het belangrijkst zijn
geweest: het persoonlijke houd ik liever persoonlijk.

Mijn verbintenis met deze universiteit omspant een ononderbro-
ken periode van 43 jaar. In 1961 kwam ik aan als student Nederlands.
In 1966 stapte ik over naar de toen nieuw ingestelde zogeheten kop-
studie Algemene Literatuurwetenschap. Daar kreeg ik toen ook mijn
eerste aanstelling, als student-assistent. In 1969 studeerde ik af als
Literatuurwetenschapper, om de dag daarop aan te treden als weten-
schappelijk medewerker bij de Vakgroep Nederlands. In 1988 keerde
ik weer terug naar Literatuurwetenschap. Ik geef toe: er zijn avon-
tuurlijker carrières denkbaar.

Het werk zelf heb ik van het begin tot het einde wel als een avon-
tuur ervaren. De richting ervan werd definitief bepaald toen ik als
student-assistent bij ALW de opdracht kreeg een inventarisatie te
maken van recensies van buitenlandse literatuur in achttiende-eeuwse
Nederlandse tijdschriften. De kennismaking daarmee was voor mij
wat wel de ‘historische sensatie’ wordt genoemd: het adembene-
mende gevoel dat je het verleden om zo te zeggen binnentreedt. Ik
‘leefde’ in de achttiende eeuw en zou er niet meer uitkomen. Daarbij
had ik het geluk als mentor bij ALW toegewezen te krijgen de jonge
medewerker Wim van den Berg. We zijn altijd samen blijven optrek-
ken en doen dat nog steeds: hij schrijft aan het deel negentiende
eeuw van de nieuwe literatuurgeschiedenis. 

Mijn eerste echte baan was aan wat toen heette het Instituut De
Vooys voor Nederlandse taal- en letterkunde. Net als al mijn colle-
ga’s uit die tijd, bewaar ik er bijzondere herinneringen aan. Het vak
werd er met grote inzet en vooral ook met grote liefde beoefend, en
de verhoudingen binnen de instituutsgemeenschap waren voor die
tijd – de rumoerige jaren ’60 en ’70 - uitzonderlijk collegiaal. 

Twee van die collega’s wil ik met name noemen. De eerste is de
toenmalige hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, Guus
Sötemann. Zijn passie voor het vak, zijn enorme kennis van de lite-
ratuur en zijn vermogen om met name in poëzie zorgvuldig lezend
en herlezend, wikkend en wegend, verborgen rijkdommen aan het
licht te brengen, is voor allen die met hem hebben gewerkt onver-
getelijk. 
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Ook Sötemanns collega voor de Middelnederlandse letterkunde,
Wim Gerritsen, heeft veel voor me betekend. Mijn belangstelling
voor de sociale en culturele context van literatuur vond binnen de
tekstanalytisch gerichte afdeling Moderne letterkunde weinig weer-
klank, maar Wim betoonde zich steevast hevig geïnteresseerd en
altijd bereid om problemen gezamenlijk diep door te spitten en mijn
soms wat gedoofde enthousiasme weer aan te blazen. 

De vakgroep Algemene literatuurwetenschap waarin ik vervol-
gens mijn plaats vond, was onder leiding van Douwe Fokkema net
bezig aan een personeel verjongingsproces, wat gepaard ging met een
onstuimig elan in onderwijs en onderzoek. Natuurlijk is dat in de
vijftien jaar die volgden niet constant op hetzelfde niveau gebleven,
maar toch altijd heb ik de sfeer bij ALW, ook na Douwes vertrek,
ervaren als een van creativiteit, originaliteit, durf en breedheid van
blik. Ik ben alle collega’s bijzonder erkentelijk voor hun aandeel
daarin. Wat Douwe betreft: hij heeft me veel geleerd en ook dingen
afgeleerd – met name een neiging om bij tegenslag bij de pakken te
gaan neerzitten. Aan onze laatste werkrelatie, in het kader van het
door hem geïnitieerde en geleide project Nederlandse cultuur in
Europese context, is trouwens pas vorige maand een einde gekomen,
met de presentatie van de Engelse vertaling van de gelijknamige
reeks.

Douwes opvolger Hans Bertens en ik kennen elkaar goed genoeg
om het oprecht te betreuren dat we binnen ALW maar kort een span
hebben kunnen vormen: hij werd al gauw tot hogere verantwoorde-
lijkheden geroepen, waarmee ALW een zware, maar welbestede tol
heeft betaald aan het heil van de faculteit. En evenzeer betreur ik het
dat ik door mijn eigen vertrek niet langer een span kan vormen met
Hans’ opvolgster Ann Rigney. Ann, en alle collega’s van ALW, gege-
ven jullie kwaliteiten, individueel en in groepsverband, neem ik
afscheid van jullie met het volste vertrouwen voor de toekomst.
Daarbij verdient Frank Brandsma een bijzonder woord van dank
voor de energieke en alerte wijze waarop hij gedurende mijn voor-
zitterschap het secretariaat van de opleiding vervulde en voor zijn
intense betrokkenheid bij het onderwijs en bij het wel en wee van
onze studenten.

Ik kan alleen maar collectief alle collega’s uit andere opleidingen
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en ook van andere universiteiten bedanken met wie ik projecten heb
opgezet, uitgevoerd of begeleid. Het zijn er eenvoudig teveel om ze
allemaal individueel te noemen. Eén ben ik echter bijzondere erken-
telijkheid verschuldigd. Dat is uiteraard collega Wijnand Mijnhardt
van Cultuurgeschiedenis. Gedurende vijftien jaar hebben we geza-
menlijk achtereenvolgens het genootschapswezen, de lectuurcon-
sumptie en het leespubliek en tenslotte de Nederlandse cultuur in
Europese context verkend. Of ons onderzoek hier en daar de kwali-
ficatie ‘grensverleggend’ verdient, moeten anderen beoordelen, maar
zelf weet ik in ieder geval zeker dat in deze samenwerking de gren-
zen van mijn eigen blik als onderzoeker ver zijn verlegd.

Mijn laatste woord geldt degenen om wie het aan de universiteit
toch allereerst draait: de studenten. De mooiste momenten in het
leven van een docent zijn als hij ziet dat de vonk overslaat, en dat de
student om zo te zeggen de leidende hand begint los te laten. Enkelen
van hen zijn zo gegrepen door de wetenschap dat ze erin doorgaan
en een dissertatie schrijven. Daarmee heb je ze tot het punt gebracht
dat ze jou niet meer nodig hebben. Is er iets dat een grotere voldoe-
ning geeft? Jazeker, dat is wanneer je ervaart dat ze als postdoc of col-
lega gebieden gaan verkennen die jezelf nooit aangedurfd hebt of
perspectieven openen waarvan je het bestaan niet had vermoed. Ik
heb het allemaal mogen beleven. Leerlingen van alle niveaus: mijn
dank!



28

Bibliografie

Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl. 9 ‘Nieuwe tijd’. Haarlem
1980.

Baur, F. e.a. (red.), Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. ’s-
Hertogenbosch enz. [1939-1975]. Dl. 1-7, 9. [Als dl. 8 en deel 10
kunnen worden beschouwd resp. Ada Deprez, Walter Gobbers en
Karel Wauters (red.), Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Vlaamse let-
terkunde in de negentiende eeuw, Gent 1999-2003, 3 dln., en Matthieu
Rutten en Jean Weisgerber, Van ‘Arm Vlaanderen’ tot ‘De Voorstad
groeit’. De opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P.
Boon, Antwerpen 1988.]  

Clemens, Th., ‘”IJkpunt 1750”: Op zoek naar nieuwe grenzen in het
politiek-religieuze landschap van de Republiek’. In: C. Augustijn en
E. Honée (red.), Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholie-
ken en protestanten in Nederland 1550-2000 (Nijmegen 1998) p. 69-101.

Demey, J., De historische twee-eenheid der Nederlanden: bestendige kloof in
toenadering. Nijmegen enz. 1978.

De Ridder, Paul, ‘De mythe van de vroege verfransing. Taalgebruik
in Brussel van de 12e eeuw tot 1794’. In: Jozef Janssens en Remco
Sleiderink (red.), De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van
de 14e tot de 18e  eeuw (Leuven 2003) p. 181-212.

De Ridder, Paul, Nieuw licht op J.B.C. Verlooy (1746-1797), Vader van
de Nederlandse Beweging. Brussel/Gent 2001.

Duinkerken, Anton van, (red.), Dichters der emancipatie. Bilthoven
1939. (Bloemlezing uit de katholieke poëzie van de vroegste tijden tot heden,
dl. 3.)

Frijhoff, Willem, ‘Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot
in de revolutietijd’. In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschie-
denis der Nederlanden 104 (1989) p. 592-609.



29

Goosen, Louis, Van Andreas tot Zacheüs. Thema’s uit het Nieuwe
Testament en de apocriefe literatuur in religie en kunsten. Nijmegen 1992.

Jonckbloet, W.J.A., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
Groningen 1882-18924. 6 dln.

Kalff, G., Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Groningen 1906-
1912. 7 dln.

Kloek, Joost en Wijnand Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken voor een
samenleving. M.m.v. Eveline Koolhaas-Grosfeld. Den Haag 2001.
(Nederlandse cultuur in Europese context dl. 2.)

C.J. Lammers, Nederland als bezettende mogendheid 1648-2001.
Amsterdam 2003. (Mededelingen van de Afdeling Letterkunde van
de KNAW, Nieuwe Reeks, Deel 66 no. 5.)

Langvik-Johannessen, Kåre, De Brusselse hoofdtonelen. Een bijdrage tot
de geschiedenis van het Brussels theater in de Oostenrijkse tijd. Brussel
1993. (Facultés universitaires Saint-Louis/Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuid-Nederlandse Letterkunde: Cahier nr. 10.)

Langvik-Johannessen, Kåre, ‘Het gruweldrama’. In: Idem (ed.),
Jacobus de Ridder, Het bloedig moord-thonneel in Don Renory, met
inleiding over het Europese gruwelspel, (Brussel 1994. Facultés uni-
versitaires Saint-Louis/Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse
Letterkunde: Cahier nr. 11A), p. 15-49.

Rooden, Peter van, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij
in Nederland, 1570-1990. Amsterdam 1996.

Sas, N.C.F. van, (red.), Vaderland. Een geschiedenis vanaf de vijftiende
eeuw tot 1940. Amsterdam 1999.

Schenkeveld-van der Dussen, Riet, e.a. (red.), Met en zonder lauwer-
krans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna
Bijns tot Elise van Calcar. Amsterdam 1997.



30

Smeyers, Jozef, Van traditie naar vernieuwing. De 18de-eeuwse Zuid-
Nederlandse letterkunde: een overzicht. Brussel 2003. (Facultés universi-
taires Saint-Louis/Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse
Letterkunde: Cahier nr. 24.)

Smeyers, J., ‘De Nederlandse letterkunde in het Zuiden’. Met mede-
werking van E. de Bock. In: J. Smeyers, en Hermine J. Vieu-Kuik,
De letterkunde in de achttiende eeuw in Noord en Zuid (= Baur e.a. (re.)
dl. 6), Amsterdam/Antwerpen [1975], p. 329-595. 

Vries, Marleen de, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland
1750-1800. Nijmegen 2001.

Winkel, J. te, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde.
Haarlem 1922-19272. 7 dln.

Wonderbaere veranderinge van de wereldsche liefde in de Goddelyke liefde of
Zeldzaeme bekeeringe van Maria Magdalena. In Rym-dicht voor oogen
gestelt aen alle zoo werelsche liefhebbers als Godminnende zielen.
Voor een Nieuw-Jaer gifte. Antwerpen, J.P. De Cort, [1718].

Het kaartje van de Oostenrijkse Nederlanden is ontleend aan J.C.H.
Blom en E. Lamberts, History of the Low Countries (New
York/Oxford 1999) p. 246.

De titelpagina van Wonderbaere veranderinge is die van een exemplaar
in de Universiteitsbibliotheek Gent, sign. B.-L. 62823.



31

Curriculum vitae

Joost Kloek (1943) studeerde Nederlands en Algemene
Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen
in 1969 kreeg hij aldaar een aanstelling bij Nederlands, in 1988 ging
hij over naar Algemene Literatuurwetenschap. Sinds 1996 is hij bij-
zonder hoogleraar in de Sociale geschiedenis van de literatuur, waar-
van de eerste drie jaar als bezetter van een hem door de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor die periode toege-
kende ‘Akademieleerstoel Geesteswetenschappen’. In zijn onderzoek
heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met de Nederlandse lite-
ratuur van de achttiende en vroege negentiende eeuw, en dan vooral
met vragen omtrent de receptie van literatuur, het leesgedrag en de
lectuurconsumptie, de literaire infrastructuur en de culturele inbed-
ding van literatuur. Sinds 2003 is hij lid van de KNAW.



32



33

De laatste uitgaven in deze reeks zijn:

Paulo de Medeiros, Uit de Tijd: Saramago, Literatuur en Maatschappij (2002)

Josine Blok, Oude en nieuwe burgers (2002)

Paul van den Hoven, De mythe van het recht. Over een betekenis van het rechterlijk discours

(2002)

Riet Schenkeveld-van der Dussen, Vondel en ’t vrouwelijk dier. Vondels visie op vrouwen

en enkele aspecten van de receptie daarvan (2002)

Frank Kessler Het idee van vooruitgang in de mediageschiedschrijving (2002)

Harald Hendrix, Veelzijdigheid. Een Italiaans verhaal (2002)

Leen Dorsman, Een hippopotamus in toga en andere hooggeleerden Utrechtse professoren 1815-

1940 (2003)

Ton Naaijkens, De wegen van de vertaling (2003)

Jan Odijk, Herbruikbare woorden en regels (2003)

Renger de Bruin, Ingelijste regenten. Een museale collectie als onderzoeksterrein voor bestuurs-

geschiedenis (2003)

Frits van Oostrom, Academische kwesties. Van middeleeuwse literatuur naar universiteit en

maatschappij (2003)

Henk Verkuyl, Woorden, woorden, woorden (2003)

Wiljan van den Akker & Gillis Dorleijn, De Muze: een vrouw met den blik van een man.

Opvattingen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in de Nederlandse poëzie tussen 1880 en

1940 (2003)

Sonja de Leeuw, Hoe komen wij in beeld? Cultuurhistorische aspecten van de Nederlandse tele-

visie (2003)

Johannes J.G. Jansen, De radicaal-islamitische ideologie: van Ibn Taymiyya tot Osama ben

Laden (2004)

Hermina Joldersma, The International Dimension of Middle-Netherlandic Song (2004)

Ido de Haan, Politieke reconstructie. Een Nieuw begin in de politieke geschiedenis (2004)

Pieta van Beek, ‘Poeta laureata’: Anna Maria van Schurman, de eerste studente in 1936

(2004)

Sieb Nooteboom, Waar komen de letters van het alfabet vandaan? (2004)

Jan Luiten van Zanden De timmerman, de boekdrukker en het ontstaan van de Europese ken-

niseconomie. Over de prijs en het aanbod van de Industriele Revolutie (2004)

Thijs Pollmann, Aftellen (2004)

Ted Sanders, Tekst doordenken. Taalbeheersing als de studie van taalgebruik en tekstkwaliteit

(2004)

Keetie E. Sluyterman, Gedeelde zorg. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderne-

mingen in historisch perspectief (2004)



34

Colofon

Copyright: Joost Kloek
Vormgeving en druk: Labor Grafimedia BV, Utrecht
Deze druk is gedrukt in een oplage van 300
genummerde exemplaren, waarvan dit nummer                 is.
Gezet in de PBembo en gedrukt op 90 grams papier Biotop.
ISBN 90-76912-56-4
Uitgave: Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, 2004.
Het ontwerp van de reeks waarin deze uitgave verschijnt is 
beschermd.



35




