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Dankwoord 

 
Het schrijven van een dankwoord voor je eigen proefschrift voelt enigszins als afscheid nemen 

van wat uitgegroeid is tot een deel van jezelf. Het zij me dan ook toegestaan, hoe ongebruikelijk 

dit ook is, mijn eerste dankwoord tot het voorliggende boek te richten, dat in de afgelopen jaren 

mijn trouwe gezelschap is geweest. Het is niet altijd even makkelijk gegaan, dat weten we allebei, 

maar ik zou onze lange dagen samen - soms nachten, soms zelfs vakanties - niet anders hebben 

willen doorbrengen. Het is mooi dat het ons gelukt is. 

Dit resultaat is ook dankzij de steun en het advies van velen gehaald aan wie ik graag mijn 

dank wil betuigen. Allereerst, mijn promotoren Wessel Krul en Gillis Dorleijn, die me van begin 

af aan de kans hebben gegeven om mijn werk met de nodige vrijheid te verrichtten en toch altijd 

tijdig hebben ingegrepen zodra bijsturing of een wake-up call nodig bleken te zijn. Tot de laatste 

dag, maar vooral in het prille begin heeft deze mix van vrijheid en aandacht me in een modus 

inquirendi gebracht die diep tot mijn vorming als mens en onderzoeker heeft bijgedragen. Voor 

een neerlandicus extra muros is het voorbereiden van een proefschrift in het Nederlands en in 

Nederland een spannende en uiterst verrijkende onderneming. Wessel en Gillis hebben me ook 

stilistisch en taalkundig voortdurend en geduldig gesteund. Hiervoor ook hartelijk dank. 

Graag wil ik ook de leden van de beoordelingscommissie noemen, Marita Mathijsen-

Verkooijen, Piet Couttenier en Joep Leerssen, die de taak mijn werk door te nemen en te 

evalueren hebben aanvaard. Elke promovendus die de goedkeuring van zijn werk nagelbijtend 

afwacht, weet hoe fijn het is om het verlossend woord binnen de grenzen van een nogal krappe 

planning te ontvangen. 

 Een speciaal dankwoord gaat naar het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek 

(ICOG) en de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen die in 2007 het besluit 

namen op mijn onderzoeksvoorstel te investeren en mij dan ook de kans en de goede werksfeer 

hebben geboden om dit proefschrift zorgeloos af te ronden. Het stimulerende 

opleidingsprogramma en de materiële steun die collega Alessandro Grazi en ik in 2011 voor de 

organisatie van de conferentie Believers in the Nation hebben gekregen, zijn slechts twee 

voorbeelden van de betrokkenheid en de inzet van de velen – als eersten de directeuren die elkaar 

door de jaren heen hebben opgevolgd – die ICOG draaiend hebben gehouden. Verder zou het 

leven van een promovendus bij ICOG in veel praktische en organisatorische zaken veel 

stressvoller zijn zonder de constante inspanning en bereikbaarheid van Marijke Wubbolts en 

Gorus van Oordt. Ook jegens hen is mijn waardering groot. 

Verder zouden mijn werkzaamheden ongetwijfeld een stuk moeizamer zijn verlopen 

zonder de hulp die ik door de jaren heen van archieven in Nederland en Vlaanderen heb 

gekregen en zonder de bronnen die ze me met grote professionaliteit ter beschikking hebben 

gesteld. De medewerkers van het Nijmeegse KDC, het Leuvense KADOC, het Antwerpse 

AMVC/Letterenhuis, het Leuvense Stadsarchief, het Brugse Gezellearchief, het Utrechts Archief, 

de Leuvense Centrale Bibliotheek en de afdeling Speciale Collecties van de Groningse UB bedank 

ik van harte voor de vriendelijkheid waarmee ze me steeds weer verwelkomden en te hulp 

schoten. Mijn dank gaat ook naar rector Jan Peijnenburg voor de belangstelling in mijn werk en 

de vriendelijke begeleiding in ‘zijn’ Bisschoppelijk Archief in ’s-Hertogenbosch. Een persoonlijke 
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herinnering richt ik ten slotte aan baron Emmanuel De Bethune zaliger, die me uiterst gastvrij 

ontving tijdens mijn bezoek aan zijn familiearchief in Marke in 2009. 

 Bijzonder waardevol is ook de expertise van een aantal docenten geweest die ik in de loop 

der jaren voor advies heb benaderd. De uiterst interessante suggesties of het commentaar op 

vroegere versies van sommige hoofdstukken die ik van Peter Raedts, Lode Wils, Jan de Maeyer, 

Piet Couttenier, Marita Mathijsen-Verkooijen, Kees van der Ploeg, Tom Verschaffel en Hans de 

Valk heb gekregen, zijn onmisbaar gebleken om mij te helpen grip op de stof en de bronnen te 

krijgen en hebben mij herhaaldelijk behoed voor fouten en hoogmoed. Uiteraard vallen de 

interpretatie van de gekregen suggesties en de verwerking daarvan in dit proefschrift geheel onder 

mijn verantwoordelijkheid. Graag wil ik hier ook Jo Tollebeek noemen die me in 2009 als visiting 

scholar aan de K.U. Leuven uiterst vriendelijk heeft ontvangen en in loco begeleid. Zijn advies en 

praktische tips zijn essentieel geweest om mijn onderzoek in Vlaamse archieven en bibliotheken 

doelgericht te kunnen verrichten en het hele opstel van dit boek in goede banen te leiden. 

 Het zal wellicht vreemd klinken in de oren van een buitenstaander, maar een proefschrift 

breng je niet alleen met goede bronnen tot voltooiing. De steun, de belangstelling en de 

prikkelende nieuwsgierigheid van vele vrienden en medepromovendi zijn even essentieel geweest 

voor de afronding van dit werk. Een ereplaats verdienen uiteraard mijn paranimfen, Hanneke 

Boode en Christiane Heiser, die deze taak met enthousiasme hebben aanvaard en mij hebben 

bijgestaan in alle organisatorische en bureaucratische beslommeringen die traditioneel de aanloop 

naar de promotiedag vormen. Mijn gedachte gaat verder naar de gehele cohort promovendi 2007-

2008 en vooral naar een aantal medebursalen, kantoor- en huisgenoten – Marek Neuman, Senka 

Stanivukovic, Alessandro Grazi (en Jessica), Britta Jung, Melissa Ratliff (en Andy), Judith 

Brouwers, Eelco van Es, Lieselotte Volckaert, Ildiko Berzlanovich, Nikoleta Anastasiou – voor 

de altijd interessante discussies, de talloze koffiepauzen en de plezierige avondgesprekken. Graag 

wil ik ook de historische ‘aio-kring’ bedanken – Annelies Noordhof-Hoorn, Reinbert Krol, Jelte 

Olthof, Maarten Zwiers, Anne van Buul, Korrie Melis, Wouter Hulstijn – voor het enthousiasme 

en het altijd relevante commentaar op mijn werk. Mijn verblijf in Leuven zou een stuk minder 

plezierig zijn geweest zonder de gastvrijheid en de sympathie van de hele vijfde verdieping van 

het Erasmusgebouw en in het bijzonder van Liesbet Nys, Marleen Brock en Pieter Huistra. Ten 

slotte heeft ook de Italiaanse achterban, in de vakantieperiodes en elke keer dat ik het nodig had, 

voor een veilige thuishaven gezorgd. Cristina Bertin, mijn vaste vriendengroep in Arenzano en 

Elisa Giannini verdienen hier in het bijzonder een liefdevolle vermelding voor hun trouwe 

vriendschap die gelukkig geen last heeft gehad van afstanden en te drukke agenda’s. 

 Als een neerlandicus extra muros een proefschrift in het Nederlands met succes kan 

voltooien is dit zeker mede dankzij de hoge kwaliteit en de onvermoeibare inzet van veel 

docenten Nederlands aan Nederlandse zowel als buitenlandse universiteiten. Mary Kemperink en 

Erica van Boven wil ik graag bedanken voor het organiseren van de master Nederlandse Cultuur, 

waarvan het studiecurriculum een uitstekende voorbereiding is gebleken op mijn promotietraject. 

Erica van Boven en Janny de Jong verdienen daarnaast een vermelding omdat ze me ten tijde van 

mijn masterscriptie voor het eerst attendeerden op het feit dat een promotieonderzoek toch wel 

iets voor mij zou kunnen zijn. Ook de vakgroep Nederlands aan de universiteit van Trieste en in 

het bijzonder Dolores Ross wil ik graag noemen voor de constante belangstelling in de voortgang 

van mijn onderzoek en voor alle didactische en wetenschappelijk activiteiten waarbij ze me in de 

afgelopen jaren heeft betrokken. Marleen Mertens, Ton Anbeek en Marco Prandoni bedank ik 
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van harte voor de gastvrijheid en de plezierige samenwerking tijdens mijn verblijf bij de vakgroep 

Nederlands in Padua afgelopen maart. 

Zeer dankbaar ben ik ook Karin Wiers en Julia de Jong alsmede Marleen Veldwachter die 

tijd noch moeite hebben gespaard om mijn kennis van het Nederlands respectievelijk Engels her 

en der bij te sturen. Al de uitleg die jullie me met veel geduld hebben gegeven over stijl- en 

taalkwesties is voor mij uiterst leerzaam geweest. 

Een woord nog wil ik graag besteden aan mijn ouders, die mij sinds mijn keuze 

Nederlands te gaan studeren altijd liefdevol hebben ondersteund in mijn doen en laten tussen 

Italië, Vlaanderen en Nederland. Waar mijn onderzoek precies over – en naartoe – ging was hen 

niet altijd even duidelijk, denk ik, maar ik heb altijd gevoeld, ook op afstand, dat ze er nooit aan 

twijfelden dat ik ook deze klus uiteindelijk zou volbrengen. 

En ten slotte wend ik mijn gedachten tot mijn lieve Marc, die mijn heden en mijn 

toekomst is. Omdat hij in mij en mijn werk is blijven geloven ook toen ik het even niet meer zag 

zitten. En nog belangrijker omdat hij het jongentje in mij altijd zo springlevend weet te houden. 
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Inleiding 

 
“O, België! heerlijk land, waar ik de gelukkigste en kalmste jaren mijns levens heb doorgebragt. 

Moge de Voorzienigheid uwe vreije instellingen zegenen en beschermen; moge uwe aloude 

linnen-nijverheid herleven, uw bloei, welvaart en geluk, in de schaduw der vrijheid, maar vooral 

onder des heilzamen vreijen invloed van den godsdienst, meer en meer toenemen; […].”1 Zo liet 

Joachim George le Sage ten Broek zich uit in 1840. Het was een nostalgisch afscheid van een 

Nederlandse katholiek van wat had kunnen zijn, maar niet mogelijk was gebleken. Tien jaar 

eerder had de Belgische Opstand in een handjevol weken een einde gemaakt aan de Groot-

Nederlandse droom van koning Willem I. De Tiendaagse Veldtocht had de eer van de vorst nog 

kunnen redden, en daarmee ook een deel van Limburg, zoals later zou blijken, maar voor het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden viel niets meer te doen. Met de ondertekening van het 

vredesakkoord in 1839 werd het verhaal van de verenigde Nederlanden definitief afgesloten. 

Toch valt in de woorden van de zogenaamde eerste emancipator van de Nederlandse 

katholieken ook een verlangen te bespeuren naar wat nog mogelijk was, naar wat in het 

onafhankelijk België was bereikt en dus ook voor het kleiner geworden Nederland realiseerbaar 

moest zijn. Le Sage ten Broek koesterde duidelijk gevoelens van bewondering voor het nieuwe 

land, een soort gevoelens jegens de oud opstandelingen dat in 1840 in Nederland beslist niet bij 

velen voorkwam. Na 1830 “keerden” Belgen en Nederlanders – op een enkeling na – “elkaar de 

rug toe”.2 De katholieke journalist had goede redenen om België als ‘heerlijk land’ naar voren te 

schuiven. Een centrale rol in zijn perceptie speelde de godsdienst- en onderwijsvrijheid die de 

zuiderburen in de grondwet van 1831 hadden opgenomen en die sindsdien tot een groeiende 

invloed van de Rooms-Katholieke Kerk in het openbare leven had geleid. Als Nederlandse 

katholiek die de rol van de ‘heersende’ hervormde elite in Nederland met lede ogen aanzag kon 

Le Sage de zuiderburen maar moeilijk als ‘vijanden’ zien. Bij hem groeide België snel tot 

schatkamer van het katholicisme in de Nederlanden. Niet alleen in 1830, ook daarvoor hadden de 

Belgen steeds weer hun geloof in de Kerk van Rome weten te handhaven. Dat was tijdens de 

Opstand in de zestiende eeuw zo geweest, dat was drie eeuwen later niet anders gegaan. 

Met Le Sage ten Broek was niet alleen de eerste geëngageerde katholieke stem van 

Nederland te horen, maar in zijn woorden is ook een specifiek katholiek beeld van de hele 

Nederlanden te vinden. Ook historicus Pieter Geyl bleek, hoewel zelf geen katholiek, in de 

twintigste eeuw niet ongevoelig voor de rol die het katholicisme kon spelen in het dichterbij 

brengen van Nederland en Vlaanderen.3 Dat het katholicisme uiteindelijk niet zo prominent 

kwam te staan in zijn geschiedschrijving van “de Groot-Nederlandse stam” heeft veel te maken 

met het historische kader dat hij hanteerde. “Onder de Nederlandse stam versta ik alle volken en 

volksgroepen voor wie het Nederlands de moedertaal is.”4 Doel van Geyls etnisch engagement 

was niets minder dan het bestaan van de eigentijdse staatsgrenzen te ondermijnen om tot een 

gezamenlijke culturele en politieke eenheid van het Nederlands taalgebied te komen. Oftewel, om 

                                                         
1 Catholijke Nederlandsche Stemmen (1840) IV, 95. 
2 E.H. Kossmann, ‘Eender en anders. De evenwijdigheid van de Belgische en Nederlandse geschiedenis na 1830’, in: 

id., Geschiedenis is als een olifant (Amsterdam 2005) 240. 
3 J. Tollebeek, De toga van Fruin. Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 (Amsterdam 1990) 340-341. 
4 P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam (Amsterdam/Antwerpen 1961) I, 9. 
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Wils’ bewoording te gebruiken: Geyls geschiedschrijving was “in dienst gesteld van een 

imperialistische Groot-Nederlandse politiek, die België wilde scheuren en Vlaanderen bij Holland 

annexeren.”5 Het was de taal die Geyls visie op het verleden (en de projectie ervan op de 

toekomst) bijeenhield, de enige factor die Nederland en Vlaanderen tot samenwerking kon 

bewegen. Alle andere identificatiekaders, zoals geloof, waren duidelijk ondergeschikt aan de 

gemeenschappelijke taal. 

Toch verdient de verhouding tussen religie en nationalisme in de negentiende eeuw meer 

aandacht van de kant van de onderzoeker. In de jaren 1980 heeft Benedict Anderson in zijn 

befaamde Imagined Communities (1983) beweerd dat nationale loyaliteiten vanaf de Franse 

Revolutie andere, dynastieke maar ook religieuze, identificatiepatronen gingen inkapselen.6 

“Proto-naties” als “monarchale, federale, nog half-feodale Ancien Régime-samenlevingen met een 

staatgodsdienst” werden “omgevormd tot unitaire en gelaïciseerde ambtenarenstaten met 

napoleontische wetboeken en een kapitalistische economie” waarin de bourgeoisie de rol van 

“vertegenwoordiger van de hele natie” naar zich toetrok.7 In het andere grote referentiewerk over 

het nationalisme Nations and nationalism (1983) benadrukt Ernest Gellner eveneens dat het 

nationalisme het product was van de industrialisering en van de sociale veranderingen die 

daarmee gepaard gingen. Deze wijzigingen in de socio-economische structuur van de 

negentiende-eeuwse Europese staten vroegen van de kant van de verschillende 

kerkgenootschappen om aanpassingsstrategieën aan de sinds het Ancien Régime diep veranderde 

wereld.8 Gellner heeft zijn betoog over dit punt echter niet verder ontwikkeld. Onbeantwoord 

bleef vooral de vraag hoe de wisselwerking tussen nationaal bewustzijn en religieuze 

saamhorigheidsgevoelens en het al dan niet samenvallen ervan in verschillende landen en voor 

verschillende geloofsgemeenschappen vorm kregen. 

 

Een of twee Nederlanden: een historiografisch probleem 

In dit verband zijn katholieke denkers in de Nederlanden een veelbelovend onderzoeksobject. De 

vraagstelling van dit onderzoek kan dan ook als volgt worden geformuleerd: wat waren de 

culturele grenzen – de geografische grenzen van de ‘mentale ruimte’ - van het Nederlandstalige 

katholicisme tussen 1830 en het einde van de negentiende eeuw? Tot op welke hoogte lag 

Nederland binnen de ‘mentale ruimte’ van de Vlaamse katholieken en, vice versa, in hoeverre 

maakte Vlaanderen deel uit van de culturele horizon van de Nederlandse katholieken? In De 

bronnen van het vaderland heeft Joep Leerssen laten zien dat de definitieve afbakening van de 

staatsgrenzen van Nederland en België in 1830-1839 een langzaam getouwtrek over de culturele 

grenzen van de Nederlanden met zich meebracht. Tot op zekere hoogte kan dit proces tot een 

oppositie van uitersten worden gereduceerd. In verband met de houding van het Nederlandse 

tegenover het Vlaamse culturele leven heeft de katholieke historicus L.J. Rogier betoogd “[…] dat 

er in Holland twee extreme opvattingen ten opzichte van Vlaanderen bestonden. De ene was 

identiek met een politiek toekomstvisioen van een met Holland herenigd Vlaanderen […]. De 

                                                         
5 L. Wils, ‘De Belgische revolutie en de natievorming’, in: Wetenschappelijke tijdingen (2001) LX, nr. 1, 4; vgl. ook 

Tollebeek, ‘Begreep Geyl de Vlamingen?’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (2009-

2010) 68-70 
6 B. Anderson, Imagined Communities (Londen/New York 20063 [1983]) 12-22. 
7 Wils, ‘De Belgische revolutie’, op.cit., 13. 
8 E.A. Gellner, Nations and nationalism (Oxford 1983), 37. 
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andere zag België als een vreemd land, waar het Frans de taal van nette mensen was en een aantal 

Nederlandse dialecten ten plattelande voortleefden ten behoeve van primitief verkeer.”9 Aan de 

ene kant zijn degenen te vinden die de culturele – en op langere termijn politieke – eenheid der 

Nederlanden voorstaan. Aan de andere kant degenen die het samenvallen van staatkundige en 

culturele grenzen onderschrijven en eerder de verschillen dan de raakvlakken tussen Noordelijke 

en Zuidelijke Nederlanden benadrukken. Recenter heeft Janssens ronduit van een “Noord-

Zuidkwestie” gesproken die hij tot overkoepelend interpretatief kader heeft verheven voor zijn 

onderzoek naar interactie en verwijdering van het Nederlandse en het Vlaamse literaire veld voor 

en na de Eerste Wereldoorlog.10 

Het bestaan van deze twee uitersten valt moeilijk te ontkennen, ook in verband met het 

hier voorgestelde onderzoek. Tegenover een Groot-Nederlander als Geyl stond een hele schaar 

aanhangers van de Klein-Nederlandse idee. Onder meer Blok en Colenbrander kondigden hun 

overtuiging aan dat de scheiding van de Nederlanden zowel in de zestiende als in de negentiende 

eeuw het gevolg was geweest van het bestaan van een verschillend saamhorigheidsbesef.11 In 

dezen toonden zij zich erfgenamen van een Klein-Nederlandse traditie die in de negentiende 

eeuw reeds door de orthodox-protestantse historicus en politicus G. Groen van Prinsterer en de 

Leidse hoogleraar en liberale historicus Robert Fruin uiteengezet was. Met die scheiding, zo 

verwoordde Colenbrander het, “begonnen [wij] een eigen volksbestaan waarvan wij de 

handhaving als eersten plicht gevoelen.”12 Dit betekent echter nog niet dat de aandacht voor de 

zuiderburen bij deze historici een laag peil bereikte. Colenbrander zelf kon moeilijk ontkennen 

dat de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden ook veel gemeenschappelijks hadden. Zijn 

Klein-Nederlandse positie belemmerde hem niet het nieuws van de ondertekening van het 

Nederlands-Belgisch verdrag van 1925 positief te ontvangen, en wel met het volgende argument: 

de twee landen mochten ook een apart ‘volksbestaan’ hebben, “doch met dit vast te stellen zijn 

wij van de Zuidelijke Nederlanden niet af”.13 

In België heeft vooral de groei van de Vlaamse Beweging voor een polarisering van de 

historische visie gezorgd. In de eerste helft van de twintigste eeuw toonde Henri Pirenne zich 

erfgenaam van een ‘patriottische’ historiografie die het directe product van de retoriek van 1830 

op historisch gebied was. Pirenne adopteerde een socio-economisch perspectief dat het bestaan 

van België volgens de grenzen van 1839 de facto ondergeschikt stelde aan het ontstaan door de 

eeuwen heen van een bredere Belgische Kulturnation die de veranderende politieke regimes en 

                                                         
9 L.J. Rogier, ‘De evolutie van Hollands visie op Vlaanderen’, in id., Herdenken en herzien. Verzamelde opstellen (Bilthoven 

1974) 313. 
10 J. Janssens, De weifelende ezel. Over Vlaamse identiteit en Nederlandse poëzie 1893-1925 (Nijmegen 2006) 8. 
11 N.C.F. van Sas, ‘Grote Verhalen en kleine lettertjes. 1830 in de Nederlandse geschiedschrijving’, in: P. Rietbergen, 

en T. Verschaffel (red.), De erfenis van 1830 (Leuven/Voorburg 2006) 53-74. 
12 H.T. Colenbrander, Nederland en België. Adviezen en opstellen uit de jaren 1919 en 1925-1927 (’s-Gravenhage 1927) 62. 
13 ibid.; het Belgisch-Nederlands traktaat van 1925 bevatte een voortzetting van enkele bepalingen die de Europese 

mogendheden in 1919 in Versailles hadden aangenomen en vriendschappelijkere verhoudingen tussen de twee 

landen op economisch gebied en ten aanzien van de soevereiniteit over de rivieren inluidden. In maart 1927, 

kennelijk na het verschijnen van Colenbranders geschrift, werd het verdrag echter door de Nederlandse Eerste 

Kamer verworpen, mede vanwege de risico’s die het inhield voor het prestige en de groei van de Rotterdamse haven, 

vgl. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België (Amsterdam 2001-2002) 6e dr., II, 57-58. 
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grenzen had weten te overleven.14 In het kader van deze visie was de betekenis van de Belgische 

Opstand te vinden in de ontluiking van een saamhorigheidsbesef onder de petite bourgeoisie in de 

gehele Zuidelijke Nederlanden, die sinds de late middeleeuwen en de Bourgondische tijd het 

kloppende hart van de ‘Belgische’ samenleving had gevormd.15 In dezen zette Pirenne een traditie 

voort die gebaseerd was op de mythe van de Zuidelijke Nederlanden als gebied dat na de 

Bourgondiërs eeuwenlang door vreemde heersers was bestuurd – de Spanjaarden, de 

Oostenrijkers, de Fransen en als laatsten de Nederlanders – tot zijn bevolking zich in 1830 onder 

leiding van de bourgeoisie vrij had weten te maken.16 De kracht van deze visie is ook na de 

Tweede Wereldoorlog voor inspiratie blijven zorgen. Jean Stengers en Lode Wils hebben, ieder 

met zijn eigen accenten, in 1830 een heropleving vastgesteld van een eerder ontstaan Belgisch 

bewustzijn dat zich reeds in 1798 ten tijde van de Brabantse Revolutie had gemanifesteerd en dat 

in fieri terugging tot de Bourgondische tijd en de splitsing van de Nederlanden aan het einde van 

de zestiende eeuw.17 Wel heeft Wils benadrukt dat het Belgische identificatiekader door toedoen 

van de Vlaamse Beweging in de loop van de negentiende eeuw niet onomstreden kon blijven. Er 

ontstond langzamerhand een Vlaams subnationaal gevoel dat in de twintigste eeuw 

nationalistische anti-Belgische trekken kreeg.18 Ook deze Vlaams-nationalistische traditie heeft 

overigens met de tijd een eigen historiografie ontwikkeld, waarvan Elias’ Geschiedenis van de 

Vlaamse Gedachte het omvangrijkste voorbeeld is.19 Het Vlaams-nationalistisch verhaal borduurt 

voort op de mythe van de ‘onderdrukte’ Zuidelijke Nederlanden maar ziet de Belgische staat met 

zijn Franstalige elite als de laatste van de onderdrukkers eerder dan de bevrijder, in dit geval de 

onderdrukker van een eeuwenoude ‘Vlaamse ziel’. 

Het opkomende Vlaamse bewustzijn sijpelde langzamerhand ook in Nederland door 

waardoor de Zuidelijke Nederlanden ook voor Nederlanders steeds meer de contouren van 

Vlaanderen en steeds minder die van België kregen. Deze ontwikkeling werd ongetwijfeld 

vergemakkelijkt door het groeiende gevoel van een Nederlandstalige cultuurgemeenschap dat 

vanaf de jaren 1840 geleidelijk voet aan de grond kreeg. De nauwer wordende verhoudingen 

tussen Nederlanders en Vlamingen en de culturele en mentale ruimte die daarmee gepaard gingen 

gelden hier als uitgangspunt van deze studie. Maar van exclusieve inkadering wil ik evenmin 

spreken. Het gaat er hier niet om “een gehechtheid aan de apartheid van de Vlaamse of de 

eenheid van de Nederlandse literatuur te demonstreren”, om Janssens’ bewoording even over te 

nemen, en des te minder een Groot-Nederlands kader dogmatisch te hanteren. Eerder is het zaak 

een aantal “attitudes” te reconstrueren die het culturele “grensverkeer hebben bevorderd en 

belemmerd”.20 Gelet op de toen nog sterke verwevenheid van Belgisch patriottisme en Vlaamse 

                                                         
14 De invloed van de Duitse historicus Karl Lamprecht op dit punt van Pirennes geschiedschrijving is eerder al 

benadrukt, vgl. G. Warland, ‘Henri Pirenne en Karl Lamprecht’s Kulturgeschichte. Intellectual transfer or théorie 

fumeuse?’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis – BTNG/RBHC (2011) XLI, nr. 3-4, 427-428. 
15 A. Verhulst, ‘Conclusion: l’actualité de Pirenne’, in: La fortune historiographique des thèses d’Henri Pirenne (Brussel 1986) 

152-153. 
16 J. Janssens, ‘De herdenking van 1830. Een Belgische, Brusselse, Waalse of Franstalige traditie?’, in: Rietbergen, en 

Verschaffel (red.), De erfenis van 1830, op.cit., 121-122. 
17 J. Stengers, Les racines de la Belgique jusqu’à la Révolution de 1830 (Bruxelles 2000) ; Wils, Van Clovis tot Happart: de lange 

weg van de naties in de Lage Landen (Leuven/Apeldoorn 1992). 
18 Wils, Van de Belgische naar de Vlaamse natie. Een geschiedenis van de Vlaamse Beweging (Leuven 2009). 
19 H.J. Elias, Geschiedenis van de Vlaamse gedachte (Antwerpen 1970-1971) 4 dln. 
20 Janssens, De weifelende ezel, op.cit., 12. 
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Beweging, zal ik indien nodig ook naar de Vlaamse en Nederlandse beeldvorming verwijzen rond 

het bestaan en de legitimiteit van het ‘gegeven’ België. 

Kortom, de negentiende eeuw zag het ontstaan van een aantal stromingen – Groot-

Nederlandse, Klein-Nederlandse, belgicistische en steeds duidelijker ook Vlaams-nationalistische 

– die alle een eigen kijk op de Nederlanden en hun geschiedenis veronderstelden, zonder dat ze, 

om uiteenlopende redenen, voor wederzijdse onverschilligheid pleitten. De gemeenschappelijke 

taal van Nederland en Vlaanderen, die onder Willem I voor het eerst het systematische karakter 

van een vernederlandsingsbeleid van onderwijs, justitie en openbaar bestuur had gekregen, heeft 

ervoor gezorgd dat Nederlandse schrijvers en kunstenaars potentieel toegang kregen tot een 

breder publiek en dat ze niet meer alleen via Franstalige media kennis konden nemen van 

Belgische debatten en daarop konden reageren. Tegelijkertijd heeft “het blote feit dat er vlak over 

de grens een volstrekt Nederlandstalige staat al sinds eeuwen niet zonder succes kon voortleven”, 

hun Vlaamse evenknieën vaak bij de noorderburen doen kijken in de hoop inspiratie en steun te 

vinden voor hun strijd tegen de toenemende verfransing.21  

In dit verband laat de bewondering van Le Sage ten Broek voor de o zo katholieke Belgen 

vermoeden dat de katholieke cultuur een eigen traject ontwikkelde om met de negentiende-

eeuwse dissonantie tussen staats- en cultuurgrenzen in de Nederlanden om te leren gaan. In zijn 

overzicht van de stereotypen waarmee België en Nederland doorgaans worden geassocieerd 

vermeldt Verschaffel immers de religieuze tegenstelling tussen het katholieke Zuiden en het 

overwegend calvinistische Noorden. Het gaat om een tegenstelling die dateert uit de tijd van de 

Opstand. Na de val van Antwerpen in 1585 raakten de Zuidelijke Nederlanden definitief in de 

handen van de Spaanse – en later de Oostenrijkse – Habsburgers waardoor het protestantisme 

uitgeroeid werd en de Contrareformatie hoogtij vierde. In het Noorden kwam een calvinistische 

elite aan de macht en de Gereformeerde Kerk gold als ‘heersende kerk’, die – hoewel geen 

staatskerk – het openbare leven domineerde. Katholieken werden gedoogd mits binnen 

schuilkerken en elke vertoning van rooms geloofsleven werd verboden. Slechts in de 

Generaliteitslanden – Noord-Brabant en Limburg – bleef de meerderheid van de bevolking 

katholiek, wat de Noord-Nederlandse perceptie van het katholicisme als iets typisch ‘zuidelijks’, 

en dus impliciet on-Nederlands, alleen maar versterkte.22  

Deze weliswaar onevenwichtige religieuze tweedeling ontstond in de zestiende eeuw maar 

is sindsdien herhaaldelijk gezien als de bron van alle andere culturele verschillen tussen het 

Noorden en het Zuiden: “Unlike the Dutch, who are mainly protestant and are therefore considered 

industrious, economical, austere and cautious, the catholic Belgians count as hedonists, given to abundant food and 

drink intake – a lifestyle often termed ‘Burgundian’.”23 Los van de meest folkloristische aspecten van 

deze retoriek – bierconsumptie en dergelijke – is juist de tegenstelling katholiek-calvinistisch als 

oorsprong van alle andere tegenstellingen het meest in het oog springende element. Zoals 

Verschaffel benadrukt, het gaat hier niet alleen om onderlinge beelden van de Nederlanders over 

de Belgen en andersom. De genoemde stereotypen zijn grotendeels geïnterioriseerd en zijn in de 

loop der eeuwen deel gaan uitmaken van het zelfbeeld – de ‘autostereotypen’ – van Noordelijke 

                                                         
21 Kossmann, ‘Eender en anders’, op.cit., 253. 
22 E. Krol, ‘Dutch’, in: M. Beller, en J. Leerssen, Imagology. The cultural construction and literary representation of national 

characters. A critical survey (Amsterdam/New York 2007) 143-144. 
23 T. Verschaffel, ‘Belgium’, in: ibid., 108-109. 
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en Zuidelijke Nederlanders.De katholieken waren in dit opzicht beslist niet de enigen, het is al 

gezegd, die tot de onderlinge beeldvorming in de Nederlanden bijdroegen. Maar het is wel te 

verwachten dat de katholieke cultuur een heel specifiek spanningsveld vormde tussen de twee 

uitersten van verlangen naar emancipatie binnen de staatkundige grenzen en de behoefte over 

deze zelfde grenzen heen te kijken in de hoop op samenwerking met geloofsgenoten. 

 

Imagologie 

Het is al duidelijk geworden dat de interne culturele verhoudingen in de Nederlanden voor een 

goed deel door de perceptie ervan, door een proces van interne beeldvorming, zijn bepaald. Het 

hermeneutische apparaat dat in dit onderzoek ingezet zal worden, vloeit in de kern voort uit wat 

de bestaande literatuur imagologie is gaan noemen. Hiermee wordt de reconstructie en de analyse 

van “the cultural construction and literary representation of national character” bedoeld, zoals de ondertitel 

van het repertoire van nationale stereotypen van Beller en Leerssen luidt.24 Nog voor hen had 

Rühling het begrip ‘beeld’ of ‘imago‘, dat het studieobject van de imagologie vormt, als volgt 

gedefinieerd: “Imagines von x sind eine Menge von zumindest teilweise logisch voneinander abhängigen 

Überzeugungen in Bezug auf x, die nach Ansicht der Person oder Gruppe von Personen, die diese Überzeugungen 

besitzt, x charakterisieren.”25  

De wortels van de “Imagines” zijn te herleiden tot de menselijke behoefte de wereld 

interpreteerbaar te maken door haar totaliteit in kleinere elementen te delen op basis van 

politieke, economische, sociale, geografische of religieuze factoren. Een aantal algemenere 

elementen die door de eeuwen heen gebruikt en besproken zijn, kunnen als ‘stereotypen’ worden 

geïdentificeerd. Het gaat om een aantal gestandardiseerde beelden over de eigen cultuur en de 

cultuur van de ‘Ander’ – positieve of negative “autostéréotypes” en “hétérostéréotypes”26 – die bepaalde 

onderlinge houdingen en verhoudingen rechtvaardigen. Dit zijn de voorwaarden die elke 

beeldvorming mogelijk maken: “Through their cognitive function, stereotypes predetermine our perception, 

generate projections, identifications and idealizations.”27  

Hugo Dyserinck kan met goede argumenten een van de vaders van de moderne 

imagologie worden genoemd. Hij ontkende de onmiskenbare nationalistische herkomst van de 

inventarisatie van ‘nationale karaktertrekken’ niet: wat tot diep in de twintigste eeuw 

Völkerpsychologie of Ethnopsychologie werd genoemd identificeerde Dyserinck als een van de directe 

voorvaderen van de imagologie. Desondanks moest deze discipline, na de gruwelen van twee 

wereldoorlogen, zich ont-ideologiseren om de verschillen tussen nationale culturen en 

‘volksgeesten’ als discours te gaan uitleggen en ze niet langer als onbetwistbare “Rasse-und-Seele-

Theorien” te verdedigen.28 Zijn Franse collega Jean-Marie Carré citerend, merkte Dyserinck op: 

“Die Kerngedanke des Buches [Carrés Les écrivains français et le mirage allemand (1947), RD] war im Grunde 

genommen die Relativität der “images” in Verbindung mit ihrer Beständigkeit, ihrer Macht und ihrer 

                                                         
24 Beller, en Leerssen, Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters, op.cit. 
25 L. Rühling, ‘‘Bilder vom Norden‘. Imagines, Stereotype und ihre Funktion’, in: A. Arndt et al. (red.), Imagologie des 

Nordens. Kulturelle Konstruktionen von Nördlichkeit in interdisziplinärer Perspektive (Frankfurt a.M. 2004) 279. 
26 G.L. Fink, ”Réflexions sur l’imagologie: Stéréotypes et réalités nationales dans une perspective franco-allemande”, 

in : Recherches germaniques (1993) XXIII, 17; Beller, en Leerssen, Imagology, op.cit., 13. 
27 ibid. 
28 H. Dyserinck, “Von Ethnopsychologie zu Ethnoimagologie. Über Entwicklung und mögliche Endbestimmung 

eines Schwerpunkts des ehemaligen Aachener Komparatistiksprogramms“, in: Neohelicon (2002) XXIX, nr. 1, 57-74. 
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Wirkungskraft”.29 Verder heeft de definitie van het ‘literaire veld’ waarop de imagoloog zich moest 

richten in de afgelopen decennia ook in Nederland een verruiming ondergaan. Onder invloed van 

Bourdieu’s institutionele cultuursociologie hebben Dorleijn en Van Rees vanaf de jaren 1990 

gepleit voor een heroriëntering van de literatuurstudies met verlating van een louter 

“tekstgerichte literatuurbeschrijving”30 en het scheppen van een conceptueel kader waarin het 

‘literaire’ als ‘subveld’ van het bredere ‘culturele veld’ wordt beschouwd. Dit impliceert een switch 

van het literatuuronderzoek van een “specifiek literaire – ergocentrische – bestudering van 

literatuur”31 naar studies over “actoren die zich bezighouden met de productie, distributie, 

promotie en consumptie van symbolische goederen en praktijken”, ook “op het terrein van 

cultuur, kunst, religie enzovoort”.32 Meer in het algemeen dient er te worden benadrukt dat het 

‘culturele veld’ evenmin hermetisch afgesloten is, maar op zijn beurt “ingebed [ligt] in de 

samenleving, […] naast […] de politieke, de economische en de sociale sfeer” die in steeds 

variërende wisselwerking staan met de culturele.33 Uit de hoek van de historische letterkunde 

heeft Leerssen recentelijker – eveneens met begripsverruiming op het oog - naar Giovan Battista 

Vico verwezen die literatuur als filologia definieerde en deze interpreteerde als “de bestudering van 

menselijke cultuur en zingeving, met deelgebieden als de taal, de mythologie, het recht, de poëzie 

en de geschiedenis.”34 De redacteurs van de bundel Imagologie des Nordens hebben eenzelfde koers 

gevaren door interdisciplinariteit als een essentiële voorwaarde voor elk imagologisch onderzoek 

te beschouwen.35 

In een radicalere vorm krijgen stereotypen de gedaante van oppositie. Het is het geval van 

de totale tegenstelling tussen ‘Ik’ of ‘Wij’ en ‘de Ander’ die onder meer in de inmiddels klassieke 

studies van Said en Todorov naar voren komt. In Orientalism onderzocht Said de retorische 

strategieën die West-Europeanen – letterkundigen, historici, geografen evenzeer als politici – 

inzetten om tot de ‘ziel’ van de volkeren van het Midden-Oosten door te dringen. Het was een 

poging tot begrip, maar nog meer een poging tot afbakening en controle die gepaard ging met de 

kolonisering van diezelfde volkeren.36 Dezelfde opvattingen zijn ook in Todorovs La découverte de 

l’Amérique aan te treffen, waar de eerste ontmoetingen tussen Spaanse conquistadores en autochtone 

indianenbevolkingen in de Amerika’s worden gereconstrueerd in hun kenmerken en in hun, 

veelal fatale, gevolgen. Ook in dit geval was er sprake van retorische strategieën die de haast 

onbegrijpelijke Ander toch bevattelijk moesten maken en tegelijkertijd de kolonisering van de 

Nieuwe Wereld moesten rechtvaardigen.37 

De ontwikkeling van de interne beeldvorming in de Nederlanden is eveneens op 

retorische middelen gebaseerd waarmee de ‘Nederlander’ en de ‘Belg’ (of de ‘Vlaming’) elkaar in 

                                                         
29 ibid., 65. 
30 G.J. Dorleijn, en C.J. van Rees (red.), Literatuuropvattingen in het perspectief van het literaire veld (Den Haag 1999) 6 
31 ibid. 
32 eid. (red.), De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000 (Nijmegen 2006) 16 
33 ibid., 16-17 
34 J. Leerssen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland 1806-1890 (Nijmegen 2006) 13. 
35 Arndt et al., “Vorwort der Herausgeber“, in id. (red.), Imagologie des Nordens, op.cit., 5; op de noodzaak tot 

interdisciplinariteit wordt de nadruk gelegd ook door B. Kortländer, ‘Begrenzung – Entgrenzung. Kultur- und 

Wissenschaftstransfer in Europa‘, in L. Jordan, en B. Kortländer (red.), Nationale Grenzen und internationaler Austausch. 

Studien zum Kultur- und Wissenschaftstransfer in Europa (Tübingen 1995) 11. 
36 E. Said, Orientalism (New York 1978). 
37 T. Todorov, La conquête de l’Amérique. La question de l’autre (Parijs 1982). 
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het eigen wereldbeeld proberen te plaatsen om zodoende elkaar te begrijpen. Toch kan in het 

geval van de Nederlanden niet van een zelfde radicale alteriteit worden gesproken. Om Dyserinck 

te volgen, kan men zeggen dat het imagologische onderzoek het Europese continent als 

hoofdobject heeft, vanwege de specifieke combinatie van argumentatiestrategieën en nationale 

gevoelens die zich in dit deel van de wereld in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelden en 

die veelal gepaard gingen met differentatiestrategieën en onderlinge beeldvorming onder ‘half 

onbekenden’.38 Terwijl de studies van Said en Todorov voornamelijk gericht waren op uitingen 

van eurocentrisme en gevallen van ontmoetingen/botsingen tussen Europeanen en volkeren uit 

andere werelddelen39, eist een onderzoek dat intra-Europese stereotypen behandelt, dat men 

rekening houdt met de combinatie van onderlinge herkenning en ontkenning die de Europese 

geschiedenis doorkruist. Met andere woorden, de retorische strategieën en de cognitieve 

behoeften die daar aan de basis van liggen, komen overeen met die van de eerste conquistadores of 

van de oriëntalisten. Toch vertoont het proces van image forming dat zich in Europa – en in de 

Nederlanden – heeft voorgedaan specifieke trekken die het onderscheiden van de ontmoetingen 

en botsingen tussen voor elkaar volledig vreemde Anderen, van wie het beeld grotendeels van nul 

af gevormd moest worden, en die eerder doen denken aan een spiegelpaleis van elkaar 

reflecterende en aanvullende beelden.40 

De toepassing van deze ‘stereotypen’ in een coherente beeldvorming van de eigen cultuur 

en die van ‘de Ander’ is een bezigheid geweest die het best op microniveau – van “sehr genauer 

empirischen Einzelstudien”41 – onderzocht wordt. De ‘historische typologie’42 die hieruit voortvloeit 

biedt de kans om de evolutie en de toepassing van ‘stereotypen’ in de loop van de tijd en in het 

kader van verschillende contexten en biografieën te achterhalen. De perceptie die door deze 

beelden wordt gevoed zegt namelijk veel meer over de persoon die ze koestert dan over de 

cultuur van het land of de streek waarnaar ze verwijzen, met als resultaat een grote variëteit van 

posities die niet altijd als onderlinge tegenpolen, als ‘uitersten’, vallen te categoriseren. Ook in het 

geval van de interne imagologie in de Nederlanden moet men rekening houden met een breed 

‘grijs gebied’ tussen de uitersten van ‘toe-eigening’ en ‘onteigening’.43 

Deze constatering lijkt bevestigd te worden door de recente poging tot inventarisering 

van de gemeenschappelijke lieux de mémoire die de erfenis van een gedeeld verleden in de 

Nederlanden belichamen.44 Dat dit gebeurde nadat ook de Nederlandse en Belgische 

herinneringsoorden apart waren geïnventariseerd bevestigt eens te meer het “tuchteloos” karakter 

                                                         
38 Dyserinck, “Von Ethnopsychologie”, op.cit., 67. 
39 Said, Orientalism, op.cit., 11; Todorov, La conquête, op.cit., 12. 
40 Leerssen, Spiegelpaleis Europa. Europese cultuur als mythe en beeldvorming (Nijmegen 2011); T. Verschaffel, ‘Spiegelpaleis. 

Belgische zelfbeelden en Belgische beelden van Nederland’, in: Rietbergen, en Verschaffel (red.), De erfenis van 1830, 

op.cit. wordt het woord ‘spiegelpaleis’ specifiek naar aanleiding van de interne beeldvorming in de Nederlanden 

gebruikt. 
41 Rühling, ‘‘Bilder vom Norden‘‘, op.cit., 281. 
42 ibid. 
43 Jordan, en Kortländer, Nationale Grenzen, op.cit., 51-160; W. Frijhoff, ‘Toeëigening: van bezitsdrang naar 

betekenisgeving’, in: Trajecta (1997) VI, 99-118. 
44 J. Tollebeek, en H. te Velde (red.), Het geheugen van de Lage Landen (Rekkem 2009). 
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van de gemeenschappelijke herinnering.45 Van een echte en hechte gemeenschappelijke 

geschiedenis is nauwelijks sprake, wel van een gedeeld erfgoed waarop Nederlanders en Belgen 

casu quo Vlamingen een complementaire visie bezitten: “[…] een dergelijk gemeenschappelijk 

verleden voor Nederland en Vlaanderen samen heeft in ieder geval nooit bestaan. Daar staat 

tegenover dat alleen de lange discussie over de banden tussen de twee gebieden op zichzelf al 

studie van contacten en herinneringen rechtvaardigt.”46 Een paar alinea’s eerder hadden 

Tollebeek en Te Velde de relatie van Vlaanderen en Nederland, met woorden die tot de 

verbeelding spreken, als volgt getypeerd: “Maar misschien is de relatie tussen Nederland en 

Vlaanderen toch overwegend die van buren […] Toch gaat het hier wel om bijzondere buren. Ze 

hebben namelijk ook iets van familie.”47 Het beeld van ‘de Buren’, “eender en anders, 

verschillend maar evenwijdig”48, plaatst zich halverwege Saids en Todorovs uitersten van radicaal 

‘Anderen’ en veronderstelt een zekere familiariteit met elkaars verleden en cultureel leven dat dan 

ook in een meer geschakeerde onderlinge beeldvorming resulteert. Het beeld van twee ‘Buren’ 

veronderstelt geenszins een vast eenheids- of tweeheidsbeeld, eerder een permanente – half 

spontane, half gedwongen – aandacht voor elkaar. Het doelt niet op een onevenwichtige 

machtsverhouding zoals in de tegenstelling ‘Wij’ vs. ‘de Ander’, maar ook niet op een eenheid, 

noch in vorm van het amalgaam dat een Willem I had getheoretiseerd, noch in het etnische 

staatsverband waarvan een Pieter Geyl zo hardnekkig had gedroomd. 

 

Regionalisme, stadspatriottisme en lokalisme 

De dualiteit Nederland-Vlaanderen groeide in de negentiende eeuw tot het nationale 

referentiekader van waaruit men naar de interne verhoudingen tussen de Nederlanden ging 

kijken. Toch kunnen deze nationale identificatiepatronen niet als exclusief en alomvattend 

worden gezien. Regelmatig werd er ook ruimte geschapen voor visies die een gewest binnen de 

Nederlanden, doorgaans in zijn historische, laatmiddeleeuwse grenzen, als bakermat van het hele 

taalgebied poneerden. Het bekendste geval is de West-Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle die 

een beeld uitlijnde van de taal en de cultuur in de Nederlanden dat zich onttrok aan dichotomieën 

zoals Groot- vs. Klein-Nederland. Er kan doorgaans van een regionalistische visie op de 

Nederlanden worden gesproken, die vooral maar niet exclusief in Vlaanderen werd geuit, waarin 

men in het heden sporen meende waar te nemen van de ‘zeden’, de cultuur, van de oude 

Zeventien Provinciën onder het Bourgondisch bewind ten tijde van Karel V. 

Regionale identiteiten – net als alle niet nationale identiteiten - stellen de onderzoeker 

voor het probleem van hun compatibiliteit met nationale identificatiepatronen. Met Andersons 

werk over verbeelde gemeenschappen (imagined communities) en nog sterker met dat van Hobsbawm en 

Ranger over de “invention of tradition” is de natie als een discursieve constructie gedefinieerd die 

van haar sacraliteit is ontdaan zonder dat haar belang en haar effecten in de politieke en culturele 

                                                         
45 Kossmann, Een tuchteloos probleem. De natie in de Nederlanden. Leuven: Davidsfonds, 1994; H.W. van den Doel et al. 

(red.), Plaatsen van herinnering (Amsterdam 2005-2007) 4 dln.; J. Tollebeek et al. (red.), België. Een parcours van herinnering 

(Amsterdam 2008) 2 dln. 
46 H. te Velde, en J. Tollebeek, ‘Het nationalisme voorbij. Bij wijze van inleiding’, in: Tollebeek, en Te Velde (red.), 

Het geheugen, op.cit., 7. 
47 ibid., 6. 
48 Kossmann, ‘Eender en anders’, op.cit., 252. 
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geschiedenis ontkend worden.49 Er is echter opgemerkt dat Andersons perspectief de indruk wekt 

dat het proces van nationale identificaties een historisch unicum is en bovendien een monolithisch 

karakter vertoont. Brubaker heeft daarentegen betoogd dat het belang van de nationale cultuur 

niet zozeer in haar exclusiviteit zit maar vooral in haar karakter van “category of practice”, van 

identificatiepatroon dat ook op andere – lagere - niveaus ingezet kon worden.50 Het gaat om een 

forma mentis die evengoed kan bijdrage tot regionale identificatieprocessen. 

Het regionalisme in zijn “composante culturelle, et plus spécifiquement littéraire”, dat vooral rond 

1900 zijn hoogtepunt bereikte maar waarvoor het fundament reeds in de decennia daarvoor 

gelegd was, heeft doorgaans vooral wat Frankrijk en nog meer Duitsland betreft de aandacht van 

de wetenschap getrokken. In beide gevallen is opgemerkt dat het regionalisme dikwijls een 

anticentralistische houding betekende.51 Door zich te verzetten tegen het idee van een culturele 

(nationale) eenheid wilden regionalisten ook het belang van ‘culturele hoofdsteden’ ontkrachten. 

De moeilijke verhouding tussen Parijs en province in Frankrijk of tussen Pruisen en Rijnland zijn 

duidelijke voorbeelden van deze tendensen. 

Noties van Heimat en Volksgeist zijn onlosmakelijk verbonden met de notie van ‘Duitse 

cultuur’ die juist in haar regionale verscheidenheid haar grondslag heeft gevonden.52 Een begrip 

als Heimat, waaraan de gebroeders Grimm diepe wortels in de Duitse cultuur toeschreven53, is 

moeilijk te vertalen binnen andere culturele grenzen. Toch hebben ook Franse filosofen en 

historici soortgelijke denkbeelden geuit. Montesquieu had reeds in de achttiende eeuw in L’esprit 

des lois de overtuiging geformuleerd dat culturele grenzen bepaald werden door verschillen in 

klimaat en milieu. In dezen werd hij een eeuw later door de historicus Hippolyte Taine gevolgd 

toen deze het belang van “race, milieu et moment” benadrukte.54 De verschillen binnen eenzelfde 

land zorgden er snel voor dat ook de regionale verschillen in het beeld werden opgenomen. De 

Volksgeist was dus niet alleen de geest van een heel nationaal volk, maar betekende eveneens dat 

iedere streek of regio een eigen specificiteit had, die uiting moest vinden in de literatuur, de 

kunsten en de geschiedschrijving.55 Storm heeft benadrukt dat deze opvattingen niet als 

tegenstrijdig met het bestaan van een nationale cultuur moeten worden gezien. Het regionalisme, 

“the movement that promoted the study, construction and reinforcement of regional identity”, was veelal op 

organicistische opvattingen gefundeerd: “[…] each region had its own ‘genius’ and […] all regions 

combined constituted the national spirit. […]  The nation was seen as a body and the regions as its organs.”56 

                                                         
49 Anderson, Imagined Communities, op.cit.; E. Hobsbawm, en T. Ranger, The Invention of Tradition (Cambridge 1983). 
50 R. Brubaker, Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe (Cambridge 1996) 10, 21; C. 

Applegate, ‘A Europe of Regions’, in M. Keating (red.), Regions and Regionalism in Europe (Cheltenham/Northampton 

2004) 146. 
51 A.M. Thiesse, Ecrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la Belle Epoque et la Libération 

(Parijs 1991) 10-11 ; E. Storm, The Culture of Regionalism. Art, architecture and international exhibitions in France, Germany 

and Spain, 1890-1939 (Manchester/New York 2010) 5. 
52 Applegate, A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat (Berkeley 1990) 4. 
53 ibid., 7 
54 D.N. Livingstone, ‘Race, space and moral climatology: notes toward a genealogy’, in N.C. Johnson, Culture and 

Society. Critical Essays in Human Geography (Aldershot/Burlington 2008) 435; Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een 

cultuurhistorische schets (Amsterdam 1999) 44; Storm, The Culture of Regionalism, op.cit., 8. 
55 Leerssen, Nationaal denken, op.cit., 60-61; Storm, The Culture of Regionalism, op.cit., 8. 
56 ibid. 
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Regionalisme en nationalisme bevredigen dezelfde cognitieve behoefte: ze bakenen de wereld af 

en bieden de kans om er grip op te krijgen. 

In dit onderzoek zal dan ook ruim aandacht worden besteed aan de toepassing van deze 

organicistische denkbeelden in de Nederlanden in de mate waarin ze ook buiten de eigen regio 

van invloed bleken te zijn en zodoende een bijdrage leverden aan de herdefinitie en 

herafbakening van de nationale identiteit en haar culturele grenzen. Volgens anticentralistische 

denkbeelden, zoals ze in Gezelle of Jan Willem Brouwers gevonden worden, kon een 

Nederlandstalige cultuur slechts blijven bestaan en nieuwe hoogtepunten bereiken door inzet van 

dialectische taalelementen die elkaar aanvullen eerder dan beconcurreren. Zonder dat de 

staatsgrenzen ooit ter discussies werden gebracht, kreeg ook het verleden van de Nederlanden bij 

sommigen een duidelijk regionalistisch karakter en “their attention shifted from a distant past, in which 

the roots of regional and national identity were to be found, to the current cultural and natural patrimony that 

distinguished their region from the rest of the nation.”57 De culturele geschiedenis van de Nederlanden, als 

geheel niet minder dan zijn onderdelen, kreeg dus “local roots” die haar sterker want dichterbij 

moesten maken.  

De nationale verbeelde gemeenschap werd zichtbaarder en dus concreter wanneer ze in 

regionale termen gesteld werd. Er is dus sprake van een continuïteit van identificatieniveaus 

waarvan het lagere niveau gedeeltelijk als versterking van het hogere dient. In veel gevallen 

bestaat om dezelfde reden naast een nationale en een regionale identiteit ook een ander 

(geografisch gebonden) referentiepunt: de stad. Pelgrom heeft in zijn proefschrift Storie italiane 

betoogd dat de verering van de “virtù cittadine” – de stadsdeugden -  en “de annalen van de eigen 

stad […] als een belangrijke, zo niet de belangrijkste leverancier van onderwerpen [golden]” voor 

de Italiaanse eenwording.58 Mits open gedefinieerd als overtuiging dat een specifieke stad een 

unieke en essentiële rol heeft gespeeld in het totstandbrengen van een hele culturele natie, kan 

men ook voor de negentiende-eeuwse Nederlanden van een soortgelijk ‘stadspatriottisme’ 

spreken. De verering van Brugge in neogotische kringen als bakermat van West-Vlaanderen (en 

van de hele middeleeuwse Nederlanden) of de focus op Amsterdam als hoofdstad van Holland - 

en dus, metonymisch, van de provincie die in de Gouden Eeuw de fakkel van de 

Nederlandstalige cultuur brandend hield - zijn er duidelijke voorbeelden van. Er was sprake van 

een stedelijke trots die in historische vorm werd gegoten in de strijd om na te gaan niet alleen 

welke streek maar eveneens welke provinciale hoofdstad het meest haar stempel had gedrukt op 

de Nederlandse cultuur. Ook in dit geval was er dus sprake van een verering van de lokale 

context ter grotere verering van de hele nationale cultuur. In het vervolg zal wel eens gebruik 

worden gemaakt van de parapluterm ‘lokalisme’ – die afgeleid is van het “lokaalpatriottisme” van 

Pelgrom59 en de door Applegate aangehaalde “locality”60 - als algemene verwijzing naar de 

opvattingen die de nationale cultuur als het naast elkaar leven van lokale – stedelijke al dan niet 

regionale61 – taal- en letterkundige, kunstzinnige of historische elementen definiëren. 

                                                         
57 ibid., 10. 
58 A.R. Pelgrom, Storie italiane. Romantische geschiedcultuur tussen stedelijke traditie en nationaal besef: Milaan en Florence, 1800-

1848. Proefschrift (Groningen 2011) 23. 
59 ibid., 28. 
60 Applegate, ‘A Europe of Regions’, op.cit., 151, 153. 
61 ‘Regionaal’ en ‘regionalisme’ zijn boven ‘provinciaal’ en ‘provincialisme’ verkozen om aan de negatieve bijbetekenis 

van deze te ontkomen. 
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De positie van Vlaamse en Nederlandse katholieken na 1830: twee historiografische 

debatten 

Belgische katholieken namen actief deel aan de Revolutie van 1830 en in die strijd 

onderscheidden ook veel geestelijken zich door het propageren van anti-orangistische gevoelens 

die wel eens gepaard gingen met de topos van Nederland als broeinest van protestantisme. Hoewel 

anti-orangistische retoriek in het pasgeboren België systematisch werd ingezet in het publieke 

discours om de legitimiteit van het nieuwe land te versterken, was de combinatie van anti-

Nederlandse en anti-protestantse retoriek een typisch katholieke mix. Dankzij deze ‘patriottische’ 

rol kreeg het katholicisme een prominente positie in het leven van de nieuwe staat. De Belgische 

grondwet van 1831 erkende dan ook de scheiding van Kerk en Staat, waardoor de Kerk de totale 

vrijheid kreeg om haar activiteiten te ontplooien, en gunde de Kerk de grootste vrijheid in 

spirituele en onderwijszaken. Dit resulteerde eveneens in een sterke invloed van het katholicisme 

op het maatschappelijke en culturele leven. 

De prille Vlaamse Beweging vond haar oorsprong in Gent, in de kring rond Jan Frans 

Willems, die als ‘liberaal’ de geschiedenisboeken is ingegaan, maar telde ook een kleine katholieke 

voorhoede waarvan de Leuvense professor en priester Jan Baptist David de animator werd. In de 

loop van de tijd wist de katholieke Vlaamse Beweging een samenhangend discours op te bouwen 

waarin verering van taal en katholicisme als onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen 

werden gezien die samen een wezenlijke barrière vormden tegen de verfransing en ter 

bescherming van de Belgische ‘zeden’. De groeiende aandacht voor de ‘volkstaal’ als anti-Frans 

element en als historisch fundament van Vlaanderen en van heel België zorgden binnen de 

katholieke vleugel van de opkomende Vlaamse Beweging voor een polarisering tussen 

tegenstanders – de zogenaamde ‘particularisten’ – en voorstanders van culturele samenwerking 

met de noorderburen, twee posities die dan ook twee uiteenlopende ‘Nederlandbeelden’ 

veronderstelden. 

In het onderstrepen van de rol van Vlaanderen en het Vlaamse volk als grens tegen de 

verderfelijke Franse – en steeds meer Franstalige – cultuur kreeg het katholieke discours veel 

sneller dan het liberale een samenhangend karakter. Het onderzoek naar de verwevenheid van 

katholicisme en flamingantisme is dan ook een vaak bewandeld onderzoekspad geweest, in het 

bijzonder door Lode Wils.62 Het moet overigens worden vermeld dat deze trend ook bij niet 

nationalistische historici niet onomstreden is gebleven. Van Velthoven heeft onder anderen het 

bijna exclusieve verband tussen katholicisme en Vlaamse Beweging bekritiseerd dat zo centraal 

staat in Wils’ productie. Ook liberalen en socialisten wisten een eigen Vlaams discours te 

ontwikkelen en zodoende bij te dragen aan het Vlaamse bewustzijn. Deze constatering heeft 

ertoe geleid dat in recenter onderzoek “de nadruk […] minder [lag] op de strijd tussen 

ideologieën dan wel op de interne machtsstrijd” van iedere stroming.63 De aandacht is dus in 

mindere mate gericht op de ideologische strijd tussen katholieken, liberalen en socialisten en is in 

toenemende mate verschoven naar de interne dynamiek – hun organisatie en ideologische 

                                                         
62 Vgl. onder (veel) meer, Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging. Geschiedenis van het Davidsfonds (Leuven 1977-1989) 3 dln. 
63 H. van Velthoven, Waarheen met België? Van taalstrijd tot communautaire conflicten (Brussel 2011), 37-41; de bekendste 

voorbeelden van deze evolutie van het historisch onderzoek in Vlaanderen zijn H. de Smaele, Rechts Vlaanderen. 

Religie en stemgedrag in negentiende-eeuws België (Leuven 2009), en M. van Ginderachter, Het rode vaderland. De vergeten 

geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WOI (Tielt 2005). 
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discours - van de verschillende zuilen, zonder benadrukking van eender welke geprivilegieerde 

verhouding tussen de Vlaamse Beweging en de ene levensbeschouwing boven de andere. Hoewel 

bovenal naar de partijpolitieke geschiedenis verwijzend, kan een soortgelijk pleidooi voor minder 

intra-Vlaamse vergelijkingen en meer focus op één levensbeschouwing ongetwijfeld ook voor 

cultuurhistorisch onderzoek gelden. Een keuze die op haar beurt kansen biedt om verbanden te 

leggen en vergelijkingen te trekken met geestverwanten in aangrenzende landen of binnen het 

gemeenschappelijk Nederlands taalgebied. 

 

Geheel anders lag de historische situatie in Nederland, die dan ook in andere historiografische 

debatten is weerspiegeld. Wat het meest in het oog springt is waarschijnlijk de uiteenlopende 

maatschappelijke positie van katholieken in het Noorden. In vergelijking met België kregen ze pas 

in 1795-1796 volledige burgerrechten en dan nog slechts ten gevolge van de Bataafse Revolutie, 

die het principe van gelijkheid van mens en burger, volgens de leuzen van de Franse Revolutie, 

ook in de Lage Landen invoerde. Het ging echter om een louter juridische maatregel die een 

einde maakte aan de schuilkerken en de katholieken opnieuw onderdeel liet worden van het 

straatbeeld maar op korte termijn geen sociale en culturele gelijkstelling meebracht. Bovendien 

werd de grondwettelijke vrijheid ook later bevestigd, onder meer in de grondwet van 1814-1815, 

maar niet altijd meteen in expliciete uitvoerende maatregelen vertaald.  

De hele geschiedenis van het Nederlandse katholicisme in de negentiende eeuw is dan 

ook getypeerd als een emancipatiegeschiedenis. Niet iedereen is het hier overigens volkomen over 

eens. Het is vooral de vraag hoe een term als ‘emancipatie’ gedefinieerd moet worden. 

Bornewasser heeft benadrukt dat de zogenaamde ‘katholieke emancipatie’ om de beurt een strijd 

om gelijkheid en een kamp om vrijheid is geweest, twee principes die ondanks de invoering van 

de ‘rechten van mens en burger’ slechts met moeite in praktijk werden gebracht.64 In beide 

gevallen werd er op verschillende fronten gevochten, maar altijd met een gemeenschappelijk doel: 

de sociale emancipatie van de katholieken, die in de praktijk hun “naar getalsterkte evenredige” 

aanwezigheid in de sociale, economische, politieke, culturele structuren moest betekenen.65 In 

deze visie geldt emancipatie als een langdurig en veelzijdig proces.  

Bornewassers promotor, de Nijmeegse hoogleraar L.J. Rogier, had reeds in de jaren 1950 

bezwaar aangetekend tegen deze historiografische trend, waarvan G. Gorris met zijn biografieën 

van katholieke voormannen in de eerste helft van de twintigste eeuw de bekendste 

vertegenwoordiger was.66 Voor hem was emancipatie “een momentaan gebeuren” dat “werd 

voltrokken in de Bataafse Revolutie van 1795”.67 Emancipatie als louter juridisch – of sterker 

nog, grondwettelijk – proces waardoor katholieken van tweederangs- tot volwaardige burgers van 

Nederland evolueerden. Wat die emancipatie teweegbracht wilde Rogier liever ‘herleving’ 

noemen, zoals bijvoorbeeld in In vrijheid herboren (1953) en Katholieke herleving (1956). Herleving 

duidt op “een moeizaam proces”, “een evolutie, die in onze dagen [deze woorden schreef hij in 

                                                         
64 J.A. Bornewasser, ‘De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland’, in: id., Kerkelijk verleden in 

een wereldlijke context (Amsterdam 1989) 265. 
65 ibid., 280. 
66 G.C.W. Gorris, J.G. le Sage ten Broek en de eerste faze van de emancipatie der katholieken (Amsterdam 1947-1949) 2 dln. 
67 Rogier, ‘Evolutie van het cultuurbegrip der Nederlandse katholieken in de nieuwste geschiedenis’, in id., Herdenken 

en herzien, op.cit., 132. 
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1974, RD] tot een misschien wat overspannen voltooiing is geraakt.”68 Het onderscheid tussen 

wettelijk en werkelijk land heeft zeker voordelen. Zo maakt het bijvoorbeeld duidelijk wat het 

(juridisch) kader is geweest dat de maatschappelijke en culturele ontplooiing van het Nederlandse 

katholicisme in de negentiende eeuw mogelijk maakte. Helemaal bevredigend is Rogiers 

woordkeuze echter niet. ‘Herleving’ geldt voornamelijk als tegenbeeld van het “verval”69 van het 

katholicisme ten tijde van de Republiek, maar veronderstelt tegelijkertijd het zich opnieuw 

manifesteren van het roomse geloofsleven na drie eeuwen onderbreking. De wil van negentiende-

eeuwse katholieken om de draad van de geschiedenis opnieuw op te pakken komt in de term 

‘herleving’ duidelijk naar voren, maar zodoende loopt men het risico de onvermijdelijke 

historische verschillen tussen het Nederlandse katholicisme van vóór respectievelijk ná de 

‘eeuwen der schuilkerken’, het feit dat de her-leving eerder nieuw–bouw was dan een gewoon her-

bouw, van ondergeschikte orde te beschouwen. Niet toevallig is de term ‘herleving’ – weliswaar 

naar model van het terminologisch gezien meer succesvolle protestantse ‘Reveil’ gesmeed70 - een 

Rogieriaanse hapax gebleven die door andere wetenschappers nauwelijks is overgenomen. 

Hierdoor blijft het probleem van de vaagheid van het begrip ‘emancipatie’ à la Bornewasser toch 

nog onopgelost. Of wellicht spreekt deze vaagheid juist in zijn voordeel. 

Een andere insteek kiest Raedts met zijn voorkeur voor ‘integratie’, zoals in zijn artikel 

‘Tussen Rome en Den Haag’ (1996) en recenter ook nog in De ontdekking van de Middeleeuwen 

(2012).71 Zoals de ondertitel van het artikel uit 1996 duidelijk maakt, duidt deze term op “de 

integratie van de Nederlandse katholieken in kerk en staat”.72 Het gaat niet alleen om de 

emancipatorische heropleving van het Nederlandse katholicisme in eigen land, maar ook om de 

positiebepaling ervan op twee meeromvattende niveaus. Aan de ene kant, de aanvaarding door de 

andersdenkende elite – liberalen en protestanten – van het katholicisme als volwaardig onderdeel 

van de Nederlandse samenleving. Aan de andere kant, de integratie van de Nederlandse Kerk in 

het kader van het internationaal katholicisme. Tot 1908, benadrukt Raedts, bleef de Nederlandse 

kerkprovincie onder direct toezicht van de Romeinse congregatie De Propaganda Fide, enigszins 

halverwege tussen haar eerdere stadium van missiegebied en een pas in de twintigste eeuw 

bereikte organisatorische en herderlijke volwaardigheid. De gevoelige verhoudingen tussen Rome 

en Utrecht, die in de afgelopen jaren door De Valk uitvoerig onder de loep zijn genomen73, laten 

zien dat het Nederlandse katholicisme ook buiten de Nederlandse grenzen een eigen stem moest 

weten te vinden. Tegelijkertijd moesten de Romeinse autoriteiten zich op hun beurt beraden over 
                                                         
68 ibid. 
69 ‘Verval’ is niet toevallig de titel van het openingshoofdstuk in zowel L.J. Rogier, en N. de Rooy, In vrijheid herboren. 

Katholiek Nederland 1853-1953 (’s-Gravenhage 1953) 9-20, als Rogier, Katholieke herleving. Geschiedenis van Katholiek 

Nederland sinds 1853 (’s-Gravenhage 1962) 7-10. 
70 Naar het ‘katholiek Reveil’ als heropleving van de gotische bouwvormen met ideologisch-ultramontaanse strekking 

verwijst bv. J. de Maeyer, ‘Katholiek Reveil, Kerk en kunst’, in: P.A.M. Geurts et. al. (red.), J.A. Alberdingk Thijm 

1820-1889. Erflater van de negentiende eeuw (Baarn 1992) 81-100; in deze keuzes is er vermoedelijk ook sprake van 

invloed vanuit het internationale wetenschappelijk debat, waarin met regelmaat gesproken wordt van Catholic revival 

en renouveau catholique. 
71 P. Raedts, De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie (Amsterdam 2011) 249-261 
72 id., ‘Tussen Rome en Den Haag: de integratie van de Nederlandse katholieken in kerk en staat’, in: H. te Velde, en 

H. Verhage (red.), De eenheid en de delen. Zuilvorming, onderwijs en natievorming in Nederland 1850-1900 (Amsterdam 1996) 

29-44. 
73 Vgl. onder meer J.P. de Valk, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands 
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de positie en de toekomst van de voormalige Hollandse Zending. Integratie veronderstelt dan 

ook een ‘tweerichtingsverkeer’. Het ging erom een eigen katholieke stem in Nederland en een 

eigen Nederlandse stem in Rome te laten horen. Maar eveneens ging het om het vinden van 

Nederlandse en Vaticaanse goedgunstige oren. 

Het woord ‘inculturatie’ is in veel opzichten een variatie op het thema ‘integratie’. In 1989 

heeft Rietbergen in de bundel J.A. Alberdingk Thijm. Een erflater van de negentiende eeuw, ter 

herdenking van het overlijden van Thijm honderd jaar eerder, een pleidooi gehouden voor de 

invoering in het wetenschappelijke debat van het begrip ‘inculturatie’ om naar de integratie van 

katholicisme en katholieken in het kader van de Nederlandse cultuur te verwijzen.74 In 2001 heeft 

Leuker gevolg gegeven aan deze oproep door inculturatie als interpretatiekader te kiezen in haar 

als Habilitationsschrift geschreven Künstler als Helden und Heilige waarin ze de mythes rond de 

Muyderkring, Vondel en Maria Tesselschade Roemers in J.A. Alberdingk Thijms historiserende 

proza behandelt. Met “Katholische Inkulturation” bedoelt ze “Thijms Engagement für die (Re-

)Konstruktion katholischer Kultur und ihre Integration in die nationale Kultur.”75 

Het begrip ‘inculturatie‘ stamt uit de antropologie en is vanaf de jaren 1970 populair 

geworden in de katholieke theologie, voornamelijk op het gebied van de missionary studies en naar 

aanleiding van de oecumenische beweging.76 Uitgangspunt is dat “the Christian tradition is the 

accumulating result of the continual adaptation of Christian Faith to different historical circumstances.” 

Inculturatie is in dit voornamelijk niet-westers kader gedefinieerd als de combinatie van 

“enculturation” en “acculturation”.77 “Enculturation is the process by which the human individual becomes 

inserted into his/her own culture”, terwijl “acculturation means the encounter with a culture other than one’s own 

or the contact between cultures together with the ensuing changes.”78 In het eerste geval is er sprake van de 

specifieke interactie tussen een enkeling en een specifieke cultuur. In het tweede geval gaat het 

daarentegen meer om het algemene beeld van de contacten tussen twee verschillende culturen. 

Beide aspecten dienen bij het gebruiken van het begrip inculturatie dan ook in beschouwing te 

worden genomen. Het is echter zeer de vraag hoe de idee van inculturatie, die duidelijk een 

contact met een radicaal vreemde Ander à la Said en Todorov veronderstelt, in de Europese 

context vertaald moet worden en vervolgens of er sprake is van een tegenstelling tussen 

inculturatie en emancipatie. 

Met inculturatie wordt de integratie bedoeld van de “katholieke cultuur” binnen het 

zelfbeeld van de Nederlandse cultuur. Met een definitie die evidente raakvlakken vertoont met de 

bovengegeven cultuursociologische afbakening van het ‘culturele veld’, kan men onder 

‘katholieke cultuur’, naar Bornewassers formulering, “het in gelovige bezieling te betreden 

domein van de letteren, de geschiedenis, het toneel, de kunst en de architectuur” verstaan.79 Het 

verbaast dan ook niet dat ‘inculturatie’ veelal met de figuur van Thijm wordt geassocieerd. Als 
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men de hele schaar katholieke voormannen bekijkt, was hij de enige die zich exclusief bezighield 

met de net genoemde culturele sectoren. Een Le Sage ten Broek of een Schaepman hebben altijd 

andere of tenminste bredere interesses getoond – juridische, kerkelijke, politieke – en hen is niet 

toevallig de rol van emancipatoren toegeschreven. Toch, voegt Leuker eraan toe, “verkörperte” 

Thijm met zijn fundamentele bijdrage tot de katholieke inculturatie “in der Tat die Emanzipation 

einer ganzen Bevölkerungsgruppe.”80  

Er moet dan ook worden vermeld dat inculturatie en emancipatie geen zwart-wit beeld 

vormen. Alle katholieke prominenten, Thijm inbegrepen, hielden vast, ieder met zijn eigen 

nuances, aan het idee dat eigen geloofsgebonden esthetische opvattingen onontbeerlijk waren om 

een duidelijke katholieke stem ook in de kunsten te laten horen.81 Bij inculturatie, net als bij 

integratie, gaat het dus om een dubbel proces: enerzijds moest het zelfbeeld van de Nederlandse 

katholieken aangepast, anderzijds werd ook het zelfbeeld van de Nederlandse cultuur door de 

toenemende mondigheid van de katholieken ter discussie gesteld. Niet alleen vullen inculturatie 

en emancipatie elkaar aan, maar Bornewassers bredere definitie van emancipatie is door de 

beperktere betekenis van het begrip inculturatie nog niet van haar bruikbaarheid ontdaan. Het 

behoudt dan ook zijn positie van parapluterm voor het hele proces van groeiende aanwezigheid 

van het katholieke element in het hele spectrum van het openbare leven van Nederland. 

Inculturatie en emancipatie waren de Nederlandse negentiende-eeuwse belichaming van de 

tegenstrijdige drang tegelijk in en buiten (want boven) de Wereld te staan die inherent is aan de 

geschiedenis van de Kerk en meer in het algemeen van heel het christendom. Terwijl integratie 

een convergentie naar de rest van de Nederlandse cultuur – het bovengenoemde 

‘tweerichtingsverkeer’ - impliceert, duidt emancipatie meer op de neiging van het katholieke 

bevolkingsdeel zich te onderscheiden – te verzuilen - van de rest van de samenleving, zonder dat 

dit isolement ooit in totale apartheid ontaardde. Volgens Bornewasser en later Raedts schiep die 

“afscherming tegen de moderne wereld” het kader waarin de katholieken zichtbaarder – en dus 

meer Nederlands – in eigen land werden.82 De bedoeling was hier niet de ene term boven de 

andere te verkiezen, eerder hun onderlinge nuanceverschillen te expliciteren door ze op een rij te 

zetten. Het is in deze elkaar wellicht tegensprekende en toch complementerende betekenissen dat 

de termen inculturatie, integratie en emancipatie in het hier voorliggende onderzoek met enige 

regelmaat gehanteerd zullen worden. 

 

Een onmogelijke vergelijking? 

De verschillen tussen katholieken in Nederland en Vlaanderen (en specifiek in de Vlaamse 

Beweging) zijn ontegenzeggelijk groot en ik zal er in het vervolg ruim rekening mee houden. 

Toch zijn er ook een aantal contactpunten waar te nemen die een onderzoek naar onderlinge 

aandacht en momenten van wisselwerking rechtvaardigen. Ten eerste, de Vlaamse Beweging is 

dikwijls ‘Vlaamse ontvoogding’ genoemd. Dat dit in Vlaams-nationalistische kringen wellicht in 

teleologische zin werd geïnterpreteerd als ‘bevrijding van een eeuwige Vlaamse ziel’ moet ons niet 
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blind maken voor het evidente emancipatorische karakter van de geschiedenis van de Vlaamse 

Beweging. Dat deze in de negentiende eeuw onder meer gekenmerkt werd door een groeiende 

mondigheid van haar katholieke factie leidt tot de prangende vraag naar de rol die de onderlinge 

beeldvorming en het gemeenschappelijke geloof hebben gespeeld in de ontwikkeling van de 

katholieke Vlaamse Beweging en in de emancipatie van hun Nederlandse geloofsbroeders. 

Ten tweede, de aandacht voor imagologische strategieën en eventuele contacten die 

daaruit konden voortvloeien biedt de kans om de kritiek op het heersende nationale zelfbeeld die 

beide processen met zich meebrachten, vanuit een nieuw perspectief te belichten. De hypothese 

aan de basis van het onderhavige werk is dat de katholieke Vlaamse Beweging tegelijk het beeld 

van België als Franstalig land en dat van Nederland als protestants land moest aanvechten om een 

coherente bijdrage te kunnen leveren aan de afbakening van een Vlaamse nationale cultuur. En 

dat de katholieken in Nederland daarentegen voor lange tijd een beeld koesterden van België als 

katholiek bolwerk en van Vlaanderen als de plek waar het geloof der vaderen was 

samengesmolten met de Nederlandstalige cultuur. Het doel is dus aan te tonen dat de interactie 

tussen taal en (katholiek) geloof in de Nederlanden een specifieke dynamiek kreeg die onder meer 

in het veelvuldig inzetten van de beelden van de ‘Buren’ als argumentatiestrategieën voor de eigen 

(Nederlandse of Vlaamse) emancipatiestrijd resulteerde. 

Ten derde, het katholicisme in de negentiende eeuw kwam onder toenemende 

internationale druk te staan. Vooral vanaf 1860 onderging de katholieke wereld een radicalisering 

die mede mogelijk werd gemaakt door de evolutie van het ‘ultramontanisme’ van louter 

theologisch – het aanvaarden van de paus als hoogste en onfeilbaar gezag voor de Kerk en alle 

gelovigen – tot kerkelijk en politiek mobiliserend begrip, in antiliberale en antisocialistische zin.83 

Dit resulteerde in een groeiend maatschappelijk en politiek engagement van katholieken in West-

Europa, dat op langere termijn zijn effect vooral op niveau van partijpolitieke organisatie en van 

sociale wetgeving liet voelen. Het is te vermoeden dat de groeiende focus op politieke en sociale 

kwesties een heroriëntering van het katholieke leven veronderstelde binnen de staatkundige 

grenzen en derhalve ook gevolgen had voor de beleving van een gemeenschappelijke 

Nederlandstalige (katholieke) cultuur. 

In dezen is het parallelle proces van internationalisering ook van invloed geweest. Het 

ultramontanisme als mobiliserende kracht is niet toevallig als bron van “transnational links and 

cooperation” gedefinieerd vanwege de overeenkomsten in het katholiek engagement in West-

Europese landen en de sterke coördinerende kracht die zich in Rome concentreerde.84 Zo kan er 

in de meeste gevallen worden gesproken van de prominente positie van de lagere en de hogere 

clerus in de lokale en landelijke organisatie van het katholieke leven. Deze algemene tendensen, 

waarvan de effecten ook in de Lage Landen waar te nemen waren, brachten een wijziging met 

zich mee van het onderlinge gevoel van taal- en geloofssaamhorigheid bij Nederlandse en 

Vlaamse katholieken. 

 

Tussen beeldvorming en transfer 

In dit specifiek katholieke spanningsveld zal dus onderzoek worden gedaan naar de interne en 

onderlinge beeldvorming van Nederlanders en Vlamingen zoals deze naar voren kwam in een 

                                                         
83 N. Atikin, en F. Tallett, Priests, Prelates and People. A History of European Catholicism since 1750 (Oxford 2003) 130. 
84 W. Kaiser, Christian Democracy and the origins of European Union (Cambridge 2007) 30. 



28 

 

aantal geschreven uitingen van katholieke signatuur. Toch is deze studie niet alleen bedoeld als 

een reeks momentopnamen die een aantal imagologische elementen op een rij wil zetten. Het is 

de bedoeling dat ook de grote lijnen worden getrokken en dat er nagegaan wordt hoe de 

beeldvorming in de loop van de negentiende eeuw evolueerde. Het is zaak de ontmoetingen en 

contacten in beschouwing te nemen die de doorwerking waren van bestaande beelden van de 

‘Buur’ en die tegelijk mede hebben bijgedragen tot de vorming van diezelfde beelden. 

Een groeiende aandacht is in de afgelopen decennia besteed aan de zogenaamde 

Einflussgeschichte, de geschiedenis van onderlinge (voornamelijk Frans-Duitse) invloeden en 

wisselwerking tussen verschillende nationale contexten. Het bestaan van ‘nationale culturen’ 

wordt uiteraard niet ontkend, maar deze vernieuwende aanpak biedt de kans om meer te weten te 

komen over de processen van transfer die tot stand zijn gebracht door over nationale grenzen 

heen opererende intellectuele netwerken. M. Espagne en M. Werner, die het begrip ‘culturele 

transfer’ in deze context hebben ingevoerd, benadrukken dat het gebruik van nationale culturele 

elementen in verschillende nationale contexten (wat zij “acculturation” noemen) processen van 

selectie, integratie en herinterpretatie tot stand brengt. In dit opzicht nemen de “historischen 

Praxiszusammenhängen”, de concrete aanpassingsstrategieën die door enkelingen en groepen 

ingezet zijn om de ingevoerde externe elementen te integreren in de ontvangende cultuur, in 

belang toe.85 

Kortom, onderzoek naar culturele transfers betekent niet alleen onderzoek naar de 

uitkomst van die wisselwerking maar ook en vooral naar het proces zelf – hoe, wanneer, waar en 

door wie het werd uitgevoerd – dat de culturele horizon van een cultuur of een netwerk 

voortdurend bepaalt, beïnvloedt en afbakent. Espagne en Werner focussen op Frans-Duitse 

verhoudingen in de negentiende en twintigste eeuw, maar recente bijdragen van onder anderen 

Te Velde en Aerts hebben bewijs geleverd dat het onderzoek naar transfers ook met succes kan 

worden toegepast op de geschiedenis van Nederland en de Lage Landen in het algemeen.86 Te 

Velde benadrukt in het bijzonder het belang van het spanningsveld tussen persoonlijke 

overtuigingen van enkelingen en groepsoriëntatie in het kader van onderzoeken naar die 

processen van receptie en herdefinitie die Espagne en Werner als de kern van culturele transfers 

zien.87 

Transfers krijgen in de onderhavige studie voornamelijk de vorm van briefwisselingen en 

persoonlijke ontmoetingen, in de mate waarin deze elementen bevatten om de onderlinge 

beeldvorming uit gedrukte bronnen aan te vullen. De bedoeling is de aandacht voor de positie, de 

strijd en de wisselvalligheden van de geloofsgenoten over de grens te verifiëren en de invloed 

daarop van persoonlijke ideologische programma’s te reconstrueren. In dit alles is eveneens een 

duidelijk vergelijkende aanpak nodig die de achterliggende context van het Nederlandse of 

Vlaamse katholicisme met zijn specifieke maatschappelijke en juridische positie kan helpen 

verduidelijken. Taalbewustzijn, internationaal ultramontanisme en inculturatie van het 

katholicisme in de Nederlandse cultuur vormen drie polen die in de tweede helft van de 19e eeuw 
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steeds moeilijker met elkaar konden worden verzoend. Deze spanningen kunnen slechts in 

vergelijkend perspectief adequaat in beeld worden gebracht. 

 

Indeling en case studies 

De combinatie van beeldvorming, transfer en vergelijking vormt bovendien een triade met een 

gemeenschappelijke kern. Alle drie begrippen veronderstellen namelijk het bestaan van een grens 

die tegelijk aanvaard en overschreden wordt. In dit verband hebben Cruz en Van Tuyll benadrukt 

dat de Nederlanden met hun door de eeuwen heen steeds verschuivende grenzen een welkom 

onderzoeksgebied vormen voor zowel de politieke als de cultuurhistoricus.88 Voor deze studie is 

voornamelijk de dissonantie tussen staatkundige en culturele grenzen van belang, die volgens 

Leerssen pas tegen het einde van de negentiende eeuw grotendeels met elkaar samenvielen. De 

combinatie van beelden, contacten en vergelijkende elementen – wat hier met ‘mentale ruimte’ 

wordt bedoeld - zal ingezet worden om de evolutie te reconstrueren van die culturele grenzen en 

om de richting te bepalen waarop ze zich hebben ontwikkeld. 

Ik zal dan ook focussen op de processen enerzijds van afbakening van de mentale ruimte 

van de Nederlandstalige cultuur en anderzijds van selectie van de culturele sectoren die als 

gemeenschappelijk werden geïnterpreteerd en waar de wisselwerking intenser mocht zijn. Dit 

alles in de hypothese dat de katholieken in Nederland en Vlaanderen de mentale ruimte van de 

eigen nationale cultuur konden (moesten?) uitbreiden tot het hele Nederlandstalig gebied en soms 

de hele Lage Landen om zodoende hun plaats te vinden in diezelfde nationale cultuur. De 

Nederlandse katholieken zetten het beeld van België en Vlaanderen als katholieke Nederlanden in 

om het liberaal-protestantse zelfbeeld van Nederland te ontkrachten. De Vlaamse katholieken 

wensten hun idee van Vlaanderen als katholiek bastion ter verdediging van de Belgische ‘zeden’ 

(en onafhankelijkheid) te bestendigen, hetgeen niet zonder gevolgen kon blijven voor het beeld 

van Nederland als ‘vijand’ van 1830 en voor het eigen, hoewel niet algemeen, Vlaams-katholieke 

beeld van de noorderburen als ‘ongeneeslijk’ protestants. Dit kon echter niet overal en altijd op 

dezelfde manier en met dezelfde intensiteit gebeuren. De eerder geformuleerde hoofdvraag kan 

dan ook in een aantal specifiekere nevenvragen worden verdeeld. In welke mate en in welke 

omstandigheden werd het idee van de Nederlandstalige cultuur als één culturele ruimte bij 

katholieken in stand gehouden en wat was er de aanleiding voor: taal- of geloofsgemeenschap? 

Op welke historische momenten en volgens welke strategieën werd het beeld van de ‘Buren’ in de 

interne nationale strijd gebruikt om het nationale zelfbeeld te beïnvloeden (en katholieker te 

maken)? In welke gevallen zijn er daarentegen uitingen aan te treffen van radicaal verschil en 

onbruikbaarheid van het beeld van de ‘Buren’? 

Zowel stereotypen als transfers kunnen voornamelijk op basis van “Einzelstudien”, van 

individuele studiegevallen, onderzocht worden. Het uitgangspunt ligt bij eigentijdse gedrukte 

bronnen die een min of meer brede verspreiding vonden bij het katholieke publiek. Het gaat 

voornamelijk om tijdschriften van katholieke signatuur die als ‘algemeen-cultureel’ te definiëren 

zijn. Het algemeen-cultureel tijdschrift ontstond in de tweede helft van de achttiende eeuw, voor 

een deel als voortzetting van de oudere spectatoriale traditie89, en is door Johannes als “barometer 
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van de smaak” van de negentiende eeuw, als toegangsdeur tot de toenmalige culturele en 

artistieke opvattingen en debatten, gedefinieerd. Het algemeen-cultureel tijdschrift is op basis van 

drie criteria geïdentificeerd: “een algemeen, niet vakspecialistisch of beroepsmatig geïnteresseerd 

publiek”, “niet specifiek [ge]richt op hetzij informatie hetzij opinie, hetzij amusement, maar op 

een meer algemeen bereik waarin deze drie componenten geïntegreerd zijn” en “niet per se 

[ge]richt op de Cultuur-met-een-hoofdletter, maar op de menselijke cultuur in ruimere zin.”90 De 

geselecteerde bladen zijn hier dan ook bestudeerd op zoek naar artikelen over of verwijzingen 

naar de ‘Buren’ die, eenmaal op een rij gezet, een duidelijk auto- en hetero-beeld uitstippelen. 

Uiteraard dienen de case studies ten dele als ‘kapstokken’ te worden gezien. Ze zullen niet alleen 

om zichzelf worden onderzocht binnen de grenzen van de intellectuele biografieën van degenen 

die daaraan bijdroegen, maar er zal ook nagegaan worden welke plaats de aangehaalde beelden en 

contacten kregen in de bredere nationale context. In navolging van het algemeen-culturele 

karakter van de uitgekozen bladen zal de focus vooral gericht zijn op de artikelen en bijdragen die 

letterkundige, historische en kunsthistorische onderwerpen behandelen in de mate waarin 

vergelijkingen worden getrokken tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 

Om het evenwicht tussen Nederland en Vlaanderen te behouden is dan ook voor drie 

noordelijke en drie zuidelijke case studies gekozen. Voor Nederland was de keuze snel gemaakt. De 

groeiende aanwezigheid in het openbare leven van katholieke intellectuelen is een typisch 

negentiende-eeuws fenomeen dat zich in een beperkt aantal tijdschriften vertaalde. Voor de jaren 

1830-1850 golden De Godsdienstvriend (1818-1869) en de Catholijke Nederlandsche Stemmen over 

godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde (1835-1852) van Joachim George le Sage ten Broek als het 

eerste referentiepunt voor het katholieke publiek. Deze bladen rolden decennialang van de pers 

en bieden dus de kans om de longue durée van Le Sage ten Broeks kijk op de Nederlanden te 

reconstrueren. Voor de latere jaren is er voor Thijms Dietsche Warande (1855-1887) en Volks-

Almanak voor Nederlandsche katholieken (1852-1890) gekozen, die niet te omzeilen zijn in een studie 

naar het Nederlandse katholicisme. Deze bieden eveneens de kans om na te gaan in welke mate 

Thijm daadwerkelijk Groot-Nederlandse denkbeelden en strijd voor de katholieke inculturatie 

binnen de engere Nederlandse grenzen “tot een aantrekkelijke eenheid” wist te smeden, zoals 

Bennink ooit nogal enthousiast heeft vermeld.91 Ten slotte zullen De Wachter/Onze Wachter (1871-

1885) van priester-politicus-dichter Herman J.A.M. Schaepman en arts-historicus Willem Jan 

Frans Nuyens en De Wetenschappelijke Nederlander (1881-1890) van de priester-journalist Jan 

Willem Brouwers centraal komen te staan als vertegenwoordigers van de overgangsfase tussen 

het liberaal-katholicisme en een meer integralistische richting. Het bekende De Katholiek (1842-

1924) zal evenmin buiten beeld blijven. Dit blad doorkruiste echter de hele in dit onderzoek 

bestudeerde periode en maakte verschillende fases van het Nederlandse katholicisme mee. 

Bovendien had de redactie in de negentiende eeuw bijna exclusief geestelijken onder haar leden 

waardoor het weliswaar als een algemeen-cultureel blad te beschouwen is, maar dan er een met 

een uitgesproken klerikale signatuur. Van De Katholiek is uiteindelijk geen aparte case study 

gemaakt, hoewel het uitvoerig besproken zal worden wanneer het noodzakelijk blijkt. 

Het Vlaamse panorama was veel meer geschakeerd dan het Nederlandse. Van katholieke 

tijdschriften in het Nederlands die jarenlang of eventueel decennialang werden uitgegeven is 

                                                         
90 G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830 (Den Haag 1995) 9. 
91 Vgl. J. Roes, ‘Alberdingk Thijm, herlever en erflater’, in Geurts et al. (red.), J.A. Alberdingk Thijm, op.cit., 18. 
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nauwelijks sprake geweest. In dezen waren de tijdschriften een trouwe weerspiegeling van het 

woelige Vlaamse culturele leven met zijn voortdurend opkomende, uit elkaar voortspruitende en 

in elkaar weer smeltende literaire genootschappen van ‘taalminnaars’ die hun opvattingen en 

engagement in niet altijd even bestendige publicaties uiteenzetten.92 Er is dan ook gekozen voor 

tijdschriften die representatief zijn voor kantelmomenten die het beeld van Nederland diep 

hebben beïnvloed. De Middelaer van Jan Baptist David en Hendrik H.J. Peters verscheen slechts 

tussen 1840 en 1843 (en werd vanaf 1844 als De school- en letterbode vervolgd) maar speelde een 

centrale rol in de zogenaamde ‘spellingoorlog’, die voor een deel ook een ‘strijd om Nederland’ – 

het beeld ervan – was. Gezelles Loquela (1881-1886) – met de nodige verwijzingen naar ’t Jaer 30 

(1864-1870) en Rond den Heerd (1865-1886) – zal de aanleiding vormen om de verhoudingen 

tussen (milde al dan niet overtuigde) voorstanders en tegenstanders van culturele samenwerking 

met Nederland in de generaties na de ‘spellingoorlog’ te onderzoeken. Er zal op deze manier 

ruimte ontstaan voor een analyse van contactpunten en verschillen tussen Gezelliaanse 

publicaties en nieuwere katholieke bladen zoals De Vlaamsche Wacht (1878-1886), zijn opvolger 

Het Belfort (1886-1899) en de tussen 1887 en 1899 verschijnende Vlaamse voortzetting van de 

Dietsche Warande.  

Gelet op het belang van neogotische artistieke en architectonische projecten in het 

zelfbeeld van het katholicisme is de keuze voor het derde studiegeval op het Bulletin des réunions 

van het Belgische Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas gevallen, in de periode tussen zijn 

oprichting in 1863 en de dood van zijn inspirator, de architect en baron Jean Baptiste de Béthune, 

in 1894. Een case study die enigszins afwijkt van de rest, en wel om een aantal redenen. Het is een 

Franstalige bron, het is strikt genomen geen algemeen-cultureel tijdschrift, en het is het product 

van een Gilde dat niet alleen Belgen onder zijn leden telde, maar ook Nederlanders en Duitsers. 

Het taalaspect hoeft echter niet direct problematisch te zijn. Hoewel het onderzoek de 

taalgrenzen als geografische afbakening heeft, laat deze keuze zich niet vertalen in een 

eentaligheid van alle bronnen. Niet alleen Vlamingen, maar ook Nederlanders switchten graag 

naar het Frans in hun onderlinge contacten, wat voornamelijk in het geval van persoonlijke 

contacten en correspondentie duidelijk wordt. Het Bulletin mag verder geen tijdschrift zijn, het 

bevat toch uitgebreide wetenschappelijke debatten over (kunst)historische onderwerpen en lange 

essayachtige stukken en voordrachten die het een vrij breed cultureel karakter verschaffen. Ten 

slotte, het Gilde ontstond als ontmoetingsplaats voor neogotici uit België, Nederland en 

Duitsland en met grote belangstelling voor gelijkgezinde kringen in Frankrijk en Engeland, maar 

werd in de loop der jaren steeds duidelijker een Belgische aangelegenheid. Er zal tot op zeker 

hoogte van een nationalisering van de neogotiek kunnen worden gesproken, die vermoedelijk niet 

zonder gevolg bleef voor de zelfperceptie van zowel Nederlandse als Vlaamse en Belgische 

katholieken en derhalve om meer onderzoek vraagt. 

Deze laatste case study bezit verder nog een relevant aspect. Het Bulletin van het Gilde van 

Sint-Thomas en Sint-Lucas bevat namelijk ook de notulen van excursies en bijeenkomsten van de 

leden. Op deze manier kan er meteen worden nagegaan in welke mate de onderlinge 

beeldvorming van Nederlanders en Vlamingen beïnvloed werd door persoonlijke ontmoetingen 

                                                         
92 W. van den Berg, en P. Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900 

(Amsterdam 2009) 306-307; G. Draye, Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914 

(Nijmegen 2009). 
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en directe contacten. Het zal duidelijk worden dat een aantal leden in dit opzicht van grotere 

betekenis is geweest – James Weale, J.B. Bethune, J.A. Alberdingk Thijm, Schaepman. Van dezen 

zijn dan ook de eventueel bewaarde (onderlinge) correspondenties geraadpleegd ter integratie van 

de discussies die tijdens de excursies plaatsvonden. Het belang van briefwisselingen en van 

notulen van congressen – in het bijzonder de Groot-Nederlandse Nederlandsch Taal- en Letterkundig 

Congressen, die voor het eerst in 1849 in Gent werden gehouden – zullen ook voor de andere case 

studies hun nut bewijzen. Waar beschikbaar – bijvoorbeeld, uitvoerig voor Thijm en Gezelle, veel 

minder voor Schaepman en David, nauwelijks voor Le Sage ten Broek – is ook dit materiaal 

ingezet ter aanvulling en soms ter bijstelling van de informatie die uit de gedrukte bronnen naar 

voren kwam. Een volledige lijst van de bezochte archieven en van het onderzocht materiaal is aan 

het begin van de literatuurlijst te vinden. 

Nog een punt dient hier aangestipt te worden: de chronologische afbakening. Het einde 

van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1830 geldt als beginpunt van deze studie. Dat 

het om een harde cesuur gaat hoeft nauwelijks beargumenteerd te worden. Er wordt natuurlijk 

niet beweerd dat de interne beeldvorming in de Nederlanden in haar geheel door de Belgische 

Opstand werd veroorzaakt. Voor een deel zal ook Willems gezagscrisis, grosso modo vanaf 1825, 

alsmede zijn ‘amalgaambeleid’ in de beschouwing moeten worden betrokken. Soms zal ik zelfs 

nog meer terug in de tijd gaan teneinde de oorsprong van bepaalde opvattingen te traceren. Toch 

is 1830 voor het hier onderzochte thema ook en vooral een ‘doos van Pandora’ geweest die 

onderlinge stereotypen, ongenoegen en onbegrip ontketend heeft en tot het al genoemde 

getouwtrek over de culturele grenzen van Nederland en Vlaanderen leidde. Minder hard is 

daarentegen het eindpunt van het onderzoek. Dat komt doordat één sluitingsjaar voor de 

publicatie van de geselecteerde tijdschriften én de biografie van hun oprichters en/of animatoren 

niet te vinden is. Aangezien de jongere hoofdfiguren die in dit onderzoek voorkomen grotendeels 

tussen 1889 en 1903 zijn overleden, is er voor het symbolische 1900 gekozen, weliswaar met het 

predicaat ‘circa’ om rekening te houden met de verschillende momenten waarop voor de 

verscheidene bladen en auteurs het doek definitief viel. Ondanks dat dit onderzoek chronologisch 

gezien geen harde eindknip kent, is 1900 een allesbehalve willekeurige datum. Het is rond die tijd 

dat Leerssen de definitieve geografische afbakening van de mentale ruimte van de 

Nederlandstalige cultuur en haar specifieke Vlaamse en Nederlandse elementen plaatst.93 En het 

is te voorspellen dat de eeuwwisseling ook in het geval van de katholieken – hoewel langs een 

eigen soms afwijkend parcours – een voor de historicus geschikt moment vormt om een aantal 

conclusies te trekken.  

                                                         
93 Leerssen, De bronnen, op.cit., 9. 
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I 

"O, België! heerlijk land…” 

De Zuidelijke Nederlanden als model voor de noordelijke 

katholieken in J.G. le Sage ten Broek1 

 
“Moeten wij Catholijken nu nog langer zwijgen, - moeten wij [...] nog langer stilzwijgend aanzien, 

dat onze jeugd bedorven wordt?”2 Met deze retorische vraag werd Joachim George Le Sage ten 

Broek de eerste onder de Nederlandse katholieken die bewust en programmatisch opriep tot 

emancipatieacties om ruimte te scheppen voor het katholicisme in de Nederlandse samenleving. 

De reputatie van Le Sage in het kader van de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme is 

voornamelijk in de eerste helft van de twintigste eeuw gevestigd dankzij een aantal haast 

hagiografische studies die bedoeld waren om het verzuilde katholieke publiek met zijn 

onvermoeibare engagement bekend te maken.3 Slechts één werk week gedeeltelijk af van dit 

patroon. Het is de enige volledige biografie, die de jezuïet Gerardus Gorris eind jaren 1940 

publiceerde.4 Met Gorris’ werk verwierf Le Sage de status van ‘eerste emancipator’ van de 

Nederlandse katholieken, de rol van voorbode van nog grotere mannen zoals Jozef A. 

Alberdingk Thijm en Herman J.A.M. Schaepman. In de tweede helft van de twintigste eeuw is de 

figuur van Le Sage zeker niet in vergetelheid geraakt, maar zijn naam werd sindsdien meestal 

terloops genoemd in het kader van bredere studies over het begin van de negentiende eeuw 

waarin hij doorgaans de rol van katholiek buitenbeentje speelt: een stem in de woestijn die voor 

het eerst af durfde te wijken van de protestantse mainstream. 

 

Le Sage ten Broek: de man en de journalist 

Joachim George Le Sage ten Broek werd in 1775 in Groningen geboren als zoon van Jan Jacob, 

predikant en hoogleraar theologie aan de lokale hogeschool. Zijn vader was intellectueel en 

politiek geëngageerd met de patriotten en zag zich meermaals verplicht van betrekking en stad te 

veranderen. Om onduidelijke redenen, volgens Gorris mede ten gevolge van een theologisch 

dispuut waaraan Jan Jacob deel had genomen, gingen de Le Sages in 1777 in Rotterdam wonen 

en vervolgens, na de overwinning van de orangisten op de patriotten, in Antwerpen. Pas met het 

begin van het Franse regime in 1795 voelde Le Sages vader zich veilig genoeg om zijn kinderen 

terug naar Nederland te brengen. Na in 1800 te zijn getrouwd met Wilhelmina van Lil, 

                                                         
1 Dit hoofdstuk is een uitgebreide, aangepaste versie van mijn artikel ‘België als model voor de Nederlandse 

katholieken. J.G. le Sage ten Broeks bijdrage tot de interne beeldvorming in de Nederlanden’, in: Trajecta (2010-2011) 

XIX-XX, 291-322. Van harte bedank ik de redactie van Trajecta voor haar toestemming om mijn oorspronkelijke 

bijdrage te bewerken en in dit proefschrift op te nemen. 
2 Catholijke Nederlandsche Stemmen (1837) III, 277. 
3 L.J. Sicking, Joachim George Le Sage ten Broek (Nijmegen 1918); F.P.C. de Kock, Katholieke herdrukken - I. De 

gevangenschap van Le Sage en zijn strijd voor de Kerk (Heiloo 1937); A. Mulders et al., Le Sage ten Broek (Den Bosch 1948). 
4 G.C.W. Gorris, J.G. Le Sage ten Broek, op.cit.; F.J.J.C. Vrijmoed, Lamennais avant sa défection et la Néerlande catholique 

(Paris 1930). 
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handelaarsdochter, bekeerde de jonge Joachim George zich in 1806 tot het rooms-katholicisme. 

Kort daarna rondde hij zijn studie rechten af en opende hij een notarispraktijk in Den Haag. In 

de loop der jaren zou hij meermaals verhuizen, eerst in het Haagse en in 1827 naar Brabant, waar 

hij zich in 1830 definitief te Grave vestigde. In diezelfde jaren begon hij zich steeds 

nadrukkelijker in het openbaar te profileren als pleitbezorger van het katholicisme in Nederland. 

Het is moeilijk vast te stellen hoe en wanneer Le Sage tot de beslissing kwam zich te 

bekeren. Hoewel hij als jongeling zeker reeds in contact was gekomen met het katholicisme – in 

het patriottenmilieu in Rotterdam en vervolgens in Antwerpen – was het pas rond 1800, na zijn 

terugkomst naar Holland, dat hij in een diepe gewetenscrisis raakte en uiteindelijk katholiek 

werd.5 Uit zijn latere geschriften lijkt het erop dat hij in het protestantisme voornamelijk een 

gezag miste met de nodige macht om de traditie en de ‘ware’ leer te verkondigen en te 

handhaven. Mogelijk speelde de lectuur door de jonge Le Sage van Histoire des variations des Églises 

protéstantes door de Franse zeventiende-eeuwse apologeet Jacques-Bénigne Bossuet een rol in Le 

Sages bewustwording over zijn ontevredenheid met het protestantisme.6 Dit lijkt bevestigd te 

worden door een van zijn brieven aan zijn broer Hendrik Willem waaruit de Antwerpse pastoor 

Peter J. Visschers in een in 1857 verschenen ad memoriam citeert: 

 

“Met aandoening herinner ik mij dikwijls, dat ik, nog een zeer klein kind zijnde, altoos 

met een onwillekeurigen angst bevangen werd als ik hoorde spreken van Roomschen, 

Gereformeerden, Lutherschen, Remonstranten, Mennisten, enz., en  dan mijn kinderlijk 

gebed opzond, om te mogen weten, welke van al deze gezindten de ware was, want dat de 

waarheid slechts één is, begreep ik toen reeds.”7 

 

De zoektocht naar een zeker houvast op religieus gebied bracht Le Sage in aanraking met het aan 

het begin van de negentiende eeuw opkomende ultramontanisme. Deze stroming was 

voornamelijk in Franse traditionalistische kringen als reactie op het sterk rationalistisch en 

individualistisch Verlichtingsdenken ontstaan. De Fransschrijvende Savooiaard Joseph de Maistre 

had in de nadagen van de Franse Revolutie onder meer de absolute monarchie en het principe 

van de koninklijke soevereiniteit verdedigd – tegenover de volkssoevereiniteit die zo sterk 

indruiste tegen De Maistres hiërarchische machtsopvattingen. Dezelfde sterk hiërarchische 

overtuigingen paste De Maistre ook op de Kerk toe. Onder meer in zijn pamfletten Du pape 

(1819) en De l’Église gallicane (1821) stelde hij de paus als onfeilbare leider van de door Christus 

gevestigde kerk voor.8 Le Sage kwam in dezelfde jaren tot soortgelijke conclusies, zoals blijkt uit 

de aan de paus gewijde bladzijden van zijn eerste apologetische pamflet, Over de voortreflijkheid van 

de leer der Rooms-Katholijke Kerk, die in 1816 verscheen.9  

De Voortreflijkheid sloeg in als een bom. Het was voornamelijk een apologetisch en tegelijk 

ook enigszins missionarisch boekje. Het doel was niet alleen de katholieke leer uiteen te zetten 

voor Le Sages geloofsgenoten maar ook het protestantse publiek te bereiken en tot bekering te 

                                                         
5 vgl. [s.a.], ‘Wie heeft Le Sage ten Broek in de Katholieke Kerk opgenomen?’, in: Franciscaansch leven (1943) XXVI, 

38-45; Gorris, Le Sage , op.cit., I, 43-69. 
6 ibid., 51. 
7 De Godsdienstvriend (1857) LXXXVII, 5. 
8 M. Ferraz, Histoire de la philosophie en France, au XIXe siècle. Traditionalisme et ultramontanisme (Parijs 1880) 17-21. 
9 J.G. le Sage ten Broek, De voortreflijkheid van de leer der Roomsch-Katholijke Kerk (Utrecht [18161] 1920). 
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bewegen. De pamflettenoorlog die daarop volgde, met antikatholieke bijdragen van onder 

anderen Willem Bilderdijk en Isaäc Da Costa, maakten Le Sage duidelijk dat de te bestreden 

ondergeschikte positie van de katholieken in Nederland ook en vooral maatschappelijk en 

cultureel van aard was. Twee jaar later, in 1818, besloot hij een maandblad op te richten, De 

Godsdienstvriend - mogelijk naar de naam van het Franse blad L’Ami de la Réligion et du Roi, dat ook 

in Nederland circuleerde - waar hij zich steeds meer in de politieke actualiteit en het 

maatschappelijke debat ging mengen.10  

Le Sage liftte mee in een prille traditie die hij niet zelf was begonnen. Reeds aan het einde 

van de achttiende en in het begin van de negentiende eeuw waren in Nederland enkele katholieke 

bladen opgericht, de Kerklyke Bibliotheek (1794-1796) en de Mengelingen voor Roomsch-Catholijken 

(1807-1814), die echter een louter kerkelijk-theologisch karakter bezaten en zich nauwelijks 

profileerden in de publieke, buitenkerkelijke debatten van hun tijd.11 Le Sage was de eerste die in 

het openbaar optrad als ultramontaan en zichzelf nadrukkelijk - haast als geuzennaam - rooms-

katholiek noemde, wat hem heel snel in aanvaring bracht met de Nederlandse regeringsgezinde 

milieus. In 1827 leverde zijn engagement hem zelfs drie maanden voorhechtenis op wegens 

verspreiding van berichten “als strekking hebbende om te verontrusten”12. Hij werd uiteindelijk 

vrijgelaten, maar zijn gezondheid knapte niet meer op. Zijn gezichtsvermogen was al sinds 1824 

sterk verzwakt, na zijn gevangenneming werd hij helemaal blind. Hij besloot toen naar Brabant te 

verhuizen, werd uiteindelijk verplicht het notariaat te verlaten en moest voor zijn publicistische 

activiteit op zijn vrouw en zijn jonge medewerker Josué Witz rekenen. Over Le Sages 

huwelijksleven is nauwelijks iets bekend behalve dat zijn vrouw Wilhelmina hervormd was 

geboren en hervormd zou sterven. Dat zij een rol speelde in het werk van haar man lijkt dus 

onwaarschijnlijk. Haar steun moet vooral persoonlijk en huishoudelijk van aard zijn geweest. De 

band met Witz werd overigens mettertijd meer dan professioneel: de jonge knaap werd in 1838 

door Le Sage geadopteerd en bleef ook na diens overlijden, in 1847, een tijdlang enkele van zijn 

periodieken verzorgen. Naast De Godsdienstvriend: tijdschrift voor Roomsch-Catholijken, dat voor het 

laatst in 1869 verscheen, dient hier ook het weekblad Catholijke Nederlandsche Stemmen over 

godsdienst-, staat-, geschied- en letterkunde genoemd te worden, dat in 1835 opgericht werd en tot 1856 

uitkwam – vanaf 1852 als Katholieke Nederlandsche Stemmen.  

“De invloed der Tijdschriften is grooter dan men denkt; [...] vandaar dan ook dat grote 

vernuften in onderscheidene landen het niet beneden zich achten om mede arbeider van een 

Tijdschrift te zijn en als zoodanig bekend te willen wezen.”13 Le Sage achtte het belang van 

tijdschriften en publicaties in het politieke en maatschappelijke strijdtoneel van zijn tijd zeer 

hoog. Zijn keuze voor bladen die aan de ene kant de katholieken moesten mobiliseren en aan de 

andere kant de Kerk moesten verdedigen tegen protestantse aanvallen, was bij zijn debuut in 

1816 al duidelijk. De aandacht in dit hoofdstuk zal vooral naar De Godsdienstvriend en de Catholijke 

Nederlandsche Stemmen gaan vanwege hun lange geschiedenis en op basis van hun algemeen-

culturele oriëntering. Zij worden bovendien gezien als het begin van de katholieke pers in 

                                                         
10 Gorris, Le Sage, op.cit., I, 241. 
11 Th. Clemens, ‘De ingehouden verlichting onder de Nederlandse katholieken’, in: E. van der Wall, L. Wessels (red.), 

Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007) 244, 246. 
12 De Godsdienstvriend (1857) LXXXVII, 18. 
13 ibid. (1836) XXXVI, 279-280. 
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Nederland.14 Andere bladen van Le Sage, onder meer De Ultramontaan: tijdschrift voor dompers en 

ignorantijnen (1826-1830) en de eerste katholieke krant van Nederland, de Roomsch-catholijke Courant 

(1822-1823), bleken minder succesvol en zullen hieronder slechts incidenteel, waar nodig, aan 

bod komen. De Godsdienstvriend was vooral gericht op de berichtgeving over de Katholieke Kerk 

en over de positie van de katholieken in Nederland en in andere landen. Alles meestal gevolgd 

door een kort commentaar van Le Sage zelf.15 De Stemmen was duidelijker bedoeld als opiniërend 

tijdschrift met uitvoerigere artikelen over de politieke actualiteit, de interpretatie van de 

geschiedenis en veel aandacht ook voor doctrinaire discussies binnen zowel het katholicisme als 

het protestantisme.16 Beide publicaties vertonen hoe dan ook veel raakvlakken in de onderwerpen 

die in hun pagina’s aangekaart werden. De combinatie van deze twee tijdschriften biedt dus de 

kans om de wereldbeeld van Le Sage uitvoerig te bestuderen.  

 

1830: een katholieke stem over de crisis van het Verenigd Koninkrijk 

De katholieken en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

Dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden al sinds zijn oprichting door het Congres van 

Wenen structurele problemen kende is door de wetenschappelijke literatuur reeds aangetoond. 

De samenvoeging van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden was in feite vooral toe te schrijven 

aan de wil een bufferstaat tegen het Franse expansionisme te creëren en had weinig te maken met 

de culturele of historische homogeniteit tussen de twee delen van het koninkrijk. Al deze 

structurele problemen droegen in zich de kiem van een crisis die tot uiting kwam in de tweede 

helft van de jaren 1820. 

Alvorens op de details van de protesten in te gaan, is het nuttig even stil te staan bij de 

specifieke positie van de katholieke bevolking en de Katholieke Kerk in het Verenigd Koninkrijk. 

Na drie eeuwen schuilkerkenbestaan konden de katholieken in de Noordelijke Nederlanden vanaf 

1795 genieten van volledige burgerrechten. Deze zogenaamde gelijkstelling werd vervolgens in 

1806 door koning Lodewijk Napoleon herzien en aangevuld met de financiële en administratieve 

onderschikking van de kerkgenootschappen aan de staatsmacht. Deze zelfde filosofie omtrent de 

verhoudingen Staat-kerken werd ook in de Verenigde Nederlanden toegepast en verder 

gecombineerd met een aantal feitelijke beperkingen. De gelijkstelling betrof exclusief het 

burgerlijke recht: katholieken – maar ook joden – werden volwaardige burgers in de nasleep van 

de Franse Revolutie. In de alledaagse praktijk bleven katholieken echter in een achtergestelde 

positie verkeren. In de politiek, in het onderwijs – vooral in het schooltoezicht - en in de 

openbare ambten bleven ze sterk ondervertegenwoordigd.17 Golven van antipapisme gingen nog 

steeds regelmatig door het land en gaven katholieken het gevoel dat hun rechten constant gevaar 

liepen.18 Er werden echter steeds meer kerken gebouwd onder Lodewijk Napoleon en vervolgens 

onder Willem I, niet zelden dankzij financiële steun van de regering en in samenwerking met het 

                                                         
14 Lankhorst, O.S., ‘Tussen commercie en apostolaat. De katholieke dag- en nieuwsbladen in Nederland tot 1940’, in: 

M. de Coo-Wijgerinck et al. (red.), De gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19e en 

20e eeuw (Zeist 1989) 38. 
15 Gorris, Le Sage, op.cit., II, 93-94. 
16 ibid., 99-103. 
17 J. van Eijnatten, en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum 2005) 256. 
18 Voor episodes van antipapisme rond 1800 vgl. E. Hagen, ‘Een meer of min doodlyken haat’. Antipapisme en cultureel 

natiebesef in Nederland rond 1800 (Nijmegen 2008). 
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ministerie van Waterstaat.19 Het was een duidelijke vooruitgang voor de noordelijke katholieken 

die zich sinds de zeventiende eeuw nooit in het openbaar hadden mogen verzamelen. Het 

verbaast dus niet dat ze in 1815 met een zeker optimisme naar de toekomst keken en een gestage 

verbetering van hun sociale aanzien verwachtten.  

Anders lag de situatie in de Zuidelijke Nederlanden, die op het moment van de annexatie 

tot het Verenigd Koninkrijk Franse départements waren. Voor hen bleef ook onder Willem I het 

concordaat in werking dat in 1801 tussen paus Pius VII en Napoleon ondertekend was. Het was 

dus zo dat de Belgische katholieken op een volledig kerkelijk bestuur konden rekenen terwijl de 

Nederlandse katholieken onder de aartspriesters van de Hollandse Zending vielen en het zonder 

bisschoppen moesten zien te redden. Op hun beurt stonden de aartspriesters onder de nogal 

afzijdige leiding van de in Münster residerende vice-superior Aloysius Ciamberlani. De streken 

onder de Rivieren – ongeveer het huidige Noord-Brabant en delen van Limburg – vormden 

aparte vicariaten die officieel onderdeel waren van Belgische diocesen maar in feite nogal 

onafhankelijk opereerden.20  

De lappendeken was echter niet alleen (kerk)rechtelijk maar ook en vooral cultureel. Niet 

iedereen in het Zuiden verheugde zich erop in staatsverband te worden gebracht met het 

‘protestantse’ Holland. Onder de clerus bestond een zekere hoop dat men, na de Franse 

bezetting, terug kon keren naar de traditionele prerevolutionaire standenmaatschappij die de 

katholieke kerk een publieke status en allerlei economische en sociale rechten garandeerde. Hoe 

deze restauratie gestalte moest krijgen was allesbehalve duidelijk, maar de wens terug naar het 

verleden te gaan had zich reeds in de Brabantse opstand van 1789 geopenbaard en twintig jaar 

later was hij zeker nog niet gedoofd.21 Ook dit was typerend voor de uiteenlopende stemmingen 

onder katholieken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. De ervaring van het Franse 

regime had er namelijk een heel ander betekenis gekregen: “[…] de vrijheid van godsdienst die de 

Noordelijke katholieken burgerrecht verleende en hen uit de schuilkerk verloste, kostte de 

Zuidelijke het herstel van oude voorrechten.”22 

Vooral de clerus in het Gentse, onder leiding van bisschop Maurice de Broglie, zelf een 

Fransman en nostalgicus van het prerevolutionaire tijdperk, leverde de nieuwe koning Willem I 

nogal wat kopzorgen. De grondwetsartikelen die de godsdienstvrijheid garandeerden en gelijke 

bescherming beloofden aan alle kerkgenootschappen waren De Broglie een doorn in het oog. 

Deze voorschriften deden alle hoop op terugkeer tot een status van publieke kerk voor de 

Katholieke Kerk definitief verdampen. In 1815 mochten de Belgische notabelen zich uitspreken 

over de nieuwe grondwet. De Broglie vaardigde een verbod uit om voor het ontwerp te stemmen 

en de grondwet werd inderdaad door een meerderheid verworpen. Alleen de discutabele 

arithmétique hollandaise van de regering zorgde ervoor dat de grondwet alsnog als aangenomen kon 

worden gezien. Maar er speelde meer dan alleen geloofsmotieven. Het Franse regime had sporen 

achtergelaten in het Belgische publieke debat. De institutionele architectuur van de nieuwe 

                                                         
19 Bornewasser, “De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland”, op.cit., 268; G. Harink, en L. 

Winkeler, ‘De negentiende eeuw’, in: H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis (Kampen 2006) 614-
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dan de paus, op.cit., 41-49. 
21 ibid., 54. 
22 ibid., 95. 
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grondwet – onder meer, de gelijke verdeling van de staatsschulden van Noord en Zuid en de 

gelijke vertegenwoordiging in de Staten-Generaal – speelden eveneens een rol in de afwijzing 

door veel notabelen van de voorgelegde tekst. Feit is dat De Broglie zich niet gewonnen gaf. Er 

volgde een Jugement doctrinal waarmee alle katholieken verboden werd de eed op de grondwet af te 

leggen die van de leden van de Staten-Generaal en de ambtenaren werd geëist. De crisis barstte 

los toen François-Antoine de Méan, de voormalige prins-bisschop van Luik en inmiddels 

aartsbisschop van Mechelen, door Willem I tot lid van de Eerste Kamer benoemd, de eed wel 

degelijk aflegde. De Heilige Stoel moest erbij betrokken worden.23 Het getouwtrek eindigde pas in 

1817 toen De Méan aanvaardde een verklaring te ondertekenen waarin werd vastgesteld dat de 

eed op de grondwet – en dus ook op de omstreden artikelen – slechts betrekking had tot het 

burgerlijke recht en geen aanvaarding impliceerde van de leer van andere, niet katholieke maar 

eveneens beschermde, kerkgenootschappen.24 Principieel werd er dus gelijk gegeven aan de 

nostalgici. In feite koos Rome voor een pragmatische aanpak. De noodzaak tot één concordaat 

voor het hele Verenigd Koninkrijk lag toen al in het verschiet en de wens in goede 

verstandhouding met Den Haag te blijven, kreeg de overhand dus boven de leerstellige afwijzing 

van de nieuwe staat.25 

Het onbegrip in het Noorden voor deze eerste Belgische crisis was groot, en niet alleen in 

regeringskringen. Onder Frans bewind was er in het Nederlandse culturele leven een opleving 

van nationalisme geweest die zich had geuit in de herbevestiging van de traditionele combinatie 

van Nederland en protestantisme. Deze vroeg-romantische stroming was gepaard gegaan met de 

vorming van een canon van vaderlandse helden die vooral op de Gouden Eeuw en de Opstand 

tegen Spanje toegespitst was.26 Het ontstaan van het Verenigd Koninkrijk werd doorgaans als een 

toevoeging van de Zuidelijke Nederlanden aan Nederland geïnterpreteerd zonder dat er serieuze 

pogingen werden ondernomen om tot een herdefinitie van de nationale cultuur te komen.27 

Willem I koesterde wel de droom de Nederlanden tot een ‘amalgaam’ te vormen, op politiek, 

economisch en ook cultureel vlak. Om dit te realiseren achtte hij van groot belang dat de regering 

zich een eersterangs rol toe-eigende en een strakke regie over het hele land hield. Hieruit kwam 

een sterk centralistisch beleid tot stand waarmee de koning en zijn regering de twee delen van het 

koninkrijk naar elkaar toe meenden te doen groeien. Soms met veelbelovende resultaten. Op 

economisch gebied leek de Hollandse handelstraditie zich goed te kunnen combineren met het 

snel industrialiserende België.28  

Op andere fronten was het amalgaam veel minder succesvol. Een van de meest 

controversiële plannen was de al genoemde bescherming van kerkgenootschappen. Een nauwe 

samenwerking met de politieke macht was voor de ‘heerschende’ Kerk al eeuwen een feit en 

vormde voor de protestanten geen groot probleem.29 Het was vooral zaak die samenwerking ook 

                                                         
23 ibid., 53. 
24 ibid., 70. 
25 ibid., 95-96. 
26 Voorbeeld hiervan is Helmers’ De Hollandsche natie, vgl. J.F. Helmers, De Hollandsche natie. Redactie van L. Jensen 

(Nijmegen 2009). 
27 Bornewasser, “Het Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830”, in: D.P. Blok et al. (red.), Algemene Geschiedenis der 
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29 Bornewasser, ‘The Authority of the Dutch State over the Churches, 1795-1853’, in: id., Kerkelijk verleden, op.cit., 98-
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met de Katholieke Kerk op gang te krijgen, zeker nu de katholieken – België en Nederland 

samengeteld – de meerderheid van de bevolking vormden. Ook hier droomde Willem I ervan – 

bijgestaan door zijn ministers, vooral de minister van justitie Cornelis F. Van Maanen – een 

amalgaam, een christelijke in dit geval, tot stand te brengen. Het doel was tot een vorm van 

algemeen christendom te komen dat vooral ter versterking moest dienen van de vaderlandsliefde 

van de bevolking. De idee van een algemeen christendom, dat zich vooral op persoonlijk niveau 

manifesteerde en geen uitingen van collectieve en irrationele devotie meebracht, stamde direct uit 

het Verlichtingsdenken en uitte zich in de opvatting dat het christendom, ten eerste, in een 

nationale vorm gegoten moest worden waarin samenwerking tussen verschillende gezindten 

mogelijk was en, ten tweede, veelal door catechetische aandacht voor maatschappelijke 

problemen gekenmerkt moest worden. Onder de voorstanders van deze ontwikkelingen waren in 

de tweede helft van de achttiende eeuw ook verscheidene katholieken te rekenen, in het bijzonder 

in de Noordelijke Nederlanden.30 Om dat algemeen christendom tot stand te brengen werd 

doorgaans ook een forse regeringsinmenging in kerkelijke zaken als een conditio sine qua non gezien, 

een denkbeeld dat ook aan de basis lag van Willem I’s kerkbeleid. 

In dat beleid zijn echter meerdere invloeden en aspecten te onderscheiden.31 In de 

ministers van de Rooms-Katholieke Eredienst Melchior Goubau d’Hovorst (1815-1826) en 

Binnenlandse Zaken Pierre L.J.S. van Gobbelschroy (1825-1830) en in referendaris Pieter van 

Ghert, die zijn opleiding in de Oostenrijkse Nederlanden had genoten, kon de nawerking worden 

gezien niet alleen van Jozef II’s (mislukte) pogingen tot oprichting van een Staatskirchentum maar 

ook van het laat-achtiende-eeuwse project ter organisatie van een Eglise belgique die eveneens 

onderworpen moest worden aan het staatsgezag maar tegelijkertijd ook de lokale traditionele 

voorrechten moest behouden. Voor minister Van Maanen, die carrière had gemaakt onder 

Lodewijk Napoleon, speelde de wens het concordaat van 1801 ook in het Noorden toegepast te 

zien en tot een bonapartistisch-gallicaanse verhouding tussen Kerk en Staat te komen, een 

belangrijke rol. De tegenstelling tussen Rome en de jansenistische Oud-Bisschoppelijke Cleresie, 

die zich in 1723 had afgescheiden van de moederkerk en een eigen bisdom in Utrecht had 

opgericht, dient ook niet over het hoofd te worden gezien. Enerzijds hoopte menig katholiek, in 

Nederland en in Rome, het schisma terug te kunnen roepen, wat tot een welwillende houding 

tegenover de regering van Willem I dwong in de hoop dat de roomse Kerk snel als officiële 

gesprekspartner zou worden gekozen. Anderzijds waren de koning en de ministers zeker niet 

ongevoelig voor het ‘Nederlandse’ karakter van de Cleresie – de latere Oud-Katholieke Kerk - die 

bovendien de paus slechts een ereprimaat toekende en voor een samenwerking tussen nationale 

kerkelijke hiërarchieën en politieke macht pleitte.32 Even invloedrijk – en misschien zelfs het 

meest invloedrijk - was ten slotte de ervaring van Willem I zelf als soeverein van de Duitse 

gebieden Fulda en Corvey in de jaren 1802-1806. Daar had hij zich als een “geestelijke vorst” 

                                                         
30 Clemens, ‘De ingehouden verlichting’, op.cit., 242-245. 
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geprofileerd in het teken van de theorieën van de achttiende-eeuwse Duitse priester en theoloog 

Febronius, wiens hoop het was de lokale Kerk aan het gezag van Rome te onttrekken en “to break 

up the Church into national units under the domination of the civil power”.33 Bij aanvang van zijn opdracht 

als vorst dacht Willem I zijn Duitse ervaring ook in de Verenigde Nederlanden toe te passen. En 

met de oplossing van de zaak De Broglie leek de context waarin dit kerkbeleid gestalte moest 

krijgen niet eens zo ongunstig voor de koning. 

Het einde van de crisis rond de eedaflegging had namelijk ook in het Zuiden een zeker 

optimisme over de toekomst doen ontstaan dat staatsvoorrechten en vrijheid van de Kerk toch 

gecombineerd konden worden. Willem I had in 1815 bovendien al beloofd innig respect te tonen 

voor de specificiteit van de verscheidene kerken in het land.34 Het was nu dus zaak de concrete 

toepassing van de grondwetsvrijheden en de gehoopte onderhandelingen over een nieuw 

concordaat af te wachten. Deze afwachtende houding was ook de noordelijke katholieken niet 

vreemd. Een nieuwe generatie gelovigen en geestelijken, die zich gevormd hadden aan de hand 

van de, voornamelijk Franse, katholieke bestsellers van de post-revolutionaire periode, trad steeds 

uitgesprokener op de voorgrond. Het ging om mannen die diep onder invloed stonden van de 

traditionalistische denkbeelden van Joseph de Maistre en Louis de Bonald, die naast een sterke 

voorkeur voor de absolute monarchie aanhangers waren van het ultramontanisme. In 

tegenstelling tot het gallicanisme, dat de bisschoppen een grote invloed toekende en 

samenwerking met de politieke macht veronderstelde, stond het ultramontanisme in het teken 

van het onfeilbare gezag van de paus als absolute leider van de in haar specifieke invloedssferen 

zelfstandig opererende Kerk. Samenwerking tussen Kerk en Staat, bijvoorbeeld in de vorm van 

een concordaat, moest mogelijk zijn om de verhoudingen tussen de twee instellingen te regelen, 

maar beide partijen moesten vrij en onafhankelijk van elkaar blijven. De idee dat de Kerk wel 

beschermd maar in haar vrijheid niet beperkt mocht worden vond dus ook in het Noorden haar 

ingang.35 

 

Le Sage en de stand van zaken van het Nederlandse katholicisme 

In de overtuiging dat de spirituele, sociale en culturele verzorging van de katholieken in het 

Verenigd Koninkrijk de taak was van de Kerk (met de welwillende en gehoorzamende 

medewerking van de gelovigen), zette Le Sage in de jaren 1820 allerlei initiatieven op poten om 

het katholieke leven te animeren. Naast de al genoemde publicaties dient hier ook de oprichting 

in 1820 van de zogenaamde Roomsch-Catholijke Maatschappij te worden genoemd. Het ging om een 

samenwerking van leken en (Utrechtse) priesters – onder wie aartspriester Gerrit van Nooy - die 

aanvankelijk voor de verheffing van de Nederlandse katholieken was bedoeld. Snel konden er 

echter contacten met Belgische priesters en welgestelde gelovigen worden gelegd om tot één 

roomse Maatschappij voor heel het land te komen.36 Het was een zelfstandig initiatief dat de 

verspreiding van ‘katholieke literatuur’, voornamelijk devotionele literatuur, moest bevorderen. 

Het feit dat dit initiatief niet onder toezicht van de regering plaatsvond, werd Le Sage niet 

bepaald in dank afgenomen. De idee dat de Kerk een onafhankelijke macht naast de Staat 
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vormde werd in regeringskringen beslist niet gewaardeerd. Vooral de vrijheid van associatie, die 

niet in de grondwet was opgenomen en nog door het op dit punt strenge napoleontische 

strafwetboek was geregeld, werd erg restrictief toegepast. Alle verenigingen en instellingen die 

meer dan twintig leden telden en niet door de regering waren erkend, moesten ontbonden en de 

leden daarvan desnoods vervolgd worden. Doel van Le Sage was de vastberadenheid van de 

regering op dit punt op de proef te stellen.37  

Er werd in die jaren ook een onderzoek ingesteld naar de – mogelijk staatsgevaarlijke – 

activiteiten van Le Sage. Vooral een aantal artikelen van zijn hand tegen de verloting door de 

regering van voormalige bezittingen van de Katholieke Kerk had de aandacht van Van Maanen 

getrokken.38 Er werd uiteindelijk afgezien van vervolging, maar Le Sage bleef de regering zeker 

met de argusogen volgen zoals diens voorhechtenis in 1827 maar al te goed bewees. De 

Maatschappij was verder bedoeld als tegenstander van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, een 

particulier initiatief uit protestantse hoek dat mede door Le Sages vader in de jaren 1780 

opgericht was. ’t Nut richtte zich op de godsdienstige en maatschappelijke verheffing van het 

volk maar ook op de publicatie van tekstboeken die al na korte tijd gangbaar waren geworden in 

openbare scholen. ’t Nut zelf en de uitgaven ervan waren doorgaans geïnspireerd door de idee 

van een algemeen christendom en pasten dus goed bij het officiële onderwijsbeleid.39 Le Sage kon 

zich moeilijk onttrekken aan de indruk dat men leerlingen opvattingen wilde inprenten die niet 

met de katholieke leer strookten. De Roomsch-Catholijke Maatschappij was dus ook een kritisch 

initiatief, gericht tegen het onderwijsbeleid van Willem I. 

De samenwerking bleek geen groot succes. Graaf Louis F.P.M.J. Robiano de Borsbeek, 

die na korte tijd de animator van de Belgische Maatschappij werd, wilde vooral boeken 

verspreiden onder de hogere klassen. Tot Robiano’s desiderata behoorden filosofische boeken van 

De Maistre en Lamennais. Le Sage wilde zich liever op devotionele literatuur richten die alle lagen 

van de samenleving kon bereiken. Uiteindelijk werd er gekozen voor een splitsing tussen de 

Nederlandse Maatschappij en de Société Catholique de la Belgique. De regering bleef hoe dan ook 

achterdochtig. In 1823 werd er dan ook voor gekozen om beide instellingen met een koninklijk 

besluit officieel te ontbinden aangezien de Maatschappijen geen erkenning door de Staat hadden 

aangevraagd.40 

Le Sage liet zich in elk geval niet ontmoedigen. Opvoeding en onderwijs bleven sindsdien 

vaste aandachtspunten in zijn engagement. In 1823 richtte hij een Kinderstichting in Loosduinen 

op waar wezen en kinderen uit arme gezinnen kosteloos konden worden ontvangen en een 

opvoeding volgens de katholieke leer konden genieten. In Loosduinen ontving Le Sage in 1826 

de al genoemde Josué Witz en leidde hem in de loop des tijds op tot zijn assistent. De 

Kinderstichting ging in 1830 dicht. Gedeeltelijk had dit te maken met het beperkt succes van de 

instelling die nooit meer dan 10 jongelingen tegelijk herbergde. Bovendien moet het strenge 
                                                         
37 ibid., 363. 
38 Gorris vatte de situatie rond de verloting van domeingoederen als volgt samen: “Bij de Revolutie van 1795 waren 
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met als prijzen deelen van de Domeingoederen. Natuurlijk konden de Katholieken ook hier niet aan meedoen […]”, 
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39 Van Eijnatten, Van Lieburg, Religiegeschiedenis, op.cit., 247. 
40 Voor de details van het interne getouwtrek tussen Le Sage en Robiano vgl. Gorris, Le Sage, op.cit., I, 383-413. 
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devotionele regime van Le Sage menigeen hebben afgeschrikt. Maar het initiatief wekte ook de 

argwaan van de regering. Er was namelijk sprake van een georganiseerde instelling voor 

onderwijs, religieuze opvoeding en armenzorg, die alleen met officiële toestemming van de 

overheid kon bestaan. En zoals gezegd, was Le Sage er niet de man naar om het fiat van de 

regering aan te vragen.41  

De oprichting van de Kinderstichting maakt het in elk geval duidelijk dat opvoeding en 

onderwijs steeds centraler werden. Dat hoeft niet te verbazen. In het katholieke gedachtegoed 

waren de twee aspecten onafscheidelijk en zowel opvoeding als onderwijs moesten een sterk 

godsdienstig karakter krijgen. Het ging niet alleen om de verantwoordelijkheid van de Kerk goede 

gelovigen op te leiden maar ook om de vrijheid van de pater familias om zijn kinderen in de religie 

der voorvaderen op te voeden.42 Dit principe, dat in de praktijk betekende dat de controlemacht 

van de Staat ‘natuurlijke’ grenzen kende, animeerde ook Cornelis van Bommel, een toen nog 

jonge priester die in Münster een sterk ultramontaanse theologische opleiding had gekregen. Van 

Bommel was in 1790 in Rijswijk geboren en na zijn seminariestudie in Münster naar Nederland 

teruggekeerd waar hij in 1817 oprichter en directeur van het Kleinseminarie in Hageveld werd.43 

Dit was een particulier initiatief dat samen met de officieel erkende kleinseminaries van 

Culemborg en Velzen de toekomstige priesters moest voorbereiden op de voortzetting van hun 

opleiding in het Grootseminarie van Warmond.44 In korte tijd kwam het Hageveldse avontuur in 

aanvaring met de plannen van de regering om alle Latijnse scholen, kleinseminaries en colleges 

die geen officiële toestemming bezaten, op te heffen. De protesten van Van Bommel en zijn 

pogingen om een uitweg te vinden mochten niet baten: op 1 oktober 1825 ging het seminarie 

dicht.45 Van Bommel, die samen met de studenten Cornelis Broere en J.C. Bootz in Hageveld 

mocht blijven wonen, groeide snel uit tot een van de hoofdfiguren van de katholieke oppositie 

tegen het regeringsbeleid inzake godsdienst- en onderwijsvrijheid. Hij was wel een opposant die – 

als goede ultramontaan – nooit voor revolutie of opstand heeft gepleit en in de cruciale maanden 

tussen 1829 en 1830 een groeiende (maar weliswaar vruchteloze) invloed op de koning wist uit te 

oefenen. 

De crisis in Hageveld ging gepaard met dé grote breuk tussen ultramontaanse katholieken 

en regering. De reden waarom Hageveld dicht moest was de oprichting door de regering van een 

Collegium Philosphicum in Leuven waar toekomstige priesters twee jaar les moesten volgen alvorens 

naar de grootseminaries door te stromen. De docenten aan het Collegium dienden door de koning 

te worden aangesteld. Op deze manier hoopte de regering een nieuwe generatie priesters te 

vormen wier vaderlandsliefde ingezet kon worden voor haar ‘amalgaampolitiek’. Het idee was op 

zich niet nieuw. De Oostenrijkse keizer Jozef II had in 1782 een seminarie-generaal in Leuven 

opgericht met het doel de opleiding van nieuwe priesters in de Zuidelijke Nederlanden te 

uniformeren en onder controle te krijgen. Het succes onder bisschoppen en seminaristen bleef 

echter uit en in 1789 werd de instelling gesloten.46 Verder kan de oprichting van het Collegium als 

een verlengstuk worden gezien van de onderwijswet van 1806 die ook onder Willem I van kracht 
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was gebleven en die alleen de Staat het recht toekende onderwijsinstellingen op te richten of aan 

derden toestemming te verlenen voor de opening van particuliere scholen. Deze toestemming 

werd echter zelden gegeven, wat in een soort ‘onderwijsmonopolie’ resulteerde waartegen Le 

Sage en Van Bommel heftig protesteerden.47 Doorslaggevend was echter het voorbeeld van de 

katholieke theologische faculteit die de Pruisische regering in 1819 in goede samenwerking met 

de bisschoppen en de Heilige Stoel in Bonn had opgericht. Willem I dacht kennelijk in de 

voetsporen van de oosterburen te kunnen treden en verwachtte ook in Nederland geen groot 

verzet tegen zijn plannen. De koning en zijn ministers zagen echter over het hoofd dat de 

Pruisische regering verder geen rol speelde in het bestuur en de organisatie van de faculteit in 

Bonn.48 Hun harde lijn op dit front heeft diepe gevolgen gehad voor de verhouding tussen 

regering en ultramontanen. De grote verwachtingen die de katholieken tot dan toe hadden 

gekoesterd over de toekomst gingen aan flarden. Het ultramontaanse activisme begon zich te 

organiseren en heel snel ontstond het idee dat de regering onherroepelijk antikatholiek ingesteld 

was.49  

Deze indruk werd kort daarna versterkt door het tekenen van het concordaat met de 

Heilige Stoel. De grondwet bevatte een artikel dat de betaling van traktementen door de Staat 

bepaalde. In ruil hiervoor verwachtte de regering een grote rol te verkrijgen in de organisatie van 

de verscheidene kerkgenootschappen. In het geval van de Hervormde Kerk werd er in 1816 

besloten tot een nieuwe bestuursvorm met een synode en provinciale kerkbesturen en tot een 

naamsverandering – van ‘gereformeerd’ tot ‘hervormd’ – over te gaan. Eenzelfde lot van 

centralisering en reglementering ondergingen ook joden en lutheranen. Voor de katholieken lag 

de situatie wat anders. De specifieke structuur van de Kerk en de verschillen tussen de twee 

Nederlanden deden Willem I besluiten een apart ministerie voor de ‘Zaken der Rooms-

Katholieke Eredienst’ te behouden. Dit departement was door Lodewijk Napoleon ingevoerd en 

zou tot 1871 blijven bestaan, hetzij als zelfstandig departement hetzij als onderdeel van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken.50 Er werden contacten gelegd met de Heilige Stoel en met de 

internuntius Francesco Capaccini om tot een concordaat te komen en de relaties met Rome te 

normaliseren. Het duurde echter tot 1827 voordat het zover kwam. Een van de moeilijkste 

discussiepunten werd het al dan niet behouden van het recht van de koning om een rol te spelen 

in de benoeming van nieuwe bisschoppen en van het placet waarmee de koning zijn toestemming 

gaf tot de uitvaardiging in de Nederlanden van pauselijke bullen en geschriften. Dit was een 

kwestie van lange adem. Het ging namelijk om instituten die de verhoudingen tussen kerkelijke en 

politieke machten regelden in het Ancien Régime. In de Nederlanden was de draagwijdte ervan – 

vooral van het placet-recht - al in de eerste helft van de achttiende eeuw inzet van onenigheid 

geweest tijdens de jansenistische crisis.51   

Recentelijker waren de verhoudingen Staat-Kerk door Napoleon geregeld met de 

eenzijdige toevoeging van de organieke artikelen aan het concordaat van 1801. In Nederland 

waren die artikelen opgenomen in het KB van 16 september 1815, dat onder meer het recht van 
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placet bevatte. Officieel was dus het concordaat van 1801 alleen in de Zuidelijke Nederlanden 

van kracht en bovendien bestonden er verschillen in de benoemingsprocedure tussen het Franse 

en het Nederlandse geval, maar de geest van de napoleontische tekst werkte in regeringskringen 

evident door.52 Vele katholieken konden ermee leven omdat ze van mening waren dat de 

herinvoering van de bisschoppelijke hiërarchie in heel het land volgens het nieuwe concordaat – 

met nieuwe zetels in Brugge, Den Bosch en Amsterdam – in elk geval voorop diende te staan.53 

Dit concordaat werd echter door de regering nooit uitgevoerd en het KB van 1815 bleef in 

werking, waardoor het vertrouwen van de meeste katholieken in de ministers definitief kelderde. 

De indruk bestond dus dat de regering grondig antikatholiek was. Er werd niet alleen aan 

de onderwijsvrijheid van Kerk en ouders getornd maar ook aan de autonomie van de Kerk om 

haar interne leven en structuren te organiseren. Deze gevoelens waren wijd verspreid maar niet 

algemeen. In het land was er een schaar regeringsgezinde katholieken te vinden die in de geest 

van de Verlichting waren opgegroeid en niet vijandig stonden jegens het idee van staatsinmenging 

in kerkelijke zaken. Rogier heeft het over “irenisch” of “neologisch” christendom, wat in feite op 

het al genoemde ‘algemeen’ christendom neerkomt.54 Een priester-leraar als Joannes Matthias 

Schrant had het liefst een ‘nationale’ Kerk zien ontstaan waar de verschillen tussen gezindten 

zodanig vervaagden dat ze niet meer relevant werden. Zelf profileerde hij zich tamelijk 

rationalistisch. Dit was al duidelijk geworden tijdens zijn redacteurschap van de Mengelingen voor 

Roomsch-Catholijken, die tussen 1807 en 1814 verschenen en later door de ultramontaanse Le Sage 

als “niet pluis” bestempeld werden.55 In zijn Leven van Jezus (1808) kwam de hoofdfiguur eerder 

als man dan als Gods Zoon naar voren. De reden die Schrant zelf opgaf voor het schrijven van 

het boek is typerend voor zijn wereldvisie. Rogier heeft Schrants motieven zo samengevat: 

 

“Op […] Amsterdamse scholen werd de bijbelse geschiedenis onderwezen uit boekjes, die 

veel aanstotelijks voor zijn jeugdige geloofsgenoten bevatten. Om deze boekjes te 

vervangen schreef hij het zijne, dat, om zijn doel te bereiken, echter niet mocht vervallen 

in de fout aanstotelijk te zijn voor niet-katholieke kinderen.”56 

 

Het moest een katholiek boek zijn, maar het moest tevens onopvallend katholiek blijven. Het 

boek werd in Rome dan ook te weinig katholiek gevonden en tot grote teleurstelling van de 

auteur op de Index Librorum Prohibitorum geplaatst.57 Later werd Schrant door Willem I tot docent 

Nederlandse Letterkunde in Gent benoemd. In de katholieke Gentse milieus en aan de lokale 

universiteit kon hij echter nooit volledig integreren. Hij hield liever contact met de lokale 

protestantse bijbelgenootschappen, altijd in de overtuiging dat dit het ontstaan van een algemeen 

christendom kon helpen, waardoor zijn positie in de ogen van de ultramontanen nog meer 
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verdacht werd.58 Later zou hij met de – volgens Rogier nogal opportunistische – schrijver Jan 

Wap en op initiatief van Pieter Van Ghert samenwerken aan het tijdschrift Katholikon, dat tussen 

1827 en 1830 uitgegeven werd als katholiek regeringsgezind blad. Het beperkte succes ervan en 

het einde van Van Gherts politieke carrière in 1829 zorgden ervoor dat het blad onregelmatig 

verscheen en vervolgens snel sneuvelde.59  

Na 1825 en nog meer na 1827 was het ultramontanisme weliswaar de dominante 

stemming binnen het Nederlandse katholicisme geworden, maar tot op dat moment was de 

positie van Schrant al met al minder geïsoleerd dan de tegenstanders graag wilden laten geloven. 

De ultramontaanse pers maakte er toen al een punt van om de niet ultramontanen als slechte 

katholieken, dus in feite als niet katholieken, af te schilderen.60 Maar de erfenis van de katholische 

Aufklärung was in de jaren 1820 nog heel sterk en het leek toen allesbehalve vanzelfsprekend dat 

ze het onderspit zou delven tegen het ultramontanisme. Het volstaat te zeggen dat ook Van 

Bommel in de beginjaren van Hageveld het onderwijs baseerde op de zogenaamde ‘filosofie van 

Leuven’ die uit een achttiende-eeuwse combinatie van Descartes, Leibnitz en de even 

rationalistische Verlichtingsdenker Christian Wolff was ontstaan.61 Bovendien kon de erfenis van 

de Aufklärung in Nederland op de steun van de regering rekenen die er een essentiële pijler van 

haar kerkelijke politiek in zag. Het ging niet alleen om de toestemming om een kleinseminarie 

open te houden, zoals in Hageveld. Ook in de hele vorming en benoeming van nieuwe herders 

wilde het staatsbestuur zich graag mengen als compensatie voor de financiële steun – de 

‘bescherming’ – aan kerkgenootschappen. Willem I was ervan overtuigd dat de autonomie van de 

Katholieke Kerk te respecteren viel door niet te interfereren in haar dogma en discipline. Hij zag 

dus over het hoofd dat de hiërarchie van de Kerk, onder meer vanwege het sacramentale 

priesterschap en de leer van de apostolische opvolging, wezenlijk deel uitmaakte van haar 

doctrine, waardoor zelfstandigheid puur in doctrinaire zaken in het rooms-katholicisme 

ondenkbaar was. Onderwijs en kerkelijke organisatie groeiden dan ook in rap tempo uit tot 

hoofdklachten van ultramontaanse katholieken: 

 

“Het is algemeen bekend, dat de geestelijke overheid, zoo wel der noordelijke als 

zuidelijke provincien van het rijk, eerbiedige vertoogen hebben gedaan, tegen de oprigting 

van het collegium philosophicum, wijl de inrichting van hetzelfde, in meer dan een opzigt, 

strijdig is met de goddelijke en onvervreemdbare regten der bisschoppen; regten, van 

welke zij geen afstand mogen doen.”62 

 

De herinvoering van een bisschoppelijk bestuur ook in de Noordelijke Nederlanden was dus 

voor Le Sage van essentieel belang om de katholieken te organiseren en hun 

saamhorigheidsgevoel te versterken. Zoals boven gezegd, konden de leken hier ook een handje 

mee helpen, voornamelijk door allerlei maatschappelijke initiatieven te ondernemen. Vooral 

tijdschriften en andere nieuwsbladen waren voor hem het krachtigste verspreidingsmiddel voor 

de Waarheid. Het verbaast dus niet dat hij ook de vrijheid van pers een centrale rol toekende. In 
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dit opzicht was hij in Noord-Nederland een van de weinige ultramontanen – misschien zelfs de 

enige – die zijn vertrouwen in de kracht van periodieken stelde: slechts een vrije pers, zonder de 

zegels en censuur die haar nog belemmerden, kon hem de kans geven op de bres te springen 

voor zijn geloof en zijn ongenoegen te uiten over de gang van zaken in het Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden: “Vrijheid van drukpers, vooral waar zij tot het behoud der dierbaarste aller 

vrijheden, der vrijheid van godsdienst noodzakelijk is, kan zonder vernietiging der grondwet niet 

vernietigd, zonder schending der grondwet niet beteugeld worden.”63 In deze nadruk op vrijheid 

was de invloed van de Belgische oppositie en van het voorbeeld van Lamennais zeker zeer sterk. 

In het Zuiden had de Luikse baron Etienne C. de Gerlache in 1825 de vrijheid van godsdienst, 

onderwijs en pers als de grootste desiderata van de toen ontluikende oppositie genoemd.64 Le Sage 

was een van de zeer weinigen in het Noorden die deze trias overnam en als doorgeefluik ervan bij 

de Nederlandse katholieken probeerde te functioneren. 

Maar bij wie lag de verantwoordelijkheid voor de antikatholieke houding in de regering en 

van dit gebrek aan vrijheid? Hierop kon Le Sage met zekerheid reageren: zeker niet bij de koning, 

eerder bij de ministers die de vorst doelbewust verkeerd inlichtten over de grote vaderlandsliefde 

van alle katholieken. Het is interessant hier even stil te staan bij de manier waarop Le Sage het 

onderscheid tussen (goede) koning en (slechte) ministers onderbouwde. Het is boven al gezegd 

dat de Franse traditionalisten een grote invloed op de Nederlandse ultramontanen hadden 

uitgeoefend. Dit geldt niet alleen voor hun opvattingen over de pauselijke onfeilbaarheid en de 

verhouding tussen kerk en staat maar ook voor hun politieke overtuigingen. Ook voor Le Sage 

was de monarchie het beste regeerstelsel, het liefst met een sterke koning die als ‘burgervader’ 

van alle onderdanen optrad en aan wie God de soevereiniteit op aarde had toevertrouwd. In het 

artikel getiteld ‘Eendragt maakt magt’, dat in 1829 in De Ultramontaan verscheen, werd Willem I 

expliciet als de pater familias van alle Nederlanders gepresenteerd: “Eendragt maakt magt! […] dan 

zal het nederlandsche volk, onder het bestuur van eenen vaderlijk vorst, waarlijk een groot, 

gelukkig en eendragtig huisgezin zijn, waaruit alle wantrouwen, twist en tweedragt verbannen 

is!”65 

Hiermee volgde Le Sage niet alleen de Franse traditionalisten na maar hij liet zich zeker 

ook door toen gangbare opvattingen rond gezag en koningschap beïnvloeden. Het beeld van de 

‘goede’ koning “die geen kwaad kan doen” bevatte in het West-Europese politiek denken een 

lange geschiedenis66 en zou in Nederland grosso modo voor de hele eerste helft van de 

negentiende eeuw gangbaar blijven. Ook Willem I zag zichzelf graag als ‘Vader Willem’ of, naar 

Duits model, als Landesvater.67 Dit denkbeeld ging echter gepaard met een zeker niveau van 

‘actieve belangstelling’ voor het reilen en zeilen van zijn “huisgezin”, onder meer wat de 

organisatie van hun religieuze leven aanging. Voor Le Sage sprak het vanzelf dat Willem I als 
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goede “vaderlijke koning” welwillend stond tegenover al zijn “kinderen”, katholieken inbegrepen. 

Het bewijs ervan was in de grondwet zelf te vinden, die de koning in 1815 had vervaardigd en de 

godsdienstvrijheid bevestigde. Dat daarvan in de praktijk te weinig terecht was gekomen kon 

Willem I niet worden verweten. Het waren in Le Sages ogen de ministers die de vorst achter een 

‘rookgordijn’ hielden en hem de katholieken als vijanden voorstelden die onder controle 

gehouden moesten worden. De al genoemde Van Maanen, die steeds meer als anti-katholiek én 

anti-Belgisch bekend kwam te staan, moest het ontgelden als grote boosdoener. In werkelijkheid 

waren alle katholieken in Le Sages visie trouwe en autoriteitsgezinde “kinderen” die het ‘vaderlijk 

gezag’ in hoog aanzien hielden. Zij moesten dus hun stem luider doen horen opdat Willem I de 

ware aard van hun ongenoegen kende en de nodige maatregelen nam om de “huisselijke 

eendragt” in het Verenigd Koninkrijk te bewaren. 

Deze combinatie van paternalistische opvattingen en roep om vrijheid symboliseert de 

evolutie van het gedachtegoed van Le Sage en meer in het algemeen van de oppositionele 

katholieken in de tweede helft van de jaren 1820. Het idee dat een goed regeerstelsel – politiek 

evenals kerkelijk – weinig meer inhield dan een vergroting van de gezinsstructuur – vader als 

koning, moeder als minister en kinderen als onderdanen68 – was nieuw leven ingeblazen door de 

antirevolutionaire denkers, De Bonald in het bijzonder. Le Sage kon zich daar heel snel in 

herkennen. De vertaling van deze opvattingen in het kader van het Verenigd Koninkrijk stelde 

hem echter voor twee problemen. In eerste instantie was het paternalisme in feite een andere 

naam voor het traditionalisme. Net als in het gezinsleven en binnen de Kerk ging het in de 

politiek om de continuïteit tussen de generaties. In Frankrijk kon iemand als De Bonald de 

Revolutie makkelijk veroordelen als onderbreking van de traditionele samenwerking van troon en 

altaar onder het Ancien Régime. De Maistre kon de Revolutie als hoogtepunt van een reeks 

‘satanische’ onderbrekingen van de traditie beschouwen die met de dwaling van de Hervorming 

was begonnen en door de Verlichting was voortgezet. In Nederland kon Le Sage veel minder 

makkelijk terugvallen op een eeuwenoude monarchale traditie. Willem I was in 1825 slechts één 

decennium aan de macht geweest. Bovendien, als er een traditie in het Huis van Oranje te vinden 

was, was die zeker een protestantse.  

Het gedachtegoed van een andere Franse theoloog, de priester Félicité Robert de 

Lamennais, bood een uitweg. Ook Lamennais was in de geest van de Restauratie gevormd en 

koesterde sterk hiërarchische en ultramontaanse opvattingen. Tegen het einde van de jaren 1820 

ging hij echter steeds meer het belang van de vrijheid voor de Kerk benadrukken. De Kerk moest 

niet defensief reageren op de moderne vrijheden, maar moest ze vertrouwensvol omarmen. De 

competitie met de zogezegde ‘dwalingen’ zou haar op den duur alleen maar versterken en als 

enige doen zegevieren. Deze opvattingen wekten veel argwaan in ultraconservatieve milieus en bij 

de hiërarchieën – de heimwee naar het gallicanisme was in Frankrijk onder de hogere clerus nog 

steeds heel sterk - maar boden tegelijkertijd een houvast voor de vele katholieken die in heel 

Europa hun geloof probeerden te laten rijmen met de moderne vrijheden. Het succes en de 

invloed van Lamennais in de jaren net voor en na 1830 was enorm.69 Via de Belgische provincies 

deden Lamennais’ opvattingen hun intrede in de Nederlanden. De strijd tegen het Collegium 

Philosophicum, het concordaat en het placet en over het algemeen tegen de centraliserende 
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regeerstijl van Willem I hadden er de geesten ontvankelijk gemaakt voor de ideeën van de 

populaire Franse priester-theoloog. Het is echter raadzaam deze invloed, hoe groot hij 

ongetwijfeld ook was, niet te overdrijven. Toen Lamennais met Des progrès de la révolution et de la 

guerre contre l’Eglise (1829) aan zijn ontwikkeling in liberale richting begon, was de oppositie in 

Nederland al een tijd aan de gang. Het succes van Lamennais kwam vooral de bestaande strategie 

versterken. Interessant in dit opzicht is de manier waarop Van Bommel graag het woord ‘vrijheid’ 

in de mond nam, zonder het te koppelen aan het bijvoeglijke voornaamwoord ‘onbeperkt’. Van 

Bommel, in goed overleg met aartsbisschop De Méan, diens secretaris Sterckx en enkele van zijn 

oud-leerlingen in Hageveld, verwierp de ‘liberté illimité’ en pleitte voor een zijns inziens voor 

Nederland geschiktere combinatie van vrijheid en bescherming, waarin de tweede vooral duidde 

op nader te definiëren vormen van financiering van kerkelijke instellingen – scholen, bijvoorbeeld 

- door de Staat.70  

 

Le Sage tegenover de Belgische petitionnementen 

Vrijheid van onderwijs, godsdienst en drukpers speelden een hoofdrol in de motieven van de 

Belgische oppositie die in de tweede helft van de jaren 1820 uit de toenadering tussen katholieken 

en liberalen ontstond. In 1827 ontwikkelde deze toenadering zich tot een nauwere samenwerking 

die de geuzennaam Monsterverbond – en officieel die van ‘Unie der Opposities’ - kreeg. Vanaf 

1828 leidde het protest tot petities. Deze werden in grotere en kleinere centra in de Zuidelijke 

Nederlanden opgesteld en richten zich niet alleen op de bovengenoemde drie vrijheden. Ze eisten 

ook de invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid - opdat het parlement de regering kon 

controleren en desnoods sanctioneren - en de hervorming van de vertegenwoordiging zodat de 

zuidelijke provincies, die meer inwoners telden, ook meer dan de door de grondwet 

voorgeschreven helft van de Kamerleden kregen. Niet alle eisen werden tegelijk genoemd in alle 

petities. Twee petitiegolven waren nodig, in 1828 en in 1829-1830, om de oppositie een wat meer 

samenhangend karakter te geven. 

Le Sage reageerde enthousiast op de petities. Gelet op wat boven is gezegd over zijn 

machtsopvattingen hoeft dit niet te verbazen. Hiermee maakte Le Sage eenzelfde wending naar 

het volk dat in nuce reeds in De Bonald aanwezig was en door Lamennais geëxpliciteerd werd. De 

welwillende houding van de vader-koning tegenover zijn kinderen-onderdanen veronderstelde 

namelijk ook een directe verhouding tussen vorst en volk, hoewel deze voor De Bonald nog 

steeds hiërarchisch van aard was en de onderwerping van de ‘kinderen’ aan de wil van de ‘vader’ 

impliceerde. In tegenstelling tot het absolutisme dat De Maistre nog had verdedigd, benadrukte 

Lamennais de noodzaak van instrumenten om de stem van het volk aan de koning te laten 

horen.71 In latere jaren ging hij zelfs zo ver dat hij het recht op opstand tegen onrecht en 

onderdrukking verdedigde, een conclusie waarin Le Sage hem niet volgde. Naast de inhoud was 

voor Le Sage namelijk ook de vorm van het protest van belang. Alle revoluties en opstanden 

waren strijdig met de katholieke leer en de autoriteit moest altijd aanvaard worden omdat ze door 

God tot de macht was gewild. Om zijn ongenoegen te uiten moest men slechts gebruik maken 

van de middelen die door de autoriteit zelf expliciet waren toegelaten. En in het geval van het 

Verenigd Koninkrijk was het recht op petitionnement duidelijk vastgesteld in de grondwet van 
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1815. Bovendien boden de petities de mogelijkheid om door de ministeriële ‘barrière’ te dringen 

die de koning volgens Le Sage in onwetendheid liet over de ongelijkheden in het land.72 Met 

andere woorden, de petities waren voor Le Sage een ideale combinatie van protest en 

gehoorzaamheid en zijn enthousiasme voor de grievenlijsten die hem als redacteur van De 

Godsdienstvriend werden toegestuurd bracht hem ertoe zich onmiddellijk in te spannen voor de 

verspreiding ervan onder de katholieken in het Noorden: 

 

“Ziedaar de wijze, op welke de Godsdienstvriend zijne gewigtige taak zal trachten te 

vervullen, ten einde daardoor nuttig te zijn aan de belangen van de Godsdienst, aan de 

eenheid des geloofs, aan den bloei der catholijke Kerk en het behoud harer vrijheden in 

ons vaderland, aan het bevorderen van eendragt tusschen de belijders van verschillende 

godsdiensten, aan het verspreiden van kennis en het bijdragen tot den voortgang der 

verlichting.”73 

 

De houding tegenover de petitiebeweging maakt duidelijk dat het artikel ‘Eendragt maakt magt’ 

meer bevatte dan enkel een toepassing van paternalistische machtsopvattingen op het 

Nederlandse geval. In feite dient dat stuk eerder als een transitieartikel te worden gezien. De 

eerste katholieke traditionalisten zoals De Maistre en De Bonald zagen de verhouding tussen de 

vaderlijke koning en zijn ‘kinderen’ als onderdeel van een absolutistisch monarchaal stelsel en dus 

als eenrichtingsverkeer waarin de koning altijd wist wat goed was voor zijn onderdanen en deze 

altijd gehoorzaam moesten blijven.74 Een visie op de macht die Willem I – hoewel vanuit andere 

politieke tradities – evenmin onbekend was: hij definieerde zijn onderdanen wel eens als 

“onvolwassen[en]” die leiding en opvoeding nodig hadden.75 Le Sage veronderstelde daarentegen 

een soort dialoog tussen ‘vader’ en ‘kinderen’ waarin ook voor dezen de actieve rol weggelegd 

was de bemiddeling van de ministers te omzeilen en de koning rechtstreeks op de hoogte te 

brengen van hun cahiers de doléances. Le Sage maakte hiermee een soortgelijke turn to the people, een 

wending naar het volk, als Lamennais in diezelfde jaren. In tegenstelling tot de Franse priester 

zou hij nooit zo ver gaan het recht op opstand en het algemeen stemrecht te verdedigen, zoals 

boven gezegd, maar bij beide mannen kan er worden gesproken van een groeiend vertrouwen in 

de kracht van de massa der gelovigen in de verdediging en promotie van het katholicisme. Niet 

toevallig namen de verwijzingen naar De Maistre en De Bonald in Le Sages tijdschriften in de 

tweede helft van de jaren 1820 zienderogen af terwijl zijn bewondering voor Lamennais’ ideeën, 

hoewel meestal bemiddeld via België, gestaag ging groeien. 

Ondanks Le Sages enthousiasme om petities op lokaal niveau op te stellen en te tekenen, 

is de deelneming van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden echter beperkt gebleven. 

Aan de ene kant was Oost-Vlaanderen koploper met maar liefst 250 petities, alleen al in de 

periode 1829-1830. Aan de andere kant liepen de noordelijke provincies, met de uitzondering van 
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Noord-Brabant, beslist achter, met een dertigtal ondertekende petities.76 Dat de acties niet 

beperkt mochten blijven tot het Zuiden was voor Le Sage echter fundamenteel. Hij aarzelde dan 

ook niet zijn lezers krachtig aan te manen om petities op te stellen: 

 

“Hier vordert de eer en de pligt, dat wij Noord-Nederlandsche Catholijken ons zuiveren 

van den blaam, als of wij belang hadden bij, of deel hadden aan de onderdrukking onzer 

zuidelijke broeders. Hier mogen wij niet langer zwijgen […]. Vraagt dan, in bescheidene 

petitien, zoo wel aan uwen koning als aan uwe vertegenwoordigers, het redres uwer 

grieven, dat niemand zich door vrees of bedreigingen late terug houden; het geldt hier 

uwe dierbaarste belangen, de vrijheid van uwen godsdienst en van het onderwijs uwer 

kinderen. […] Zoudt gij aarzelen? o! Bedenkt, dat zoo wel de namen der nalatigen, als die 

der werkzamen; zoo wel de namen van hun, die onder ijdele voorwendsels de klachten 

des volks weigeren te onderschrijven, als die der onderteekenaren, algemeen bekend en 

aan de nakomelingschap overgelevert zullen worden. Kiest dan tusschen eer en schande, 

tusschen lof en verachting.”77 

 

En even verderop nogmaals: 

 

“Dat niemand aarzele om de verzoekschriften deswege te onderteekenen: dat men 

algemeen toone, waardige nakomelingen te zijn van die achtingwaardige Nederlanders, die 

liever alles wilden opofferen, dan ontrouw worden aan den godsdienst der vaderen!”78 

 

In 1829 leek de eerste petitiegolf vruchten af te werpen. Op 20 juni werd het Collegium gedeeltelijk 

facultatief verklaard. Voor degenen die niet in Leuven hadden gestudeerd werd er echter een 

staatsexamen voor de toelating tot de grootseminaries voorgeschreven.79 Onder meer in reactie 

op Van Bommels brochure Trois chapitres sur les deux arrêtés du 20 juin 1829 relatifs au Collège 

philosophique, die in verzet tegen het staatsexamen werd geschreven, trad op 2 oktober een nieuw 

KB in werking dat het staatsexamen definitief afschafte en de bisschoppen vrij verklaarde eigen 

kleinseminaries te heropenen.80 Op 5 oktober werd er uiteindelijk ook overgegaan tot benoeming 

van de bisschoppen van Luik, Doornik en Gent waarvan de zetels aan Van Bommel zelf, 

Delplancq en Van de Velde werden toevertrouwd.81 In feite waren deze maatregelen ook en 

vooral het resultaat van de rijzende ster van Van Bommel die inmiddels door Willem I informeel 

als adviseur omtrent kerkelijke zaken was gekozen. Zo had Van Bommel enigszins de plaats van 

Van Ghert ingenomen, die in 1829 zijn ambt moest verlaten. Betekenisvol is dat de koning eerst 

de kwestie van het Collegium afhandelde alvorens tot de bisschoppenbenomingen over te gaan, 

precies volgens de desiderata van Van Bommel.82 Teken van het groeiende vertrouwen van de 
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vorst in de nieuwe bisschop van Luik, die doorgaans in goede verstandhouding met internuntius 

Capaccini opereerde, was verder zijn verzoek aan de nieuwe prelaat een advies op te stellen over 

diens visie op de onderwijsvrijheid.  

Het werden twee pamfletten: het Système de liberté illimité des cultes et des opinions religieuses, mis 

constitutionnellement en rapport avec la loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas et spécialement appliqué au 

culte catholique en het Essai sur le monopole. In de eerste brochure verdedigde Van Bommel het idee 

dat de onbegrensde godsdienstvrijheid zoals door Lamennais uiteengezet niet in tegenspraak 

hoefde te zijn met staatsbescherming – lees, financiële ondersteuning van de regering, maar dan 

zonder inspraak in de leer of de organisatie van een kerkgenootschap.83 In het tweede geschrift 

van Van Bommel kreeg de regering ervan langs voor haar ‘système mitoyen’, een onderwijsbeleid dat 

noch vis noch vlees was. Het werd toch tijd volgens de Luikse bisschop dat men een keuze 

maakte tussen ‘staatsmonopolie’ en onbeperkte onderwijsvrijheid. Door de feiten van 1830 

ingehaald of bij gebrek aan wil, zou de koning nooit gevolg geven aan Van Bommels advies. De 

negatieve mening hierover die Van Maanen en ’t Nut hadden geuit, had het vertrouwen van 

Willem I in Van Bommel waarschijnlijk doen wankelen.84 

Le Sage was wellicht niet op de hoogte van de contacten tussen de Luikse prelaat en 

Willem I, die achter de coulissen plaatsvonden. Hij las wel Van Bommels brochures en reageerde 

er uiteraard hoogst instemmend op. Toch moest de invloed van de petities ook niet verwaarloosd 

worden, meende hij. Deze hadden zeker een handje geholpen en moesten doorgezet worden 

totdat de regering op heel de lijn toegaf. Ondanks alles liepen zijn lezers in het Noorden echter 

nog steeds niet warm voor de petities, tot zijn grote ontsteltenis. Hij probeerde dan opnieuw het 

eergevoel van zijn medegelovigen te prikkelen: 

 

“De vruchten van dezen constitutionelen en door den Godsdienst gewettigden maatregel, 

zijn reeds zigtbaar; en als zij tot hare rijpheid zullen gekomen zijn, zal men moeten 

erkennen, dat die duizenden van Nederlanders, welke met bescheidenhied hunne billijke 

verlangens te kennen geven, zich bij den Godsdienst en bij het Vaderland verdienstelijk 

hebben gemaakt, maar dan ook zal menigeen van schaamte blozen, als hij de vraag zijner 

kinderen: hebt gij ook aan het behoud onzer vrijheden medegewerkt? Met een 

vernederend neen zal moeten beantwoorden!”85 

 

In 1830 volgde nog een nieuw besluit waarmee het iedereen vrij werd secundair of hoger 

onderwijs te geven en een hervorming in wat liberalere zin van de perswet werd doorgevoerd.86 

Ook in deze toegevingen zag Le Sage zich alleen maar versterkt in zijn pleidooi voor nog meer 

petities: 

 

“De vrijheid van drukpers is de eerste overwinning, welke de vrijheidlievende 

Nederlanders behaald hebben en de waarborg van eenen volkomen zegepraal, als zij door 

eendragt en standvastigheid geleid worden. Welke middelen moeten zij dan op nieuw 
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aanwenden? Zij moeten op den ingeslagen weg, met bedaardheid en volharding, 

voortgaan.”87 

 

In feite is de ondertekening van de verzoekschriften door Nederlanders van alle streken van 

uiterst belang in de ogen van Le Sage teneinde de oppositie tussen ‘Holland’ en België, een van de 

zijns inziens gevaarlijkste argumenten van protestanten in het Noorden en radicalen in het 

Zuiden, te ontkrachten.88 De Belgen moesten op de hoogte worden gebracht van de ware aard 

van hun vijanden: het ging met name niet om de ‘Hollanders’ zoals menigeen hen wilde laten 

geloven, maar om de protestanten en hun machtswaan. In dezen had men niet te maken met een 

strijd tussen twee streken van het land, maar met een gevecht van de katholieken tegen de 

protestantse elite voor de toepassing van hun grondwettelijke rechten. In deze strijd vochten alle 

katholieken in hetzelfde kamp en waren de verschillen van herkomst betekenisloos. Bekeken 

vanuit een ander perspectief betekent dit dat de petities, die vooral in België werden verzameld, 

voor Le Sage vooral geen ‘Belgische’ petities waren, maar in essentie ‘katholieke’ petities. In dit 

kader vonden de katholieken ook steun bij liberalen, maar in Le Sages verhaal speelden die zeker 

geen centrale rol. Ze waren welwillende bondgenoten die bereid waren in naam der vrijheid op de 

bres te staan. Dat de aard van het conflict niets te maken had met nationaliteiten of talen maar 

essentieel een lokale variant was van de eeuwige strijd tussen katholicisme en protestantisme 

moest dus dringend ook aan de Noordelijke katholieken duidelijk gemaakt worden. Le Sage ging 

in de loop van 1830, dat wil zeggen nadat de toestand in België oproeriger begon te worden, 

steeds meer aandringen op zijn medeburgers uit de noordelijke provincies. Zijn gevoel van 

machteloosheid kwam toen nog eens krachtig op papier: 

 

“Welligt hangt het lot van den Godsdienst, in Nederland, van het gedrag der Catholijken 

in de Noordelijke provincien, af. Zouden zij met eene slaperige onverschilligheid, de 

uitkomst werkeloos afwachten? […] Die dit alles met onverschillige oogen kan aanzien, 

verdient den naam van Catholijk niet!”89 

 

Le Sage ontkende de interne breuklijnen in het Verenigd Koninkrijk niet. Hij vond dat 

katholieken voor eenheid en harmonie in de maatschappij moesten zorgen. Dit was wat het 

katholicisme anders maakte dan het protestantisme dat sinds zijn ontstaan alleen maar 

verdeeldheid in de wereld tot stand had gebracht. Verder uitte Le Sage een diep wantrouwen 

jegens het opkomende culturele nationalisme en de “taal des hartstogts en des gekwetsten 

nationalen hoogmoeds”, een argwaan die samenhing met zijn visie op macht en koningschap.90 

Alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk konden in peis en vree ‘samenleven’ onder toezicht 

van dezelfde koning want het was deze vaderlijke figuur die het bestaan van één Nederlandsch 

volk mogelijk maakte: 
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“En inderdaad, de gemoedelijke man, die zonder hartstogt de tegenwoordige 

gebeurtenissen gadeslaat, […] zal bespeuren, dat niet verschil van zeden, gewoonten, taal, 

belangen, godsdienst, enz., maar gekrenkte nationaliteit de afscheiding vordert.”91 

 

Woorden als ‘natie’ en ‘nationaliteit’ vloeiden niet vaak uit de pen van Le Sage. In de eerste 

jaargang  van De Ultramontaan had hij gepreciseerd dat het blad geen vriend was van woorden als 

“nationaal” en “anti-nationaal”. Het waren vruchten van de Franse Revolutie en als zodanig 

bronnen van tweedracht. Het karige gebruik hiervan door Le Sage vloeide voort uit zijn 

opvattingen rond koningschap en gezag. Het is de koning die het land maakt. Het was de band 

tussen het volk dat het land bewoont enerzijds en de koning anderzijds die de natie vormde. Le 

Sage was ervan overtuigd dat de bestaande interne verschillen tegengehouden konden worden 

door de vaderlijke functie van de koning, die als zodanig de eenheid van het “gezin” garandeerde 

en die door iedereen trouw gehoorzaamd moest worden. Ondanks ’s konings welwillendheid 

tegenover al zijn onderdanen werden nog niet alle ‘kinderen’ van Willem I’s “huisgezin” gelijk 

behandeld, wat een gevoel van krenking en minderwaardigheid had doen ontstaan. Het waren 

niet de bestaande verschillen die het Verenigd Koninkrijk in een crisis hadden gestort. Het was 

eerder de wil om die verschillen te bagatelliseren en de bestaande sociale en machtsverhoudingen 

niet ter discussie te stellen die wrok en vijandigheid tegenover de regering hadden gevoed.  

Had Le Sage dus een pluralistische maatschappij in gedachte? Niet bepaald, althans niet 

wat dé breuklijn betreft die in zijn stukken steeds als onoverbrugbaar naar voren komt: de 

tegenstelling tussen katholicisme en protestantisme. Verschillende gewoonten, talen en zeden 

konden perfect samenleven onder dezelfde koning mits hij ze allemaal in bescherming nam. Ook 

de verschillende gezindten moesten vrij met elkaar kunnen concurreren, maar op den duur kon 

alleen de enige echte Waarheid – die van de Katholieke Kerk – zegevieren. Hier stond Le Sage 

opnieuw sterk onder invloed van de opvattingen van Lamennais over de ‘gezonde concurrentie’ 

voor de Kerk.92 De vrijheid voor alle gezindten was voor Le Sage de voorwaarde voor het 

behouden van de maatschappelijke vrede in het Verenigd Koninkrijk. Door ruimte te geven aan 

de katholieken om zich onder zelfstandige leiding van de Kerk te organiseren zou Willem I de 

meest koningsgezinde bevolkingsgroep in zijn koninkrijk versterken en zodoende zijn eigen 

macht bestendigen. Door de concurrentie aan te gaan met het protestantisme zou de enige echte 

Waarheid – die van de Kerk – vervolgens onvermijdelijk zegevieren en zodoende de 

eensgezindheid onder de bevolking alleen maar doen toenemen: “de waarheid moet hare 

zegepraal alleen aan zich zelve te danken hebben: daarom moet ook de dwaling vrij zijn”.93 De 

visie van de moderne vrijheden als bescherming van de Kerk impliceerde dus geenszins de 

aanvaarding van het religieuze pluralisme. Eerder zag Le Sage de ‘gezonde concurrentie’ als een 

nieuwe fase in de strijd van de Kerk tegen haar vijanden, een beslissende fase die de zegeviering 

van het enige echte geloof inluidde.94 
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Na 1830: België als voorbeeld voor de noordelijke katholieken 

De ware oorzaak van de scheiding. 

De reactie van de Nederlandse katholieken op de Belgische opstand was ronduit negatief. Maar 

niet altijd om dezelfde redenen. Een regeringsgezinde katholiek als Jan Wap gaf de Belgen alle 

schuld: “muitziek rot” waren ze.95 Bijzonder moeilijk was in die tijd de positie van de Batavus in 

Belgica Van Bommel. Voor de antiklerikale milieus in Luik was hij een verkapte Orangist. In 

reactie hierop hield hij een gepassioneerde toespraak waarin hij zich ondanks zijn Leidse 

herkomst Belg verklaarde. Sindsdien werd hij door de meesten in Nederland, ook veel 

katholieken, voor landverrader gehouden. Cornelis van Wijkerslooth, in 1831 benoemd tot 

bisschop van Curium in partibus infidelium, noemde hem gewoonweg “dom” en Schrant wist hem 

te verwijten zijn eed van trouw aan de koning bij zijn benoeming in 1829 ietwat te snel te zijn 

vergeten.96 In feite was Van Bommels houding tegenover de revolutie vooral pragmatisch van 

aard. In een terugkeer tot eenheid kon hij moeilijk geloven.  

Ook Le Sage kon zich niet bepaald verheugen op de uitslag van de crisis. Maar dan om 

minder anti-Belgische redenen dan Schrant of Wap. De katholieke leer kon in zijn ogen niet 

toestaan dat de bevolking zich keerde tegen het door God gewilde gezag. De Belgische 

katholieken hadden zich duidelijk laten meeslepen door een groepje radicalen dat tweedracht 

zaaide. Hij bleef ervan overtuigd dat de oppositie Holland-België kunstmatig tot leven was 

gebracht door protestanten en radicalen die het Verenigd Koninkrijk om zeep hadden geholpen. 

Het land was verdeeld in menig opzicht, maar bezat ook een groot potentieel om een 

mogendheid te worden: 

 

“Dat de Nederlanden zoo als zij in 1814 tot eenen onafhankelijken Staat zijn vereenigd 

geworden, door derzelvers ligging, door de vruchtbaarheid van derzelver grond, door de 

nijverheid van derzelver inwoners, geschikt waren, om een der schoonste en bloeijendste 

koningrijken van Europa te vormen, zal niemand, die met dit land en deszelfs bewoners 

grondig bekend is, willen loochenen. […] Hartstogt, onstuimige hartstogt, heeft een der 

schoonste koningrijken van Europa vernield!”97 

 

Le Sage bleek – net als Van Bommel – ook heel pragmatisch te kunnen omgaan met de uitslag 

van de revolutie. Slechts enkele bladzijden na het net vermelde citaat voegde hij daar aan toe dat 

de hoop het Verenigd Koninkrijk te zien herrijzen volstrekt ongegrond was en dat Nederland de 

onafhankelijkheid van België “onverwijld” moest erkennen.98 Op deze manier konden de geesten 

weer tot rust komen en verdere conflicten voorkomen worden ten voordele van een diplomatieke 

strategie. Een jarenlange campagne waarmee het idee gepropageerd werd dat Zuidelijke en 

Noordelijke Nederlanden, België en ‘Holland’, niets gemeenschappelijks hebben, had de kloof 

tussen Noord en Zuid vergroot, hetgeen onvermijdelijk in een splitsing moest uitmonden.99 De 

aanklacht was natuurlijk tegen de ministers en de regeringsgezinde pers gericht en laat tussen de 

regels door nog eens blijken wat Le Sages mening was over de echte innerlijke breuklijnen binnen 
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het Koninkrijk der Nederlanden. Het ging niet om een tegenstelling tussen België en Noord-

Nederland, maar vooral om een tegenstelling tussen de onderdrukte katholieke meerderheid van 

de bevolking en de autoritaire hervormde elite die de uitvoering van de grondwet wilde 

belemmeren. 

Deze mening werd verder geëxpliciteerd in de eerste jaargang van de Nederlandsche 

Catholijke Stemmen, die voor het eerst in 1835 verschenen. In een reeks van drie artikelen, 

gepubliceerd in juni 1835 en getiteld ‘Catholicismus, Protestantismus en Liberalismus in het 

Koningrijk der Nederlanden’, herhaalde de auteur dat België en Nederland op zich, naast grote 

verschillen, ook veel gemeenschappelijke elementen vertoonden. Onder andere hun geografische 

ligging en hun economische belangen maakten ze geschikt voor een succesvolle samensmelting.100 

Bovendien was de bevolking betrekkelijk homogeen, in het bijzonder wat de 

levensbeschouwelijke compositie betrof, daar België volledig katholiek was en Nederland voor 

een belangrijk deel: “Door de vereeniging der beide deelen, maakten de Catholijken veel meer 

dan drie vierde gedeelten der bevolking van het nieuwe rijk uit.”101 Het was de zoveelste 

bevestiging dat alleen de protestantse propaganda, zoals Le Sage reeds in 1830 had geschreven, de 

oorzaak kon zijn geweest van die nieuwe zegeviering van de revolutiegeest: 

 

“Helaas! Het misnoegen groeide van dag tot dag aan, vooral nadat een paar 

vreemdelingen in België en de Protestanten in Holland, de petitien tot redres der 

volksgrieven, op de schamperste wijze bejegenden, en derzelver onderteekenaren, 

waaronder zich de hooge Belgische adel en een groot gedeelte der Belgische geestelijkheid 

bevond, als oproermakers, als het schuim der natie afschilderde; de onbillijkheid had 

misnoegen gebaard; de beleediging bij het onregt gevoegd, moest het misnoegen tot 

gisting doen overslaan.”102 

 

Ondanks zijn snelle aanvaarding van de onafhankelijkheid van België bleef Le Sage zijn lezers 

waar mogelijk op de hoogte houden van de toepassing door de zuiderburen van “alle die 

vrijdommen […], welke men ons nog weigert.”103 Reeds in 1831 publiceerde hij de tekst van twee 

besluiten van het Belgisch Gouvernement Provisoire van 16 oktober 1830 die de volledige vrijheid 

van vereniging – ook voor godsdienstige groeperingen – erkenden.104 Het commentaar van Le 

Sage is glashelder over zijn gevoelens: 

 

“[…] terwijl niemand, noch eenige inrigting, aanspraak op gunst of voorregt heeft. Die 

besluiten proclameren derhalve volkomene vrijheid voor allen, zonder eenig privilegie 

voor iemand; dit is zuiver Amerikaansch. Wie de meeste overtuigings-middelen bezit, kan 

verzekerd zijn, de meeste proselyten te zullen maken, en daar elk, die ter goeder trouw 

handelt, niet anders behoort te verlangen, dan te overtuigen, moeten allen, die zich in 

geweten verzekerd houden, dat hun geloof of gevoelen de waarheid bevat, den wensch 

                                                         
100 Catholijke Nederlandsche Stemmen (1835) I, 162-163. 
101 ibid. 
102 De Godsdienstvriend (1830) XXV, 147. 
103 ibid. (1831) XXVII, 167. 
104 ibid. (1830) XXV, 224-226. 
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koesteren, dat overal eenmaal dezelfde volkomene vrijheid, zonder eenige privilegie moge 

erkend en genoten worden.”105 

 

In eerste instantie wordt er hier verwezen naar de restrictieve kloosterwetgeving die door de 

Fransen ingevoerd en door Willem I ongewijzigd gehandhaafd was. Bestaande congregaties 

waren toegestaan, maar ze mochten geen nieuwe leden aannemen en zouden dus ‘uitsterven’. 

Deze regeling, die in werkelijkheid niet altijd even strikt werd toegepast, vooral in het geval van 

vrouwelijke congregaties, zou pas in 1840 definitief afgeschaft worden.106 Verder is het interessant 

dat Le Sage ten Broek de Belgische vrijheden in verband bracht met de Amerikaanse. Hier is 

ongetwijfeld de invloed van Van Bommels brochures zichtbaar. De bisschop van Luik had in 

1829 in zijn Système de liberté illimitée nog geschreven dat volledige vrijheid en verdraagzaamheid tot 

dan toe slechts in Amerika te vinden waren terwijl ze in Europa nog op een verre utopie leken.107 

De verhoudingen tussen Kerk en Staat in de VS kwamen echter toen al meer in de buurt van 

Lamennais’ onbeperkte vrijheid dan van de vrijheid met (financiële) bescherming die Van 

Bommel als bij Europa passendere oplossing zag en later in België gestalte kreeg. Duidelijk was 

hoe dan ook voor Le Sage dat Nederland – in vergelijking met zowel Amerika als België - pijnlijk 

achterliep.  

De snelle toepassing van de vrijheid van godsdienst en onderwijs in België gaf Le Sage de 

bevestiging dat de feiten van 1830 veroorzaakt waren door de onderdrukking van de katholieke 

meerderheid van de bevolking. Hij herhaalde nog meermaals dat het gebrek aan religieuze 

vrijheid de grootste grief en als zodanig de ultieme oorzaak van de scheuring was geweest. En dat 

die problemen nog onopgelost waren in “het weder klein geworden Oud-Nederland” kon in de 

nabije toekomst mogelijk tot nieuwe – niet nader benoemde – spanningen leiden.108 

 

België in De Godsdienstvriend en de Stemmen in de jaren 1830. 

Le Sage geloofde tot het uiterste dat de katholieken in het Zuiden niet zouden deelnemen aan 

eventuele onrusten of opstanden. Toen het toch gebeurde moest hij zijn strategie herdefiniëren. 

Het leek erop dat hij zich aanvankelijk slechts op de noordelijke katholieken wilde gaan focussen 

en dat België als buitenland meer op de achtergrond zou raken:  

 

“Het zijn voortaan meer bijzonder uwe belangen, Catholijken der vereenigde 

Nederlanden, waarmede de Godsdienstvriend zich zal bezig houden; hij zal die, waar het 

noodig mogt zijn, met bedaarde bescheidenheid, maar tevens met die vrijmoedigheid, 

welke alleen uit overtuiging geboren wordt, openlijk verdedigen. Hij verbindt zich in deze 

gewigtige oogenblikken hiertoe op de plegtigste wijze. Hoedanig ook het lot der Noord-

Nederlandsche Catholijken in de toekomst zijn moge, zal de pen van den 

Godsdienstvriend aan hunne belangen toegewijd blijven.”109 

 

                                                         
105 ibid., 226-227. 
106 Rogier, De Rooy, In vrijheid herboren, op.cit., 52-53. 
107 Manning, De betekenis, op.cit., 110-111. 
108 De Godsdienstvriend (1833) XXXI, 162. 
109 ibid. (1830) XXV, 189. 
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Deze passage werd in de tweede helft van het jaar 1830 geschreven en onthult in feite al de 

onzekerheid van die maanden, in het bijzonder wat de houding van Noord-Brabant betreft. Het 

was toen nog onzeker of de provincie waar Le Sage woonde en werkte zich zou aansluiten bij de 

Belgische revolutie. Door zijn tijdschriften snel in dienst te stellen van de noordelijke katholieken 

maakte Le Sage een sterk statement voor trouw aan de gevestigde koning. Toen de provincie 

uiteindelijk bij Nederland bleef, kon Le Sage deze stap alleen maar toejuichen: de Noord-

Brabanders hadden als ware katholieken gehandeld. In werkelijkheid had de Revolutie geen 

vruchtbare bodem aangetroffen in Noord-Brabant, waar vanwege het geringe aantal liberalen 

geen effectieve lokale variant van het Monsterverbond het licht had kunnen zien. Hoffman heeft 

dan ook de Noord-Brabantse keuze voor Nederland gemotiveerd op basis van de afwachtende en 

onbesliste houding van de lokale oppositie eerder dan haar uitgesproken Oranje-liefde.110 

Interessant is echter dat Le Sage een potentiële tegenstelling veronderstelde tussen Noord-

Brabanders en Belgen, en dit ten voordele van de eersten, die hun gehoorzaamheidplicht niet 

hadden verwaarloosd. Het is een tegenstelling die echter nooit verder werd ontwikkeld. Een 

tegenstelling tussen ‘goede’ Brabantse en ‘minder goede’ Belgische katholieken zou een kloof 

binnen het katholieke kamp tot stand hebben gebracht die Le Sage niet kon laten rijmen met de 

essentiële eenheid van het katholicisme. Bovendien waren de Belgen weliswaar in opstand 

gekomen, wat moeilijk met hun geloof gepaard kon gaan, maar tegelijkertijd hadden ze op die 

manier een vrijheid voor de Kerk weten te verwerven die bij Le Sage, zoals in het vervolg 

duidelijk zal blijken, meer bewondering dan afkeuring afdwong. 

Tussen het einde van 1830 en het begin van 1831 verdween de berichtgeving over België 

uit de Nederlandse ‘Kerkelyke Berichten’ die elk nummer van De Godsdienstvriend afsloten en 

verscheen er nauwelijks iets over de oude zuidelijke provincies. Juist in de onzekerheid van die 

woelige maanden kon een gedetailleerde berichtgeving over België geïnterpreteerd worden als 

steun aan de revolutie en als pleidooi voor de toevoeging van Noord-Brabant aan het nieuwe 

land. Le Sage koos dus voor voorzichtigheid. Maar het was ook een verplichte keuze. Vanwege 

het conflict tussen Nederland en België waren de contacten tussen de twee landen onderbroken. 

Post, kranten en andere informatie van over de grens kwamen slechts druppelsgewijs binnen. Le 

Sage had dus vooral weinig nieuws te vertellen. De blokkade in de communicatie had ook 

gevolgen voor zijn contacten in België. Van het gros van die contacten zijn helaas geen sporen 

overgebleven, maar Gorris heeft terecht opgemerkt dat ze bijzonder talrijk moesten zijn, althans 

als men zich baseert op het aantal en de variëteit ingezonden stukken in Le Sages nieuwsbladen. 

Onder meer kwam zijn correspondentie met pastoor Visschers in Antwerpen door de feiten van 

1830 abrupt tot een einde. Pas na Le Sages dood heeft Visschers de berichten gepubliceerd die hij 

vooral in de tweede helft van de jaren 1820 van de blinde emancipator ontving. De inhoud is 

grotendeels persoonlijk van aard en daaruit blijkt onder meer dat Le Sage kort voor de Belgische 

revolutie (uiteindelijk onuitgevoerde) plannen had om naar Antwerpen te verhuizen, mogelijk om 

in een meer katholieke omgeving te gaan wonen – hij verhuisde inderdaad in dezelfde periode 

van Zuid-Holland naar Brabant.111  

                                                         
110 E.R.M. Hoffman, Noord-Brabant en de Opstand van 1830 (Tilburg 1974) 214. 
111 De Godsdienstvriend (1857) LXXVIII, 65-75; brieven van J.G. le Sage ten Broek aan P.J. Visschers. Antwerpen: 

AMVC/Letterenhuis, nr. 18654/9, 18654/10, 18654/11, V 632 (Bb.); Gorris, Le Sage, op.cit., I, 350 vermeldt ook de 

drukke correspondentie van Le Sage met een andere Antwerpse priester,  J.O. Andries, die hij waarschijnlijk ook in 
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De afzijdige houding van Le Sage in de weken en maanden onmiddellijk na de Belgische 

afscheiding begon in 1831 echter te wankelen. Berichten uit België begonnen binnen te komen, in 

het bijzonder via de buitenlandse pers. Veel informatie trok hij waarschijnlijk uit Lamennais’ 

L’Avenir die tussen 1830 en 1831 verscheen en die, net als zijn inspirator, blijk gaf van grote 

bewondering voor de Belgische vrijheden.112 Dankzij de buitenlandse pers kon Le Sage de 

blokkade tussen Nederland en België gedeeltelijk omzeilen en redelijk snel na de wapenstilstand 

in augustus 1831 zijn lezers informeren over de stand van zaken in België.  

In 1833 vermelde hij dat de kloosterpolitiek van de Belgische regering bijzonder open en 

tolerant was in tegenstelling tot het te strenge Nederlandse beleid.113 Vervolgens publiceerde hij 

ook de tekst van de officiële briefwisseling die kort daarvoor tussen koning Leopold I en paus 

Gregorius XVI plaats had gevonden.114 Dat Leopold I protestants was maar in zo’n goede 

verstandhouding kon verkeren met het hoofd van de Kerk moest impliciet als voorbeeld dienen 

voor Willem I, wiens regering daarentegen nog niet in staat was geweest het concordaat van 1827 

uit te voeren. In 1834 volgde nog een bericht over de beslissing van Gregorius XVI om het 

Grootseminarie van Mechelen vanaf april van datzelfde jaar de bevoegdheid te verlenen de 

doctorstitel te verstrekken. Dit liet alvast doorschemeren dat het seminarie weldra tot universiteit 

zou worden omgezet, wat in de maand juli van datzelfde jaar inderdaad gebeurde.115 De positie 

van de Kerk en van het katholicisme bleef dus altijd centraal in de berichtgeving over België en le 

Sages interpretatiekader bleef gericht op de godsdienst- en onderwijsvrijheid.116 Toen de 

katholieke universiteit in Leuven in 1836 heropgericht werd, bleek zijn bewondering eens te meer 

zeer groot. 

 

Het Belgische voorbeeld in breder perspectief 

In de tweede helft van het decennium veranderde de stemming van Le Sage. In een artikel uit 

1836 in De Godsdienstvriend meende hij een vooruitgang van het katholicisme in heel Europa waar 

te kunnen nemen, wat volgens hem ook in Nederland tot meer tolerantie had geleid.117 In 1840 

raakte Le Sage dan ook diep teleurgesteld over de beperkte wijziging van de grondwet die in dat 

jaar was ingevoerd. De scheiding van België werd er definitief erkend en een bescheiden vorm 

van ministeriële verantwoordelijkheid deed haar intrede. Le Sage richtte toen zijn hoop op de 

nieuwe koning, Willem II, die bekend stond als meer hervormings- en katholiekgezind dan zijn 

voorganger.  

België gold in Le Sages stukken ondertussen nog steeds als model van vrijheid. In 1836 

had hij het over het ontstaan en de organisatie van zondagsscholen in Gent en Aalst waarbij hij 

het belang benadrukte van de vrijheid om uitsluitend katholieke onderwijsinstellingen te mogen 

oprichten.118 Zijn bewondering voor België kwam ook het jaar daarop nadrukkelijker tot uiting in 

                                                                                                                                                                                
de tweede helft van de jaren 1820 regelmatig bezocht om hem te overtuigen zijn Loosduinse kinderstichting over te 

nemen. 
112 Zie o.m. zijn verdediging van L’Avenir in 1831 in het artikel ‘Le Globe en L’Avenir, of het zoekende ongeloof en de 

Catholijke verzekerdheid des geloofs’, in De Godsdienstvriend (1831) XXVI, 225-247. 
113 ibid. (1833) XXXI, 159-172. 
114 ibid., 173-176. 
115 ibid. (1834) XXXIII, 49-58. 
116 Gorris, Le Sage, op.cit., I, 213. 
117 De Godsdienstvriend (1836) XXXVII, 273-276. 
118 ibid. (1836) XXXVIII, 16-22, 186-198. 
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het artikel ‘De Catholijke Kerk en het Pruisisch Ministerie’, waar België als voorbeeld naar voren 

werd geschoven niet alleen voor Nederland maar voor heel Europa. Dat de Pruisische regering 

het steeds vaker aan de stok kreeg met de katholieke hiërarchieën in Rijnland zag Le Sage als 

bevestiging van zijn vermoedens dat een oorlog tegen de Kerk aan de gang was. Een revolutie 

was voor katholieken nooit toegestaan, hierover was Le Sage niet van mening veranderd, maar 

dat de Belgen zich hadden onttrokken aan de dwingelandij van een protestantse elite had voor 

henzelf verder alleen maar goede gevolgen gehad. Nu kon België afsteken tegenover Nederland 

en Duitsland als waarlijk katholiek land. Dat Le Sage naar België keek paste zeer goed in het 

culturele klimaat van de tijd. Overal in Europa klonk de leus ‘De la liberté comme en Belgique’ en 

keken liberalen (en liberaal-katholieken) in vele soorten en maten naar Brussel als model. In 

katholieke kringen en zeker ook voor Le Sage was het Ierse geval in die tijd ook van groot belang. 

De Godsdienstvriend had altijd een zekere aandacht besteed aan de positie van katholieken in 

Engeland, Schotland en Ierland. In 1829 kregen de katholieken met de Relief Act volledige 

burgerrechten. De Catholic Association van Daniel O’Connell werd door Le Sage meermaals als 

voorbeeld aangewezen. In de jaren 1830 en 1840 volgde Le Sage O’Connells politieke activiteit 

op de voet en plaatste hij in zijn tijdschriften ook een aantal speeches van de Ierse leider. Voor de 

katholieke zaak gevoelige gebieden zoals Rijnland en Ierland kregen dus steeds meer aandacht en 

Le Sage plaatste zijn emancipatiestrijd in Nederland steeds vaker in een breder Europees kader 

waarin hij duidelijke tekenen meende waar te nemen van de naderende vooruitgang van de Kerk.  

België werd echter zeker niet vergeten en bleef om drie redenen nog steeds een speciale 

positie innemen: 

 

“[…] een blik op België werpen: 1. Omdat wij, die eenmaal een en hetzelfde Koningrijk 

met België uitmaakten, op nieuw in dagelijks verkeer met België zullen komen, ten 

gevolge van het jongst gesloten tractaat; 2. omdat de geschiedenis van België, gedurende 

deszelfs negenjarige scheiding van Noord-Nederland, op nieuw gewigtige lessen bevat; 3. 

omdat België het eenige land van Europa is, alwaar volkomen vrijheid van Godsdienst en 

onderwijs, die allerwege door de Catholijken worden gereclameerd als gouvernementaal 

principe is aangenomen.”119 

 

1830 was nog steeds een trauma voor heel Nederland en Le Sage aarzelde niet (protestants) 

Nederland de schuld te geven voor het verlies van de Zuidelijke Nederlanden. Toch ontkende hij 

niet dat de grote vrijheid waarvoor de zuiderburen model stonden, niet door de katholieken 

alleen was bereikt. Net als ten tijde van de petities, was samenwerking met welwillende 

andersdenkenden nodig al naargelang deze voor hetzelfde doel streden. In 1834 was binnen de 

Hervormde Kerk de zogenaamde Afscheiding begonnen, die in het teken stond van het 

protestantse Reveil en als reactie was bedoeld op de groeiende rationalistische en algemeen-

christelijke tendensen binnen het protestantisme. De intraprotestantse strijd haalde Le Sage 

regelmatig aan als bewijs van het geleidelijke afbrokkelen van het protestantisme en de noodzaak 

voor de Nederlandse regering tot inkeer te komen over haar kerkbeleid. In 1838 eiste hij in een 

artikel over de ‘Regeling van kerkelijke aangelegenheden’ dat de regering haar pogingen zou 

staken om de organisatie van de Katholieke Kerk onder haar controle te krijgen. Tevens dienden 
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de contacten met Rome hervat te worden opdat het concordaat van 1827 – of een nieuw 

concordaat – uitgevoerd kon worden.120 Dit was uiteraard slechts als begin bedoeld. Het 

Belgische voorbeeld maakte het duidelijk: kerken moesten niet alleen vrij zijn van staatscontrole, 

maar ook de bevoegdheid krijgen om hun eigen scholen op te richten, hun eigen tekstboeken op 

te stellen en er moesten verder geen beperkingen komen in de persvrijheid. Alleen zo kon de 

Kerk ook in Nederland de kans krijgen om op gelijke voet de strijd met andere 

geloofsovertuigingen aan te gaan. 

De samenwerking met niet-katholieken moest dus tijdelijk en tactisch zijn ter verbetering 

van de positie van de Kerk. Eenmaal de vrijheid bereikt, zou een ‘gezonde concurrentie’ tussen 

gezindten de plaats nemen van die samenwerking. Nog steeds in het teken van Lamennais zag Le 

Sage deze concurrentie helemaal niet als gevaarlijk: voor hem was de katholieke leer de enige 

echte waarheid. Hij kon zich dan ook niet voorstellen, zoals boven al aangestipt is, dat de Kerk 

met haar traditie en haar eenheid in die strijd niet zou zegevieren. Het is echter nodig er nogmaals 

aan te herinneren dat Lamennais’ doctrine in 1832 veroordeeld was door paus Gregorius XVI. 

De Franse priester had schoorvoetend gehoorzaamd om vervolgens duidelijk te maken dat zijn 

geweten niet tot inkeer kon komen. In 1834 excommuniceerde de paus Lamennais alsnog. Le 

Sage betreurde de oproerige houding van zijn Franse profeet, die in de volgende jaren steeds 

meer in democratische en socialistische richting zou evolueren, en plaatste in De Godsdienstvriend 

telkens nieuwe bijdragen over de groeiende dwaling van Lamennais. In zijn stukken bleef hij 

echter systematisch pleiten voor meer vrijheid. Gorris heeft duidelijk gemaakt dat Le Sage vooral 

beïnvloed was door de woordkeuze van Lamennais, die hij gebruikte om zijn analyses en 

aanklachten onder woorden te brengen.121 Onder invloed van Lamennais werd ‘vrijheid’ ook voor 

de Nederlandse katholieken een strijdwaardige leus.  

Meer in het algemeen moet men niet vergeten dat Le Sages interpretatie van Lamennais 

grotendeels door de Belgische debatten beïnvloed was en bleef. In de Zuidelijke Nederlanden 

stelde de pauselijke veroordeling van Lamennais de Belgische katholieken voor de vraag of ook 

de Belgische vrijheden en de grondwet afgekeurd waren. Het verschil tussen principe en 

toepassing, tussen thesis en hypothesis, die in het volgende hoofdstuk uitvoeriger wordt 

behandeld, bood een uitweg die het mogelijk maakte de in 1831 ingevoerde vrijheden niet terug 

te hoeven te trekken. Van belang was vooral ook het voorbeeld van de graaf de Montalembert, 

oud compagnon van Lamennais, die in 1832 zijn volledige gehoorzaamheid aan de paus had 

betuigd en zijn hele leven lang trouw katholiek zou blijven. Dit betekende echter nog niet dat hij 

een totale ommekeer had gemaakt. Hij ging zeker een gematigdere koers varen, maar probeerde 

nog steeds het katholicisme te combineren met liberale elementen. Na 1834 werd hij vooral het 

boegbeeld van een liberaal-katholieke stroming die niet strijdig wilde zijn met de officiële roomse 

leer.122 

Het jaar 1839 bracht de ondertekening van de XXIV Artikelen mee die het conflict 

afsloten en het grotendeels katholieke Noord-Limburg toevoegden aan Nederland. De nieuwe 

provincie zorgde ervoor dat katholieken nu een grote minderheid vormden in Nederland. Le Sage 

hoopte opnieuw op een mobilisering van zijn geloofsgenoten volgens een strategie die in de 
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praktijk weinig verschilde van die van 1828-1830: verzoekschriften opstellen. Deze keer moest 

het echter in de vorm van adressen aan de koning gebeuren en niet van petities aan de Tweede 

Kamer. Bovendien veronderstelde het woord ‘adres’ volgens Le Sage eerder een ‘reclamatie’ van 

een recht dan beleefde ‘verzoeken’ om een gunst: 

 

“Dat men de adressen aan de koning rigte, is, naar ons inzien, doelmatig; wij verwachten 

veel meer van Z.M., dan van de tweede kamer, zoo als deze thans is samengesteld. […] 

De vrijheid van onderwijs moet niet verzocht, maar gereclameerd worden. […] Men klage 

dus niet langer: vooral men verzoeke niet; maar men handele met energie.”123 

 

Het vertrouwen van Le Sage in de vaderlijke figuur van de koning was dus niet kleiner geworden. 

Hij was niet de enige. In 1840 hadden ook de Brabantse kerkvoogden en de aartspriesters van 

Nederland een adres aan de koning gestuurd met het verzoek de vrijheid van onderwijs in de 

nieuwe grondwet op te nemen. Uiteindelijk leverde dat niet meer dan een speciale commissie 

voor het lager onderwijs op, die in de praktijk niet veel tot stand wist te brengen.124 Maar zowel 

Le Sage als de aartspriesters waren er dus kennelijk van overtuigd dat een hervorming, in welke 

zin dan ook, van de koning moest komen en niet van de Staten-Generaal, waar katholieken 

ondervertegenwoordigd waren.125 “De Katholijken verwachten niets van de Kamer en hebben op 

uwe Maj. [Majesteit, RD] alleen hunne hoop gevestigd”, schreef ook Joannes Zwijsen, pastoor 

van de Tilburgse parochie ’t Heike en later bisschop van Haarlem, in een brief aan Willem II in 

1841.126 Er moesten vrijheid, ministeriële verantwoordelijkheid en een beter kiesstelsel komen, 

benadrukte Le Sage, maar hier moest de koning motu proprio voor zorgen. Alleen zo kon de 

continuïteit tussen oud en nieuw systeem gegarandeerd worden. Wel hoopte hij dat de 

katholieken bondgenoten vonden die zich achter het nieuwe petitionnement schaarden. Ook in 

dit geval dacht Le Sage aan een tijdelijke tactiek waarin katholieken geflankeerd zouden worden 

door de afgescheidenen en de liberalen die hij heel snel identificeerde als de ‘goede’ tegenstanders 

met wie er samengewerkt kon worden.  

Wat in België na 1830 in termen van vrijheid voor de Kerk gebeurde had Le Sage 

overtuigd dat ook uit de samenwerking tussen katholieken en liberalen veel te verwachten was. 

Het ging uiteraard niet om de radicalen, die al snel na de onafhankelijkheid republikeinse dromen 

gingen koesterden en voor antiklerikale maatregelen pleitten, maar om de ‘ware’ liberalen, die 

vrijheid voor iedereen wensten en in wier waarden ook de Kerk zich dus kon erkennen: 

 

“[…] verstaat men door Liberalismus afkeer van allen onwettigen dwang, van willekeurig 

gezag, van onregtvaardige onderdrukking, dan voorzeker was de Catholijke Kerk te allen 

tijde zeer liberaal; zij was te allen tijden de verdedigster en beschermster van de vrijheid 

der volken.”127 
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In 1840 paste hij hetzelfde onderscheid toe op de protestanten. Degenen die steeds luider 

klaagden over de bevoorrechte positie van de Hervormde Kerk en voor eigen vrijheid pleitten 

definieerde hij instemmend ‘verlichte’ protestanten. Hun strijd was in feite ook de strijd van de 

katholieken: 

 

“Van dag tot dag openbaart zich de publieke opinie duidelijker in Nederland, ten 

voordeele van waarlijk vrijzinnige wijzigingen of liever veranderingen in de versletene 

grondwet. Zowel verstandige, verlichte en onbaatzuchtige Protestanten als Catholijken, 

verlangen regtstreeksche verkiezingen, de ministeriële verantwoordelijkheid en daardoor 

de onschendbaarheid der kroon, meerdere openbaarheid, zoo in het beheer der 

geldmiddelen als in de raadplegingen der onderscheidene machten.”128 

 

Doctrinair gezien was de Afscheiding van 1834 net als het hele protestantse Reveil evenzeer te 

verachten als het protestantisme in het algemeen. Maar zij leverde het zoveelste bewijs - een 

protestants bewijs zelfs – van hoe weinig vrij Nederland was voor niet hervormden. Het was een 

duidelijke poging tot vertaling van het Belgische voorbeeld in het kader van het confessioneel 

versplinterde Nederland. 

Er moet echter ook gezegd worden dat de stem van Le Sage in de jaren 1840 sterk aan 

invloed inboette. Een nieuwe generatie katholieken die vooral in Holland actief was, beperkte de 

uitstralingskracht van het Noord-Brabantse katholicisme.129 Le Sages voorstel om opnieuw 

petities te gaan opstellen getuigde niet alleen van weinig originaliteit op individueel niveau maar 

mag gerust als symbool gelden van het lager wordende appeal van het traditionalisme uit Noord-

Brabant. Terwijl men in Holland een samenwerking met Thorbecke en andere 

hervormingsgezinde liberalen aanging, bleef Le Sage een volledig vertrouwen koesteren in de 

koning. De door hem gewenste samenwerking met afgescheidenen en gematigde liberalen was 

dan ook wezenlijk anders dan het politieke project dat tussen Amsterdam, Warmond en Den 

Haag vorm kreeg. Le Sage hoopte op samenwerking teneinde de roep om vrijheid luider te doen 

klinken en zodoende de koning sneller te bereiken. Hij dacht niet alleen dat de Staten-Generaal 

antikatholiek georiënteerd waren en dus nooit een goede grondwetswijziging konden doorvoeren. 

Hij vond ook dat dit niet eens hun taak was daar in het bestaande systeem de soevereiniteit alleen 

de koning toekwam en eender welke veranderingspoging dan ook van hem moest komen.  

Bovendien was de strategie van de Hollandse katholieken ook op een goede dosis 

diplomatie gebaseerd. Er werden veel informele contacten aangeknoopt die men op dat moment 

productiever achtte dan een nieuwe golf petities. In dit kader speelde Le Sage wel eens de rol van 

spelbreker. Het werd hem bijvoorbeeld niet in dank afgenomen dat hij zich begin jaren 1840 

openlijk uitsprak tegen een nieuw concordaat. In tegenstelling tot wat hij nog enkele jaren 

daarvoor had geschreven was Le Sage inmiddels tot de conclusie gekomen dat ook in deze zaak 

de vrijheid van de Kerk te verkiezen was boven een overeenkomst met de Staat, die ook risico’s 

van inmenging met zich bracht.130 Deze nieuwe wind waaide al een tijdje steeds sterker in 

katholiek Nederland, ook in Holland. Toch kon mgr. Van Wijckerslooth zich niet bepaald 

verheugen op de woorden van de in Brabant afgezonderde Le Sage, die niet op de hoogte was 
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van wat er zich achter de diplomatieke schermen afspeelde en met zijn uitlatingen de 

samenwerking met de liberalen in het gedrang kon brengen.131 Het was al met al niet alleen een 

strategisch verschil, het was een generatiekloof. Ook de oude Van Bommel werd in die tijd door 

priester-leraar Franciscus J. van Vree, de latere bisschop van Haarlem, steeds vaker te 

conservatief en zijn opvattingen achterhaald gevonden.132 De Luikse bisschop verklaarde zich 

toen bijvoorbeeld nog een voorstander van een concordaat als de beste manier om in een 

verdeeld land als Nederland verdere conflicten te voorkomen. Hij woonde toen al meer dan tien 

jaar in België en het is dus te vermoeden dat hij niet meer goed de vinger aan de pols van de 

veranderende katholieke stemming in Nederland kon houden.133 

 

België als historisch bolwerk van het katholicisme 

Aan de hand van enkele voorbeelden, in het bijzonder de artikelen van 1824 over het oud 

norbertijnenklooster Mariënweerd in de Betuwe en de stukken over bedreigde Brabantse 

kloosters, heeft Raedts Le Sages geschiedkundige werkmethode toegelicht. Hij ging steevast 

volgens een driedelig patroon aan de slag: eerst kregen de stichting en bloei van de kloosters in de 

middeleeuwen zijn aandacht, daarna de vervolgingen van kloosterleden in de zestiende eeuw en 

ten slotte de beproevingen die nog bestaande kloosters nog steeds moesten doorstaan wegens het 

beleid van de antikatholieke regering.134 Met dit soort chronologische en tegelijk apologetische 

beschrijvingen van de lotgevallen van kloosters en orden gaf Le Sage het startsein voor een lange 

reeks negentiende-eeuwse beoefenaars van hetzelfde genre. Door de twintigste-eeuwse 

emancipatiegeschiedschrijving is deze traditie echter minder gewaardeerd vanwege haar vermeend 

gebrek aan wetenschappelijkheid. De functie van deze traditie was echter niet zozeer het verleden 

nauwkeurig te reconstrueren maar de continuïteit van het katholicisme in Nederland met 

apologetische doeleinden te benadrukken.135 Le Sage wilde dus militante historicus zijn eerder dan 

professionele wetenschapper. 

Vanaf de jaren 1830 werd Le Sage zich bewuster van de beperkingen van zijn 

werkpatroon. De lectuur van Willem Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands, die vanaf 1832 

postuum verscheen, was een eye-opener. Vooral in de Stemmen citeerde hij regelmatig Bilderdijk die 

bij hem ook bij leven in hoog aanzien had gestaan. Deze waardering voor de grote dichter was 

echter niet bepaald wederkerig. Sinds de pamflettenoorlog rond Le Sages Voortreflijkheid, waarin 

Bilderdijk zich had onderscheiden door enkele antikatholieke brochures, was de verstandhouding 

tussen de twee mannen nooit meer helemaal goed gekomen. Toch had Bilderdijk in de loop der 

jaren ook kritiek weten te uiten op het groeiende rationalistische gehalte van de Hervormde Kerk 

en had hij meermaals gepleit voor een protestants Reveil dat leer en spiritualiteit weer centraal 

stelde. Ook zijn geschiedschrijving was voor een goed deel als reactie te lezen op het historisch 

werk van de achttiende-eeuwer Jan Wagenaar, dat in de geest van het algemeen christendom en 

van de patriottensympathie van de auteur was geschreven. Bilderdijk legde liever de nadruk op 

het belang van de dynastieke continuïteit en keurde zowel de Opstand als de Republiek af als 
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juridisch onverdedigbare onderbrekingen.136 In de jaren 1820 hadden hij en zijn leerling Da Costa 

nog erkend dat de Rooms-Katholieke Kerk in zich waardevolle, met name liturgische, elementen 

uit het vroege christendom had weten te bewaren. Andere meer doctrinaire aspecten, waaronder 

de groeiende steun voor de doctrine van de pauselijke onfeilbaarheid, kon Bilderdijk veel minder 

waarderen. Maar in zijn katholieke ijver zag Le Sage dit maar al te graag over het hoofd. In 1829 

uitte hij in twee open brieven de hoop dat Bilderdijk en Da Costa de conclusies uit hun 

redeneringen zouden trekken en zich tot het katholicisme zouden bekeren. Groot was zijn 

teleurstelling toen de twee mannen hem nul op zijn rekwest gaven. Ze pleitten voor een terugkeer 

van het protestantisme tot zijn oorspronkelijke geest, niet tot het katholicisme.137 Le Sage vatte 

hun repliek op als het zoveelste bewijs van de begoochelingen die het protestantisme 

veroorzaakte. Voor hem bleef Bilderdijk altijd een gemankeerde katholiek, een bijna katholiek 

zelfs: 

 

“Hij was een ijverige verdediger van de Godheid des Verlossers en van de 

Verzoeningsleer, zoo als die eertijds door de Hervormden beleden en tegenwoordig, door 

zoo velen hunner, die zich verlicht noemen, op voorgewende uitlegkundige gronden, weg 

geredeneerd worden. Dit was eene groote misdaad in de oogen dier verdraagzame 

mannen, en Bilderdijk zag en betreurde het verval van het Protestantismus: hij erkende, 

dat de verzoeningsleer in de Roomsche kerk was bewaard gebleven, en spoorde zijne 

medeprotestanten aan om er God voor te danken. Hij erkende dus ingewikkeld, dat de 

Roomsche kerk […] de Grondleer des Christendoms had bewaard […]; en evenwel, bleef 

hij, de ongerijmdste vooroordelen tegen de roomsche kerk aankleven en koesteren! 

Helaas! De groote man leverde op nieuw een bewijs op, van het onvermogen der 

menschelijke wijsheid en geleerdheid, om over vooroordelen te zegenpralen, en aan de 

ontoereikendheid der menschelijke verlichting, tot het ontdekken der waarheid.”138 

 

Een bevestiging van zijn bewondering voor Bilderdijk vond Le Sage in de Geschiedenis des 

Vaderlands. Dit werk van Bilderdijk nam hij expliciet ter hand tussen 1835 en 1839 voor een reeks 

artikelen in de Stemmen waar hij de Hervorming in Nederland en de Opstand tegen Spanje in 

katholiek perspectief behandelde. Le Sage was vooral getroffen door de waardering van Bilderdijk 

voor de rol van Nederlandse katholieken in de Opstand en apprecieerde verder de aandacht van 

de grote dichter voor de wandaden van protestanten tegen clerus en leken. Bilderdijk bood Le 

Sage niet alleen een historische reconstructie naar zijn zin. De katholieke publicist trof er ook een 

verhalend kader aan dat verder aangevuld kon worden aan de hand van zeventiende-eeuwse 

bronnen – in het bijzonder de werken van Pieter Ch. Bor – en waarin een aantal van Le Sages 

stokpaarden een plaats kregen. De martelaren van Gorcum had hij bijvoorbeeld al in 1822 in De 

Godsdienstvriend behandeld. Toen waren ze individueel ingeleid en hun deugden en biografische 

gegevens waren nauwkeurig onder de loep genomen. Van een breder historisch tafereel was er 

geen sprake, wel van de gebruikelijke verwijzingen naar de kwaadaardigheid van de 
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protestanten.139 Wat hier ook opvalt is de organisatie van de stof in een biografische – en bijna 

hagiografische – lijst van de martelaren volgens de gegevens die Le Sage aan Bor had ontleend.140  

Het historisch beeld van Le Sage is dan ook het beste te beschrijven als collage van 

consequent antiprotestantse citaten en uittreksels uit gezaghebbende auteurs – althans degenen 

die inzake de rol van de katholieken welwillendheid hadden getoond. Le Sage was niet zozeer 

geïnteresseerd in de nauwkeurige reconstructie van het katholieke verleden van Nederland. En als 

hij het probeerde, dan koos hij liever voor een annalistische aanpak waar de chronologische 

opvolging van namen en feiten de boventoon voerde. In het verleden zocht hij elementen op die 

hij kon inzetten in zijn strijd tegen het protestantisme, eeuwige bron van tweedracht en geweld in 

de Nederlanden: 

 

“Dat Nederland rustig was, als eene gereformeerde regering de teugels van het bewind in 

handen had, bewijst enkel, dat de niet gereformeerde partijen minder woelziek waren of 

zich te zwak voelden, om zich te doen gelden. Maar was Nederland gelukkig? Welvarend 

en rijk, ja: doch bestaat daarin alleen het geluk? Zeker is het, dat de vernederde 

minderheid, of liever onderdrukking, welke de gereformeerden, aan alle andere 

Godsdienst-gezindheden, die zoowel als zij goed en bloed hadden opgeofferd, om hunne 

Godsdienstvrijheid te veroveren op de magthebbers in deze wereld, immer deden 

gevoelen, ons vaderland altijd, in dien staat van gisting hebben gehouden.”141  

 

De zestiende eeuw en de Republiek waren alles behalve tijden van tolerantie en algemene vrijheid 

geweest. Wie de zogeheten vrijheid van toen als model voor het heden voorstelde kreeg er aan de 

hand van historische referenties hard van langs. Aan de (afgescheiden) predikant Hendrik P. 

Scholte, die gewetensvrijheid en protestantisme als typisch Nederlandse combinatie had 

verdedigd, adresseerde Le Sage in 1836 de volgende woorden: 

 

“De onwraakbare geschiedenis is daar, om te bewijzen, dat het protestantismus, wel verre 

van, even als het Catholijk en Apostolisch Christendom, tegelijken naar eene weldadige 

zoetvloeijende beek, die alle landen, met de zegenrijke leer van het Evangelie besproeide 

en vruchtbaar maakte in goede werken: integendeel alle landen in rep en roer bragt: overal 

oproer, opstand en krijg te weeg gebragt, en als een vernielende stroom alles verwoesterde 

wat de Catholijke Godsvrucht van vroegere eeuwen, tot heil der menschheid, had 

daargesteld. 

Geheel Europa was Catholijk; alle vorsten waren Catholijk en hadden bezworen den 

Catholijken Godsdienst te zullen beschermen, toen eenige mannen optraden, die zich 

hervormers noemden en ieder een, van elkander verschillend nieuw Evangelie 

verkondigden; die elkander scholden en hateden; die in niets overeenstemden dan in 

hunnen haat tegen de grijze Apostolische Kerk.”142 
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Vóór de Hervorming was heel Europa katholiek geweest. Het was die periode die als model voor 

de toekomst moest dienen. Een zekere invloed van De Maistre, die “an Europeanist theory of history” 

had ontwikkeld waarin hij de onfeilbare paus een rol toekende als ‘temmer’ van de wereldlijke 

soevereiniteit van de Europese vorsten en dus als beschermer van de ‘Europese orde’143, is niet 

uit te sluiten. Maar tot een uitgewerkt programma om Europa opnieuw te verenigen onder het 

katholicisme kwam Le Sage niet. Wel toonde hij bewondering voor de figuur van Karel V die de 

laatste vorst van de onder het katholicisme verenigde Nederlanden was geweest.144 Willem I had 

beter Karel V als model voor zichzelf gekozen, met name door ruimte en vrijheid te geven aan de 

Kerk. Alleen dankzij de stabiliserende kracht van het katholicisme had hij dan zijn macht kunnen 

bestendigen en de Belgische opstand kunnen voorkomen. De verwijzing naar Karel V, die mede 

door Bilderdijk was geïnspireerd145, was minder onschuldig dan het lijkt, want Willem I had wel 

degelijk de grote keizer als model gekozen. In de beginjaren van het Verenigd Koninkrijk waren 

verscheidene pogingen gewaagd om de Bourgondische Kreits als precedent te beschouwen die 

Willems staatkundige avontuur historische legitimatie kon verlenen.146 Alleen, lijkt Le Sage te 

willen beweren, kon dat project niet succesvol zijn indien men het godsdienstig – katholiek – 

weefsel over het hoofd zag dat de echte bron was geweest van de bijna mythische bloei van de 

Bourgondische periode. 

De middeleeuwen bleven nogal onscherp in Le Sages historische stukken. In 1836 prees 

hij de lezing Middel-eeuwsche geschiedenis die professor Müller aan de zojuist heropende Leuvense 

universiteit had voorgedragen: 

 

“De vijanden van het Catholicismus, die, te allen tijde, hunne krachten aan het 

vervalschen der geschiedenis hebben beproefd, waren er in geslaagd om de Middel-

Eeuwen, die eeuwen van levendig geloof en warme godsvrucht, door het vervalschen en 

verduisteren harer geschiedenis te doen miskennen en verachten: duistere Middel-

Eeuwen; Eeuwen van barbaarschheid en bijgeloof, waarmede zij werden bestempeld, en 

de laster vond allerwege geloof.”147 

 

Veel verder dan dit (en de bovengenoemde kloosterkronieken) raakte Le Sage echter niet. Mede 

vanwege zijn slechte gezondheid zag hij voor zichzelf vooral de rol weggelegd van prikkel voor 

zijn lezers en van felle polemist in de strijd tegen het protestantisme. 

Van belang is echter de positie van de Zuidelijke Nederlanden voor Le Sages historisch 

besef. In zijn historische schetsen over de Hervorming gaf Le Sage toe dat de Zuidelijke 

Nederlanden de toegangsdeur van de Hervorming tot de Nederlanden waren geweest. Toch had 

België zijn dwaling op tijd kunnen erkennen en uiteindelijk het legitieme Spaanse gezag aanvaard. 

Meerdere katholieke families hadden zelfs besloten het Noorden te verlaten vanwege het geweld 

van de geuzen en hadden juist in de Zuidelijke Nederlanden ontvangst gevonden. Sindsdien was 

het katholicisme tot de essentie van België uitgegroeid: 
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“[...] dat dit alles [de verwoestingen door de protestanten, RD] eenen zoo sterken 

nationalen haat in België, tegen de hervorming te weeg bragt, dat zij tot op het oogenblik 

der vestiging van het koninkrijk der Nederlanden, er zich nimmer heeft kunnen vestigen, 

zo dat België het eenige land in dit gedeelte van Europa was, ’t welk na den opstand der 

XVIe eeuw de hervorming altoos geweerd had.”148 

 

Het woord ‘nationaal’ kreeg in Le Sage een duidelijk religieuze invulling, zoals het volgende citaat 

ook bevestigt: “[…] men kan van België zeggen, dat Catholiciteit er wezenlijk Nationaliteit was, 

die zelfs door langdurige vereeniging met het revolutionaire Frankrijk en de willekeurige 

heerschappij van Napoleon niet was verloren gegaan.”149 Gelet op zijn legitimistische en 

paternalistische machtsopvattingen wilde Le Sage hiermee vooral de band benadrukken tussen 

katholieken, volk en vorst in de Zuidelijke Nederlanden. De Belgen hadden ten tijde van de 

Opstand gekozen voor het behoud van het geloof der vaderen en voor trouw aan een vorst die 

dat geloof wilde beschermen. 

 

‘Vlaamsch’ wordt ‘Nederduitsch’: de taal en Le Sage ten Broek 

Taal was weliswaar niet direct een van de hoofdmotieven van de Belgische oppositie, maar de 

vernederlandsing van het openbaar onderwijs, de justitie en het staatsbestuur, die Willem I en 

Van Maanen in de jaren 1820 in Vlaanderen en Brussel toepasten, stuitten wel op groeiend verzet 

onder de inmiddels sterk verfranste bevolking. Velen, ook in Vlaanderen, zagen het Vlaams 

slechts als een minderwaardig dialect en dit dialect proberen te verheffen tot ‘Hollands’ stuitte 

heel snel op de oppositie van Franstaligen. Enkele weken voor het uitbarsten van de revolutie in 

Brussel werd er alsnog een versoepeling van de taalwetten ingevoerd, die vooral als een toegeving 

van de koning aan de Franstalige elite in het Zuiden moet worden gezien.150 Gedeeltelijk anders 

waren de motieven van een aantal Vlaamstaligen die vooral tegen het centralistische karakter van 

het regeringsbeleid pleitten. Ze vreesden vooral de invoering van het Hollands in de zuidelijke 

provincies zonder inachtneming van het Vlaams taalgebruik. Ze waren niet tegen toenadering, 

maar verkozen liever het tot stand brengen van een gemeenschappelijke taal die op de ene of de 

andere manier een ‘middenweg’ moest vormen tussen ‘Hollands’ en Vlaams. Gehoor in 

regeringskringen of zelfs in de oppositie vonden ze nauwelijks, maar in de nasleep van de feiten 

van 1830, die ook de taalvrijheid – met de nadruk op ‘vrijheid’ – met zich meebrachten, zouden 

ze uitgroeien tot voorstanders van een verwijdering van ‘Hollands’ en Vlaams als onderling 

onderscheiden en met elkaar onverzoenbare talen.151 

Wat was de houding van Le Sage tegenover de taalverhouding in het Verenigd 

Koninkrijk? Hieromtrent heeft Gorris Le Sage Groot-Nederlandse gevoelens toegeschreven: “Hij 

was een van de zeer weinigen, die toentertijd Groot-Nederlandsch dachten en gevoelden. Noord-

Nederlanders en Belgen vormden volgens hem samen één Nederlandsche stam, al is het niet 
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duidelijk hoe hij zich daarbij de positie der Walen dacht.”152 Hoe dient deze uitspraak te worden 

geïnterpreteerd? Dacht Le Sage inderdaad dat Nederlanders en Vlamingen één volk waren en één 

gemeenschappelijke taal en cultuur hadden? En waarom – zoals Gorris zelf toegeeft – heeft hij 

nooit zijn mening geuit over de positie van het Frans in het Verenigd Koninkrijk? 

Aandacht voor de positie van talen binnen het Verenigd Koninkrijk moest Le Sage voor 

het eerst tonen tijdens zijn contacten met de graaf Louis Robiano de Borsbeek voor de oprichting 

van de Roomsch-Catholijke Maatschappij. Het initiatief strandde zoals bekend in korte tijd vanwege 

meningsverschillen, in het bijzonder tussen Robiano en Le Sage, over het soort uitgaven die de 

Maatschappij moest verzorgen en over het publiek dat bereikt moest worden. Robiano had geen 

hoge dunk van het Vlaams. Hij vond het een boerse taal die beter niet op papier werd gezet. 

Uitgaven in het Vlaams achtte hij niet nodig, want zijn doel was vooral filosofische en 

theologische literatuur uit te geven – de namen van De Maistre en Lamennais zijn al genoemd – 

die voor een beschaafd, lees Franstalig, publiek bedoeld was. Le Sage vond het daarentegen zeer 

belangrijk dat ook de lagere klassen bereikt werden. Het katholicisme moest overal zielen winnen. 

Publiceren in de volkstaal en niet alleen in de cultuurtaal vond Le Sage dan ook noodzakelijk. 

Hoewel de discussie niet direct taalkundig van aard was, speelde de positie van het Vlaams in het 

Verenigd Koninkrijk wel degelijk een rol. Le Sage had liever een soort katholiek front in heel het 

Verenigd Koninkrijk zien ontstaan en besteedde de nodige aandacht aan de mogelijke 

wisselwerking tussen Noord en Zuid. Publiceren in het Vlaams kon in dit opzicht heilzame 

gevolgen hebben voor de katholieken in Nederland, wier taal verwoest was door de ‘protestantse 

woordenschat’: “Cette langue n’a pas encore adopté la terminologie protestante, dont presque tous les ouvrages 

hollandais portent l’empreinte […] Il faut opposer le flamand pur à l’hollandais corrompu, pour préserver les 

fidèles de plusieurs erreurs modernes.”153 

Dit enthousiasme is in feite nogal ambigu. Le Sage had weliswaar Hollandse neologismen 

in zijn kerkboek vervangen door Vlaamse ‘meer katholieke’ alternatieven154 – waarschijnlijk 

termen die betrekking hadden op nieuwe theologische of filosofische opvattingen. Maar 

consequent is hij in deze poging nooit geweest. Dat hij verwachtte dat zijn lezers van het 

‘Hollands’ op het Vlaams overstapten, lijkt onwaarschijnlijk. Wel weigerde hij systematisch de 

spelling van de Vlaamse stukken die hij in zijn bladen plaatste, aan te passen aan de noordelijke 

norm. Die teksten waren per slot van rekening ook in Nederland in hun oorspronkelijke versie te 

begrijpen.155 Het ging hem dus vooral om de wisselwerking, om de mogelijkheid voor 

Nederlandse katholieken om in aanraking te komen met de onafgebroken katholieke traditie van 

België. En dat kon makkelijker gebeuren met Vlaamse dan met Franstalige publicaties. Het 

Vlaams was voor Le Sage vooral inzetbaar in het kader van zijn strijd voor de emancipatie van de 

noordelijke katholieken. Uiteraard waren Vlaams en Hollands aan elkaar verwant, maar het feit 

dat men via het Vlaams in contact kon komen met katholieke bladen en boeken kreeg duidelijk 

het overwicht. Le Sage sprak zich dan ook uit tegen de autoritaire taalpolitiek van de regering.156 

Ook op dit vlak gaven de ministers blijk van centralisme en autoritaire tendensen. 
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154 Gorris, op.cit., II, 70. 
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Taalvrijheid was voor Le Sage dan ook niet een doel op zich, maar werd inbegrepen in het 

bredere kader van de andere genoemde vrijheden. Met de godsdienst- en onderwijsvrijheid zou 

het Vlaams, vooral door de inspanningen van de Kerk om alle volkslagen te bereiken, vanzelf 

beter beschermd worden. Het officiële taalbeleid vond hij typerend voor de autoritaire mentaliteit 

van de ministers, maar deze moest echter vooral op andere fronten bestreden worden – 

godsdienst, onderwijs, pers. Hier stond de ziel van het land op het spel, de taal was eerder een 

bijzaak. Typerend in dit opzicht is Le Sages aandacht voor het lot van de Mechelse priester Jan 

Baptist Buelens, die eveneens bij de plannen ter oprichting van een rooms-katholieke uitgeverij 

betrokken was. In 1827 werd Buelens gearresteerd onder beschuldiging van staatsgevaarlijke 

activiteiten. Enkele jaren daarvoor, in 1821, was hij ook verwikkeld geraakt in een taalkundige 

polemiek tegen Jan Frans Willems, die had gepleit voor een toenadering van het Vlaams tot het 

noordelijke taalgebruik – niet door passieve navolging van het Noorden, maar door een 

beredeneerde toepassing van de noordelijke spelling.157 Een zekere invloed van Buelens op Le 

Sages opvattingen over het Vlaams in de jaren 1820 valt niet uit te sluiten, maar betekenisvol is 

wel dat hij in De Godsdienstvriend ruime aandacht besteedde aan de rechtszaak en de aanklachten 

tegen Buelens158, maar met geen woord repte over zijn polemiek met Willems. 

Le Sage toonde ook systematisch belangstelling voor artikelen en discussies die in de 

Belgische zowel Franstalige als Vlaamstalige pers verschenen. In 1829 raadde hij zijn lezers 

bijvoorbeeld aan de kort voordien opgerichte bladen Den Vaderlander en Den Antwerpenaer eens 

aan te schaffen:  

 

“Wij vertrouwen dat onze hollandsche Catholijken die toch het vlaamsch zeer goed 

verstaan, deze ondernemingen zullen helpen bevorderen, waardoor zij zich meer en meer 

tevens met den echte godsdienstigen en vaderlandschen geest, van België zullen kunnen 

bekend maken.”159 

 

Vanaf het einde van de jaren 1830 citeerde hij veelvuldig ook uit het Gentse blad Den Vlaming, 

dat in 1839 voor het eerst verscheen.160 Soms bevatten deze verwijzingen een polemisch karakter. 

Zo beschuldigde Den Vlaming Le Sage in 1840 zijn engagement te hebben verzwakt. Hij had 

namelijk nagelaten een Duitse antikatholieke brochure die in Nederland circuleerde aan de kaak 

te stellen. Le Sage repliceerde dat zijn bladen grotendeels een eenmanszaak waren, het kon dus 

wel eens gebeuren dat hij iets over het hoofd zag. Maar lafheid kon men hem beslist niet 

verwijten.161 Over de taalkundige opvattingen van Den Vlaming, die tegen het idee dat Vlaams en 

‘Hollands’ één taal waren en een gemeenschappelijke spelling moesten hebben162, repte Le Sage 

met geen woord.  

Hij kende het Vlaams over het algemeen de status van volwaardige taal toe en 

beklemtoonde bovendien het katholieke karakter ervan, wat op het eerste gezicht 

                                                         
157 A. Deprez, ‘Buelens, Jan Baptist’, in: J. Deleu et al. (red.), Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Tielt/Utrecht 1973) 
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162 J. Beyers-Bell, en G. van Overloop, ‘Vlaming, Den’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 3510. 
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‘particularistische’ opvattingen zoals die van Den Vlaming of van Buelens doet vermoeden. Maar 

hij bleef ook in termen van België redeneren en presenteerde Vlaanderen niet als geprivilegieerde 

gesprekspartner van de noordelijke katholieken. Taal was namelijk niet de centrale reden waarom 

hij de genoemde bladen zo belangrijk vond. Zijn lezers kregen niet zomaar Vlaamse kranten 

aangeraden maar specifiek katholieke bladen in het Vlaams, publicaties dus die taalkundig 

makkelijk te begrijpen waren voor de Nederlanders en de samenwerking tussen noordelijke en 

zuidelijke katholieken konden bevorderen. De ‘Hollanders’ konden zich op deze manier sneller 

bekend maken met de bij de zuiderburen door de eeuwen heen zo goed bewaarde katholieke 

roots. Tegelijkertijd zou de eenheid der katholieken in het Verenigd Koninkrijk daardoor versterkt 

en hiermee ook de harmonie in het “huisgezin” van Willem I bewaard worden. Helaas had de 

regering zich vastgeklampt aan een taalbeleid dat in feite op een ‘taaldwang’ neerkwam en had 

niet begrepen dat vrijheid, in taal- net als in godsdienstzaken, het beste beleid was om de eenheid 

der Nederlanden te verdedigen: 

 

“Waarin verschillen de Belgische belangen van de Hollandsche? Heeft België niet even 

zooveel belang bij de koophandel als Holland? […] Hebben Holland en België niet 

hetzelfde belang bij den bloei der fabrijken? 

Is het onderscheid in zeden en gewoonten, en taal, eene billijke reden tot afscheiding? In 

hoe veel verschillende deelen zou het Rijk dan niet moeten worden gesplitst? Is het 

onderscheid in taal, zeden en gewoonten der Vriezen en Zeeuwen niet veel verschillender 

dan die der Hollanders, dan de taal, zeden en gewoonten der Vlamingen en 

Antwerpenaars? Is het niet genoeg als er een behoorlijk middel wordt daargesteld om het 

behoud van dit alles te waarborgen?”163 

 

Taal was niet onbelangrijk voor Le Sage, integendeel. En dat Vlaams en Nederlands dicht bij 

elkaar stonden was iedere Nederlander die een Vlaams blad ter hand nam maar al te duidelijk. 

Toch, zoals gezegd, maakte de taal voor Le Sage ook deel uit van een breder geheel en was ze 

vooral een instrument om het religieuze gevoel uit het Zuiden eindelijk ook in het Noorden aan 

te wakkeren. Naast de genoemde bladen bleef Le Sage systematisch ook uittreksels uit Franstalige 

publicaties gebruiken. Het selectiecriterium voor de bladen waaruit hij wilde citeren en het belang 

dat hij aan Belgische publicaties hechtte, was dus het geloof en niet de taal. Die laatste was 

duidelijk ondergeschikt aan het eerste. 

Dat in deze opvattingen een Groot-Nederlands potentieel aanwezig was valt niet te 

ontkennen. Dat Le Sage het nooit heeft ontwikkeld en waargemaakt evenmin. Ruim tien jaar na 

de Belgische Opstand, in 1841, verscheen in de Stemmen een reeks artikelen over ‘De toestand van 

Nederland’. Het werd een lange jammerklacht over het “onnatuurlijk” einde van het Verenigd 

Koninkrijk: 

 

“Ja, niet de vereeniging, maar de scheiding der Nederlanden, om in de van elkander 

gescheurde deelen heterogene beginselen te volgen, was onnatuurlijk, er was eene 

geweldige revolutie in kerk en staat noodig, om dezelve genaamde hervorming in de XVI 

en XVII eeuw! De heterogene godsdiensten trokken eene grens-linie tusschen de 
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vereenigde Nederlanden en de Spaansche, naderhand Oostenrijkse Nederlanden. In het 

Noordelijk gedeelte werd de hervorming heerschende godsdienst: in het Zuiden bleef het 

Catholicismus als zijn regten behouden; […]”164 

 

Ook hier is het religieuze motief dominant. Le Sage hoopte toen dat de onnatuurlijke scheiding 

ooit teruggeschroefd kon worden. Voorlopig achtte hij het echter onwaarschijnlijk en zelfs 

gevaarlijk. Nieuwe botsingen en opstanden zouden zich dan kunnen voordoen. Het was namelijk 

te verwachten dat de protestantse ‘oligarchie’ alles in beweging zou hebben gebracht om de 

vermeende onweerstaanbare voortschrijding van het katholicisme, nog altijd het 

meerderheidsgeloof in de Lage Landen, tegen te houden.165  

Om een nieuwe uitvoerige verwijzing naar de taaltoestand in de Nederlanden naar het 

einde van het Verenigd Koninkrijk aan te treffen moest men de jaren 1840 afwachten. In 1842 

recenseerde Le Sage in de Catholijke Nederlandsche Stemmen het eerste nummer van het Leuvense 

tijdschrift De Middelaer dat in 1840 was opgericht door Jan Baptist David en de Rolducse leraar 

Hendrik H.J. Peters. Het blad was bedoeld als spreekbuis van de katholieken die geen aparte 

Vlaamse taal wensten en taal- en letterkundige samenwerking met het Noorden beoogden.166 De 

Vlaamse spellingtwisten waren Le Sage mogelijk niet onbekend. Toch heeft hij er geen aandacht 

aan besteed. Hij prees vooral de belangstelling van het blad voor opvoedkundige onderwerpen in 

katholiek perspectief. Alleen daarom al was De Middelaer ook voor Nederlanders nuttig. En het 

was bovendien niet moeilijk te lezen aangezien de “moedertaal” van de “Belgen” een “gelijken 

oorsprong met de onze heeft”. Het blad kreeg dan ook de titel van “oefenschool voor alle 

beminnaars der Nederduitsche taal”.167 In tegenstelling tot 1829 was Le Sage nu tot de conclusie 

gekomen dat België en Nederland een gemeenschappelijke taal hadden.168 

Deze problematiek boeide Le Sage echter in de kern nu niet veel meer dan in de jaren 

1820 het geval was geweest. In De Middelaer zag hij vooral de kans om de Belgische katholieken 

eens te meer als voorbeeld te stellen. Het vrije onderzoek – ook op taalkundig gebied – stond 

volgens hem symbool voor die vrijheid van onderwijs waarnaar men in Nederland nog een tijd 

moest blijven verlangen. In die jaren werd er in Nederland inderdaad volop gedebatteerd over 

een nieuwe wet voor het lager onderwijs. Dat de aartspriesters in 1840 een adres aan de koning 

stuurden is reeds genoemd, net als de vruchteloze werkzaamheden van de commissie die mede in 

reactie op dat adres was benoemd. In januari 1842 was uiteindelijk een KB uitgevaardigd dat 

voornamelijk een beroepsrecht invoerde voor geestelijken die bezwaar hadden tegen bepaalde 

schoolboeken en voor particulieren die geen toestemming kregen ter oprichting van een eigen 

onderwijsinstelling.169  

In België was het eens te meer beter gegaan. Sinds 1842 moest elke Belgische gemeente 

een lagere school op haar gebied hebben, maar deze hoefde niet per se een gemeentelijke school 

te zijn. Er kon ook voor een gesubsidieerde particuliere instelling worden gekozen. Bovendien 

kreeg het vak godsdienst een prominente plaats op het curriculum en verwierf de clerus toezicht 
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op onderwijs en scholen.170 Dat het zo’n vaart zou lopen was echter voor menig katholiek 

aanvankelijk niet evident. Sinds 1831 gold in het land een totale onderwijsvrijheid en er werd 

gevreesd dat die vrijheid nu ineens gevaar liep.171 Onder meer Van Bommel sprong in de bres ter 

verdediging van de rol van de Kerk in onderwijszaken. Tussen 1839 en 1840 verschenen van zijn 

hand de drie delen van het Exposé des vrais principes sur l’instruction waarin hij weliswaar toegaf dat er 

een einde moest komen aan de bestaande anarchie maar er tegelijk aan herinnerde dat onderwijs 

en opvoeding een godsdienstige basis dienden te hebben.172 

De Belgische wet op het lager onderwijs viel uiteindelijk wel mee, zoals Le Sage 

instemmend en tegelijk bitter meedeelde.173 Eens te meer had België zijn faam als land der 

vrijheid bevestigd. Dat was in het onderwijs te zien, maar even goed ook in spellingkwesties: 

“Ziedaar het gevolg van het onderscheid tusschen vrijheid van onderwijs, zoals de Belgen die 

bezitten, en ons rampzalig onderwijsmonopolie” waarin “alle nieuwigheden in taal en spelling te 

danken [zijn] aan twee of drie mannen, die als wetgevers in alles […] worden beschouwd, wier 

gevoelens, door de regering aangenomen, en door het onderwijs-monopolie ingevoerd zijn 

geworden […].”174 Onder deze “twee of drie mannen” moet men zeker Matthijs Siegenbeek 

verstaan. De Leidse hoogleraar was de opsteller van de toenmalige spelling, die in 1804 officieel 

was ingevoerd. In dat verband is tot nu toe vooral de heftige kritiek van Bilderdijk onderzocht.175 

Letterkundige debatten hebben Le Sage echter nooit geboeid en ook zijn bewondering voor 

Bilderdijk heeft hem nooit geleid tot een systematische toepassing van diens spellingregels.176 Zijn 

wantrouwen tegenover Siegenbeek berustte eerder op andere redenen. Tijdens de discussies over 

een nieuwe onderwijswet in 1841 had de Leidse hoogleraar een pamflet uitgegeven waarin hij de 

algemeen-christelijke invulling van het openbaar onderwijs verdedigde en aparte scholen voor de 

verscheidene gezindten onhaalbaar achtte. Seminaries deed hij af als slechte onderwijsinstellingen 

waar men vooral aan brainwashing van kinderen deed. Er ontstond een zoveelste pamflettenoorlog 

waar ook de Groningse theoloog Cornelis Hofstede de Groot, wiens grootprotestantse ideeën 

Siegenbeek grotendeels hadden geïnspireerd, het opnam voor de Leidse geleerde. De ‘grote’ Van 

Bommel en de rijzende sterren Cornelis Broere en Franciscus Van Vree dienden Siegenbeek van 

repliek en verdedigden het principe van onderwijsvrijheid.177 Het verband met de spelling werd in 

de katholieke pamfletten niet gelegd en dient dus op de rekening van Le Sage te worden 
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geschreven. Deze zag ook in de spellingtwisten veelal het zoveelste voorbeeld van toepassing van 

het vrijheidsprincipe bij de zuiderburen.178 

Le Sage had met andere woorden geen interesse voor taalkundige discussies als zodanig. 

Onder invloed van De Middelaer presenteerde hij Hollands en Vlaams nu als één ‘Nederduitse’ 

taal, maar tot een uitgebreidere uiteenzetting van deze opvattingen kwam hij niet. Hem trof 

vooral de vrijheid van de Vlamingen om zelfs over de spelling te redetwisten, een mogelijkheid 

die in Nederland door het ‘onderwijsmonopolie’ in de kiem werd gesmoord. “Wij hopen dan, dat 

de taal-studie onzer naburen, ook onder ons de zucht, om uit eigen oogen te zien, en niet langer 

blinde navolgers te wezen, zal opwekken.”179 Voor Le Sage was de vrijheid om de taal te 

onderzoeken een onderdeel van de bredere emancipatiestrijd – onder meer in het onderwijs – 

waarvoor hij zijn lezers probeerde te animeren. Hij hoopte dan ook dat De Middelaer voor 

inspiratie kon zorgen en de vonk van de Belgische vrijheden naar Nederland deed overslaan. 

  

*** 

 

De katholieke emancipatiegeschiedenis is grotendeels een nationale geschiedenis geweest en de 

aandacht voor buitenlandse contacten en invloeden is doorgaans beperkt gebleven. Bij nader 

inzien blijkt echter dat Le Sage ten Broek niet helemaal te vatten is als men zijn aandacht voor het 

internationale katholicisme, en voor het reilen en zeilen van de Kerk buiten de Nederlandse 

grenzen, buiten beeld laat. Het is zeker niet mogelijk te beweren dat zijn aandacht gericht was op 

één enkel land. België was zeker niet het enige referentiepunt, maar het heeft zeker altijd een 

speciale plek genomen in Le Sages wereldvisie, vanwege de politieke eenheid tijdens het Verenigd 

Koninkrijk en de historische en geografische verbanden tussen Noordelijke en Zuidelijke 

Nederlanden. 

Le Sages bewondering voor het Belgische model biedt tevens de kans om enkele zwakke 

punten in zijn opvattingen bloot te stellen. Zijn stukken over België, zijn mening over de oorzaak 

van 1830 en zijn enthousiasme voor de Belgische vrijheden waren in principe bedoeld om de 

Nederlandse regering een spiegel voor te houden. België groeide tot katholiek voorbeeld voor 

Nederland en enigszins zelfs tot katholiek geweten van de hele Nederlanden. Maar door België 

als voorbeeld aan te prijzen benadrukte Le Sage in feite vooral de bestaande verschillen tussen 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Hij borduurde voort, ook na 1830, op wat hij al tijdens 

de Belgische petities van 1828-1830 had gedaan: de nadruk leggen op het feit dat België wel in 

beweging was gekomen terwijl Nederland zich als het ware berustte in zijn lot. De oorzaak van 

deze gang van zaken identificeerde hij in de stempel die de protestanten sinds de zestiende eeuw 

op het openbare leven in de Noordelijke Nederlanden hadden gedrukt. Het verbaast dus niet dat 

Le Sages lezers weinig voelden voor zijn idee dat hun belangen overeenkwamen met die van alle 

katholieken en niet met die van alle (Noord-)Nederlanders. In de praktijk, door zijn woordkeuze 

en uitgerekend door het verschil aan de dag te leggen tussen de positie van katholieken in België 

en Nederland verzwakte Le Sage automatisch zijn betoog en maakt hij een nogal inconsequente 

indruk. 
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Bovendien bleef voor Le Sage alles wat de eenheid van de Nederlanden had kunnen 

ondersteunen of bevorderen ondergeschikt aan het godsdienstige element. Zijn opvattingen 

hieromtrent waren gebaseerd, ten eerste, op de paternalistische idee van de staat als ‘gezin’ van 

een vaderlijke vorst, die welwillend stond jegens al zijn ‘kinderen’ en door dezen gehoorzaamd 

moest worden, en, ten tweede, op de overtuiging dat alleen het katholicisme met zijn unitaire 

roeping de Nederlanden bij elkaar kon houden. De ‘Groot-Nederlandse’ idee van de culturele en 

taalkundige eenheid van Nederland en Vlaanderen is niet helemaal afwezig in Le Sages 

geschriften. Maar ze werd in een sterk religieus kader geplaatst en kreeg veelal de gedaante van 

onontwikkeld potentieel. Le Sage kan dus slechts onder voorwaarde als Groot-Nederlander 

worden gezien. Hij hoopte op een sterke wisselwerking tussen geloofsgenoten in Noord en Zuid, 

in het bijzonder tussen katholieken die het ‘Nederduits’ spraken. Ook de historische eenheid van 

de Nederlanden in de middeleeuwen en onder Karel V bracht hij te berde. Maar tot een 

samenhangend historisch verhaal kwam hij niet. En ook de hele problematiek van de eenheid van 

de Nederlandse taal en de idee van een daarbij horende gemeenschappelijke literatuur, die 

doorgaans de kern vormen van de Groot-Nederlandse gedachte, waren hem totaal onbekend. 

In Le Sages visie op België is ten slotte een dilemma waar te nemen. Dat hij tot 1830 voor 

samenwerking met de zuidelijke katholieken pleitte, is zeer begrijpelijk. Noordelijke en zuidelijke 

katholieken woonden namelijk in hetzelfde land. Na 1830 raakte Le Sage in een veel moeilijker 

parket. Enerzijds kon hij de Belgische opstand geenszins rechtvaardigen, anderzijds had de voor 

katholieken ongeoorloofde ongehoorzaamheid van 1830 een volledige vrijheid van godsdienst en 

onderwijs tot stand gebracht. Enerzijds was België dus buitenland geworden. Anderzijds bleef Le 

Sage het nieuwe land om historische, geografische en religieuze redenen een warm hart toedragen 

en als voorbeeld van vrijheid en vroomheid voorstellen. Ondanks zijn pragmatische aanvaarding 

van de scheiding van 1830 en het ongewild benadrukken van de verschillen tussen Noord en 

Zuid, kon hij niet helemaal afscheid nemen van België, dat in zijn bladen dan ook nooit helemaal 

buitenland is geworden. België was te dichtbij en te katholiek om er geen rekening mee te 

houden. Een tweespalt waarmee ook de volgende generatie goede katholieken annex trouwe 

Nederlanders – de generatie van Jozef A. Alberdingk Thijm – tot op zekere hoogte 

geconfronteerd zou worden. 
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II 

De strijd om Nederland 

Nederland, Vlaanderen en België in Nederlandstalige katholieke 

tijdschriften tijdens de spellingoorlog 

 
Hebben Nederland en Vlaanderen dezelfde taal en dezelfde cultuur? Deze vraag, die al twee 

eeuwen nogal wat stof doet opwaaien, ligt aan de oorsprong van de Vlaamse Beweging en raakt 

direct de kern van het thema van dit proefschrift: samenwerking of afzondering? Kort na 1830 

kon in België een oproep tot samenwerking snel tot aanklachten van samenzwering met de vijand 

leiden. Maar door te veel nadruk op Vlaamse afzondering te leggen liep men het risico een 

provincialistisch cultureel circuit te scheppen dat niet in stand zou zijn om het amateurisme te 

overstijgen.  

De implicaties van de strijd om de taal van de Vlamingen te definiëren reikten veel verder 

dan het puur taalkundige domein. Aan de voorkeur voor de ene of de andere spellingvariant 

werden soms impliciet, soms expliciet keuzes gekoppeld die afwijkende strategieën voor de 

Vlaamse Beweging en uiteenlopende culturele en maatschappelijke visies veronderstelden waarin 

de beeldvorming over Nederland een centrale rol speelde. Juist het katholieke kamp raakte het 

meest verdeeld tijdens deze zogenaamde ‘spellingoorlog’. 

 

De context van de spellingoorlog 

De spellingsoorlog is de titel van een “luimig heldendicht in vier zangen” dat de Gentse schrijver 

Prudens van Duyse in 1842, in het heetst van de Vlaamse spellingstrijd, met duidelijk spottende 

intenties uitgaf.1 De echte ‘oorlog’ waaraan het ‘heldendicht’ refereerde, had een lange aanloop 

gekend. Het officiële startsein was in 1836 gegeven toen de regering had aankondigd een einde te 

willen maken aan de onzekerheid omtrent de schrijfwijze van het Vlaams. Hiervoor werd er een 

prijsvraag uitgeschreven om voorstellen te verzamelen ter systematisering van de spelling en 

zodoende tot eenparigheid te komen voor alle officiële stukken opgesteld in de Vlaamse 

provincies.2  

Maar eerder dan een startpunt was 1836 veelal een kantelmoment dat de eindfase – de 

‘oorlog’ – inluidde van een al decennia gaand spellingdebat. De discussie was reeds tijdens het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de uitvoering van de vernederlandsingpolitiek van 

Willem I op de spits gedreven. In het Noorden golden de regels van de Leidse hoogleraar 

Matthijs Siegenbeek al sinds 1804 als de officiële spelling – gecombineerd met de grammatica van 

Weiland (1805). Wie bladen en publicaties in handen neemt, die vanaf de jaren 1810 en 1820 in 

de Zuidelijke Nederlanden uitgegeven werden, zal echter snel opmerken dat Willem I’s taalbeleid 

aldaar niet gepaard was gegaan met een gelijkmatige verspreiding van de Siegenbeek-spelling. 

Andere modellen kregen de voorkeur van Belgische publicisten, in het bijzonder de spelling die 

                                                         
1 P. van Duyse, De spellingsoorlog. Luimig heldendicht in viergezangen (Gent 1842). 
2 W. Couvreur, en R. Willemyns, ‘Spellingoorlog’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 2802-2803. 



76 

 

de in Brussel wonende Hagenaar Jan des Roches in 1761 in zijn Nieuwe Nederduytsche Spraek-konst 

had geschetst.3 

Het werk van Des Roches was een van de eerste tekenen van heropleving van de 

Nederlandse taal in de Zuidelijke Nederlanden geweest. In de loop van de achttiende eeuw 

begonnen er namelijk steeds luider klachten te klinken over de marginale positie van het 

Nederlands in het culturele landschap van de Belgische gewesten. De Verhandeling op d’onacht der 

moederlyke tael in de Nederlanden (1788) van Jan B. Verlooy wordt traditioneel als het hoogtepunt 

van dat reveil gezien.4 In zijn werk constateerde Verlooy dat het Nederlands sinds het aantreden 

van het Bourgondische regime in de late middeleeuwen langzamerhand een verschraling had 

ondergaan. Hij wees verder het onderwijs en het opstellen van een gemeenschappelijke spelling 

voor het hele taalgebied aan als de beste middelen om het Nederlands in de Habsburgse 

Nederlanden in ere te herstellen.5 In de periode van de Brabantse Omwenteling (1789-1790) en 

nog meer in de fase van de annexatie aan Frankrijk (1792-1814) raakte de verfransing echter nog 

verder in een stroomversnelling. Het besluit van de toenmalige gouverneur-generaal Willem I in 

1814 om het Nederlands gedeeltelijk opnieuw in te voeren voor notariële akten en akten van de 

burgerlijke stand vormde de eerste poging van staatswege om het tij alsnog te keren.6 

Nadat hij koning van de Verenigde Nederlanden was geworden, zette Willem I zijn 

taalbeleid met nog meer kracht voort. Tussen 1819 en 1823 vaardigde hij koninklijk besluiten uit 

die de vernederlandsing van het openbaar leven in Oost- en West-Vlaanderen, Limburg, 

Antwerpen, Brabant en Brussel aankondigden, voornamelijk wat het openbaar bestuur, het 

onderwijs en de justitie betreft. De onderliggende redenen van Willem I’s taalbeleid verschilden 

niet wezenlijk van de motieven van de Franse bestuurders, namelijk de toen algemeen geldende 

overtuiging dat een staat slechts in een en dezelfde taal efficiënt was te besturen. Het verspreiden 

van het Nederlands ook in de zuidelijke provincies werd dan ook een belangrijk onderdeel van de 

amalgaampolitiek van de koning.7 De centralistische motivering, die in het vorige hoofdstuk al 

duidelijk is geworden, stuitte op nogal wat oppositie in de Belgische provincies en de taalbesluiten 

vormden hierop geen uitzondering. In de meeste gevallen beoogde die oppositie het behouden 

van de prestigepositie van het Frans, maar er klonken ook stemmen die zorgen uitten over 

mogelijk gevaarlijke ‘Hollandse’ invloeden op de Vlaamse cultuur. Met zijn Nederduytsche 

Spraekkonst trachtte de priester Pieter Behaegel in 1817 een taalnorm voor het ‘Nederduits’ te 

scheppen waarmee hij de zuidelijke evenknie van Siegenbeek hoopte te worden. Op den duur 

zouden een aantal contactpunten tussen de twee normen duidelijk moeten worden, hetgeen oop 

termijn alsnog een eenheidstaal mogelijk zou maken uit de samenvloeiing van verschillende 

regionale varianten.8 Veel radicaler was daarentegen de positie van een andere priester, Leo de 

Foere, wiens blad Le Spectateur Belge (1815-1823) de spreekbuis van de katholiek-traditionalistische 

oppositie werd. De Foere stelde vast dat ‘Hollands’ en ‘Vlaams’ twee afzonderlijke talen waren 

die uiteenlopende culturele en religieuze tradities weerspiegelden. Vanaf 1820 werd Willem I’s 

                                                         
3 R. Willemeyns, Het verhaal van het Vlaams (Antwerpen 2003) 147-148. 
4 ibid., 153. 
5 J. Smeyers, ‘Verlooy, Jan B.’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 3256-3258. 
6 Willemyns, Het verhaal, op.cit., 192-193. 
7 ibid., 188. 
8 R. Haeseryn, en C. Duhamel, ‘Behaegel (Behaghel, Behagele), Pieter’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, 

op.cit., 427. 
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taalbeleid in Le Spectateur Belge dan ook regelmatig aan de kaak gesteld als “taaldespotisme” dat 

bedoeld was om de ‘zeden’ van de Vlaamse bevolking in het gedrang te brengen. Volgens deze 

visie waren de Zuidelijke Nederlanden enkel geannexeerd door het Noorden zonder dat de 

koning en de regering zich bereid hadden getoond de Belgische specificiteit in acht te nemen.9 

Maar niet iedereen beoordeelde de pogingen van de koning negatief. De Antwerpse kring 

Tot Nut der Jeugd ontpopte zich tot prominent forum voor de verdediging van de invoering van 

een ‘Nederduits’ dat weinig afweek van de Noordelijke normen. Animator van de groep was de 

jonge dichter Jan Frans Willems. Willems had reeds in 1818, op vijfentwintigjarige leeftijd, enige 

bekendheid verworven toen hij zijn liefde voor het Nederlands had bezongen in het gedicht Aen 

de Belgen – Aux Belges. Tussen 1819 en 1824 verscheen van hem in afleveringen de Verhandeling over 

de nederduytsche Tael en Letterkunde opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden waarin hij pleitte 

voor toenadering tot het Noorden en tegelijkertijd ook voor erkenning van de zuidelijke bijdrage 

aan de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde en van de specifieke taalkenmerken in de 

Belgische provincies. Willems refereerde vooral graag aan Terbruggens Nederduytsche Spraek-konst 

(1815), die zijns inziens een verantwoorde bewerking vormde van het stelsel van Siegenbeek voor 

het Vlaamse publiek. Belangrijk voor het vervolg van dit hoofdstuk is verder dat de Lierenaar Jan 

Baptist David, tijdens zijn verblijf in Antwerpen als seminarist-studiemeester in 1821-1822, de 

bijeenkomsten van Tot Nut der Jeugd bijwoonde en zodoende in contact kwam met Willems’ 

opvattingen rond taal en nationale cultuur.10 

Ten tijde van de Belgische Opstand was de controverse nog niet opgelost en heerste in 

België nog altijd een grote spelverwarring. De belangrijkste verschillen met de noordelijke norm 

waren: 1) het consequent schrijven van ae, ue en y in plaats van de ‘noordelijke’ spelwijze aa, uu 

en ij en van de uitgang –gt in plaats van –cht, 2) het allesbehalve uniform gebruik van accenten 

op dubbel gespelde klinkers en 3) de handhaving van het zogenaamde 'distinguïsme' of 

gelijkvormigheidsbeginsel ten aanzien van de enkele of dubbele vocaalspelling, waardoor 

bijvoorbeeld 'graven' het meervoud van 'graf' was en 'graeven' van 'graef'. Verder mag het 'contra-

de-isme' niet ongenoemd blijven. Dit betrof een reactie op de spelling van Weiland (1805), die de 

buigings-n voor de eerste en vierde naamval van het mannelijk enkelvoud (lidwoorden en 

bijvoeglijke naamwoorden) had afgeschaft. Met Weiland verdween het mannelijk ‘den’ en werd 

‘de’ het bepaald lidwoord van zowel mannelijke als vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Die -

n werd in België echter doorgaans als essentieel beschouwd, onder meer om het leren van 

woordengeslachten in het Frans te vergemakkelijken, een argument dat ook voor het gebruik van 

accenten naar voren werd gebracht.11 Dit zijn echter slechts algemene tendensen. Het debat werd 

in de praktijk tot in de jaren 1830 voornamelijk door persoonlijke voorkeuren gedomineerd, 

waardoor tot die tijd slechts moeilijk van een uniforme Belgische spelling voor het Nederlands 

gesproken kan worden. 

De prijsvraag die de regering in 1836 aankondigde was bedoeld om persoonlijke en lokale 

overtuigingen te overstijgen en het pad te effenen naar de uniformisering, die zo belangrijk werd 

geacht voor bestuurs- en onderwijsdoeleinden en voor de heropleving van de Vlaamse literatuur. 

De inzendingen moesten worden beoordeeld door een commissie waarin het kabinet in 1837 

                                                         
9 Voor een uitvoerige analyse van De Foeres opvattingen tijdens het Verenigd Koninkrijk vgl. R.F. Lissens, Een 

lectuur van “Le Spectateur Belge” (1815-1823) (Gent 2000) o.m. 126-130. 
10 Wils, Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd (Leuven 1956) 22-25. 
11 Couvreur, Willemyns, ‘Spellingoorlog’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 2802. 
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enkele leden benoemde van de Brusselse Maetschappy tot bevordering der Nederduitsche Tael- en 

Letterkunde. Deze was in 1836 door Willems en David onder bescherming van de overheid 

opgericht en was bedoeld als eerste stap in de richting van een breder netwerk van letterkundige 

afdelingen die mettertijd geopend zouden worden in de belangrijkste Vlaamse steden.12 De leden 

van de prijsvraagcommissie onderhielden alle op de ene of de andere manier banden met de 

Maetschappy en waren over het algemeen voorstanders van een taalgemeenschap met Nederland: 

Jan F. Willems, die ook redacteur was van het Belgisch Museum, het tijdschrift van de Maetschappy, 

de Luikse hoogleraar in klassieke talen Jan H. Bormans, Jan-Baptist David, inmiddels hoogleraar 

Nederlandse Letterkunde in Leuven, de Gentse literatoren Leo d'Hulster en Karel L. Ledeganck, 

de Gentse priester en historicus Joseph J. de Smet en de Antwerpse letterkundige Jan F. 

Verspreeuwen. De evaluatie van de twaalf ingezonden stukken nam nogal wat tijd in beslag. De 

teksten bleken een veelzeggende afspiegeling te zijn van de uiteenlopende persoonlijke 

voorkeuren die in België opgang hadden gemaakt. Ze hielden veel gemeenschappelijke punten in, 

maar een uniform beeld was ver te zoeken.13 De commissie besloot derhalve de ingezonden 

stukken van tafel te doen en ging over tot het opstellen van acht eigen taal- en spelregels die een 

voor de rest met de Nederlandse overeenkomende Belgische spelling moesten onderscheiden: 

 

1. “[…] men moet schryven graven (’t zy van graf, ’t zy van graef, ’t zy ik graef), beken (’t zy van 

beék, ’t zy van ik beken), loten (‘t zy van lot, ’t zy van ik loot), en alzoo met eene enkele 

vokael in alle lettergreépen waer den klinker slotletter is, de scherplange e en o 

uytgezonderd”14; 

2. “Het weglaten der accenten, met uitzondering van die teekens, welek gebruikelyk zyn om 

eenen byzonderen nadruk of eene samentrekking aen te duiden”; 

3. “Het vormen der tweeklanken ei en ui met de enkele i, ook in verlengde woorden, als 

vleien, schreien, kruien, luiaerd. In de tweeklanken ooy en ay of aey is de y noodzaeklyk, en de a 

word verlengd wanneer de  word verlengd wanneer de y door geen klinker is gevolgd is, 

als strooy, strooyen, gestrooyd, drayen, draey, gedraeyd”; 

4. “Het gebruik der ch vóór de letter t, overal waer de g niet oorspronklyk is”; 

5. “Het gebruik der lidwoorden de en een in den eersten naemval mann. Enkelv., met 

weglating der n (of en0 in de byvoegelyke naemwoorden, welke laetsten nogtans, 

zelfstandig gebruikt, in het meervoud de n aennemen”; 

6. “het behouden van dt in de vervoeging der werkwoorden op den uitgaende, als gy wordt, 

bindt, bondt, hy wordt, vindt”; 

7. “Het behouden der n in de stoffelyke adjectiva”; 

                                                         
12 Deprez, ‘Maetschappy tot bevordering der Nederduitsche tael- en letterkunde’, in: De Schryver (red.), Nieuwe 

Encyclopedie, op.cit., 1989-1990. 
13 Voor een schematisch overzicht van de twaalf spelsystemen ‘der ingezonden Verhandelingen’, vgl. J.H. Bormans, 

Verslag over de verhandelingen, ingekomen bij het staetsbestuur van België, ten gevolge der taalkundige prijsvraeg voorgesteld by koninglyk 

besluit van den 6 September 1836 (Gent 1841). 
14 Dit is de versie van het anticommissieblad Waeren Belg die hier gekozen is vanwege de (verduidelijkende) 

voorbeelden die daarin verwerkt zijn, vgl. Waeren Belg (1840) I, 28; in de formulering van de commissie klonk dit punt 

als volgt: “De enkelvokaelspelling in alle sylben waer de klinker de slotletter is, de scherplande e en o uitgezonderd”, 

in: Ch. Ledeganck, ‘Beslissing der Koninglyke Commissie wegens de geschilpunten in het schryven der 

Nederduitsche tael’, in: Belgisch Museum (1839) III, 289. 
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8. “Het schryven van paerd of peerd, waerd of weerd, enz. naer verkiezing.”15 

 

Deze regels werden op 6 september 1839 in de Moniteur Belge gepubliceerd, zo’n drie jaar 

na de benoeming van de commissieleden. Voordat de regels officieel uitgevaardigd konden 

worden diende de commissie verder nog een verslag samen te stellen waarin haar werkwijze en 

inzichten gedetailleerd uiteengezet stonden. De opdracht tot redactie van het verslag kwam 

Bormans toe, in zijn functie van secretaris van de commissie. Bormans ging echter nogal 

langdradig aan de slag en kwam uiteindelijk pas in 1841 op de proppen met een maar liefst ruim 

600 bladzijden tellend verslag.16 Kort daarna, op 23 en 24 otkober werd een Taelcongres in de 

lokalen van de Gentse universiteit georganiseerd. Het doel van de tweedaagse was alle Vlaamse 

taalgeleerden en –geïnteresseerden bijeen te brengen om te stemmen over de acht voorstellen van 

Bormans’ verslag. De voorstanders van de commissiespelling bleken vanaf het begin in de 

meerderheid en de commissieregels werden dan ook allemaal makkelijk aangenomen. Slechts in 

een aantal gevallen werd het gebruik van y weggestemd ten voordele van de spellingen i of ij. 

Verder werd ook het voorstel voor de handhaving van het lidwoord den voor met klinker 

beginnende naamwoorden met een ruime meerderheid afgewezen.17 

Het Taelcongres met zijn open wetenschappelijke discussie was bedoeld als plechtig 

sluitstuk voor de Vlaamse spellingkwestie. De meerderheid van de taalgeleerden steunde namelijk 

de regels van de commissie. Er restte niets dan de officiële aanvaarding door de regering af te 

wachten. Maar in de jaren die verliepen tussen de aanstelling van de commissie en de 

bekendmaking van Bormans rapport waren de geesten al gauw opgehitst geraakt. Reeds in 1837 

had Pieter Behaegel zijn ingezonden Verhandeling over de Vlaamsche spelkonst zelfstandig uitgegeven. 

Daarin herzag hij zijn positie van 1817 en verklaarde zich in de nasleep van 1830 om patriottische 

redenen voorstander van een apart Vlaams stelsel dat volledig gebaseerd moest worden op Des 

Roches’ richtlijnen. Behaegels evidente poging om de commissie onder druk en tegelijk in een 

kwaad daglicht te zetten – zo zouden West-Vlaamse taalkundigen doelbewust buitengesloten zijn 

- lokte in 1838 de reactie van commissielid D'Hulster uit die zijn positie duidelijk maakte in zijn 

Verslag over de verhandeling van den heer Behaegel.18 Het waren deze eerste open schermutselingen die 

uiteindelijk tot de beruchte 'spellingoorlog' verwerden nadat de regels van de commissie in 1839 

bekend waren gemaakt. Tot aan de officiële uitvaardiging met het koninklijk besluit van 1 januari 

1844 woedde in de Vlaamse provincies een heftige culturele strijd waarin het patriottische gehalte 

van de verschillende voorstellen meermaals onder de loep werd genomen, ver buiten hun louter 

taalkundige inhoud. 

Ook de onderhuidse tegenstelling tussen katholieken en liberalen droeg bij tot de 

heersende verwarring. In september 1840 besloot de regering van de liberale Joseph Lebeau de 

spelling van Des Roches in te voeren voor gebruik in het Staatsblad. Dit besluit kwam 

vermoedelijk in reactie op de welwillendheid die Lebeaus (katholieke) voorganger Barthélémy De 

                                                         
15 ibid. 
16 Couvreur, Willemyns, ‘Spellingoorlog’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 2803-2804. 
17 Het voorstel rond het gebruik van de spellingen i/ij/y kende een aantal onderdelen waarover apart werd gestemd; 

voor inhoudelijke details en de uitslag van de stemmingen, vgl. F.A. Snellaert, Taelcongres en Vlaemsch Feest, gehouden te 

Gent den 23 en 24 october 1841 (Gent 1842) 20-23, 28-33. 
18 Draye, Laboratoria, op.cit., 72-73; H. Vanacker, ‘Hulster, Leo d’’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 

1482. 
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Theux de Meylandt, van 1834 tot 1840 aan het hoofd van de regering, had gekoesterd tegenover 

Willems en zijn Maetschappy en – dientengevolge – tegenover de spellingcommissie. Hetzij om 

zich te onderscheiden van De Theux hetzij in de overtuiging dat het Vlaams geen plaats 

verdiende in het Belgische openbare leven19, toonde Lebeau zich gevoelig voor de argumenten 

van het anticommissiekamp, die zoals duidelijk zal worden, veel minder ambitieuze plannen op 

cultureel niveau veronderstelden. Willems moest bezorgd constateren dat niet “altoos dezelfde 

mannen aan het roer van de staat zouden staan”.20 De contacten die hij tot dan toe op politiek 

niveau had weten aan te knopen, voornamelijk bij De Theux zelf21, waren met de komst van een 

nieuwe, liberale regering niets meer waard.  

De teleurstelling van Willems cum suis gaf dan ook min of meer rechtsreeks aanleiding tot 

hun eerste politieke actie. In 1840 hadden de Gentse ‘taalminnaars’, op initiatief van de arts 

Ferdinand A. Snellaert, een petitie naar het parlement verzonden waarin ze de verfransing en het 

verraden van de grondwettelijke taalvrijheid hekelden. Ze eisten verder de invoering van het 

‘Nederduits’ in het staatsbestuur, het gerecht, het onderwijs en de oprichting van een Vlaamse 

Academie. De petitie zorgde voor nogal wat spanningen binnen de prille Vlaamse Beweging. De 

Antwerpse groep sloot zich na enige aarzeling bij de acties aan, weliswaar met een eigen tekst. Jan 

Baptist David vond de Gentse tekst te hard van toon, de Vlaamse zaak kon daardoor zeer snel in 

antiregeringsvaarwater belanden. Hij besloot dan ook een wat milder stuk op te stellen. Davids 

steun was overigens expliciet ingeroepen door Willems, die de bijdrage van de Leuvense 

professor essentieel achtte om de clerus over te halen aan de petities mee te doen. David maakte 

kennelijk gebruik van de ruimte die zijn centrale rol hem toeliet en zorgde voor een afzwakking 

van het politieke karakter van het initiatief. Met hun eisen traden de Gentenaren in Davids ogen 

het politieke slagveld binnen, hetgeen de Vlaamse zaak als zodanig kon verzwakken en haar tot 

inzet van een partijenstrijd kon laten worden.22  

De grieven moesten in de Kamer door Leo de Foere worden gepresenteerd en vervolgens 

onder de aandacht van zijn collega’s worden gebracht.23 Maar De Foere liet op het moment van 

de discussie verstek gaan, waardoor de Kamer even kennis nam van de Vlaamse grieven en weer 

snel tot de orde van de dag overging. De enige die zijn steun aan het petitionnement publiekelijk 

uitsprak was journalist Pierre J.F. de Decker met zijn stuk Du pétitionnement en faveur de la langue 

flamande, verschenen in 1840 in de Revue de Bruxelles, een van de weinige Franstalige bladen die 

aandacht besteedde aan de motieven van de opstellers en van de ongeveer dertienduizend 

ondertekenaars.24 

Het is te vermoeden dat De Foeres taalopvattingen niet vreemd waren aan zijn verzuim. 

Het initiatief voor het petitionnement was namelijk in dezelfde kringen genomen die de nieuwe 

spellingen, die De Foere niet kon waarderen, hadden geïnspireerd. Ook het orangistisch verleden 

van een aantal commissieleden, voornamelijk Willems, d’Hulster en Verspreeuwen, maakte hun 
                                                         
19 Willems privilegieerde duidelijk deze tweede optie: “Le ministère doctrinaire est évidemment hostile à notre langue; il veut 

nous relancer dans le chaos”, schreef hij op 11 september 1840 aan Bormans; vgl. Wils, David, op.cit., 118 
20 Citaat ontleend aan Draye, Laboratoria, op.cit., 67. 
21 ibid., 66-67. 
22 G. Lernout, ‘Het Vlaams petitionnement van 1840 en de reakties van de Belgische pers’, in: Wils, L. (red.), De 

houding van de politieke partijen tegenover de Vlaamse Beweging in de 19e eeuw – Anciens Pays et Assemblées d’Etats/Standen en 

Landen (1972) LIX, 13-38. 
23 Draye, Laboratoria, op.cit., 82-83. 
24 Elias, Geschiedenis, op.cit., II, 64-67. 
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werk verdacht. De tegenstanders van de commissie speelden er gretig op in. Al met al kan men 

concluderen dat het petitionnement op een pijnlijke mislukking uitdraaide, maar het werd als 

zodanig ook een belangrijk leermoment. Twee preoccupaties begonnen zich af te tekenen die in 

de loop van de negentiende eeuw uitgroeiden tot centrale elementen van het Vlaamse 

programma. Enerzijds, de noodzaak om politiek onpartijdig te zijn opdat de Vlaamse zaak veilig 

kon worden gesteld, ongeacht de politieke groepen die aan de macht kwamen. Anderzijds, de 

strijd vóór het Vlaams werd steeds duidelijker ook een strijd tégen de verfransing en tegen de 

aangevoelde minachting van de Franstalige elite voor de volkstaal.25 

In de ‘oorlog’ die in 1840 losbarstte kon men twee kampen onderscheiden, elk met 

enigszins homogene maatschappelijke, letterkundige en culturele opvattingen. Aan de ene kant, 

de Maetschappy, de Commissie en de kringen rond haar leden die voor een toenadering tot de 

Nederlandse spelling pleitten. Willems, later ‘de vader van de Vlaamse Beweging’ genoemd, was 

de belangrijkste animator van deze groep. Zijn inspanningen voor een heropleving van het 

Nederlandstalige culturele leven in België, onder andere door de oprichting in 1836 van de 

Gentse rederijkerskamer De Tael is Gantsch het Volk, fungeerden al gauw als voorbeeld voor 

gelijkaardige initiatieven in andere Vlaamse steden. In 1835 was in Antwerpen De Olijftak al 

opgericht door toedoen van Michiel van der Voort en Theodoor van Ryswyck. In 1836 zou ook 

de romancier Hendrik Conscience er lid van worden. In datzelfde jaar werd – onder het 

welwillende oog van Jan-Baptist David de Tael- en letterminnende genootschap ‘Met tyd en vlyt’ opgericht 

die als doel had de liefde voor de Nederlandstalige literatuur onder de studenten te prikkelen.26 

In het andere kamp trof men de zogenaamde ‘particularistische’ krachten aan, die vurig 

voor een aparte Vlaamse taal pleitten. Om hun standpunt te verdedigen hamerden ze op de 

patriottische betekenis van een eigen taal - die een barrière kon vormen zowel tegen de Fransen 

als tegen de oude ‘onderdrukkers’ uit het Noorden - en eveneens op de noodzaak om ruimte te 

maken voor het specifieke taalgebruik van de Vlaamse provincies, in tegenstelling tot de 

hardhandige taalpolitiek van Willem I. Op de lijst tegenstanders van de commissiespelling zijn 

dan ook enkele mannen te vinden die zich al in de eerste jaren na 1815 door hun taalijver hadden 

onderscheiden. Om te beginnen, de boven reeds genoemde Behaegel, die zich in de jaren 1830 

ontpopte tot een van de vurigste verdedigers van de invoering in heel Vlaanderen van het 

systeem van Des Roches. Naast hem kanunnik Leo de Foere, die – zoals boven gezegd – 

bekendheid had verworven met zijn strijd tegen het taalbeleid van Willem I en vervolgens met 

zijn harde tonen tegen de commissie. Verder dient ook Frans Boon – of Bôn, zoals hij placht te 

schrijven – genoemd te worden. Samen met Behaegel richtte hij de Brusselse maatschappij 

Vaderlandsliefde (1839-1844) op, die bedoeld was als tegenhanger van Willems en Davids 

Maetschappy. In 1840 stuurde Boon een Verklaeringsschrift de wereld in waarmee hij het opnam 

voor de spelling van Des Roches, die inmiddels op unanieme steun in het anticommissiekamp 

kon rekenen.27 

                                                         
25 ibid. 
26 Deprez, ‘Tael is gan(t)sch het volk’, in De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 3046; E. Willekens, en S. van 

Clemen, ‘Olijftak, de’, in ibid., 2225-2226; M. de Moor, ‘Met Tijd en Vlijt’, in ibid., 2043. 
27 Dat Des Roches’ spelling in de ogen van Behaegel cum suis voor heel Vlaanderen moest gelden, vergt een zekere 

nuancering van het begrip ‘particularisme’ wanneer men het toepast op de tegenstanders van de commissiespelling. 

Dat het woord tot verwarring kan leiden, is overigens ook opgemerkt in R. Willemyns, en R. Haeseryn, “Taal”, in 

ibid., 2935. Hoewel Behaegel de afwezigheid van West-Vlamingen in de commissie laakte, pleitte hij in principe voor 
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Hoewel de respectieve (taalkundige) doeleinden van beide kampen nogal homogeen te 

noemen zijn, moet men niet vergeten dat er ook aardig wat onderlinge culturele en politieke 

verschillen bestonden, voornamelijk onder de afzonderlijke commissieleden. Op individuele 

uitzonderingen na, had de Gentse De Tael is gansch het Volk een orangistische achtergrond terwijl 

De Olyftak in Antwerpen over het algemeen liberaal-belgicistisch georiënteerd was. David cum suis 

moeten daarentegen tot het katholiek-belgicistische kamp gerekend worden. In de loop van de 

jaren 1830 herzag Willems echter zijn orangisme ten voordele van een scheiding tussen 

staatkundig vaderland – België – en cultureel vaderland – Nederland. Zodoende kwam hij grosso 

modo dezelfde koers te varen als de Antwerpse en Leuvense groeperingen. Het Nederlands 

evolueerde ook voor Willems tot een middel om België te beschermen eerder dan een middel om 

de terugkeer naar de verenigde Nederlanden te begunstigen. 

Onder de tegenstanders van de commissie was veel minder variëteit aan te treffen. Al de 

kopstukken van dit kamp behoorden namelijk tot de geestelijkheid. In de analyse van de 

spellingoorlog is het dus mogelijk om de kloof die het katholieke kamp verdeelde, als 

uitgangspunt te gebruiken. Ook deze kloof – net als de algemenere spellingtwist - had niet enkel 

en in zekere mate slechts oppervlakkig te maken met de voorkeur voor de ene of de andere 

schrijfwijze. Afwijkende culturele en maatschappelijke maar ook politieke en kerkelijke 

opvattingen binnen het Belgisch katholicisme speelden er een even prominente rol in. Deze 

verschillen waren mede het gevolg van uiteenlopende beelden van Nederland en van de positie 

hiervan binnen de Vlaamse ‘mentale ruimte’. 

 

De verdediging van de commissiespelling 

De ‘onderwijzer’ Jan-Baptist David in Leuven 

Jan-Baptist David werd geboren in 1801 te Lier en had zich gevormd onder het Verenigd 

Koninkrijk, onder meer door actief deel te nemen aan de oppositie tegen het onderwijs- en 

kerkelijk beleid van Willem I. Vanaf 1821 werkte hij als leraar eerst in Antwerpen en vervolgens 

in Mechelen en in 1823 werd hij tot priester gewijd. In 1834 werd hij docent aan de katholieke 

universiteit die in dat jaar in de aartsbisschoppelijke stad was heropgericht en twee jaar later naar 

Leuven werd verplaatst. David werd er docent Nederlandse Taal- en Letterkunde en vervolgens 

ook docent Vaderlandse Geschiedenis. Zijn werken waren dan ook meestal gericht op de 

reconstructie van het verleden van de Belgische provincies en op de promotie van de Vlaamse 

inbreng in de Nederlandse literatuur. 

Zijn katholieke ‘antiparticularistische’ visie kwam het duidelijkst in de bladen De Middelaer 

en De School- en Letterbode naar voren. David droeg er fors aan bij samen met de drie andere 

redactieleden: de Rolducse priester-leraar Hendrik H.J. Peters, het al genoemde 

medecommissielid Bormans, vanaf 1838 hoogleraar in de klassieke talen in Luik, en de priester en 

leraar Konstantijn J. Bogaerts.28 Het blad wilde nadrukkelijk, in de titel al, als ontmoetingspunt 

                                                                                                                                                                                
een stelsel dat een evenwicht moest vormen tussen verschillende lokale varianten. De term ‘particularisme’ is dan 

ook slechts in een Groot-Nederlands kader gerechtvaardigd aangezien het een afzondering van Vlaanderen van 

‘Holland’ nastreefde en niet een dialectengeoriënteerd taalgebruik met een laag niveau van standardisering, hetgeen 

wel het geval zou zijn voor (een deel van) de zogenaamde ‘tweede generatie particularisten’. Deze komen hier in hs. 4 

uitgebreid aan bod. 
28 Voor de rol van Peters en de sterke invloed van David, vgl. Geurts, ‘H.H.J. Peters, leraar te Rolduc, en het 

tijdschrift De Middelaer (1840-1843)’, in: Maaslands Melange: opstellen over Limburgs verleden (Maastricht 1990) 245-261. 
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dienen voor de verschillende facties die actief waren in de ‘spellingoorlog’ teneinde tot gedeelde 

taalopvattingen te kunnen komen. De Middelaer verscheen voor het eerst in 1840 naar een plan 

van Peters uit een jaar eerder en werd in 1844, na zijn derde jaargang, opgevolgd door De School- 

en Letterbode, waarbij David slechts in de eerste jaren betrokken was. Vanaf 1846 nam de figuur 

van de drukker Willem Vanwest in belang toe en werd de Letterbode exclusief gewijd aan het 

opstellen van didactisch en pedagogisch materiaal voor onderwijzers.29  

Davids engagement aan de Leuvense universiteit kreeg verder gestalte door zijn optreden, 

naast zijn reguliere cursussen, als geestelijke vader van het studentengenootschap Met tyd en vlyt. 

Deze groep kwam in 1836 voor het eerst op initiatief van de student Emmanuel van Straelen 

bijeen. De leden hadden als doel het lezen en bespreken en op langere termijn de herleving in 

België van het Nederlands als literaire taal. In de loop van de negentiende eeuw groeide Met tyd en 

vlyt uit tot een van de belangrijkste Nederlandstalige culturele centra in België, maar in de eerste 

bestaansjaren waren de zichtbaarheid van het genootschap en het aantal leden nogal gering. 

Dat onderwijs en vorming van de nieuwe generaties een van de hoofdzorgen van David 

en de redactie van De Middelaer waren blijkt uit de structuur van het tijdschrift. Naast twee 

afdelingen gewijd aan taal en geschiedenis bevatte het blad ook een derde deel over onderwijs. 

Rode draad in dit onderdeel was de traditionele combinatie van onderwijs en opvoeding, die in 

katholiek perspectief onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. “Onderwijs zonder 

godsdienstige en zedelijke Opvoeding leidt ten verderve; Onderwijs daarentegen met Godsdienst 

en zedeleer bezield, wekt en onderhoudt het leven […].”30 Onderwijs en opvoeding moesten 

duidelijk op de godsdienstige leer stoelen, een driehoek die als fundamenteel werd gezien voor de 

vorming van trouwe burgers, goede gelovigen en het behouden van de sociale orde. Het ging om 

opvattingen die in de negentiende eeuw nauwelijks betwist werden, en niet alleen in katholieke 

kringen. Ook het liberalisme kende religie een belangrijke functie toe als maatschappelijke rem ter 

voorkoming van onrust en protesten.31 Zo zou de liberale regering Rogier rond 1850 nog 

benadrukken dat haar politiek wellicht antiklerikaal te noemen was vanwege haar stellige 

verdediging van de scheiding van Kerk en Staat, maar antireligieus was ze zeker niet – want niet 

gericht op de maatschappelijke en culturele marginalisering van de Kerk: “[…] le gouvernement 

[…] poursuit une oeuvre de sécularisation; mais il la désire dans l’accord avec l’Eglise”, citeert 

Simon.32 

 

De toepassing van de ‘Belgische vrijheden’: het onderwijs als strijdtoneel 

De motivatie van David en Peters was in eerste instantie pedagogisch van aard. Ook de debatten 

rond de organisatie van het Belgische onderwijs in de jaren na de onafhankelijkheid bleven niet 

zonder invloed. In het vorige hoofdstuk is al vermeld dat met de grondwet van 1830 de volledige 

vrijheid van onderwijs - naast die van pers en godsdienst – werd ingevoerd, een maatregel die tot 

een bloei van kerkelijke activiteiten leidde. Toch was het Belgische katholicisme in die jaren niet 

bepaald zo monolithisch als Le Sage ten Broek het graag zag. Vanwege zijn Brabantse 

                                                         
29 Dit is ook de reden waarom in het vervolg slechts De Middelaer en de twee eerste jaargangen van De School- en 

Letterbode onder de loep genomen zullen worden. Deze keuze is ontleend aan M. Baeck, en A. Deprez, De Middelaer 

1840-1843. De School- en Letterbode 1844-1845 (Gent 1987) 44 
30 H.H.J. Peters, ‘Onderwys en opvoeding’, in: De Middelaer (1840-1841) I, 344. 
31 Van den Berg, In vrijheid gebonden, op.cit., 56 
32 A. Simon, Le Cardinal Sterckx et son temps (1792-1867) (Wetteren 1950) I, 211. 
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afzondering en de beperkte mogelijkheid om de contacten met zijn Belgische netwerk te 

onderhouden, kon Le Sage slechts de eensgezinde façade waarnemen die de Belgische Kerk en de 

unionistische regeringen aan de buitenwereld presenteerden. Over de interne breuklijnen in de 

nieuwe staat vernam hij nauwelijks iets. Die breuklijnen konden desondanks diep van aard zijn. 

Ab ovo lag de discussie rond de betekenis en de verdedigbaarheid van de grondwet en de 

daarin bevatte ‘Belgische vrijheden’. Zoals bekend, hadden de ideeën van Lamennais een grote 

impact gehad op de Belgische katholieken. Wars van Willem I’s pogingen tot staatscontrole in 

kerkelijke zaken, hadden ze in de woorden van de Franse priester en theoloog een overtuigende 

ultramontaanse stem gevonden waarachter ze zich vrijwel unaniem schaarden. Met de 

veroordeling van Lamennais’ filosofie in 1832 (encycliek Mirari Vos) en in 1834 (encycliek 

Singulari Nos) en vervolgens met de excommunicatie van Lamennais (ook in 1834), bezegelde 

Gregorius XVI de onverzoenbaarheid van katholieke leer en moderne ‘liberale’ vrijheden. De 

vraag deed zich dus al gauw voor of de paus daarmee ook de Belgische grondwet had willen 

veroordelen. Als het inderdaad zo was, kon dit verstrekkende gevolgen hebben voor de Belgische 

clerus, die zijn sympathieën voor Lamennais niet altijd onder stoelen of banken had gestoken, 

maar eveneens voor de houding van de geestelijken tegenover de Belgische staat. Er kon namelijk 

moeilijk worden ontkend dat de ‘Belgische vrijheden’ een duidelijke verbetering van het kerkleven 

in België met zich hadden meegebracht in vergelijking met het tijdperk van het centralisme van 

zowel de Fransen als de Nederlanders. 

De theologie wist een soepele oplossing aan te reiken. Er werd een onderscheid gemaakt 

tussen de katholieke ‘these’ en de Belgische ‘hypothese’. Op het eerste – principiële – niveau kon 

de Kerk inderdaad de grondwettelijke vrijheden niet onderschrijven, maar op het tweede – 

praktische – niveau konden die vrijheden tijdelijk aanvaard worden, namelijk zolang ze maar 

positieve effecten bleven voortbrengen voor de positie en de ontplooiing van het katholicisme in 

België.33 Het was een pragmatische oplossing: het Belgische experiment kon voortgaan, maar er 

werd tegelijk benadrukt dat het een uitzondering was die vooral geen model kon worden voor 

katholieken in omringende landen. De oplossing werd gunstig onthaald door het Belgische 

episcopaat aangezien ze een conflict enerzijds binnen de Kerk en anderzijds tussen de Kerk en de 

Belgische staat kon voorkomen en de veroordeling van Lamennais’ ideeën ook voor de vroeger 

menaissistische clerus verteerbaar maakte. Er bleef echter een kleine schaar priesters actief, 

voornamelijk op het Gentse platteland en in het Doornikse, die de tegenstelling tussen ‘these’ en 

‘hypothese’ principieel verwierp en de beschikkingen van de grondwet tot principe - tot ‘these’ - 

verhief. Hoewel ze slechts met een klein aantal waren, konden ze een zekere publiciteit 

verwerven. Ze waren namelijk politiek zeer actief en enkelen onder hen zetelden in de jaren 1830 

in het parlement, waar ze doorgaans oppositie voerden tegen de unionistische regeringen. Ze 

ondergingen voor een deel dezelfde ontwikkeling in democratische en radicale richting die ook 

Lamennais meemaakte na zijn excommunicatie. Vanaf de jaren 1840 kwam een aantal onder hen 

dan ook snel terecht in het liberale kamp.34 Dit was mede een gevolg van de evolutie in 

conservatieve zin van het Belgische episcopaat. Het moet voornamelijk op rekening van 

Lodewijk-Jozef Delebecque worden geschreven, vanaf 1838 bisschop van Gent, dat deze 

                                                         
33 Simon, L’hypothèse libérale en Belgique. Documents inédits 1839-1907 (Wetteren 1956) 18-26. 
34 E. Lamberts, Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot de studie van het liberaal-katolicisme en het 

ultramontanisme (Leuven 1972) 67-74, 82-91. 
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priesters geïsoleerd raakten binnen de Kerk en geen aanzien kregen bij het gros van de katholieke 

publieke opinie, in het bijzonder de adel en de hoge burgerij.35 

Het kamp van de voorstanders van de these-versus-hypothese-oplossing was echter 

evenmin vrij van interne tegenstellingen. Zoals boven vermeld, had de Belgische grondwet 

nauwelijks negatieve neveneffecten gehad voor de Kerk. Toch bleef de vraag of de vrijheden 

slechts de Kerk ten goede moesten komen. Wat dat betreft zorgde de draagwijdte van het begrip 

‘vrijheid’ voor uiteenlopende interpretaties die op lange termijn tot verschillende culturele en 

politieke opties konden leiden. Twee hoofdstromingen kunnen onderscheiden worden. Aan de 

ene kant werkten Lamennais’ denkbeelden duidelijk door. Gevoelig voor het idee dat de 

katholieke leer vrij moest ‘concurreren’ met andere geloven bleken vooral de Mechelse 

aartsbisschop Engelbert Sterckx en de Luikse bisschop Cornelis van Bommel. Beiden hadden in 

de jaren 1820 hun sympathie voor Lamennais niet verborgen en Van Bommel had zelfs de 

Nederlandse vertaling van het Essai sur l’indifférence en matière de réligion verzorgd.36 Ze hadden 

verder een hoofdrol gespeeld binnen de katholieke oppositie tegen de regering van Willem I, 

hoewel ze zich tot op het laatste moment bereid hadden getoond tot onderhandelingen en zeker 

niet tot de haviken gerekend konden worden.37 De Belgische grondwet en de unionistische 

politiek van de jaren 1830 waren ze dan ook over het algemeen gunstig gezind. In hun visie 

diende de Kerk voor het behouden en de algemene toepassing van de grondwettelijke vrijheden 

op te komen. De Kerk zou zich zodoende de rol van vrijheidsbeschermster toe-eigenen, niet 

alleen voor zichzelf maar voor alle Belgen.38 

Veel minder open voor deze ‘liberaal-katholieke’ interpretatie stonden aan de andere kant 

Delebecque en François-René Boussen, vanaf 1834 bisschop van Brugge. Hoewel ze zelf ook de 

‘hypothese’ van de Belgische liberale grondwet onderschreven, pleitten ze eerder voor een andere 

interpretatie ervan. De Kerk moest druk op de overheid uitoefenen en een stevige vinger in de 

pap hebben in de vertegenwoordiging van de katholieke belangen op politiek niveau. Doel was de 

vrijheden van godsdienst en onderwijs overwegend ten gunste van de Kerk te laten toepassen. Ze 

constateerden dat het Belgische volk bijna helemaal een katholiek volk was en op grond daarvan 

brachten zij een politieke visie naar voren waarin Kerk en Staat in een katholiek land als België 

onvermijdelijk tot samenwerking en onderlinge ondersteuning gedoemd waren.39 Terwijl Sterckx 

en Van Bommel gematigd open stonden voor de voortzetting van het unionistisch experiment 

dat in zijn essentie op een alliantie van gematigde liberalen en katholieken stoelde, waren hun 

Gentse en Brugse collega’s voorstanders van een conservatieve evolutie van het unionisme, dat 

dan ook een uitgesprokener katholieke stempel moest krijgen.40 De parallelle radicalisering van 

het Belgische liberalisme in de jaren 1840, gekenmerkt door een groeiend antiklerikalisme, en de 

Europese revolutiegolf in 1848 zorgden ervoor dat de conservatieve opvattingen van Delebecque 

                                                         
35 ibid., 239-240. 
36 Vrijmoed, Lamennais, op.cit., 380-381. 
37 Vgl. hs. 1. 
38 Simon, Sterckx, op.cit., I, 230-232. 
39 Lamberts, Kerk en liberalisme, op.cit., 111. 
40 Deze tegenstelling is echter nogal gechargeerd; het verschil tussen de twee posities was, zeker in de jaren 1830 

flinterdun, aangezien beide de Kerk een prominente maatschappelijke rol toekenden als voortrekster in de 

verdediging van de vrijheid en als geprivilegieerde institutionele partner van de Staat; het verschil lag dus 

voornamelijk in de achterliggende ideeën en in de mate van bevoorrechting die de verhoudingen Kerk-Staat moest 

kenmerken. 
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en Boussen langzamerhand de boventoon zouden gaan voeren binnen het Belgische 

katholicisme.41 

De onderhuidse tegenstellingen tussen de ‘liberaal-katholieke’ stroming van Sterckx en 

Van Bommel en het ‘ultramontanisme’ van Delebecque en Boussen kwam aan het licht ten tijde 

van de heropening van de katholieke universiteit, toen de rector en de hoogleraren benoemd 

moesten worden. De heroprichting van een katholieke universiteit in België werd door de 

bisschoppen gezamenlijk ondernomen en de beslissingen omtrent de benoemingen en de 

organisatie van de instelling werden dan ook in onderling overleg getroffen. Voor de positie van 

rector ontstond bij aanvang weinig bezwaar tegen de naam van Pierre F.X. de Ram, die in de 

jaren 1820 actief was geweest in de oppositie tegen Willem I. Het is echter bekend dat Boussen 

de gedoodverfde rector wel degelijk met enig argwaan bekeek. Eenzelfde houding was ook de 

conservatieve Gentse clerus niet vreemd.42 Kort na de Belgische onafhankelijkheid had De Ram 

zich namelijk actief beziggehouden met de redactie van het blad Nouveau Conservateur Belge, waarin 

vooral artikelen overgenomen werden uit andere (buitenlandse) bladen met als doel de ‘nieuwe’ 

theologie uit de groep rond Lamennais in België bekend te maken. De verspreiding en de toon 

van het blad zorgden in eerste instantie voor een conservatieve reactie in het Gentse diocees en 

verschaften De Ram in tweede instantie een reputatie als menaissist.43 In zijn openingstoespraak 

bij de aanvang van zijn rectoraat zag hij zich dan ook verplicht een expliciete declaratie van trouw 

aan het pauselijk gezag uit te spreken, een stap die ook door Sterckx positief werd onthaald. Op 

die manier kon De Ram de verdenkingen van menaissisme niet alleen van zichzelf maar ook van 

het aartsbisdom en van de Belgische Kerk in het algemeen afwenden. Ook voor de benoemingen 

van de professoren in de drie faculteiten die de nieuwe universiteit zou krijgen – Theologie, 

Wijsbegeerte en Letteren, (Exacte) Wetenschappen – werd er volgens hetzelfde stramien 

gehandeld. Er werd in principe gezocht naar ‘neutrale’ kandidaten en van deze werd verwacht dat 

zij bij aanstelling een katholieke geloofsbelijdenis aflegden.44 

Op Belgisch niveau zorgde de oprichting van een katholieke universiteit voor een liberale 

reactie. In Brusselse vrijmetselaarskringen werd er een katholiek monopolie op het hoger 

onderwijs gevreesd en werd besloten in 1834 een Vrije Universiteit op te richten die als evenknie 

van het bisschoppelijke initiatief moest dienen.45 In 1835 besloot de regering werk te maken van 

een wet over het hoger onderwijs waarin een systeem van jury’s werd uitgestippeld die de taak 

kregen de gelijke waarde van de door Belgische universiteiten verstrekte diploma’s te erkennen. 

Op deze manier kregen Leuvense en Brusselse diploma’s dezelfde rechterlijke positie in het 

Belgische hoger onderwijs als de titels van de rijksuniversiteit in Gent. Zodoende werd het 

bestaan van de katholieke universiteit veiliggesteld. Tot de vastlegging van een geprivilegieerde 

positie voor het godsdienstig (katholiek) onderwijs, met invoering ervan ook in Brussel en Gent, 

zoals logisch zou zijn geweest vanuit conservatief standpunt, was men echter niet gekomen.46 

Anders liepen de zaken in 1842 toen de discussie over de wet op het lager onderwijs haar 

eindfase bereikte. In het vorige hoofdstuk is al duidelijk gemaakt dat deze wet de positie van de 

                                                         
41 ibid., 397-399. 
42 L. Kenis, De Theologische Faculteit te Leuven in de negentiende eeuw 1834-1889 (Brussel 1992) 87-88. 
43 Lamberts, Kerk en liberalisme, op.cit., 105-106. 
44 Kenis, De Theologische Faculteit, op.cit., 93-94, 97. 
45 ibid., 94. 
46 Simon, Sterckx, op.cit., I, 311-313. 
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Kerk in het onderwijs uiteindelijk versterkte. Door het systeem van de ‘association’ tussen 

gemeenten en parochies, kreeg de clerus in bepaalde streken soms zelfs een monopolie de facto op 

de organisatie van het schoolwezen. Interessant is de discussie rond de wet van 1842 echter 

vooral omdat de katholieke pers zich in de aanloop naar de goedkeuring van de definitieve tekst 

grote zorgen maakte over het naderende einde van de sinds 1830 heersende ongereglementeerde 

vrijheid van onderwijs. Indien de Staat een scholennetwerk zou gaan opbouwen met eigen 

instellingen in heel het land, zou dat neerkomen op een voor de Kerk mogelijk ongunstige 

beperking van de onderwijsvrijheid. David en zijn Middelaer storten zich volop in de strijd. 

Bezwaarlijk vond Peters eerst en vooral dat de staat zich met de traditioneel godsdienstige plicht 

tot opvoeding van de jeugd wilde bemoeien. In Peters’ ogen kon de overheid dit doel bereiken 

alleen door de ouders te beroven van hun vrijheid om de opvoeding van hun kinderen zelf te 

bepalen. De staat wilde zich met andere woorden de kinderen toe-eigenen: 

 

“Eenigen, alhoewel onzes wetens niemand […] dit formulier gebezigd heeft, gaen uit van 

het beginsel: Het kind behoort den Staet, bij gevolg zijne opleiding voor en door den Staet (sic). – 

Hoe! gij grimlacht lezer, en staet verstomd? Welaen, zie hier, zoo niet letterlijk echter kort 

en bondig, wat de aenhangers dezes beginsels elkander hebben voor en nagesproken; lees 

en oordeel.”47 

 

De invloed van de clerus op het onderwijs kon ook voor de kennis van de Nederlandse taal van 

nut zijn. Na de scheiding van de Nederlanden in de zestiende eeuw had de Kerk een essentiële rol 

gespeeld in het bewaren van de “volkstael” in de Zuidelijke Nederlanden. Veel priesters, onder 

meer om hun boodschap aan hun parochianen te verkondigen, waren in de Spaanse en de 

Habsburgse periode het “Nederduitsch” blijven hanteren. Deze “kanselwelsprekendheid” was 

ook bij Jan Frans Willems niet onopgemerkt gebleven en werd in De Middelaer aangehaald als 

bewijs dat er zonder katholicisme geen heropleving van het Vlaams kon zijn. De reeds genoemde 

katholiek-unionistische politicus en journalist De Decker deelde die mening: 

 

“«Ja, het is billyk dat men het erkenne,» zegt de heer De Decker, «het is het godsdienstig 

gezag dat aen de tael haren rang en hare weerdigheid heeft doen behouden. Dan, als 

geleerdheid en wetenschappen haer van de hand wezen; […] dan wist de priester haer nog 

te verheffen en te veredelen, als hy ze van boven van zynen predikstoel, als tolk der 

onfaelbare waerheid, sprak.»”48 

 

De verwijzing naar De Decker roept de vraag op welke positie De Middelaer innam niet enkel 

binnen de Vlaamse Beweging, maar ook in de bredere Belgische context. Het in 1837 opgerichte 

tijdschrift Revue de Bruxelles en zijn redacteurs, Adolphe Dechamps en De Decker zelf, gelden 

voor Viaene als kopstukken van de ‘transigent liberaal-katholieke’ vleugel. Het blad was de 

spreekbuis van de sectoren van het Belgische establishment die open stonden voor een ‘niet 

exclusief katholieke’ invulling van de Belgische vrijheden. Binnen het episcopaat werd deze 

houding voornamelijk door Sterckx en Van Bommel belichaamd. De benaming ‘transigent’ 
                                                         
47 H. Peters, ‘Gevoelens omtrent de wet op het lager onderwys’, in De Middelaer (1840-1841), I, 426; cursief en ‘(sic)’ 

in het origineel. 
48 K.J. Bogaerts, ‘Over onze Nederduitsche kanselredenaers’, in ibid., 41; aanhalingstekens in het origineel 
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veronderstelde in Viaenes woorden “a greater understanding of the independent rationale of the temporal 

and a measure of pragmatic deference towards the claim of the State”.49 

De invloed van Lamennais was ook in de redactie van De Middelaer te voelen. David stond 

in nauw verband met de Leuvense rector De Ram. Ze hadden samen gestudeerd en hadden in de 

jaren 1820 zij aan zij gestreden voor de vrijheid van de Kerk. Aan het begin van zijn rectoraat had 

De Ram David verder tot hoogleraar benoemd. Hoewel David zich nooit heeft geprofileerd op 

theologisch niveau, was hij ook omringd door een menaissistische allure. Nog in 1844 vertrouwde 

hij zijn correspondent Lamblin toe dat hij van plan was enkele “bedenkingen (réflexions)” van de 

geëxcommuniceerde priester in zijn editie van de Navolging van Thomas à Kempis op te nemen. 

David was ervan overtuigd dat “die verrukkend zyn van schoonheid”, maar was zich er wel 

degelijk van bewust dat hij bijzonder voorzichtig te werk moest gaan. Hij zou die bedenkingen 

plaatsen “zonder echter van den gevallen priester te reppen, des te meer dewyl men my verzekert 

dat die bedenkingen niet allen van hem zyn.”50 

De persoonlijke achtergrond van David en de andere redactieleden is zeker bepalend 

geweest voor het ‘antiparticularistische’ profiel van De Middelaer. Maar ook binnen het bredere 

Mechelse en Leuvense netwerk vielen de taalopvattingen van David cum suis in goede aarde. 

Rector De Ram had in 1841 de kans gehad zijn sympathie voor de Vlaamse zaak te bewijzen 

door David te vergezellen naar het Taelcongres in Gent.51 Maar De Rams steun aan zijn oud 

studievriend was niet alleen persoonlijk. Hij had namelijk van Sterckx ruime bevoegdheden 

gekregen als rector52 en zijn goedkeuring van Davids positie bezat een algemenere academische 

waarde. Toch was De Rams houding niet bepaald vanzelfsprekend als men het hele gebied van 

het aartsbisdom Mechelen in beschouwing neemt. Niet alleen waren er veel Antwerpenaren 

onder de ‘taalparticularisten’, zoals Jan Baptist Buelens, die zich in de jaren 1820 reeds had 

onderscheiden door zijn harde toon tegen Willems’ taalopvattingen.53 Ook in het kleinseminarie 

van Mechelen bleef men lang trouw aan de ‘traditionele’ spelling van Des Roches. Pas rond 1839 

lukte het David zijn vriend Van Hemel, superior van het kleinseminarie, te overtuigen van de 

goede argumenten die aan de basis van de commissiespelling lagen. In korte tijd was het hele 

lerarenkorps om. Ook de zeer productieve pastoor Visscher, die tot dan toe obstinaat desrochist 

was geweest, besloot zijn brochures en pamfletten voortaan in de commissiespelling op te 

stellen.54  

De stap die aan het kleinseminarie in Mechelen gezet werd, was des te belangrijker 

aangezien de aartsbisschop zelf toen kennelijk nog aarzelde over de eigen spellingvoorkeuren. 

Hoewel hij in 1840 niet tegen Van Hemels beslissing optrad, stelde hij zijn voorschriften aan de 

gelovigen nog volgens Des Roches op, hetgeen niet zonder ontstemming van David en Willems 

gebeurde. Willen we Van Hemel geloven, dan was deze beslissing echter vooral te wijten aan 

                                                         
49 V. Viaene, Belgium and the Holy See from Gregory XVI to Pius IX (Leuven 2001) 38. 
50 Vgl. brief van David aan de Tieltse priester J.B. Lamblin, 26 april 1844, in Het Belfort. Gent: Leliaert & Siffer, 1889, 

IV, 1, 199-200. 
51 Snellaert, Taelcongres, op.cit., 16. 
52 Sterckx’ wil om zich in interne academische disputen niet te mengen en zijn respect voor De Rams autonomie als 

rector bleken ook in de jaren 1840 en 1850 tijdens de hetze rond prof. Ubaghs’ semi-traditionalisme, dat in 1860 

uiteindelijk door Rome veroordeeld werd; vgl. Simon, Sterckx, op.cit., II, 180. 
53 J.B. Buelens, Briefwisseling tusschen J.F. Willems, schryver van het Tael- en Letterkundige Verhandeling, opzigtelyk de zuydelyke 

provintien der Nederlanden, en J.B. Buelens, R.C.P (Antwerpen 1821). 
54 Wils, David, op.cit., 112-113. 
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Sterckx’ wil zijn gelovigen niet te schokken met een te abrupte en onaangekondigde overstap op 

een nieuwe spelling.55 We moeten echter vermelden dat het zogenaamde Catéchisme de Malines die 

Sterckx in 1843 uitgaf, eerst in het Vlaams en kort daarna in het Frans, nog steeds in de spelling 

van Des Roches was geschreven.56 In feite laten de woorden van Van Hemel blijken dat Sterckx 

niet zo zeer geïnteresseerd was in taalkundige discussies en veel meer in de beste manier om zijn 

priesters en de gelovigen te bereiken. De beslissing met een nieuwe catechismus op de proppen te 

komen had hij juist genomen uit bekommernis over de verschraling van het kerkleven in zijn 

diocees, een bekend probleem dat reeds onder het Franse regime pijnlijk evident was geworden. 

De keuze voor de ‘oud-Vlaamse’ spelling van Des Roches kwam dus eerder uit pragmatisme 

voort. Doorslaggevend was de constatering dat grote delen van de lagere clerus in Brabant en 

Antwerpen niet warm liepen voor de commissiespelling, die te afwijkend werd gevonden van de 

uitspraak en gewoontes van de gelovigen – “les gens de la campagne”, zoals Van Hemel het 

verwoordde.57 Terwijl David een heropleving van de letteren in het vooruitzicht stelde, streefde 

Sterckx eerder naar een heropleving van het geloofsleven in het aartsbisdom, hetgeen ervoor 

zorgde dat hij met andere ogen naar de positie en het belang van de volkstaal keek. In dit opzicht 

dient ook de steun van Van Hemel aan David – weliswaar op persoonlijke overtuiging gestoeld - 

te worden genuanceerd. De positie van de volkstaal in het kleinseminarie van Mechelen was hoe 

dan ook nogal beperkt. Deze werd er onderwezen uit pastorale overwegingen, om het volk te 

kunnen bereiken, maar het Frans – hoewel tot grote spijt van de superior – bleef nog lange tijd 

van kracht als les- én omgangstaal, en dus ook buiten de lesuren.58  

De Middelaer was echter de spin in een breder web dat verder reikte dan alleen het 

aartsbisdom. Peters is al genoemd, die leraar was aan de normaalschool in Rolduc. De situatie 

aldaar verschilde in feite niet erg veel van de Mechelse. Bisschop Van Bommel had het 

Nederlands als vak in het kleinseminarie en in de normaalschool in Rolduc altijd een warm hart 

toegedragen, maar in deze keuze was hij net als Sterckx eerder door pastorale dan taal- en 

letterkundige motieven gedreven.59 Wel moet er worden vermeld dat Nederlands-Limburg in 

1840 de status van apostolisch vicariaat, onder leiding van mgr. Joannes A. Paredis, kreeg, een 

eerste stap naar de oprichting van het bisdom Roermond in 1853. In dit kader is ook de 

afnemende betrokkenheid van Peters bij de redactie van De Middelaer te plaatsen. Paredis belastte 

hem vanaf 1842 met de taak de seminarieopleidingen van het nieuwe vicariaat te organiseren. 

Mede daardoor raakte Peters steeds minder actief in de prille Vlaamse Beweging.60 Naar 

aanleiding van de genoemde verschuivingen in de diocesane grenzen werd het kleinseminarie van 

Rolduc in 1843 verplaatst naar het Belgische Sint-Truiden, waar in 1845 het letterkundig 

genootschap Utile Dulci werd opgericht. Sindsdien raakte Utile Dulci nauw verbonden met Met tyd 

en vlyt en de Leuvense kringen en speelde het een prominente rol in de vorming van nieuwe 

generaties Vlaamsbewuste katholieken.61 De samenwerking tussen Leuven en Rolduc (en later 
                                                         
55 ibid., 116. 
56 Voor enkele uittreksels in het Vlaams uit de herderlijke brieven en de catechismus van Sterckx, vgl. Simon, Sterckx, 

op.cit., II, 134-161. 
57 Wils, David, op.cit., 116, voetnoot 15. 
58 L. Gevers, ‘Hemel, Jan-Baptist van’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 1423. 
59 M. Hanson, Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs, 1830-1914 

(Leeuwarden/Maastricht 1990) 18-19. 
60 Geurts, ‘Peters’, op.cit., 261. 
61 M. Kellens, ‘Klein Seminarie van Sint-Truiden’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 1732. 
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Sint-Truiden) werd dan ook een belangrijke schakel in de uitbreiding westwaarts van de ‘nieuwe’ 

spelling. En zonder de “neutrale welwillendheid” van de kerkelijke leiders in Mechelen en Luik 

zou dit onmogelijk zijn geweest.62 

Toch mag Van Bommel – net als Sterckx – niet als overtuigde flamingant de geschiedenis 

ingaan. Hij bleef onder meer zijn hele leven lang in het Frans en in het Latijn corresponderen.63 

Hij was echter zelf Hollander en aarzelde niet, ook in de jaren 1840, zich te mengen in het 

publieke debat in Nederland. Zijn al genoemde optreden tegen de onderwijsopvattingen van 

Siegenbeek en de samenwerking met de priester en katholieke prominent Cornelis Broere, een 

van zijn oud leerlingen in Hageveld, zijn er een goed voorbeeld van. Maar zowel Van Bommel als 

Sterckx hadden in zekere mate ook institutionele plichten tegenover de Nederlandse katholieken. 

Van Bommels diocees bevatte ook Nederlands-Limburg, ook al werden de banden tussen Luik 

en Roermond vanaf 1840 steeds losser. Sterckx hield daarentegen graag vast aan zijn rol als 

primaat der Nederlanden die Willem I had gekoppeld aan de functie van aartsbisschop en die 

officieel nooit afgeschaft was. Ondanks de afstand en het ontbreken van een bisschoppelijke 

hiërarchie in Nederland bleef hij zich bekommeren om het lot van ‘zijn kudde’ aldaar.64 Beide 

prelaten bevonden zich dan ook na 1830 niet in de positie om Nederland de rug helemaal toe te 

keren. 

 

De taalopvattingen van De Middelaer 

Ondanks het voornemen van De Middelaer een open tribune te worden, kwamen de meeste 

bijdragen van voorstanders van de commissiespelling. Hieruit vloeide een duidelijke visie voort 

op de begrippen ‘Nederduits’ en Vlaams en de plannen voor culturele samenwerking tussen 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. De fobie voor het ‘Hollands’ was in de ogen van de 

redacteuren nauw verbonden met de verloedering van het taalgevoel in België, waardoor de 

‘taalparticularisten’ niet meer het kaf van het koren wisten te scheiden: 

 

“[…] ontmoet men nu en dan eene bewoording die men in den kruipenden opstel veler 

voormalige boeken niet aentreft, het is hollandsch! Al wat men niet verstaet, het is 

hollandsch! al wat men niet dagelyks hoort of leest, het is hollandsch! Arme Willems, 

voor wien schreeft gy, wanneer gy de letterkundige geschiedenis van Vlaenderen schreeft? 

het is hollandsch, zeg ik u!”65 

 

Een gebrek aan taalkennis deed veel sprekers vermeende Hollandse invloeden gauw overdrijven. 

Taalkundig onderzoek had daarentegen aangetoond dat er niets te vrezen viel, vervolgde De 

Middelaer. ‘Hollands’ en Vlaams toonden veel minder onderlinge verschillen dan contactpunten en 

overeenkomsten. In een ingezonden stuk werd dit punt verder in historisch perspectief uitgelegd. 

Het historisch uiteenlopen van Hoog- en ‘Nederduits’ was namelijk niet gevolgd door een echte 

splitsing binnen het ‘Nederduits’ zelf. Er moesten verschillen in geschiedenis en gebruiken 

geconstateerd worden die weerspiegeld waren in taalgebruik, spelling en uitspraak, maar deze 

waren niet voldoende om een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse literaire werelden in 

                                                         
62 L. Gevers, en R. Boudens, ‘Kerk’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 1688. 
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64 Simon, Sterckx, op.cit., II, 382-395. 
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de weg te staan.66 Prof. Delgeur van het Mechelse Instituut Saint-Louis trok tijdens een van de 

bijeenkomsten van Met tyd en vlyt een vergelijking tussen enerzijds Hollands en Vlaams en 

anderzijds de taaltoestand in Oud Griekenland met zijn tweedeling van Dorisch en Ionisch. Deze 

waren niet anders dan twee dialecten, twee varianten van dezelfde taal. Een soortgelijke 

redenering moest ook voor het ‘Nederduits’ gevolgd worden. “Het voorwerp dezer verhandeling 

is te bewijzen dat Hollandsch en Vlaemsch slechts dialekten van ééne en dezelfde tael zijn, even 

als het Aeolo-Dorisch en het Iono-Attisch dat eens van het Grieks waren.”67 

Deze opvattingen waren ruim verspreid onder de voorstanders van de commissiespelling. 

Toch komt men her en der ook wat accentverschillen tegen. Het is onder meer bekend dat Jan 

Frans Willems in de loop der decennia, naarmate de politieke situatie van België evolueerde, zijn 

taal- en nationaliteitsopvattigen meermaals moest herzien. Onder Napoleon had hij zich proberen 

te profileren als een voorstander van een Groot-Frankrijk dat van Tiber tot Seine en Schelde 

strekte.68 Onder Willem I was hij uitgesproken orangist geweest. Met het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden was het Nederlandse volk onder één dak komen te wonen: staat, natie en volk 

stemden overeen. De Franstaligen werden in dit kader snel afgedaan als de “débris d’une nation” die 

het best het voorbeeld van de Friezen konden volgen en op het Nederlands overstappen: “c’est ce 

qu’ils ont de mieux à faire, puisqu’il est incontestable que la différence du langage établit la différence des opinions 

et les haines nationales.”69 1830 verplichtte hem opnieuw zijn standpunt te herzien. In navolging van 

Herder maakte hij een onderscheid van stam en staat. De eerste was het culturele vaderland van 

het volk waarvan de grenzen overeenkwamen met de taalgrenzen. De staat vormde daarentegen 

het politieke vaderland, dat Willems – wiens belangstelling naar filologie en literatuur ging – veel 

minder boeide. Zijn focus werd vanaf 1835 dan ook nadrukkelijk op de congruentie van volk en 

taal gericht.70 

Het engagement van David was daarentegen veel belgicistischer van toon. Terwijl 

Willems de staatkundige grenzen haast als een detail zag, dat de stambetrekkingen tussen 

Vlamingen en Nederlanders niet mocht verhinderen, profileerde David zich regelmatig als goede 

vaderlandslievende Belg die zijn inspanningen voor het Nederlands ter versterking van de nieuwe 

staat inzette. Uiteraard deelden Nederland en Vlaanderen dezelfde taal en literatuur hetgeen 

samenwerking noodzakelijk maakte. Toch stond het voor hem als een paal boven water dat er 

ook grote verschillen in ‘zeden’ bestonden tussen Noord en Zuid. Zo was België een homogeen 

katholiek land – al betekende dit niet automatisch dat Nederland volledig protestants was, zoals 

de ‘particularisten’ het graag presenteerden. Bovendien had 1830 juist bewezen dat het bestaan 

van een gezamenlijk staatkundig verband voor Noord en Zuid niet wenselijk was. Vrijheid en 

geloof onderscheidden de Belgen van de omringende volkeren en in dat opzicht was het bestaan 

van een Belgisch volk voor David onbetwistbaar.71 De spellingregels van de commissie bezaten 

voor hem dan ook gedeeltelijk een andere betekenis dan voor Willems. Terwijl deze ze 

                                                         
66 Peters, ‘Vertoog over de Nederduitsche spelling. Voorrede’, in: ibid., 113-141. 
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hoofdzakelijk zag als weerspiegeling van de eigenaardigheden van de Vlaamse uitspraak en 

derhalve een voornamelijk filologische kijk op de zaak hield, interpreteerde David die regels ook 

als een geschikte manier om de verschillen in ‘zeden’ en ‘volksaard’ onder Nederlandstaligen uit 

te drukken, hetgeen hem mogelijk maakte om zijn unionistische sympathieën te laten rijmen met 

zijn engagement voor de volkstaal. 

 

De literatuuropvattingen van De Middelaer 

Het vraagstuk van de levensvatbaarheid van een meertalig land als België drong zich echter snel 

op. Het probleem was in feite al aangekaart in de teksten van het petitionnement van 1840. 

Daarin was een vergelijking met Zwitserland en Denemarken getrokken, beide meertalige landen 

die zowel binnenslands als internationaal zonder problemen konden functioneren.72 F. van Goor, 

naar wat De Middelaer vermeldde inspecteur van de belastingen te Roermond en oud-secretaris 

van de Maatschappij van Taal- en Letterkunde te Brugge, onderschreef in een ingezonden stuk 

aan het blad het gedachtegoed achter de petitie van 1840: 

 

“Het belang en de bloei zoo der vlaamsche als der fransche taal, vordert zoo iets 

geenzins; want de beoefening van het vlaamsch en ’t fransch, in Belgie, moet daar, meer 

dan elders, gemeenschappelyk zyn; zy moet daar byna altyd hand in hand gaan. Deze 

eigenschap behoort tot het land; zy is daar merkbaar in alle maatschappelyke 

betrekkingen, in de gansche samenleving; […]”73 

 

Uit dit citaat komen twee punten naar voren. Om te beginnen, het idee dat niet alleen de binding 

tussen Vlaamse en Nederlandse literatuur opnieuw aangeknoopt moest worden. Ook de 

Belgische literaturen, in de twee landstalen, moesten een harmonische ontwikkeling ondergaan ter 

versterking van het vaderlandsgevoel van het volk. Dit impliceerde uiteraard dat het culturele 

leven in Franstalig België zich moest emanciperen van de Franse vogdij, ook al werd dit punt niet 

verder ontwikkeld. Ten tweede, de nadruk op het verschil met het Hoogduits. Het Vlaams was 

een echte taal en geen ‘patois’ zoals veel Franstaligen schenen te denken en ook geen variant van 

het Hoogduits. Het Duits werd voor het eerst pas door Luther in de veertiende eeuw 

gestandaardiseerd en het Vlaams, als onderdeel van het ‘Nederduits’, mocht er niet mee verward 

worden. Het was immers al vóór de tijd van Luther op literair niveau gebezigd.74  

Van Goors houding tegenover het Duits stond niet op zichzelf. De Middelaer nam beslist 

positie tegen het zogenaamde pangermanisme, dat in de jaren 1830 en 1840 een zeker succes 

kende in Vlaamsgezinde kringen. De aanhangers van deze stroming pleitten voor culturele 

samenwerking met de oosterburen in naam van de gezamenlijke Germaanse wortels en in de 

hoop een groter en sterker front te vormen tegen de verfransing. Hoewel marginaal in de 

Belgische cultuur van die jaren bleek het pangermanisme bijzonder verleidelijk, ook voor de 

voorstanders van de commissiespelling. In een pangermaanse visie was de eenheid van het 
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overeenkomstig de besluiten van het Congres van Wenen tevens deel uit van de Deutscher Bund, vgl. Leerssen, De 

bronnen, op.cit., 134, en P. Alter, The German Question and Europe (Londen 2000) 14-34. 
73 F. van Goor, ‘De beoefening der Vlaamsche taal’, in: De Middelaer (1841-1842) II, 554. 
74 ibid., 556. 
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‘Nederduits’ wel noodzakelijk, maar niet een doel op zich, eerder een voorwaarde voor verdere 

samenwerking met de Duitstalige wereld. Het feit dat de Duisters niet alleen meer gevorderd 

waren in taalstudies, maar wel eens ook politieke bijbedoelingen konden hebben om België aan 

de Franse invloedssfeer te onttrekken, stuitte bij hen op geen bezwaar.75 Volgens De Middelaer – 

en Willems zat op dezelfde golflengte - bestonden er weliswaar goede filologische argumenten 

om Noord-Duitsland, en in het bijzonder de Nedersaksische gebieden net over de oostgrens van 

Nederland en België, als onderdeel van het ‘Nederduits’ taalgebied te zien. Toch moest er ook 

geconstateerd worden dat de invloed van het Hoogduits in die streken al eeuwen aan de gang 

was. Het Plattdeutsch bleef er wel als omgangstaal in zwang, maar de culturele en literaire taal was 

ongetwijfeld het Hoogduits. Er viel dan ook voor het ‘Nederduits’ als zodanig weinig heil te 

verwachten van een nauwere samenwerking met de oosterburen.76  

De boven aangehaalde verschillen tussen Willems en David wat natie, taal en volk betreft 

leiden vanzelf tot de vraag op welke manier niet enkel in de spelling, maar ook in de taaluiting bij 

uitstek, de literatuur, de verschillen in gewoonten en cultuur weerspiegeld moesten worden. Wat 

moesten de kenmerken van de Vlaamse literatuur zijn? In welke mate moesten Vlaamse 

literatoren aanleunen bij Nederlandse modellen? Welke auteurs moesten dus als referentiepunt 

dienen voor een goede Vlaams-katholieke canon? Willems zag Nederland en Vlaanderen als een 

continuüm. In hun literaire uitingen drukte eenzelfde volksgeest zich uit. De particularisten 

daarentegen, we zullen het weldra uitvoeriger zien, koppelden hun taalopvattingen aan bredere en 

zeer duidelijke meningen over de noodzaak het Vlaamse (katholieke) publiek te beschermen 

tegen het zedenbederf dat uit Frankrijk kwam, maar ook tegen de protestantse ketterij die 

Nederland in haar greep hield.  

David was genoodzaakt te balanceren tussen deze twee uitersten. Het verval van de 

‘Nederduitse’ literatuur in Vlaanderen dateerde uit de vijftiende en zestiende eeuw en kwam in 

het bijzonder voort uit het ontstaan van veel literaire genootschappen in die tijd. Prijsvragen, 

thema's, kwaliteit van de verzen die in die jaren werden gecomponeerd getuigden van de crisis en 

de dwaling die de Vlaamse provincies aan het veroveren waren: 

 

“[…] de tael […] werd in den loop der zestiende [eeuw] door de Rederykkamers al meer 

en meer en zoodanig verbasterd, dat alle hoop van herstel verloren ging. Verbuiging en 

vervoeging, onderscheid van geslachten, samenstel van woorden en volzinnen, het raekte 

al in de war; het nederduitsch […] ontaerdde tot een lompe, eene vormlooze kromtael.”77 

 

De Vlaamse taal was drie eeuwen lang bewaard gebleven dankzij de inspanningen van veel 

priesters - iedereen was het hierover eens. Dankzij hun “kanselwelsprekendheid” hadden ze niet 

alleen het protestantse ‘verderf’ buiten Vlaanderen gehouden, maar tegelijkertijd ook de ziel van 

het volk - zijn taal - weten te beschermen. Toch kon David die ‘welsprekendheid’ geenszins als 

literatuur bestempelen en hoe dan ook evenaarde die productie op geen enkel niveau de kwaliteit 

van de eigentijdse Noordelijke literaire uitingen. Op dit punt kwamen Davids denkbeelden 

overeen met die van Willems. Volgens de visie van beide mannen had de Nederlandse literatuur 

                                                         
75 Willemsen, Twintig eeuwen, op.cit., 82-83. 
76 J.F. Willems, ‘Des Roches en zyne aenhangers in de tael’, in: Belgisch Museum, op.cit., IV, 1840, 436-437. 
77 J.B. David, ‘Van den invloed der rederykers op de nationale letterkunde in de zestiende en zeventiende eeuw’, in: 

De Middelaer (1841-1842) II, 110. 
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in haar geschiedenis een driehoekontwikkeling gekend. Van het laatmiddeleeuwse graafschap 

Vlaanderen was de focus langzamerhand geschoven naar Antwerpen en vervolgens, na het 

ontstaan van de Republiek, naar Holland, dat medio negentiende eeuw nog steeds als het 

kloppende hart van de Nederlandse literatuur gold. De noodzaak tot samenwerking met de 

noorderburen ging zowel voor David als voor Willems verder dan louter taalkundige argumenten. 

Hun doel was niet alleen het Vlaams in België te verdedigen, maar het opnieuw tot literaire 

hoogtepunten te brengen. Hiervoor moest men in de leer gaan bij de Nederlandse auteurs die de 

literaire traditie in het ‘Nederduits’ hadden weten te behouden.  

Zolang zijn studenten en de leden van Met tyd en vlyt dit niveau nog niet hadden bereikt, 

achtte David vertaaloefeningen van groot nut, met ruim gebruik van buitenlandse modellen. 

Eerst moest men de taal en de stijl verheffen, de thema’s zullen dan vanzelf komen. De jonge 

Vlaamse schrijvers dienden zich deze modellen eigen te maken om ze vervolgens te imiteren en 

te verwerken in het ‘Nederduits’. Slechts door op de schouders te klimmen van de groten konden 

de Vlaamse schrijvers zelf een hoog kwalitatief niveau bereiken en Vlaanderen weer op de 

literaire kaart van Europa zetten. De reeks lezen-vertalen-bewerken veronderstelde een duidelijk 

pedagogisch programma. Hetzelfde geldt voor Davids uitgaven van in zijn ogen voorbeeldige 

literaire werken uit de Nederlandse literatuur, die hij nauwkeurig analyseerde tot in de kleine 

details. De Geestenwareld (1843) en De ziekte der geleerden (1848) van Bilderdijk, de Rymbybel van Jacob 

van Maerlant (1858) en De Werken van Ruusbroeck (1858) bevatten een schat aan voetnoten waarin 

David vooral aan stijl- en zinsbouwkwesties aandacht gaf met de bedoeling zijn studenten en alle 

lezers te attenderen op het uitdrukkingspotentieel van de Nederlandse taal. Aan zijn 

Amsterdamse correspondent Jozef A. Alberdingk Thijm zou hij in 1849 als volgt het nut van 

Bilderdijk uitleggen: 

 

“Je pars toujours de ce principe que nos contemporains ont besoin d’étudier la langue de 

leur pays, de l’étudier à fond dans les bons auteurs. Je tâche de leur indiquer le methodus 

discendi. En second lieu je fais ressortir les connaissances classiques de Bilderdijk. Pour 

en tirer ou faire tirer la conclusion que la bonne littérature s’apprend à l’école des 

Anciens. Enfin j’insiste sur la profonde érudition de mon poëte, pour faire comprendre 

que pour produire de beaux ouvrages on ne saurait jamais être trop savant.”78 

 

Dat al de bovengenoemde auteurs een hoog spiritueel gehalte bevatten is niet verwonderlijk. 

David kon ze allemaal waarderen niet alleen om hun stilistische kenmerken, maar juist ook door 

hun ideële invulling. Dat was overigens conform de kerkelijke richtlijnen van de tijd, die 

vasthielden “aan de voorschriften van het klassicisme: het overwicht van de rede, het afwijzen 

van het fantastische, het moralizerend doel.”79 Goede literatuur mocht geenszins puur 

vermakelijk zijn, maar moest geïnspireerd zijn op hogere bronnen. David en de zijnen konden in 

dit opzicht weinig waardering opbrengen voor de literaire productie die in die jaren het licht zag 

in de rest van Vlaanderen, in het bijzonder in Antwerpen: 

 

                                                         
78 David aan Thijm, 24 maart 1849, in: Archief Thijm, THYM 269. 
79 Wils, Honderd jaar, op.cit., 29. 
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“Eene algemeene aenmerking die wy aengaende de onderwerpen, welke de schryvers van 

de Noordstar [Antwerps tijdschrift, RD] behandelen, kunnen maken, is, dat byna in alle 

hunne verhalen, de liefde en hare driften den hoofdinhoud uitmaken. Even als of er niets 

anders opmerkens-waerdigs of zelfs aenlokkelyks voor den mensch bestond. En dit is 

nog niet genoeg. In hunne beschryvingen, staen zy met vermaek stil by alles wat liefde 

dierlyks heeft; weinig wordt er van het edele dat die drift bezit, gesproken. Zoo is in het 

stuk van den Heer H. Conscience, getiteld de Pelgrim in de woestyn, de wellust veel te wild, te 

ontbloot voorgesteld. Ik heb moeite om te begrypen hoe een heer Conscience […] op de 

smakelooze gedachte is kunnen komen van de bedwelmendste hartstogten en niets dan 

die hartstogten afteschilderen.”80 

 

“[…] wy kunnen over het werk van den heer De Laet geen gunstig oordeel vellen; wy 

moeten het afkeuren, en onder alle opzigten afkeuren; en wy voegen er by dat alwie onze 

beoordeling lezen zal, de heer De Laet zelf niet uitgezonderd, ons zal bystemmen.”81 

 

De slechte kwaliteit van de Vlaamse productie had twee hoofdoorzaken, blijkt uit andere 

Middelaer-bijdragen. In eerste instantie gold de Franse romantiek als grote boosdoener, aldus 

Bogaerts: 

 

“Alle weldenkenden betreuren dien noodlottigen invloed van goddeloosheid, dien de 

hedendaegsche litteratuer, onder het zedelyk oogpunt beschouwd, op de maetschappy 

uitoefent. […] Past dit voornamelyk en allermeest op onze franschschryvende 

feuilletonisten, vaudevillisten, romanciers, poëtasters, enz., nogtans is de verbastering 

reeds zoo groot, het kwaed zoo ver gekomen, dat zelfs eenige weinige onzer 

nederduitsche schryvers hieromtrent verdienden blaem moeten hooren […]”82 

 

Deze imitatiedrang van ‘slechte romans’ was volgens Bormans een algemeen probleem waar 

zowel de Frans- als de Nederlandstalige literatuur in België onder leed. Op beide fronten waren er 

nauwelijks (morele) hoogtepunten aan te treffen: 

 

“Al ’t geen wij van de fransche schrijvers in Belgie aengemerkt hebben is dan, behalve het 

verwijt van uitheemschheid alleen, grootendeels ook op de vlaemsche toepasselyk. ’T is 

het zelfde gebrek aen voorbereiding en kennissen, […] de zelfde afwezigheid van kunst 

en smaek; de zelfde schuwheid voor allen arbeid; de zelfde overhaesting in ’t schryven 

[…]; de zelfde onachtzaemheid in ’t verbeteren; de zelfde gejaegdheid om naar den 

drukker te loopen; ’t zelfde jeuksel om zich, bij ieder gelegenheid, voor ’t publiek ten toon 

te stellen […]”83 

 

De indruk wordt wel gewekt dat het om een algemeen Belgisch probleem ging dat geheel onder 

invloed van slechte Franse voorbeelden tot stand was gekomen. Dat neemt echter niet weg dat, 

                                                         
80 P.-J. H. [P.J. Haan], ‘Myne Heeren’, in: De Middelaer (1841-1842) II, 368. 
81 J.D. [J.B. David], ‘Het huis van Wesenbeke, door Johan Alfried De Laet’, in: ibid., 449. 
82 K.J.B. [K.J. Bogaerts], ‘De hedendaegsche litteratuer’, in: De School- en Letterbode (1844) I, 39-40. 
83 J.H. Bormans, ‘Onze letterkunde’, in: ibid., 164. 
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in tweede instantie, ook bepaalde Nederlandse auteurs een gevaar vormden, in het bijzonder waar 

zij blijk gaven van overdreven protestantisme. Deze “sektengeest” is voor De Middelaer vooral bij 

Toussaint, Weiland en Lennep te vinden: 

 

“Thans blyft ons nog een woord te zeggen over het Rustuur van den kardinaal Ximenes, door 

Mejufvrouw A.L.G. Toussaint opgesteld, en dat bykans een derde van den bundel beslaet. 

Hier kunnen wy geenen lof van spreken, want als letterkundig opstel heeft dit prozastuk 

hoegenaemd geen verdiensten, en onder het geschied- en zedekundig opzigt is het mede 

zeer gebrekkelyk. […] de schryfster heeft geene goede voorbeelden onder het oog gehad, 

en moet nog zeer veel leeren, indien zy zich eenen naem in de Nederlandsche letterkunde 

verwerven wil.”84 

 

“Jammer maer dat de opsteller [Weiland, RD] in geen van beide zyner werken 

[Woordenboek en Kunstwoordenboek, RD] zich geheel heeft weten vry te houden van 

den sektengeest, waardoor hy soms hatelykheden voorbrengt, of dingen zegt die 

aenstootelyk ja en valsch zyn; […] en even zoo min, wanneer hy een catholyk voorwerp 

door een protestantschen spotnaem aengeduid ziet, gelyk ’t by Weiland op het woord 

ciborie het geval is.”85 

 

“Het komt ons zelfs zeer bedenkelyk voor dat onder de werken welke voor den eersten 

jaergang der nieuwe Bibliotheek bestemd zyn, de Roos van Dekama, door J. van Lennep, in 

de eerste plaets vermeld wordt. Wy zyn niet van gevoelen dat dit werk geschikt zy om 

onder onze Belgische lezers verspreid te worden. […] [Wij] verklaren dat hy in België 

weinig belang verwekken zal, want daer is voor ons niets nationaels in.”86 

 

De werken van de genoemde auteurs beeldden grote passies uit, wat voor velen boeiend kon zijn, 

maar waarschuwden daar niet tegen, wat even gevaarlijk kon uitpakken. In dit opzicht is het 

wonderlijk dat David nauwe banden kon opbouwen met J.A. Alberdingk Thijm aangezien deze 

uitgesproken romanticus was in zijn literaire keuzes en smaken. “[Ik] heb altyd spyt dat gy uw 

uitstekend talent aen die romantische, fantastieke dingen besteedt, in stede van schriften voort te 

brengen die algemeen behagen zouden, […]”, aldus David in 1850.87 Twee jaar daarvoor had 

David zijn afkeer van de romantiek in een breder Europees kader geplaatst: 

 

“De omstandigheden waer Europa zich thans in bevindt, en waeraen ik den romantieken 

aert in myner vroegere brieven meen aengestipt te hebben, zyn zeker niet zeer gunstig om 

my met het romantismus te verzoenen. Intusschen wil ik niet ontkennen dat godvruchtige 

zielen, als de uwe, veel goed kunnen stichten met een genre waer men thans mee 

ingenomen is en waer een lord Byron, een Victor Hugo en zelfs Lamartine ontzaggelyk 

veel kwaed mee gedaen hebben.”88 

                                                         
84 David, ‘Nederlandsche Muzen-Almanak, voor 1842’, in: De Middelaer (1841-1842) II, 599-600. 
85 id., ‘Woordenboek en Kunstwoordenboek door P. Weiland’, in: De School- en Letterbode (1844) I, 123-124. 
86 s.a., ‘Aenkondiging van Nederduitsche werken en verzamelingen’, in: De Middelaer (1840-1841) I, 642. 
87 David aan Thijm, 9 mei 1850, in: Archief Thijm, THYM 269. 
88 David aan Thijm, 21 oktober 1848, in: Archief Thijm, THYM 269. 
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De romantische toon van zijn Nederlandse correspondent kon David echt niet goedkeuren. Aan 

de andere kant kon een ‘goede katholiek’ als Thijm ervoor zorgen dat de toen zo populaire 

Romantiek niet volledig in handen werd gelaten van een Hugo of een Byron. Deze woorden 

pende de Leuvense professor in het beruchte jaar 1848 neer. Zij laten een sterke neiging 

doorschemeren om zich op te sluiten in de eigen wereld van de katholieke literatuur, wat een 

eerste teken van een belegeringsmentaliteit was, die in de tweede eeuwhelft dominant zou worden 

binnen het Europese katholicisme.  

Toch konden Thijm en David elkaar vinden op het terrein van de middeleeuwse literatuur 

en de verering van Bilderdijk. Onder meer in de Imitatio Christi van Thomas à Kempis of in 

Maerlants Rymbybel kon David zijn dorst naar spirituele inspiratie lessen. Een traditie waarin ook 

Bilderdijk geplaatst diende te worden, met het verschil dat Bilderdijk het spirituele meesterlijk had 

weten in te pakken in de classicistische vorm die de katholieke esthetiek van toen zo beminde. 

Davids verering van Willem Bilderdijk stond in de Zuidelijke Nederlanden niet op zichzelf. Het 

was een trend die reeds in de jaren 1820 was begonnen door toedoen van de groep rond het 

tijdschrift De Argus, dat in 1825 in Brussel verscheen op initiatief van Jan J.F. Wap, oude bekende 

uit het vorige hoofdstuk. 

De verwijzing naar De Argus helpt ons de motieven van David beter te doorgronden. 

Wap en zijn medewerkers, waaronder Lodewijk G. Visscher, sprongen met hun tijdschrift in de 

bres voor de poëzie van Bilderdijk, die ze beschouwden als het hoogtepunt van de moderne 

romantische opvattingen in de Nederlandse literatuur, veruit te verkiezen boven de suffige, 

ouderwetse modellen die de Vaderlandsche Letteroefeningen toen nog verdedigden.89 David schijnt 

helemaal voorbij gegaan te zijn aan de romantische elementen in Bilderdijk. Hij kon diens poëzie 

juist bewonderen als ideale combinatie van “traditionele vormprincipes”, te weten classicistische 

versvorm en christelijke, hoewel niet katholieke, inspiratie.90 Opvallend is dat David de 

spellingstrijd tussen zijn dichtmodel Bilderdijk en Siegenbeek over het hoofd lijkt te hebben 

gezien. In veel aspecten kwam Bilderdijks schrijfwijze overeen met de spelling van Des Roches. 

Zij kon dus makkelijk als een boemerang gaan werken voor David. Toch interpreteerde de 

Leuvense professor ook dit aspect vooral als een teken van poëtisch genie, van raadselachtige 

inspiratie eerder dan als het product van doordachte denkbeelden over taal en grammatica.91 Bij 

de desrochisten, het zal nog ter sprake komen, bleef deze contradictie niet onopgemerkt. 

 

De ontkrachting van het beeld van Nederland als protestants land 

Een van de topoi van de tegenstanders van de commissiespelling was dat Nederland een 

protestants land was met een elite die geen middel onbenut liet om het protestantisme ook in 

andere landen te verspreiden. Met andere woorden, men moest Nederland volstrekt wantrouwen 

                                                         
89 Mathijsen, ‘De aanval op de prulpoëten. De rol van de tijdschriften in het Nederlandse poëziedebat tussen 1825-

1840’, in: id., Nederlandse literatuur, op.cit., 105-106. 
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Leuvense professor - net als Prudens van Duyse overigens - de “eenheid des onderwerps”, de eruditie en de 

stilistische verzorging uit Bilderdijks werken; vgl. P. Couttenier, ‘‘De zon is Bilderdijk’. Enkele aspecten van de 

Bilderdijk-receptie in Vlaanderen’, in: Het Bilderdijk-Museum (2004) XXI, 10-11. 
91 ibid., 10. 
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en het vergroten van de kloof tussen Vlaams en ‘Hollands’ kon een belangrijk strijdmiddel 

worden. De Middelaer is het hier grotendeels oneens: 

 

“De hollandsche boeken zullen onze provintien overstroomen! De schriften, in deze 

spelling opgesteld, zullen onzen volksaerd, onze nationaliteit verhollanderen! […] 

Ondertusschen wy gelooven er niets met al van. […] Vlaemsch en Hollandsch [moeten] 

niet zoo zeer in spelling verschillen, maer in de schryfwyzen, in den styl. […] niet de 

spelling, maer de styl alleen kan dat verschil van aerd, zeden en godsdienst uitdrukken.”92 

 

De taalkundige toenadering van Vlaanderen tot Nederland hield geen staatkundig of zedelijk 

gevaar in. Gewoonten en 'zeden' waren in België te anders, zoals de uitslag van 1830 al genoeg 

had bewezen. De verschillen in uitspraak, spelling en woordenschat waren de beste afspiegeling 

van de bestaande kloof en de beste bescherming tegen onwenselijke invloeden uit het Noorden. 

Protestantse brochures waren wel te lezen, maar zeker niet te verteren voor het Belgische publiek. 

Bovendien, er waren protestanten en protestanten, zoals Bilderdijk maar al te goed bewees. 

In zijn poging de ‘particularistische’ argumenten te ontkrachten, gaf David vorm aan een 

alternatief beeld van de noorderburen. Hij vroeg zich af of Nederland überhaupt nog steeds als 

een volledig hervormd land gezien moest worden. In antwoord hierop aarzelde hij niet zijn 

persoonlijke contacten met Nederlanders als argument naar voren te schuiven: 

 

“Inderdaed wie zou willen toestemmen dat het schoone dichtstuk, waer wy in deze 

aflevering een paer proeven van meêdeelen, als gevaerlyk ontraden wierd, omdat er uit 

met een i in geschreven wordt, alhoewel het door den godsdienst zelf ingegeven, en door 

een der deftigste Priesters van Holland opgesteld is?”93 

 

Het geloof kon niet afhankelijk worden gemaakt van enkele spellingregels. In een brief aan J.A. 

Alberdingk Thijm noemde David zich “Siegenbeekiaen”94 en weigerde verder de noordelijke 

spelling als zodanig als protestants te zien: 

 

“Zou het niet te bejammeren zyn indien de catholyken van de regtzinnigheid hunner 

geloofsgenooten oordeelden volgens de spelling die ieder aenkleeft? Is de nieuwe spelling, 

gelyk men ze ten onregt noemt, want het is de oude, is zy kwaed in haerzelve? Neen, 

zulke ongerymdheid zal niemand staende houden. […] doch men zou er toch dienen by 

op te merken dat de dwaling aen geene letteren verbonden is, maer dat zy alle gedaenten 

kan aennemen om met meer zekerheid in te sluipen.”95 

 

                                                         
92 B. Vandensteene, ‘Is het vlaemsch in de spelling der Taelcommissie geschreven in der daed Hollandsch?’, in: De 

School- en Letterbode (1844) I, 426. 
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Het een en ander was evident aan het veranderen bij de noorderburen. Het was wel waar dat 

letteren en geschiedenis uit het Noorden nog steeds te vaak antikatholieke visies bevatten, maar 

Brabanders, Limburgers en veel Nederlanders uit andere streken bleven overtuigd katholiek. Die 

konden de hulp uit een rooms buurland als België goed waarderen: 

 

“’T is waer, de letterkunde, zoo wel als de geschiedenis, is nog byna uitsluitelyk in de 

handen der Protestanten; […] Maer is dat geene reden te meer om van onzen kant 

toenadering te maken tot onze geloofsgenooten van Holland? Deze wachten er op, 

verlangen er naer, om zich aen ons aen te sluiten, en zoo met vereenigde poogingen het 

ryk der waerheid te verbreiden. Waert gy met ons gebleven, zeggen zy opentlyk, de 

kettery, die nu zieltoogt en worstelt tegen de dood, zou mogelyk reeds haer laetsten snik 

gegeven hebben; […] Zoo spreekt men in Holland, en wy mogen de hoop die in die 

woorden ligt, niet verydelen; wy mogen vooral onze limburgsche broeders […] den rug 

niet keeren, en hun zeggen: wy willen geen gemeenschap met u meer hebben, want wy 

willen geen Hollandsch spreken; wy willen dat onze schriften […] onbruikbaer worden 

voor uwe kinderen, enz. Neen dat mag of zal niet zyn; neen de stellingen der commissie 

zyn niet gevaerlyk onder het godsdienstig opzigt, en kunnen veeleer bybrengen tot den 

zegeprael van het waerachtig geloof.”96 

 

Het was niet Nederland dat België wilde bekeren, het was eerder België dat de katholieken in 

Nederland een hart onder de riem kon steken om het protestantisme de doodslag te kunnen 

geven. Hier kan een verband worden gelegd met de preoccupaties van Sterckx en Van Bommel 

voor het lot van hun noordelijke ‘kuddes’. Dat David en de zijnen zich in elk geval een functie 

toe-eigenden in het proces van emancipatie van hun Nederlandse geloofsgenoten wordt 

ondersteund door de bekendheid die De Middelaer niet alleen in Brabant en Limburg, maar ook in 

Gelderland en Noord-Holland zou hebben gekregen.97 De aandacht van Le Sage ten Broek voor 

de debatten in het blad, hoewel hij er niet altijd het fijne of de achtergrond van vatte, is er een 

goed bewijs van. 

Peters heeft waarschijnlijk een rol gespeeld in de verspreiding van De Middelaer bij de 

noorderburen.98 Directe – al dan niet incidentele - contacten tussen hem of David en Le Sage zijn 

niet uit te sluiten. In De Middelaer is overigens geen enkele verwijzing naar Le Sages publicaties 

aan te treffen. Mogelijk had David van de ‘befaamde’ Le Sage gehoord via zijn Amsterdamse 

netwerk of P.J. Visschers, medewerker van De Middelaer en oude vriend van de Nederlandse 

katholieke emancipator. De Rotterdammer Jan K.H. Nolet de Brauwere van Steeland, die na 

1830, op een korte periode na, in België was blijven wonen en in Leuven Davids lessen had 

gevolgd, moet ook een verbindingsrol hebben gespeeld: 

 

“Geleden een paer jaren kreeg ik […] een allerfraeiste brokstuk van een uitgebreid gedicht 

in handen: een wereld-Epos, waervan de hoofdheld, Costantyn, het onderwerp, de 

vestiging en verspreiding des Christendoms op de puinen van het heidendom, en de 

opsteller, de zeer Eerw. zeer Gel. Heer C. Broere, R.C.P. en Professor te Hageveld zyn 
                                                         
96 id., ‘Wat gedaen is, en wat nog te doen blyft’, in ibid. (1840-1841) I, 35-36. 
97 Elias, Geschiedenis, op.cit., II, 117. 
98 ibid. 
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zou. […] By myne laetste reize door Holland en kortstondig verblyf te Amsterdam, 

genoot ik de eer den kundigen leeraer voorgesteld te worden en had ik het genoegen van 

Z.E. zelven de fraeiste uittreksels te hooren woorlezen.”99 

 

In Broere vond David een geestverwant, zeker wat dichtopvattingen betreft. Broeres dichterlijke 

hoogtepunt was Constantijn, een heldendicht dat volgens strikt classicistische regels gecomponeerd 

was.100 Zulke bravoure kon David in vervoering brengen. Zijn de twee mannen ook met elkaar 

intensief in contact geweest? In 1829-1830 had Broere onder begeleiding van zijn oud 

Hageveldse leraar Van Bommel enkele maanden in Luik verbleven om zijn priesteropleiding af te 

ronden. Er is niet veel bekend over de Belgische contacten die hij in die periode aanknoopte, 

vooral gelet op het feit dat hij daar in totaal amper drie maanden doorbracht.101 Het is dan ook 

aannemelijker dat enkele brugfiguren – zoals Peters, Nolet of de Leuvense professor Feye102 – er 

verantwoordelijk voor zijn dat David en Broere elkaar (op afstand) leerden kennen. Broeres naam 

stond in elk geval vanaf 1841 op de lijst buitenleden van Met tyd en vlyt.103 In 1844 verwees David 

verder naar een “katholieke schryver” met wie hij over het leven van Bilderdijk had gesproken 

tijdens zijn laatste reis naar Amsterdam.104 Mogelijk gaat het weer om Broere. Of misschien toch 

wel om een jonge Thijm, die eveneens een grote bewonderaar van Bilderdijk was. Zeker is het 

nog dat De Middelaer melding maakte van de publicatie in 1842 in Nederland van het maandblad 

De Katholiek, waarvan Broere redactielid was. Voor David het zoveelste bewijs van de katholieke 

revival die bij de noorderburen langzaam maar zeker op gang kwam.105  

Het is moeilijk om het Amsterdams netwerk van David en over het algemeen de 

Nederlandse contacten van de redactieleden van De Middelaer met zekerheid te reconstrueren. 

Maar het is duidelijk dat het blad de zaak van zijn noordelijke geloofsgenoten een warm hart 

toedroeg, omdat zij ‘mede-Nederduitsers’ én gemarginaliseerde medekatholieken waren. 

Tegelijkertijd was de redactie heel goed op de hoogte van de positie en activiteiten van de 

Nederlandse katholieken in de jaren 1840. Nederland viel dus volop binnen de ‘mentale kaart’ 

van de groep rond David en De Middelaer. Op deze culturele grenzen waren niet alleen de taal- en 

literatuurstudies van invloed, maar ook het gemeenschappelijk geloof. Er werd weliswaar nooit 

een onderscheid gemaakt tussen de verschillende provincies van Nederland, maar het is evident 

dat het Nederland waaraan David dacht niet verder reikte dan de gebieden onder de rivieren en 

Holland. In afwachting van de vermeende overwinning op het protestantisme had hij in de 

andere gebieden in het Oosten en in het Noorden van Nederland niet veel te zoeken.  

                                                         
99 J.N.D.B.V.S. [J. Nolet de Brauwere van Steeland], ‘Constantijn de Groote. Heldendicht’, in: ibid. (1841-1842) II, 

132; Broeres epos was David al in 1840 door Peters aangeraden, vgl. G. Brom, Cornelis Broere en de katholieke 

emancipatie (Utrecht/Antwerpen 1955) 136. 
100 ibid., 129. 
101 ibid., 89-90. 
102 Verwijzingen naar de rol van deze uit Amsterdam afkomstige theoloog als bemiddelaar tussen Leuven en de 

Nederlandse hoofdstad zijn te vinden in een aantal brieven van E. van Even, over wie in hs. 3 meer, aan Thijm, 

voornamelijk uit de jaren 1850 – vgl. Archief Thijm, THYM 349 – en van David aan Thijm, eveneens uit de jaren 1850 

– vgl. ibid., THYM 269. 
103 Annuaire de l’Université Catholique de Louvain (1841) V, 34. 
104 David, ‘Over den dictherlyken geestdrift, ter gelegenheid van ‘s heeren Van Ryswyck’s Balladen’, in: De School- en 

Letterbode (1844) I, 349. 
105 A.P. van Langenhuysen, ‘De Katholiek’, in: De Middelaer (1841-1842) II, 206-208. 
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Davids historiografische opvattingen 

Tot besluit moet hier nog iets worden vermeld over de historische opvattingen van David. Zijn 

Vaderlandsche geschiedenis, die grotendeels gebaseerd is op zijn Leuvense colleges, getuigt van een 

sterk belgicistisch karakter. Zoals Elias het verwoordt, hanteert David daarin “een reeks 

meningen […] die sterk afwijken, zowel van de gebruikelijke opvattingen in de Vlaamse Beweging 

als van een al te simplistische historiografie.”106 Volgens David had een Belgisch volk al ruim 

voor 1830 gestalte gekregen, in het bijzonder onder de hertogen van Bourgondië. In die tijd 

waren Brabant en Vlaanderen de facto onder Filips de Goede een eenheid gaan vormen, weliswaar 

met behoud van de eigen prerogatieven. Die eenheid was niet alleen bestuurlijk geweest, maar 

ook sociaal en cultureel. Dat saamhorigheidsgevoel was in het België van 1830 eindelijk tot volle 

bloei gekomen en moest dus met alle middelen versterkt worden. 

Interessant is verder ook dat David de geschiedenis van Holland en Zeeland in zijn plan 

had opgenomen. In tegenstelling tot Luxemburg, dat nauwere banden had aangeknoopt met 

Trier en Lotharingen, moest de geschiedenis van Holland en Zeeland Davids Bourgondische 

geschiedschrijving volledig maken.107 Toch bleef zijn beoordeling van de positie van de 

Noordelijke Nederlanden tijdens de Opstand altijd behoorlijk kritisch. De scheiding van Noord 

en Zuid was voor hem het product van een Belgische anders-zijn dat toen al duidelijk aanwezig 

was. Het België van 1830 diende als de uitkomst te worden gezien van een lange aanloop. In 

Nederland had met de Opstand de dwaling gezegevierd. Het hoog stilistisch niveau van veel 

Nederlandse literaire werken van de zestiende eeuw moest het basisprincipe niet doen vergeten 

dat goede literatuur niet loutere esthetiek was, maar ook ‘zeden’ en ‘godsdienst’. Op dit vlak had 

België beter gepresteerd. Enkele oude prekenbundels, die in de eerste jaargang van De Middelaer 

besproken werden, toonden dat aan: 

 

“Hieraen is het, ongetwyfeld, dat wy die zuivere waerheidsleer, die edele en gematigde 

wederlegging der dwalingen en die gedurige medelydende broederliefde te danken 

hebben, die wy in de overgebleven stukken onzer predikanten van de XVIe en XVIIe 

eeuw waergenomen hebben.”108 

 

Helaas bezaten die preken volgens David nauwelijks esthetische waarde, zoals boven al is 

benadrukt. De appreciatie voor het standvastige geloof waarvan die preken getuigden koppelde 

David echter verder aan een pleidooi voor een herwaardering van het lot van de Zuidelijke 

Nederlanden vanaf de Opstand. Reeds in de eerste jaargang van De Middelaer had David gesteld 

dat het heersende zwart-wit beeld van dat roerige tijdperk volstrekt achterhaald was. Zelfs 

Nederlandse protestantse historici – de invloed van Bilderdijks Geschiedenis des Vaderlands is 

evident – wisten ondertussen een veel genuanceerder verhaal te vertellen: 

 

“Jammer maer, die pogingen tot verbetering en herstel werden verydeld door het 

insluipen der nieuwe leeringen. De rampzalige kettery der zestiende eeuw was sedert jaren 

in de nederlandsche provinciën doorgedrongen, en besmette vele rederykkamers van 
                                                         
106 Elias, Geschiedenis, op.cit., II, 233. 
107 ibid. 
108 Bogaerts,’Over onze Nederduitsche kanselredenaers’, in: De Middelaer (1840-1841) I, 588. 
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Vlaenderen en Brabant zoo wel als van Holland. De meeste schriften, de uitgeschreven 

prysvragen van dien tyd getuigen maer al te wel dat de dwaling veel aenhangers had in de 

rymende gezelschappen. […] Hunne kamers werden inderdaed in vele steden gesloten, 

hunne werking overal belemmerd, tot dat eindelyk het vuer der onlusten in Nederland 

uitborst, en België met puinhoopen overdekte.”109 

 

Dat de Spaanse koning, als legitieme heerser op dit gebied, het nodig had geacht in te grijpen 

tegen de dwaling én de opstand leek David meer dan begrijpelijk. Dat de tweedracht en de daaruit 

voortvloeiende culturele achteruitgang van de Zuidelijke Nederlanden het product waren van 

dezelfde protestantse dwaling stond voor hem eveneens buiten twijfel. 

 

Vaderlandslievenden, protestanten en ‘waere’ Belgen 

Een patriottische belegeringsmentaliteit 

De voorstanders van de spelling van Des Roches troffen elkaar in het Brusselse genootschap 

Vaderlandsliefde en probeerden via bladen en pamfletten het spellingdebat in hun voordeel te 

beïnvloeden. Van het tijdschrift Waeren Belg, het oudste desrochistische blad dat naar aanleiding 

van de ‘spellingoorlog’ uitgegeven werd, verschenen in totaal twee nummers, het eerste in 1840 

en het tweede in 1841. Naast de polemische productie van Vaderlandsliefde dienen echter ook 

enkele andere tijdschriften genoemd te worden, die op zich niet langduriger bleken dan de Waeren 

Belg, maar die interessant zijn om de bredere wereldbeeld van deze ‘ware Belgen’ te reconstrueren. 

In 1841 verscheen te Antwerpen het eerste nummer van het Belgisch Chronykje, dat vervolgens nog 

in 1842 en in 1844 van de pers kwam. Eveneens een product van de Antwerpse particularistiche 

kringen was de in 1842 eenmalig gepubliceerde Den tael- en letterminnenden protestant, waarin 

'protestant' beslist niet – en niet zonder gevoel voor humor van de kant van de redactie – in 

godsdienstige zin geïnterpreteerd moest worden, maar als ‘taalprotestant’. Als allerlaatste 

verscheen dan in 1844 en nog eens in 1845 te Brussel Den Vaderlandslievenden Belg, die 

chronologisch gezien een extreme poging was om de officiële uitvaardiging van de regels van de 

Commissie met het koninklijk besluit van 9 januari 1844 tegen te gaan. 

Zowel de voor- als de tegenstanders van de commissiespelling presenteerden de Vlaamse 

zaak als een poging tot versterking van de Belgische onafhankelijkheid. David en de zijnen 

probeerden, zoals gezegd, deze behoefte te combineren met de conclusies van modern historisch 

en filologisch onderzoek van wetenschappelijk gehalte. Dat ‘Vlaams’ en ‘Hollands’ 

gemeenschappelijke wortels hadden en nog steeds heel nauw met elkaar waren verbonden kon 

niet genegeerd worden. De twee varianten moesten hun eigen uitspraak- en schrijfkenmerken 

kunnen bewaren, maar konden zeker niet twee uiteenlopende koersen gaan varen. Het is 

hierboven duidelijk geworden dat deze taal- en letterkundige positie – zeker in de kringen rond 

David – gekoppeld werd aan belgicistische opvattingen. De ‘particularisten’ vertolkten eenzelfde 

belgicistische oriëntatie, maar dan met andere tonen. Ze zagen niet alleen Frankrijk als een 

bedreiging, met zijn zedeloze literatuur en zijn annexionistische aspiraties, maar ook de hele 

Nederlandse cultuur als zodanig.  

                                                         
109 J.D. [J.B. David], ‘Van den invloed der rederykers op de nationale letterkunde in de zestiende en zeventiende 

eeuw’, in ibid. (1841-1842) II, 121. 
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Met de scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden was Nederland in de 

ogen van de desrochisten een protestants land geworden dat de katholieke bevolking onderdrukte 

en zijn taal als evangelisatiemethode gebruikte. Dat de net genoemde bladen het ‘Hollands’ wel 

eens de “Geuze-tael” noemden spreekt boekdelen over hun achterdocht en argumenten 

tegenover de noorderburen.110 De centralistische (taal)politiek van Willem I was huns inziens 

slechts de zoveelste poging geweest om de hele Nederlanden tot het protestantisme te bekeren. 

Deze sterk religieuze visie op het verleden van België week in principe niet erg af van die van De 

Middelaer. Niet alleen was België het product van een lange aanloop, een gebied dat zich na een 

eeuwig durende hindernisbaan vol vreemde overheersers in 1830 eindelijk had vrijgemaakt. 

Onder de tekenen die van de Belgen een echt volk maakten moest ook hun trouw aan het 

katholieke geloof gerekend worden, aldus David. Het geloof der vaderen koesteren betekende 

dus ook België en zijn onafhankelijkheid beschermen.  

Wat een David en een Behaegel uit elkaar dreef was hun kijk op Nederland en het 

vermeende protestantse karakter ervan. De redactie en de medewerkers van De Middelaer 

baseerden hun openheid tegenover de Nederlandse culturele wereld op de overtuiging dat er veel 

dingen aan het veranderen waren bij de noorderburen en dat samenwerking met respect voor 

verscheidenheid mogelijk moest zijn. Er was ruimte voor kruisbestuiving. Precies wat het Belgisch 

Chronykje wilde voorkomen onder de leus “De occasie maekt de dief!”: 

 

“Wy houden staen in ’t algemeen dat, met onzen tyd van onverschilligheyd en zedebederf, 

den mensch om eenvoudig Catholyk te blyven zoo als het zyn moet, byna genoodzaekt is 

van zich buyten alle maetschappyen, societeyten te sluyten. Daerenboven is het meest 

altyd met Zon- en feestdagen dat die gezelschappen hunne byeenkomsten, zelfs hunne 

nagtfeesten houden, en alzoo min of meer beletten deéze groote dagen zoo als het 

behoort te vieren (wy spreéken hier als christene menschen, - wy zyn Belgen).”111 

 

Deze belegeringsmentaliteit zorgde ervoor dat andersdenkende uit buiten- en binnenland als één 

geheel werden gezien dat aasde op de onderdrukking en uiteindelijk de uitroeiing van het 

katholicisme.112 Nederland vormde een bedreiging, zoals gezegd, zowel voor de taal als voor het 

geloof. De spelling van de commissie en van het Gentse Congres van 1841 werd meer dan eens 

als bron van “ysselyke taëlverwarring” bestempeld.113 Niet alleen moest men de spelling van Des 

Roches, die zo goed strookte met de Belgische cultuur, verlaten, maar er werd een “bastaerd-tael” 

gecreëerd die noch vlees noch vis was en de Belgische jeugd in staat stelde Hollandse boeken te 

lezen. Dezelfde taal betekende met name dezelfde publicaties, dezelfde literatuur, dezelfde 

cultuur. Eenzelfde taal willen kwam neer op een ontkenning van het vreemde karakter van het 

Hollands. Het Vlaams volgens de spelling van Des Roches vormde daarentegen het enige echte 

“nationael-vlaemsch stelsel”114 waarmee België zich van zijn vroegere beheersers kon afzonderen. 

Met de commissiespelling werd België alsnog ingelijfd door Nederland, vreesden de desrochisten, 

alleen in een nieuwe gedaante.  

                                                         
110 ‘Vlaemsche tael’, in: Belgisch Chronykje (1841) I, 254. 
111 ‘Gaen wy vooruyt?’, in: ibid. (1844) III, 63-64. 
112 ‘Onderwys en opvoeding’, in: ibid. (1841) I, 308-309. 
113 ‘Normaelschoolen in Belgenland’, in: Den Vaderlandslievenden Belg (1845) II, 170. 
114 J.F. Willems, ‘Des Roches en zyne aenhangers in de tael’, in: Belgisch Museum (1840) IV, 435. 
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De tekens van deze evolutie zagen de anticommissiebladen overal. De nog behoorlijk 

stroef lopende diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en België in de jaren 1840 boden 

genoeg stof tot nadenken. Willem I had geweigerd Leopold I te ontmoeten, zelfs tijdens 

internationale aangelegenheden, en tussen de twee landen was een “douanen-oorlog” aan de gang 

met verhoging van importtarieven die de handel belemmerden.115 Het definitieve, officiële einde 

van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1839 had namelijk ook de scheiding van de 

Grote Rivieren bezegeld. Het resultaat had voornamelijk voor Pruisen gunstig uitgepakt. De 

pogingen van Nederland en België om de havens van Rotterdam respectievelijk van Antwerpen 

te profileren als toegangs- en uitgangsdeur voor de Duitse handel hadden tot een tarievenoorlog 

geleid.116 Maar ook op een ander front bleek volgens de tegenstanders van de commissiespelling 

dat Willem II even vijandig tegenover België stond als zijn vader. De nieuwe koning had 

onderscheidingen gegeven aan enkele Belgen die Nederland op de ene of de andere manier - op 

het criminele af, moest De Vaderlandslievenden Belg er nog even bij vermelden – trouw waren 

gebleven: 

 

“Wy sloegen dan wel den nagel op den kop toen wy ter gelegenheyd der niet op niet 

uytgeloopene saemenzweêring van Vander Smissen zegden, dat holland het lekker beétje, 

Belgiën, eene waere goudmyn, zoo haest niet zou vergeéten hebben, het geen de door het 

hollandsch staetsbestuer bezoldigde Belgisch-orangistische dagbladen, het uytreyken van 

een eerteeken aen ontaerde Belgen, enz. enz., duydelyk genoeg beweézen….. Bygevolg 

blyft alles wat wy en andere tegen de taelkundige toenadering tot Holland, hebben 

gezegd, zyne volle kragt behouden.”117 

 

De anticommissiebladen legden expliciet een verband tussen de activiteiten van de taalcommissie 

en de mislukte poging tot staatsgreep die in orangistische kringen onder leiding van de generaals 

Van der Smissen en Van der Meeren in 1840 georganiseerd was.118 Het was in feite weinig meer 

dan een “conspiration d’opérette”119, maar wel genoeg om bij de publieke opinie een patriottische 

reactie uit te lokken. Bij dit soort “Hollands- of Hollandsch-liefde”, al beperkte ze zich tot 

spellingkwesties, stond het bestaan zelf van België op het spel.120 

Maar de steun van Willem II aan orangistische kringen en bladen in België was slechts het 

topje van de ijsberg van een breder religieus offensief, aldus de desrochisten. Protestantse 
                                                         
115 ‘Holland-België. Douanen-oorlog’, in: Belgisch Chronykje (1844), III, 375-379. 
116 J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (Haarlem 1978) 14, 20-21; een eerste 

Nederlands-Belgisch handelsverdrag werd uiteindelijk in 1846 ondertekend, vgl. Kossmann, De Lage Landen, op.cit., I, 

172. 
117 ‘Holland en deszelfs vorsten’, in: Belgisch Chronykje (1844) III, 328-329; vgl. ook ‘Merkweérdigheden’, in ibid. (1842) 

II, 285, waar onder meer vermelding werd gemaakt van de “eyke-kroon” die Willem II, in specie in zijn hoedanigheid 

van groothertog van Luxemburg, Benoit Beeckman had toegekend. Beeckman had als priester en leraar van het 

Brugse atheneum de taal- en kerkelijke politiek van Willem I gesteund. In 1830 achtte hij de Belgische Revolutie 

onwettig en zou zich pas in 1843 met de nieuwe staat verzoenen. Hij deed dat onder andere op basis van een sterk 

antiklerikaal programma. In de loop van de jaren nam hij steeds liberalere en vervolgens radicalere standpunten in. 

Hij mocht ondanks alles tot aan zijn dood priester blijven. Vgl. hieromtrent F. Boudrez, ‘Beeckman, Benoit’, in: De 

Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 411. 
118 L., François, , ‘Orangisme’, in: ibid., 2356. 
119 E. Witte, La Construction de la Belgique (Brussel 2010) 137. 
120 ‘Drukpers. Noord-star – Conscience – Journ. De Br.’, in: Belgisch Crhonykje (1842) II, 214. 
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groeperingen hadden getracht hun propaganda ook in België in te voeren. Het Chronykje 

waarschuwde in 1842 dat een protestants genootschap zijn zetel in Maastricht had geopend. Men 

zou toch niet denken dat de bedoeling van dat missionarische initiatief enkel de protestantisering 

van Nederlands Limburg was, wat op zich al onaanvaardbaar zou zijn? Zodra protestantse 

boekjes ook voor de Vlamingen leesbaar zouden worden, zou het genootschap zich dan zeker 

ook in Belgisch-Limburg uit gaan breiden. Volgens Den protestant zou de verspreiding van “geuze” 

brochures op het Belgische platteland vanuit Maastricht zelfs al een tijd aan de gang zijn 

geweest.121 Den protestant had verder ontdekt dat de voorstanders van de nieuwe spelling 

vriendelijke contacten onderhielden met enkele Nederlanders die na 1830 in Brussel waren 

blijven wonen, zoals J. Pietersz, directeur van het lager middelbaar onderwijs in Brussel en auteur 

van schoolboeken, en vooral met de leiders van allerlei Bijbelgenootschappen in België: 

 

“Nu begryp ik, waerom den voórzitter van het Bybelgenootschap en dien van het 

Evangelisch Genoótschap de hand geéven aen den President van de Hollandsch-

Belgische Tael Commissie van Brussel, en waerom de protestanten in hunne bybels en in 

hunne kettersche boekskens de Hollandsch-Belgische Tael aenneémen.”122 

 

Duidelijker bewijs van de pogingen om via een nieuw taalstelsel België in zijn onafhankelijkheid 

en in zijn katholieke fundamenten aan te tasten kon volgens het blad niet gevonden worden. Erg 

was dan ook dat veel katholieke Belgen bleven beweren dat Nederland geen protestants land 

meer was. De verwijzing naar Pietersz leest in dit opzicht als een indirecte aanval op David en 

Met tyd en vlyt, aangezien de schoolboekenauteur sinds 1843 buitenlid van het Leuvense 

genootschap was.123 Het waren namelijk de Nederlandse katholieken zelf die duidelijk 

bevestigden dat de zaken niet zo rooskleurig waren. Zo publiceerde De Vaderlandslievenden Belg in 

1844 een brief van le Sage ten Broek waarin hij de vijandelijkheden van de protestanten en de 

ondergeschikte positie van Nederlandse katholieken op de voor hem typische hoogdravende 

toon aan de kaak stelde.124 Het blad vermelde verder dat de brief overgenomen was uit het Franse 

ultramontaanse blad L’Univers, wat het vermoeden doet ontstaan dat de contacten tussen Le Sage 

en de desrochisten hooguit sporadisch moeten zijn geweest. Beiden waren zeker op de hoogte 

van elkaars standpunten, voornamelijk door het lezen van elkaars bladen – maar ook dit slechts 

gebrekkig, zoals blijkt uit het gebruik van een brief overgenomen uit L’Univers, en niet direct uit 

Le Sages eigen bladen. Van een expliciete steun van Le Sage aan het kamp van de tegenstanders 

van de commissiespelling valt zeker niet te spreken en mogelijk is het gebruik van zijn brief door 

De Vaderlandslievende Belg hem helemaal voorbijgegaan. Ook de aandacht van dit laatste blad voor 

Le Sage was slechts instrumenteel van aard en geen teken van betrokkenheid bij het lot van de 

noordelijke kerkbroeders. 

Toch bleven de ‘particularisten’ een aantal katholieke stokpaardjes uit de tijd van het 

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden berijden die ook Le Sage niet onbekend waren. Het feit 

dat België een onderwijsvrijheid kende die de Kerk ruimte liet om de jeugd tegen slechte 

invloeden te beschermen, was een essentiële verworvenheid van 1830 en moest als zodanig met 

                                                         
121 B., ‘Bemerkingen’, in: Den Tael- en Letterminnenden Protestant (1842) 168. 
122 ibid., 25. 
123 Annuaire de l’Université Catholique de Louvain (1843) VII, 37. 
124 Le Sage ten Broek, [s.t.], in: Den Vaderlandslievenden Belg (1844) I, 121-125. 
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kracht worden verdedigd. In Nederland koesterde men de hoop dat de nieuwe koning, Willem II, 

die bekend stond als katholiekvriendelijker dan zijn vader, meer vrijheden zou gunnen. Tot het 

zover was, moesten katholieken hun kinderen echter op de ene of de andere manier weten te 

behoeden tegen de “vermaerde” Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen die de desrochisten zich 

nog uit de tijden van het Verenigd Koninkrijk herinnerden als instrument van vernederlandsing 

en protestantisering.125 Dat de noordelijke protestanten hun strijd niet zomaar wilden opgeven 

bevestigde de harde toon waarmee de Nederlandse bladen Evangelische Kerkbode en Tydgenoot in de 

jaren 1840 bekende “oude lasteringen” tegen het katholicisme herhaalden om de emancipatie van 

de Nederlandse katholieken tegen te blijven werken. Het was “eenen alarmkreet” van de 

protestanten die “den oorlog aen de aloude kerk” aankondigde. Om zijn punt te maken citeerde 

het Chronykje gretig ook de prospectus van De Katholiek waarin was vermeld dat het toenemende 

aantal protestantse werken dat in het Noorden in omloop werd gebracht een constante aanval op 

de Nederlandse katholieken vormde.126 Er werd dus wel degelijk erkend dat Nederlandse 

katholieken tekens van emancipatie vertoonden, maar juist de reactie van protestantse bladen 

deed de achterstand van de noordelijke geloofsgenoten nog duidelijker aan het licht komen 

tegenover de grote vrijheid waarvan de Kerk in België kon genieten. België kon zeker niet blijven 

wachten op veranderingen in Nederland die nog lang op zich zouden laten wachten. De opmars 

van het katholicisme mocht niet vertraagd worden.127 

De verwijzingen naar Nederland wekken wel de indruk samengeraapt te zijn met de enige 

polemische functie om het superioriteitsgevoel van de desrochisten kracht bij te zetten. Dit 

meerwaardigheidsgevoel tegenover Nederland bereikte zijn hoogtepunt in het “Voórwoórd” 

waarmee de Protestant in 1842 zijn eerste nummer opende. In dit artikel werden Nederlandse 

katholieken aangespoord over te stappen naar de spelling van Des Roches. Het was niet alleen 

een Vlaamse spelling, maar ook een waarlijk katholieke schrijfwijze. Alleen op deze manier kon 

een effectieve barrière opgericht worden tegen de gevaarlijke invloeden van de hervormden. 

Slechts de Bijbel in een andere taal – want dat was de spelling van Des Roches in principe voor 

zijn aanhangers – was de enige denkbare veilige scheidingslijn.128 Gretig gebruik werd eveneens 

gemaakt van de spellingtwisten in het Noorden aan het begin van de eeuw. Behaegel benadrukte 

vooral de eigenzinnige spellingsvoorkeuren van Bilderdijk, die dichterbij Des Roches lagen dan 

het geval was voor de Siegnebeek-spelling. Bilderdijk, die een groot belang hechtte aan de 

historische continuïteit, had niet toevallig beweerd dat deze juist in het Vlaams beter bewaard was 

gebleven dan in het post-siegenbeekiaanse ‘Hollands’.129 Hiermee overspeelde de Protestant zijn 

hand, want zo een uitnodiging aan de Nederlandse geloofsbroeders stond natuurlijk haaks op het 

‘particularistische’ stokpaardje dat Nederland en Vlaanderen niets gemeenschappelijks konden 

hebben. De desrochisten voelden zich steeds meer in de hoek gedreven en leken iets te 

krampachtig op zoek naar argumenten om hun positie alsnog te stutten. 

Desalniettemin waren de anti-Nederlandse argumenten die in de anticommissiebladen 

aangehaald werden consequent genoeg om hun standpunten over de betekenis van de strijd om 

de Vlaamse taal en ook over hun interpretatie van de Belgische vrijheden te helpen 
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126 ‘Vlaemsche tael’, in: Belgisch Chronykje (1841) I, 252. 
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verduidelijken. Zo kon het Chronykje erkennen dat de Nederlandse grondwet alle “eerediensten” 

beschermde. Maar zodoende, voegde het eraan toe, deed zij de Kerk in feite tekort. De talloze 

protestantse groeperingen waren misschien nog als erediensten aan te duiden, maar het 

katholicisme was een volwaardige godsdienst en mocht er niet op één hoop worden gegooid met 

andere gezindten. Het ging om algemene traditionalistische opvattingen maar dan met een 

specifieke betekenis in de Belgische politieke context. 

 

De doorwerking van traditionalistische opvattingen bij de desrochisten 

De belgicistische retoriek van de desrochisten impliceerde geenszins dat de Belgische vrijheden in 

hun visie de onpartijdigheid van de Staat in het kerkbeleid of de definitieve omarming van de 

grondwet door de Kerk veronderstelden. De Staat moest de rol en het gewicht van de Kerk 

erkennen en daarnaar handelen door een ‘bevoorrechtingsbeleid’ toe te passen, althans zolang dit 

de Kerk ten goede kwam.130 Het katholicisme was per slot het traditionele geloof van de 

overgrote meerderheid van de Belgen. Tot hier toe week deze positie niet merkbaar af van de 

‘conservatieve’ houding van mgr. Delebecque en mgr. Boussen tegenover de grondwet. Maar in 

het “système historique belge” - voegden de meest radicalen, de ‘intransigenten’, eraan toe - had de 

Kerk steeds een geprivilegieerde verhouding met de politieke macht onderhouden, waaraan pas 

met de Franse en Hollandse regimes een einde was gekomen. Het was nu zaak de abrupt 

doorgeknipte draad van de traditie weer op te pakken.131 In beide gevallen is een duidelijk invloed 

van het Franse traditionalisme waar te nemen. Vooral De Bonald had gepleit voor een terugkeer 

tot de oude alliantie troon-altaar en had zich onder de Restauratie-koning Lodewijk XVIII 

geprofileerd als fel ultralegitimistische afgevaardigde.132  

Toch kon De Bonalds verlangen naar het Ancien Régime slechts slechts met mate toegepast 

worden in het Belgische geval. Het Duitse traditionalisme van de gebroeders Schlegel, zoals dit 

door baron Ferdinand Eckstein in 1814-1816 in Brusselse kringen werd ingevoerd, bleek nog 

beter te stroken met de Belgische gewestelijke loyaliteiten: “je désirais que l’on consultât les moeurs, les 

traditions, les croyances des peuples”, aldus Eckstein.133  Dit moest leiden tot een terugkeer naar een 

systeem van rechten en autonomie voor de lokale gewesten en tevens tot een “in-depth 

rechristianisation” van de samenleving. De strijd tegen het centralisme van Willem I raakte in 

ultramontaanse ogen onlosmakelijk verbonden met de strijd voor de verdediging van de 

privileges van de Kerk. Dat kwam neer op een “theocratic utopia” met sterk lokalistische trekken, 

waarin “civilisation would only be saved if the Church became the ultimate arbiter of both society and politics.”134 

Zo wist François-Xavier de Robiano-Borsbeek zich in 1831 te ontpoppen als een van de vurigste 

tegenstanders van de kroning van Leopold van Saksen-Coburg tot koning van de nieuwe 

Belgische staat. Het lutherse geloof van de aanstaande vorst zou namelijk de katholieke traditie 

van de Belgische natie in gevaar brengen.135 De uitblijvende expliciete veroordeling door de paus 

van de Belgische vrijheden begin jaren 1830 zorgde ervoor dat de kopstukken van deze 
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‘intransigente’ stroming – onder wie Henri de Merode en Louis de Robiano-Borsbeek – een 

toontje lager gingen zingen en zich in afwachting van gunstigere tijden achter  de ‘transigente’ 

conservatieven gingen scharen.136 De desrochistische strijd situeerde zich juist op het kruispunt 

van conservatief en ‘intransigent’ ultramontanisme en bevatte lokalistische elementen die zowel 

de adel en de burgerij als de kleine bourgeoisie aanspraken. Om zijn anticommissiecampagne 

bekend te maken bij dit potentieel breed publiek probeerde ook iemand als Behaegel argumenten 

in te zetten die getrokken waren uit het ideologisch arsenaal van beide stromingen van het 

Belgische ultramontanisme. 

Maar voor deze studie zijn De Bonalds taalopvattingen eveneens van groot belang. De 

Franse edelman had zich namelijk, veel meer dan andere katholieke denkers, over de betekenis 

van de taal in Gods plannen gebogen. Hij verwierp het idee dat taal slechts een conventie was. De 

taal – la parole - was de mens door God gegeven en vormde een wezenlijke onderdeel van de 

gedachte: de vorm was inhoud. De vorm veranderen betekende dan ook de hand leggen op de 

inhoud, op de ‘objectieve geest’ van de spraak, en derhalve sleutelen aan de schepping Gods. De 

talen – les paroles – waren weliswaar de middelen waarmee ideeën uitgedrukt werden en hun 

pluraliteit was een product van contingente verschillen in cultuur, gewoontes, geloof en milieu. 

Maar het ‘externe’ bestaan naast elkaar van verschillende talen tastte de ‘innerlijke’ symbiose van 

vorm en inhoud – van spraak- en denkvermogen - in de kern geenszins aan.137 Om het woord 

even aan De Bonald zelf te laten: 

 

“La parole est donc, dans le commerce des pensées, ce que l’argent est dans le commerce 

des marchandises, expression réelle des valeurs, parce qu’elle est valeur elle-même. Et nos 

sophistes veulent en faire un signe de convention, à peu près comme le papier-monnaie, 

signe sans valeur, qui désigne tout ce qu’on veut, et qui n’exprime rien, qu’autant qu’il 

peut être échangé contre l’argent, expression réelle de toutes les valeurs.”138 

 

De hele maatschappelijke ordening had in het traditionalistische gedachtegoed haar bron in God 

gehad, hetgeen op een radicale ontkenning van de doctrine van de contrat social neerkwam. Een 

“pacte primitif” kon namelijk slechts tot stand komen als product van een “société préexistante, au 

moins un commencement de société, la réunion […] d’hommes ayant un langage commun, et des 

relations habituelles […].”139 Zo maakte ook de taal deel uit van Gods “révélation primitive” aan de 

mens.140 Ze was dus geen menselijke ‘verworvenheid’ waaraan gesleuteld mocht worden. Ook de 

verschillende talen, les paroles, moesten als het ware in hun ‘contingente’ waarde worden gelaten. 

Ze waren niet maakbaar of hervormbaar en gingen eerder gepaard met een traditioneel, zich door 

de eeuwen heen ontwikkelend taalgebruik dat in acht moest worden genomen telkens wanneer 

men wijzigingen dacht in te voeren. Een taal was namelijk het spiegelbeeld van de evolutie van 
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het volk - in de vorm van gemeenschap der sprekers - waarin het traditionalisme een essentiële 

bron van het geloof waarnam: “we should not believe nothing than men have not always believed”, heeft 

Reardon het bondig samengevat.141 En men zou niets zeggen of schrijven dan op de manier 

waarop men het volgens de “lois […] naturelles […] gravées dans les coeurs de tous les hommes”142 is gaan 

zeggen en schrijven. Er werd niet ontkend dat de verschillende talen door de eeuwen heen een 

zekere evolutie hadden ondergaan. Talen veranderden en dat had de Vlaamse zeker ook gedaan. 

Dit nam echter niet weg dat taal in traditionalistisch perspectief een van de collectieve uitingen 

vormde van het sens commun van het volk, een van de ‘zeden’ die de religiueze maatschappij bij 

elkaar hielden. Overeenkomstig waren ook rituelen en cultus voor de ‘eerste’ Lamennais de 

uitelijke manifestaties van de kerkelijke dogma’s en van de door God gegeven moraal, zonder dat 

de twee aspecten, uiterlijk en innerlijk, van elkaar konden worden onderscheiden.143 Hetzelfde 

gold voor de verhouding tussen de taal als vermogen en de talen die de collectieve traditie, de 

“moeurs” van het volk – onafscheidelijk Vlaams én katholiek, volgens de desrochisten - als het 

ware hoorbaar en leesbaar maakten. Het is in deze schemerzone tussen parole en paroles dat het 

anticommissiekamp zich een intellectuele legitimiteit probeerde te verschaffen. 

 

Het juste milieu van de volkstaal. 

Maar volgens welk principe moesten veranderingen dus ingevoerd worden? Behaegel vatte zijn 

programma als volgt samen: “onderhoud de regelmaet of de eenpaerige wys van handelen in 

gelyke gevallen; en vestigt zich op en door het gezag der schryvers.”144 Doch hoe waren de 

gezaghebbendste schrijvers te identificeren? En wie moest ten slotte het eindoordeel vellen? 

Willems had de kloof tussen hem en Behaegel scherp geformuleerd toen hij in het Belgisch Museum 

een onderscheid had gemaakt tussen volkstaal en taal van de hogere standen, wat diepere 

uiteenlopende maatschappelijke visies veronderstelde. Willems kende de burgerij een 

voortrekkersrol toe in het ontwikkelen van de Vlaamse cultuur, uitgerekend omdat ze toegang 

had tot die wetenschappelijke taalstudies die hij zo centraal stelde. De ‘ontfransing’ moest zich top 

down langs de sociale ladder voltrekken.145 David kon vanwege zijn focus op literatuur en literaire 

taal deze oriëntering onderschrijven, wellicht met een wat uitgebreidere opvoedende rol voor 

priesters. Behaegel plaatste daarentegen het volk, bedoeld als lager en plattelandsvolk, in het hart 

van zijn gedachten, hoewel zeker niet uit emancipatorische overwegingen. Bij het lagere volk zag 

hij het geloof en dus ook de ziel van het Vlaamse volk het beste bewaard, juist vanwege de nauwe 

verbanden die de Kerk door de eeuwen heen met dat bevolkingsdeel had weten te behouden. Bij 

het volk en bij de clerus die het leidde was dus het Vlaams ook het zuiverste gebleven. Deze in de 

kern antiburgerlijke en antiwetenschappelijke nadruk op de volkstaal ging gepaard met de 

ontkenning van de bekende driehoek Vlaanderen-Brabant-Holland als historisch 

ontwikkelingspatroon van de Nederlandse literatuur. Behaegel stelde in feite een binnen-Vlaamse 

continuïteit voor: de “kanselwelsprekendheid” van prekenbundels en religieuze werkjes die David 

inhoudelijk maar niet stilistisch kon waarderen werd door Behaegel tot volwaardig model 

verheven. Vanwege het devotionele karakter ervan en het feit dat veel van die ‘kanselwelsprekers’ 
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geestelijken waren. Behaegels argument, bijvoorbeeld, voor het behouden van het lidwoord ‘den’ 

is wel typerend voor deze redenerig: “het [is] buiten kyf […], dat DEN menigvuldigmalen […] 

zich voordoet, in de Belgische schriften der zestiende en zeventiende eeuw.”146 De ‘traditionele’ 

spelling was de formele, zichtbare uiting van een historische traditie die in het Vlaamse volk en in 

het katholieke geloof haar pijlers had. De hand slaan aan de taal betekende dat die historische 

continuïteit in haar voortwerking verstoord zou worden en daarmee in feite de algehele orde der 

dingen. Het was een integralistische ‘taalkunde’ waarin taal onderworpen werd aan hogere 

extralinguïstische principes. 

Maar de willekeur van de commissieleden zag Behaegel ook in hun houding tegenover de 

Vlaamse dialecten. Hij laakte in 1837 in de eerste uitgave van zijn Verhandeling de 

oververtegenwoordiging van Oost-Vlaanderen in de commissie. De provincie was namelijk met 

maar liefst vijf leden – Bormans, destijds professor in Gent, D’Hulster, Willems, De Smet, 

Ledeganck - ietwat te prominent aanwezig.147 De twee andere leden – David en Verspreeuwen – 

vormden het Brabantse luik van de commissie, ook al had Willems in de tweede groep geteld 

kunnen worden aangezien hij van geboorte Brabants was. Hoe het ook zij, men was naar 

Behaegels mening enkele provincies aan het voortrekken. Een keuze die het tot stand brengen 

van een algemeen Vlaams, hetgeen men volgens het koninklijk besluit van 1836 op het oog moest 

hebben, duidelijk in gevaar bracht. Behaegel vond dat West-Vlaanderen ook adequaat 

vertegenwoordigd moest worden. De uitspraak van de West-Vlamingen in het bijzonder was in 

zijn – weliswaar West-Vlaamse – oren zo “zuyver en volkomen” dat ze meer aandacht verdiende 

van de opstellers van een goede Vlaamse schrijfwijze.148 Behaegel ontkende het West-Vlaams tot 

referentiemodel voor de uitspraak en de spelling in heel Vlaanderen te willen verheffen. Of het 

inderdaad zo was, is niet duidelijk op te maken. Maar de net genoemde aanprijzing van het West-

Vlaams lijkt eerder een unicum in Behaegels werk te zijn en behoorde inderdaad niet tot diens 

stokpaardjes. Het is dan ook eenvoudiger en tevens aannemelijker dat de West-Vlaamse priester 

in de vermeende ‘discriminatie’ van West-Vlaanderen slechts een nieuw argument – het zoveelste 

– had gevonden tegen de commissie. David en Willems zouden naar verluidt doelbewust een 

Brabantse en Oost-Vlaamse hegemonie beogen die Behaegel maar moeilijk de taal van het hele 

Vlaamse volk kon noemen.  

Dat was ongetwijfeld nogal overtrokken. Van een expliciete voorkeur voor Brabantse en 

Oost-Vlaamse dialecten is in Willems’ teksten geen spoor te vinden en Willems zelf had reeds in 

1824 in zijn Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde vermeld dat hij liever geen 

hoofdstad wilde aanwijzen voor het ‘Nederduits’ in België. Een paar regels eerder had hij er 

echter het volgende bij geschreven:  
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“[…] wy [zijn] er verre van te willen loochenen dat die [uitspraak] der Westvlamingen nog 

met weinige bastaerdwoorden is ontsierd. Doch dit is, zoo wy meenen, geen voldoende 

reden om daerom by hen alleen te rade te gaen, of om hunne uitspraek voor den 

éénigsten maetstaf aen te neemen, daer er, zeer waerschynelyk, voor deze 

onverbasterdheid oorzaken zyn aen te wyzen, die met de regeling van het Vlaemsch niets 

gemeen hebben, zoo als, onder andere, hunnen geringen omgang met vreemdelingen; 

Westvlaenderen een provincie zynde, die, minder dan de andere Belgische gewesten, van 

europeïsche reiswegen wordt doorsneden.”149 

 

Door het West-Vlaams te veel als referentie te willen gebruiken liep men het risico het 

Nederlands in Vlaanderen ongeschikt te maken als cultuurtaal. Dit zou Nederlandstalig België  

onvermijdelijk uitsluiten van het circuit van de Europese cultuur uit de omringende landen.  

Ook voor het andere geografische ‘uiterste’ van Vlaanderen – Limburg – toonde Willems 

enige reserve. In de tweede jaargang van het Belgisch Museum had hij op een bepaald moment 

schertsend willen vermelden dat ook Limburgers recht van spreken hadden in taalzaken.150 

Desondanks was het Limburgs door veel ‘pangermanisten’ als basis gekozen voor een potentiële 

toekomstige gezamenlijke taal van ‘Nederduitsers’ – Vlamingen en Nederlanders – en 

Plattdeutschen. Een zekere wil van de kant van de commissie om zich te onderscheiden van deze 

culturele stroming kan dus wel worden aangenomen. In zijn inleiding tot de handelingen van het 

Taalcongres van 1841 vond ook Snellaert dat de plannen van het Limburgs het “type van de 

algemeene spraek” te maken, onuitvoerbaar waren en bovendien tegen de “nationale gevoelens” 

van het volk indruisten.151 Van een afwijzing van West-Vlaams en Limburgs kan echter geenszins 

worden gesproken. Des te minder zal men in de werken van een Willems of een David een 

expliciete bevoorrechting van het Brabants of het Oost-Vlaams aantreffen. De vraag naar de 

invloed van het Brabants op de standaardisering van het Nederlands in België is echter wel een 

hachelijke kwestie, juist omdat een Brabants ‘particularisme’ onderhuids wel gevoeld werd, maar 

nooit een structureel en georganiseerd karakter gekregen heeft. De commissie ervan beschuldigen 

doelbewust bezig te zijn met het uitsluiten van bepaalde lokale invloeden, zoals Behaegel het 

deed, lijkt dan ook overdreven. Des te meer omdat in het desrochistenkamp ook veel Brabanders 

te tellen waren en het stelsel van Des Roches evenveel op de Brabantse uitspraak gebaseerd was 

als dat van Willems’ meester Terbruggen. Wel had Willems zich reeds in de jaren 1820 

onderscheidden door zijn verdediging van de esthetische en taalkundige waarde van de 

zeventiende- en achttiende-eeuwse Brabantse literatuur tegenover de voorstanders van slaafse 

navolging van het Hollandse model als De Vries en Wap.152 Men kan dan ook voorlopig 

concluderen dat de commissieleden hun eigen (onvermijdelijk regionaal gekleurd) taalgebruik als 

vanzelfsprekend beschouwden waardoor voornamelijk Brabant voorop kwam te staan en 

                                                         
149 Willems, Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke Provintien der Nederlanden 

(Antwerpen 1824) II, 303. 
150 Willems, ‘Over het schryven van de of den’, in: id., Verhandeling, op.cit., II, 345, voetnoot 1. 
151 Snellaert, Taelcongres, op.cit., 8-9. 
152 J. Weijermars, Stiefbroeders. De Zuid-Nederlandse literatuur en het literaire bedrijf in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 

(1814-1834). Proefschrift (Antwerpen 2012) 364-372. 
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automatisch de rol van juste milieu, van evenwichtspunt voor een algemeen Vlaams werd gezien.153 

En tegelijk als geschikte springplank voor een toenadering tot ‘Holland’, aangezien juist 

Antwerpen in de historische driehoek Vlaanderen-Brabant-Holland de schakel vormde tussen 

West-Vlaanderen - de wieg - en Holland - het in de negentiende eeuw nog steeds kloppende hart 

van het ‘Nederduits’. 

 

‘Onze fransche broeders’: de dubbele houding van de derochisten tegenover de Franstaligen 

De voorstanders van de toenadering tot ‘Holland’ vormden voor Behaegel en de andere 

‘particularisten’ een interne vijand die het voortbestaan van de Belgische “zeden, gebruyken en 

taelen” – en uiteindelijk van België zelf - op het spel zetten. Deze interne evenknie van ‘Holland’ 

was uiteraard gevormd door degenen die de taal van Nederland probeerden na te apen, de 

redactieleden van De Middelaer als eersten. Het tijdschrift was opgericht als onpartijdig forum 

voor allerhande bijdragen aan de discussie rond spelling en taal. In de praktijk was het in 

desrochistische ogen het slachtoffer geworden van de onmogelijkheid om de twee 

‘spellingspartijen’ met elkaar te laten stroken. Hetzij het voor Vlaanderen én België was hetzij 

voor Holland, een gulden middenweg bestond niet, klonk het in het Chronykje en de Protestant. De 

Middelaer was met zijn officieel evenwichtige boodschap even verleidelijk (en gevaarlijk) als een 

“madammeke” – door de afschaffing van het verschil tussen ‘de’ en ‘den’ wist men overigens 

even niet meer of een ‘middelaar’ nog altijd mannelijk was.154 

David en de zijnen kregen verder het verwijt dat ze niet hard genoeg optraden tegen de 

zo succesvolle liberale schrijvers die in het Antwerpse tijdschrift De Noordstar publiceerden, in het 

bijzonder Hendrik Conscience. Het blad was op zich al schadelijk vanwege de combinatie van 

Franse inhoud en Hollandse taal. Dezelfde netelige combinatie was in het overige werk van 

Conscience systematisch terug te vinden. Kritiek op Conscience was echter ook door De Middelaer 

geuit, het is al gezegd. Maar Consciences beslissing zijn roman ’t Wonderjaer inhoudelijk te 

reviseren om hem vanuit zedelijk oogpunt te verbeteren, was genoeg geweest om de auteur weer 

in de ogen van David in ere te herstellen. Bij de revisie van ’t Wonderjaer had Conscience 

overigens Van Hemel betrokken155, hetgeen voor de Leuvense professor voldoende garanties 

bood dat de operatie in goede banen geleid zou worden. De anticommissiebladen konden zich 

daarentegen hoegenaamd niet tevreden stellen met de aangekondigde kentering. De Protestant 

raadde zijn lezers aan romans hoe dan ook te vermijden. De gevolgen van romans voor het 

morele verderf van (vooral jonge) lezers was niet te overzien. Het Chronykje pakte de kwestie wat 

voorzichtiger aan, maar de boodschap bleef in de kern dezelfde. Het was op zich positief dat 

Conscience de katholieke kritiek op zijn werk serieus had genomen, maar zijn plannen leken nog 

onvoldoende. Zijn “verwyfde romantieke vertelseltjes”, waarmee hij zich als “eenen der 

verspryders van die noórdsche verlichting” had geprofileerd, moesten niet alleen inhoudelijk 

grondig aangepakt worden, maar eerst en voor alles taalkundig. Als Conscience geprezen wilde 

                                                         
153 Over Brabantse invloeden op het Belgisch-Nederlands, vgl. Wils, Honderd jaar, op.cit., I, 190, en G. Geerts, 

‘Brabant als centrum van de standaardtaalontwikkeling in Vlaanderen’, in: Forum der Letteren (1983) 55-63. 
154 ‘Eene Treur-klagt’, in: Belgisch Chronykje (1841) I, 257. 
155 Wils, David, op.cit., 117. 
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worden door de ‘echte’ katholieken en niet meer als “hollandsche schryver” bestempeld wilde 

worden, moest hij ook de commissiespelling laten varen.156 

Maar Conscience was slechts een van de mikpunten in een breder offensief dat de romans 

als stormram gebruikte. De algemene afwijzing van het nieuwe proza kwam namelijk niet zomaar 

uit de lucht vallen. De ‘particularisten’ plaatsten zich in het kielzog van een aantal brieven en 

verordeningen waarmee de Belgische bisschoppen de romans als gevaarlijk voor de ‘goede zeden’ 

hadden bestempeld. In 1842, in volle ‘spellingoorlog’, werd een vastenbrief uitgevaardigd 

waarmee Belgische katholieken gewaarschuwd werden voor het gevaar van “ligtveerdige en 

beuzelachtige schriften”. Herderlijke geschriften en vastenbrieven zouden zich in de 

daaropvolgende jaren opeenstapelen om romans en pers te veroordelen.157 Het risico van imitatie 

lag altijd op de loer. Onzedelijke boeken en liberale bladen, die overal te verkrijgen waren, 

konden ook katholieken op verkeerde ideeën brengen.158 Dat een deel van de bisschoppen op z’n 

minst aarzelde – Mgr. Delebecque van Gent - en soms zoals Mgr. Boussen van Brugge ronduit 

weigerde159 om de commissiespelling in hun seminaries in te voeren spreekt boekdelen over de 

samenhang tussen desrochisten en conservatieve vleugel van het episcopaat. 

Boussen was het meest expliciet in zijn afkeer van de commissiespelling. Hij had zich in 

Gent gevormd en had gesympathiseerd met de integralistische denkbeelden van De Broglie.160 

Toen hij in 1834 bisschop werd in het net heropgerichte bisdom Brugge aarzelde hij niet de 

desrochisten zijn steun te betuigen. Delebecque deelde Boussens vrees voor de ‘contaminatie’ 

van het Vlaamse volk met ‘Hollandse’ geschriften, maar was zich bewust dat de rest van het 

Belgische episcopaat niet ongenegen stond jegens de commissiespelling en probeerde zich te 

profileren als verzoeningsfiguur. Zo stelde hij in extremis in 1844 voor dat de commissiespelling 

aanvaardbaar kon zijn mits het gebruik van ‘y’ en van ‘den’ gehandhaafd werd. Boussen – 

kennelijk man van alles of niets - vond het niet voldoende.161 De Brugse bisschop, persoonlijk of 

via zijn vicaris-generaal Simonis, zette alle middelen in, van het uitoefenen van druk op leraren tot 

het weigeren van het imprimatur voor religieuze werken geschreven in de commissiespelling, 

teneinde van zijn diocees een bolwerk van geschreven traditionalisme te maken.162 In 1844, toen 

alles verloren leek (en was), legde hij alle bisschoppelijke colleges Des Roches als officiële spelling 

op. Pas na Boussens overlijden in 1849 zou hier onder diens opvolger mgr. Malou verandering in 

komen.163 

De negatieve houding tegenover Nederland en het ‘Hollands’ was in het 

anticommissiekamp hoe dan ook veel groter dan de afkeuring van het Frans als zodanig. Er moet 

namelijk niet vergeten worden dat de tegenstanders van de commissiespelling hun strijd als 

                                                         
156 ‘Drukpers. Noord-star – Conscience – Journ. De Br.’, in Belgisch Chronykje (1842) II, 207-213; [s.t.], in: Den 

Vaderlandslievenden Belg (1845) II, 101-102. 
157 H. Gaus, Pers, kerk en geschreven fictie. Groeiproblemen en conflicten in een democratiseringsproces (Gent 1836-1860) (Brugge 

1975) 99-102. 
158 ibid., 135. 
159 J. Geldhof, ‘West-Vlaanderen in de spellingsoorlog van 1841’, in: Biekorf (1959) LX, 339; Wils, Honderd jaar, op.cit., 

36. 
160 Geldhof, ‘West-Vlaanderen in de spellingsoorlog van 1841’, in: Biekorf (1960) LXI, 81. 
161 ibid., 339. 
162 ibid., 279-280. 
163 ibid., 340-343. 
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onderdeel zagen van een bredere Belgische strijd ter verdediging van de “eendragt” van 1830.164 

De desrochisten waren het ermee eens dat het Frans en de Franse literatuur tegengehouden 

moesten worden. Maar hun positie tegenover hun Franstalige medeburgers brengt een wat 

wisselender beeld aan het licht. F. Boon en de Vaderlandslievenden Belg kenden het Frans de status 

van nationale taal naast het Vlaams toe165 en gaven toe dat de mislukking van de taalpolitiek van 

Willem I niet alleen aan de verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders toe te schrijven was 

maar eveneens aan de aanwezigheid in de Zuidelijke Nederlanden van een consistente groep 

Franstaligen die niet zomaar over het hoofd kon worden gezien.166 Ook het Chronykje praatte 

ronduit van “onze fransche broeders” van wie Vlaanderen zich door de commissiespelling steeds 

meer zou verwijderen in tegenstelling tot die “eendragt” die de essentie zelf van 1830 was 

geweest.167  

De warme uitingen van broederschap werden toch op z’n minst gematigd door een reeks 

sterk kritische uitspraken die juist de Franstalige bladen als mikpunt hadden. Het Chronykje richtte 

zijn pijlen onder meer op het katholieke Journal de Bruxelles, dat te vaak ruimte zou geven aan 

politieke debatten die in Parijs plaatsvonden en op deze manier het patriottisme van zijn lezers en 

hun aandacht voor de interne belangen van het katholicisme zou afzwakken. Deze gevaren 

werden nog duidelijker belichaamd door een ander (liberaal) blad, de Eclaireur de Namur, dat in 

1841 voor het in beslag nemen van kerkelijke bezittingen pleitte als maatregel om de toenemende 

staatsschuld in te perken. Het blad was een “wolf met het-schaepen-vel” en typerend voor de 

mentaliteit van al diegenen die zich achter woorden als “Liberalismus, Progrès, etc.” schuilden 

om het antikatholieke programma van de Franse revolutionairen van 1789 ook in België door te 

zetten.168 

Dat de aanklachten van het Chronykje ook op een liberaal-katholiek blad als het Journal de 

Bruxelles gericht waren, levert eens te meer een bewijs van de eerder al aangestipte toenadering 

tussen ‘intransigenten’ en conservatieven. De eersten hadden zich na 1830 aangesloten bij de 

tweeden maar zorgden tegelijk voor een radicalisering van de conservatieven. Zo verwees het 

Chronykje graag naar de verschillen tussen katholieken en liberalen. Het feit dat de meeste 

liberalen zichzelf als katholieken definieerden nam voor het blad in 1842 niet weg dat er ook veel 

Belgen waren die zich liever alleen maar katholiek noemden: 

 

“Een aerdig man, bezig zynde met den Précurseur te leézen, zegde: «Wat is dat met die 

liberaele en Catholyke, wy zyn immers altemael Catholyk» - Het is zoo, den man heeft 

gelyk. […] Maer het blyft toch waer dat sommige zich dien naem geéven, en daerom 

moeten wy dit aengenomen woord dat de Catholyke menschen [,] in eenen goeden zin 

genomen, zich zeer wel konnen toeëygenen [,] […] bytyd gebruyken, […]”169 

 

                                                         
164 ‘Eene overeenstemming’, in: Belgisch Chronykje (1844) III, 156. 
165 Boon aan de “ministre des Travaux Publiques”, 19 januari 1841, handgeschreven brief aangetroffen in het exemplaar 

van de Waeren Belg van de Erfgoedbibliotheek Conscience in Antwerpen, met signatuur C 34462 [C4-201 f]. 
166 [s.t.], in: Den Vaderlandslievenden Belg (1845) II, 29. 
167 ‘Eene overeenstemming’, in: Belgisch Chronykje (1844) III 157. 
168 ‘Progrès’, in: Belgisch Chronykje (1842) II, 363-364. 
169 ‘Den Opregten Staetsman’, in: ibid., 295, noot 4; aanhalingstekens in het origineel. 
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In het artikel ‘Kiezingen’ verheugt de anonieme auteur zich over het goede resultaat van de 

katholieke kandidaten in Vlaanderen en in het bijzonder in Oost-Vlaanderen en Limburg. 

Tegelijkertijd betreurde hij de zegeviering van de liberalen in het Franstalige gedeelte van het 

land.170 Een paar alinea’s verder werd met zoveel woorden vermeld dat de Franstalige provincies 

een broeinest van bederf waren dat vooral door de pers gevoed werd, een standpunt dat de 

auteur overigens ook in het Luikse Journal historique met evidente zelfvoldoening had kunnen 

lezen.171 

Gelet op wat boven is gezegd over de uitingen van patriottische broederschap tegenover 

de Franstaligen, kunnen we concluderen dat deze aanvallen op de Waalse provincies in oorsprong 

uitingen van antiliberalisme waren die in sommige gevallen tot anti-Franse uitspraken leidden. 

“[…] le protestantisme comme instrument politique est vivace autour de nous […] et […] il fraternise sans peine 

aver le libéralisme pour spolier la réligion Catholique, corrompre la foi et la moralité du peuple et renverser toute 

autorité […]”, wist mgr. Boussen David in 1844 te waarschuwen.172 De anticommissiebladen 

onderhielden namelijk ook nauwe contacten met de (Franstalige en niet zelden ook 

verfransingsgezinde) ultramontaanse elite, zoals bewezen door de publicatie in 1845 in Den 

Vaderlandslievenden Belg van een brief van Louis de Robiano. In zijn schrijven stelde de “graef” de 

algemene kennis van het Frans bij alle Belgen voor als het beste middel ter bescherming tegen de 

gevaren van de “hollandsche letterkunde”. “Hoópen wy, dat dit werk de oogen zal openen aen 

die geéne, welke, gelyk het den zeer agtbaeren Heer de Foere zeer wel gezeyd heeft (van 

hoofdaenleyders spreékende), in hunne goede trouw bedroógen zyn”, zo concludeert Den 

Vaderlandslievenden Belg.173 Het is in het vorige hoofdstuk al duidelijk geworden dat Robiano geen 

hoge dunk had van het Vlaams, dat in zijn ogen niet eens de status van volwaardige taal bereikte. 

In 1840 had hij zich bijvoorbeeld als volgt uitgelaten: “Il ne faut pas chercher à détruire le flamand, mais 

il est du plus haut intérêt pour la Belgique que le français, la langue dominante y soit parlé davantage, et très bien 

parlé…”174 Het kan op het eerste gezicht paradoxaal lijken, maar het is in feite niet verwonderlijk 

dat Robiano makkelijk aansluiting en gehoor vond in ‘particularistische’ kringen waarin het 

Vlaams gekoesterd werd als taal voor het lagere volk en met een fors klerikale signatuur. Beider 

reactionaire verlangens naar rigide maatschappelijke klassenstructuren en controle van de clerus 

over het volk konden moeiteloos hand in hand gaan, over taalverschillen heen, in een 

gezamenlijke afkeer van het ‘liberaal-katholieke’ unionisme. 

Vanaf zijn eerste jaargang had het Chronykje niet toevallig aangekondigd de katholieke 

krachten in de politiek en de samenleving te willen steunen in hun strijd tegen “ultra-liberalen, 

                                                         
170 ‘Kiezingen’, in: ibid., 365; de verwijzing is naar de gemeenteraardsverkiezingen van 25 oktober 1842 waarbij de 

“klerikalen”, in de grotere steden, slechts in Brugge, Mechelen, Aalst, Lier en Kortrijk een meerderheid behaalden, 

terwijl Luik uit de bus kwam als koploper van de “antiklerikale” steden: de nieuwe raad telde er geen enkel katholiek 

lid op een totaal van zevenentwintig zetels, vgl. Witte, Politieke machtsstrijd in en om de voornaamste Belgische steden 1830-

1848 (Brussel 1973) II, 61-66. 
171 ‘Byvoegsel’, in: Belgisch Chronykje (1842) II, 373-376. 
172 J. Geldhof, ‘West-Vlaanderen in de spellingoorlog van 1841’, op.cit., 1959, LX, 345. 
173 ‘Graef de Robiano tot zyne landgenoóten’, in: Den Vaderlandslievenden Belg (1845) II, 91-92; het gaat hier om een 

letter die L. de Robiano reeds op 5 mei 1840 had geschreven, althans volgens een lezersbrief van 26 december 1841 

van een zeker “N… Catholieke Belg” verschenen in Den Tael- en Letterminnende Protestant (1842) 24. 
174 E. Gubin, Bruxelles au XIXe siècle : berceau d’un flamingantisme démocratique (1840-1873) (Brussel 1979) 151. 
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orangisten, republikaenen, francmaçons, etc.”.175 In deze strijd moest vooral de invloed van de 

Kerk op het platteland bewaard en uitgebreid worden: 

 

“Bygevolg als de liberaelen meester worden in de kamers dan zullen zy u zeggen – 

Pagters, gy hebt geen verstand genoeg, gy zyt te lomp om te komen kiezen, de menschen 

die in de stad woonen hebben meer verstand, zy zullen het wel zonder u gedaen krygen, 

blyft gy maer t’huys by uwe peêrden en koeyen, want van kiezen kent gy niets. Gelooft gy 

het landbouwers, gelooft gy het?”176 

 

Deze vermeende alliantie tussen vijanden van het katholicisme moest niet enkel electoraal 

worden bestreden, maar uiteraard ook in het parlement. De vrijheid van onderwijs was de vesting 

die koste wat kost verdedigd moest worden. De combinatie van protestantse propaganda uit 

Nederland en gelaïciseerd onderwijs naar Frans model vroeg volgens het Chronykje een besliste 

verdediging van de rol van de Kerk als beschermvrouwe van België, als geestelijke bescherming 

van zijn onafhankelijkheid en dan ook als geprivilegieerd gesprekspartner van de Belgische Staat. 

 

*** 

 

De spellingoorlog was veel meer dan een puur taalkundige strijd. Achter de keuze voor een 

toenadering tot de Nederlandse officiële spelling – die van Siegenbeek – of de handhaving van de 

‘Vlaamse’ spelling van Des Roches hielden zich in grote mate onverzoenbare visies op de 

verhouding tussen Vlaanderen, België en Nederland schuil. In het katholieke kamp kwamen diepe 

breuklijnen aan het licht die de liberalen onderling in een soortgelijke vorm niet kenden. Zowel 

de van oorsprong orangistische ‘taalminnars’ uit Gent als hun belgicistische compagnons uit 

Antwerpen stonden culturele toenadering tot het Noorden onomstreden voor. 

Anders lag de situatie bij de katholieken die verdeeld raakten in twee kampen langs de 

breuklijn tussen voorstanders van de commissiespelling en desrochisten, die in feite grotendeels 

een afspiegeling vormde van een andere intern-katholieke kloof, te weten die tussen unionistische 

liberaal-katholieken enerzijds en klerikale ultramontanen anderzijds. De Foere, Behaegel en Boon 

zagen hun strijd voor de spelling van Des Roches in feite als onderdeel van een radicaal 

programma ter oprichting van een christelijk theocratisch getint België waarin alle onzedelijke 

invloeden uit Frankrijk en Nederland, maar ook uit het Belgische liberalisme, buitengesloten 

moesten worden. Deze dubbele loyaliteit leidde tot een onduidelijke houding tegenover de 

Franstalige landgenoten. Deze werden dikwijls afgebeeld als gevaarlijk, goddeloos en liberaal, 

maar tevens benadrukte men wel dat de strijd voor de Vlaamse spelling en die voor de 

herkerstening van België, die door een aantal Franstalige edellieden aangevoerd werd, in de kern 

een en hetzelfde gevecht waren. Evident konden de ‘particularisten’ op een brede steun rekenen 

dan alleen enkele seminaries in West-Vlaanderen en Antwerpen. Sectoren van de geestelijkheid en 

van de adel keken met sympathie naar hun inspanningen. De angst, waar Willems en David 
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herhaaldelijk uiting aan gaven, de spellingoorlog - ondanks de goede filologische en historische 

argumenten - te verliezen, was kennelijk niet helemaal ongegrond. 

Het is aan de Leuvense universiteit en in het bijzonder in de kring rond David dat men 

een katholiek antwoord probeerde te formuleren op de campagne tegen de commissiespelling. 

David was overtuigd belgicistisch, maar het bestaan van België kon in zijn ogen alleen 

gewaarborgd worden door een sterke Vlaamse cultuur. Een heropleving van de Vlaamse taal en 

literatuur was dan ook dringend nodig en daartoe was David zich bewust van het belang van 

samenwerking met Nederland. Zijn reizen naar Amsterdam, zijn bewondering voor Bilderdijk, 

zijn correspondentie met Jozef A. Alberdingk Thijm en de promotie van De Middelaer tot in de 

katholieke streken van Nederland zijn duidelijke voorbeelden van Davids openheid tegenover de 

noorderburen. Zijn inspanningen voor het ‘Nederduits’ in eigen land konden echter maar 

moeilijk tot stand komen zonder de welwillende houding waar onder meer rector De Ram en 

aartsbisschop Sleeckx hem blijk van gaven. David kan dus tevens als exponent worden gezien van 

de (grotendeels Franstalige) liberaal-katholieke kringen, die een van de drijvende krachten achter 

het unionisme waren. Ook voor de ‘antiparticularisten’ kreeg de spellingoorlog naast een Vlaamse 

signatuur ook een duidelijk Belgisch stempel. 

België was het heersende identificatiekader in de jaren 1830 en 1840. Ook de 

spellingoorlog werd in beide kampen met expliciet belgicistische motieven uitgevochten. Er werd 

aansluiting gezocht bij al bestaande landelijke politieke stromingen, hetgeen het mogelijk maakt 

de spellingoorlog ook als een weerspiegeling van Belgische bredere contrasten te zien. De kloof 

tussen liberaal-katholieken en ultramontanen, die ook onder het episcopaat zichtbaar was, 

produceerde binnen de ontluikende katholieke Vlaamse Beweging gelijkaardige en even diepe 

tegenstellingen. De echte strijd ging om de ziel van België, de ‘oorlog’ om de Vlaamse taal was er 

slechts een slagveld van. 



118 

 



119 

 

III 

Geloof in de Taal 

Jozef A. Alberdingk Thijm tussen Groot-Nederlands ideaal  
en inculturatie van de Nederlandse katholieken 

 
In 1848 verscheen in De Spektator. Kritisch en Historiesch Kunstblad een artikel van de 

achtentwintigjarige Jozephus Albertus Alberdingk Thijm getiteld ‘Vlaamsch-Belgiën en Noord-

Nederland’. Het stuk was bedoeld als overzicht van de culturele en maatschappelijke 

ontwikkelingen bij de zuiderburen in de voorafgaande maanden. Thijm nam in België een soort 

culturele renaissance waar en constateerde dat er een toenemend aantal brochures over allerlei 

vraagstukken het licht zag waarvan de inhoudelijke en stilistische kwaliteit zienderogen groeide. 

De focus van de auteur lag vooral bij de literatuur en de Nederlandstalige uitingen hiervan. Gent, 

Antwerpen, Luik en Leuven waren bruisende intellectuele centra aan het worden waar taal, 

letteren en geschiedenis steeds meer gecultiveerd werden, ook in het Nederlands. Helaas 

interesseerde dit de Nederlanders erg weinig, hoewel ze in feite alleen maar een voorbeeld 

konden nemen aan het Zuiden.1 Een jaar later zou Thijm in hetzelfde blad – onder de 

pseudoniem Pauwels Foreestier - een open brief publiceren waarin hij uiting gaf aan zijn “ernstige 

overtuiging, dat onze Letterkunde in het thands doorlopend wordend tijdperk, eene nieuwe fase 

van haar bestaan heeft aangevangen.” Wat hij hier precies mee bedoelde legde hij enkele regels 

later uit. De hoop was een “totale eenwording van Noord-Nederland en Vlaamsch-België in de 

Letteren” te bereiken.2 

Het motief van België als model voor Nederland was niet nieuw, maar in tegenstelling tot 

Le Sage ten Broek klonken hier toch nieuwe noten doorheen. Het begrip Vlaanderen als 

Nederlandstalig België had ook in Nederland zijn intrede gedaan en het accent lag nu duidelijk op 

de culturele samenwerking tussen dit deel van België en ‘Noord-Nederland’, in het bijzonder op 

het gebied van de letterkunde. De positie van Thijm geeft ook een staaltje van de veranderingen 

die in katholiek Nederland aan de gang waren in de jaren 1840. Het komt erop neer dat een 

jongere generatie katholieken in die jaren op het podium van het Nederlandse openbare leven 

trad en nieuwe ideeën en strategieën probeerde te ontwikkelen om het katholicisme een 

volwaardige plaats binnen de Nederlandse samenleving te geven. En in deze wereldvisie kregen 

ook de Zuidelijke Nederlanden een specifieke positie. 

 

De emancipatie van de katholieke pers : van apologie tot wetenschap 

Op 17 juni 1845 verscheen in Den Bosch het eerste nummer van De Tijd, onder leiding van de 

jonge priester Judocus A. Smits. Het blad moest een katholiek orgaan worden waarin de 

katholieke grieven, die bij de geringe grondwetsherziening van 1840 over het hoofd waren gezien, 

sterker zouden klinken. Het idee was niet nieuw. Le Sage had het in 1822 ook geprobeerd, maar 
                                                         
1 J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vlaamsch-Belgiën en Noord-Nederland’, in: De Spektator. Kritiesch en Historiesch Kunstblad 

(1848) VIII, 261-269; oorspronkelijk, bij oprichting eind 1842, heette het blad De Spectator van Tooneel, Concerten en 

Kunst, vgl. P. van Rijswijck, Fiksche lui. De Spektator van J.A. Alberdingk Thijm (Zutphen 2009) 17. 
2 ‘Aankondigingen – Epistolaire mededeling van Pauwels Foreestier’, in: De Spektator (1850) IX, 386-392. 
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had toen weinig bijval gekregen en het blad Noord-Nederlandsche Courant snel moeten opgeven. 

Sinds 1829 verscheen in Brabant ook de officieel onpartijdige Noord-Brabander, maar in de jaren 

1840 gold die nog steeds als een regionaal blad.3 Smits was hoofdredacteur van De Noord-

Brabander maar moest in 1844 opstappen vanwege zijn open antiregeringstoon die bij de Noord-

Brabantse kerkvoogden niet bepaald in goede aarde was gevallen. Het jaar daarop besloot hij dan 

ook een eigen blad op te richten dat als nadrukkelijk Nederlandse krant de stem van de 

katholieken ook in Holland deed klinken: “Wij zijn katholiek. […] Maar wij zijn ook burgers van 

den staat; […].” Een constitutioneel blad dat katholiek wilde zijn zonder “journal ecclésiastique” 

te hoeven te worden.4  

En juist in het Westen, de andere grote katholieke pool van Nederland5, was het een en 

ander in beweging gekomen. De invloed van het liberale Algemeen Handelsblad, dat ook bij de 

katholieke middenstand gelezen werd, wekte in katholieke kringen steeds meer zorgen. Menigeen 

– om te beginnen, onder de lagere clerus - wenste ook in Holland de oprichting van een eigen 

blad. Toen De Tijd heel snel in financiële problemen raakte en Smits er steeds meer van overtuigd 

werd dat een krant uit Brabant toch geen nationale allure kon krijgen, waren de omstandigheden 

rijp om de redactie van De Tijd dankzij nieuwe financierders naar de hoofdstad te verhuizen. Het 

blad bleef onder leiding van Smits en kon met onveranderde naam door. Het eerste Amsterdamse 

nummer kwam op 2 juli 1846 van de pers. Tot diep in de twintigste eeuw zou De Tijd het podium 

blijven van waaruit de actualiteit in een katholiek perspectief beschreven werd.6 

Maar nog meer dan de grondwetsherziening van 1840, ondanks de invoering van een 

beperkte vorm van ministeriële verantwoordelijkheid7, betekende de mislukking van nieuwe 

onderhandelingen tussen de regering van de nieuwe koning Willem II en de Heilige Stoel in 1841 

om het concordaat van 1827 nieuw leven in te blazen een zware klap voor veel katholieken. Op 

een louter diplomatieke regeling van de positie en de zaken van de Katholieke Kerk in Nederland 

viel niet meer te hopen. De interesse van Hollandse katholieke kringen voor De Tijd is op zich 

reeds als een reactie op deze gang van zaken op te vatten. De stem van het katholicisme moest 

krachtiger luiden en een dagblad kon een geweldige klaroen worden. Product van dit klimaat was 

ook het maandblad De Katholiek, dat in 1842 werd opgericht na een mislukte aftrap in 1838 met 

de naam Godsdienstig, geschied- en letterkundig tijdschrift voor Roomsch-Katholijken. Achter het initiatief zat 

de toen nog jonge seminarist Franciscus J. van Vree, later, vanaf 1853, bisschop van Haarlem.8  

Van Vree stond niet alleen aan de wieg van deze nieuwe publicatie maar opereerde in 

samenwerking met enkele collega-leraren aan het seminarie van Warmond, in het bijzonder 

Cornelis Broere.9 Zowel Broere als Van Vree hadden zich kort daarvoor onderscheiden, naast 

Van Bommel, door hun optreden tegen Siegenbeek in de brochureoorlog rond de 

onderwijskwestie. Daarmee en nog duidelijker met De Katholiek trad een nieuwe generatie 

katholieken definitief voor het voetlicht. Ze verafschuwden de polemiek à la Le Sage niet, maar 

wensten het debat tegelijkertijd op een hoger niveau te brengen. Doel van de redactie van De 

                                                         
3 N. Schrama, Dagblad De Tijd 1845-1974 (Nijmegen 1996) 21-22. 
4 Peijnenburg, Judocus Smits en zijn Tijd (Amsterdam 1976) 37-53. 
5 Bornewasser, “De Nederlandse katholieken”, op.cit., 266. 
6 Schrama, op.cit., 22-34. 
7 P.L.G. van Velzen, De ongekende ministeriële verantwoordelijkheid, theorie en praktijk 1813-1840 (Nijmegen 2005) 466-474. 
8 Voets, Een man uit één stuk, op.cit., 26. 
9 ibid., 37-38. 
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Katholiek was dan ook artikelen te publiceren die zich onderscheidden door hun 

wetenschappelijke karakter, hoewel het blad ook een niet gespecialiseerd publiek moest weten te 

bereiken: 

 

“Tot heden was, in de katholieke tijdschriften van ons land, eene wetenschappelijke 

behandeling der onderwerpen zeldzaam; de Katholiek onderneemt, volgens veler 

verlangen, tot aanvulling van deze leegte het zijne bij te dragen; dan, het grootere deel van 

het lezend publiek is niet op de hoogte om wetenschappelijk gestelde artikelen te vatten, 

en stelt daarom ook geen belang in de recensie van geleerde werken, vooral zoo zij in 

eene vreemde taal geschreven zijn; maar reeds in zijn prospectus heeft de Katholiek 

gezegd, dat men zich niet altijd op eene streng wetenschappelijke en minder vrije behandeling moet 

verwachten. Hij wil in ieder nummer ook lectuur leveren voor allen, die men onder de 

beschaafden mag rekenen, schoon zij geene geleerde opleiding genoten hebben.”10 

In de jaren 1842-1846 werden de pagina’s van De Katholiek onder meer gevuld met een lange 

reeks gedetailleerde artikelen over de toestand van het onderwijs in Nederland vanaf de 

Reformatie. Daarnaast werden veel inspanningen gewijd aan de revisie van de geschiedenis van 

de zestiende eeuw. Al in het eerste nummer van het tijdschrift werd gesproken van de ‘kruistocht’ 

van de protestanten tegen de katholieken. Vooral Cornelis Broere zette de toon aan in het 

antiprotestantisme van De Katholiek. Het is geen toeval dat het eerste stuk van zijn reeks over ‘De 

toestand van het Protestantisme’ ook het openingsartikel van het eerste nummer van het blad 

werd – bij wijze van prospectus.11 

De nieuwe generatie geëngageerde geestelijken die in de redactie van De Katholiek zat, liet 

zich verder beïnvloeden door de ontwikkelingen in de omringende landen. Grote aandacht werd, 

vooral vanaf de jaren 1850, aan theologie besteed. De Revue Catholique, die in de loop der jaren het 

officiële orgaan werd van de Leuvense universiteit, en van de theologische faculteit in het 

bijzonder, groeide uit tot een belangrijk referentiepunt voor het Nederlandse katholicisme, mede 

vanwege het gebrek aan eigen wetenschappelijke fora in reactie waarop De Katholiek juist 

opgericht was. Niet alleen besteedde De Katholiek er zelf aandacht aan door het Leuvense 

tijdschrift te recenseren en daaruit te citeren, maar ook de Revue bevatte regelmatig stukken over 

de situatie van de katholieken in Nederland. Over het geringe aantal katholieken in de openbare 

ambten, een van de stokpaardjes van De Tijd, de onderwijskwestie en de discussies rond de 

godsdienstvrijheid werden de lezers meermaals geïnformeerd.12 

Interessant voor het aanvullende spanningsveld dat het veronderstelt, is ook het 

overlijdensbericht van Van Bommel in 1852. Hij werd er geportretteerd als een van de vurigste 

strijders voor de vrijheid van de Kerk eerst in het Verenigd Koninkrijk en na 1830 in België, land 

dat enigszins zijn ‘tweede vaderland’ was geworden. Ook zijn invloed bij de heropening van de 

Leuvense universiteit in 1834-1836 bleef niet onvermeld. Maar het was vooral Van Bommels 

‘dubbele nationaliteit’ die de anonieme schrijver van De Katholiek aansprak. Hij was als 

Nederlander geboren en was Belg geworden en had de inmenging van de overheid in kerkelijke 

                                                         
10 De Katholiek. Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift (1842) I, 142. 
11 ibid., 1-27. 
12 Vgl. onder meer de Revue Catholique. Recueil Religieux, Philosophique, Scientifique, Historique et Littéraire (1848-1849) VI, 

287-288, 387-288, 665. 



122 

 

zaken voortdurend bestreden: Van Bommel had in de Lage Landen meer dan wie dan ook de 

universele macht van de Kerk belichaamd waarop geen enkele nationale vorst de handen mocht 

hopen te leggen.13 

Tussen de regels van deze ultramontaanse belijdenis door ziet men in de bewondering 

voor Van Bommels werk in Luik het bekende beeld opdoemen van ‘België als model voor de 

Nederlandse katholieken’. En ongetwijfeld deelden ook de Hollandse katholieken, net als Le Sage 

vanuit Noord-Brabant, een sterke bewondering voor de positie en de vrijheid van de Kerk bij de 

zuiderburen. Dat Broere, als oud leerling van Van Bommel, in een menaissistische geest was 

opgeleid is eerder al ter sprake gekomen. De thèse-hypothèse-oplossing werd ook in Nederland 

gretig omarmd. Het is juist met dit ideologische gereedschap dat de groep rond De Katholiek en 

een nieuwe generatie leken, onder wie Thijm, een rol probeerden te spelen in het identiteitsdebat 

dat Nederland animeerde in de jaren 1840.  

Met het vredesakkoord met België en het einde van het centralistische ‘Willem I-systeem’ 

werd een proces van herdefinitie van de nationale identiteit aangezwengeld dat in rap tempo 

uitmondde in een debat over een nieuwe, grondigere grondwetsherziening. Twee kampen 

domineerden het politieke leven in die jaren. De liberalen waren voorstanders van een 

verregaande hervorming. Daarin – naast de dominerende inwerking van de juridische opvattingen 

van hun leider, Johan R. Thorbecke, en enige continuïteit met de voorafgaande 

grondwetswijzigingen – werd ook een zekere invloed van de ‘Belgische vrijheden’ waargenomen. 

Onder meer stelde Thorbecke directe verkiezingen voor die het mogelijk zouden maken voor de 

bourgeoisie om een leiderschapsrol te spelen in de ‘herontwaking’ van Nederland.14 Een 

conservatieve vleugel, waarin ook een gematigd liberaal element plaats had – notabelen en 

ministers als Van Hall en Donker Curtius –, onderschreef in principe veel van de voorstellen van 

Thorbecke, maar bleef tegen directe verkiezingen en gaf zijn voorkeur aan een kiesstelsel met 

trappen dat een aantal oligarchisch-aristocratische trekken van het bestaande politiek systeem in 

stand moest houden. Bovendien achtten ze de sanering van de overheidsfinanciën prioritair 

boven nieuwe grondwetswijzigingen.15 Het getouwtrek rond de nieuwe grondwet en de 

wispelturigheid van Willem II zijn in de bestaande literatuur reeds uitgebreid onder de loep 

genomen.  

Dat de liberale oppositie van Thorbecke in 1848 toch de overhand kreeg had veelal te 

maken met de verslechtering van de economische situatie van het land gecombineerd met het 

sociale oproer dat in dat beruchte ‘revolutiejaar’ heel Europa op zijn grondvesten deed schudden. 

Toen de revoltes in Parijs zich naar de omringende landen schenen uit te breiden, raakten Willem 

II en een deel van de regerende elite, onder meer Van Hall, ervan overtuigd dat een hervorming 

“in ruimere zin” ondertussen onontbeerlijk was geworden. Deze “sprong naar links” resulteerde 

in de benoeming van een commissie onder leiding van Thorbecke die de nieuwe grondwet 

opstelde. Niet alle liberale desiderata werden goedgekeurd. Het ‘illiberale’ dagbladzegel zou 

bijvoorbeeld pas in 1869 verdwijnen.16 Maar in de definitieve tekst kon men al de hoofdlijnen van 

                                                         
13 De Katholiek (1852) XXI, 275-298. 
14 Boogman, Rondom 1848, op.cit., 30, 42-43; N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 

1750-1900 (Amsterdam 2004) 478-480. 
15 Boogman, Rondom 1848, op.cit., 29-30, 42-43; Van Sas, De metamorfose, op.cit., 475. 
16 Lankhorst, ‘Tussen commercie en apostolaat’, op.cit., 39. 
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Thorbeckes gedachtegoed terugvinden.17 Hoewel ze idealiter meer affiniteit had met het 

conservatisme, had de katholieke publieke opinie heel snel haar sympathie laten blijken voor het 

project van Thorbecke, voornamelijk vanwege de kerkelijke vrijheid die dat project mogelijk 

maakte.18 Dat veel katholieken bereid waren het liberale Handelsblad in handen te nemen was dan 

ook niet helemaal bij gebrek aan beter. Net als in België kan men ook voor Nederland het etiket 

‘liberaal-katholiek’ beter met een korrel zout nemen. In de jaren 1840 werd de bekende 

geuzennaam ‘papo-thorbeckianen’ gesmeed. Recentelijk heeft Van den Berg voor ‘constitutioneel 

katholieken’ (en voor latere jaren, ‘constitutioneel ultramontanen’) gekozen. De blik naar Rome 

werd namelijk gecombineerd met een politiek discours op nationaal niveau waarmee de 

katholieken zich de rol toe-eigenden van (mede)beschermers van de grondwettelijke vrijheden. 

Net als in België werd de vrijheid van godsdienst als het referentiepunt gezien om de 

daadwerkelijke toepassing van alle andere vrijheden te meten. Maar anders dan bij de 

zuiderburen, waar de katholieken toch de meerderheid van de bevolking uitmaakten, raakten de 

katholieken in Nederland nooit verdeeld over de vraag of de staat en de Katholieke Kerk een 

geprivilegieerde verhouding moesten onderhouden. Door de religieus pluralistische bevolking en 

de prestigepositie van het protestantisme zou dit klaarblijkelijk geen realistische optie zijn 

geweest. Van den Bergs keuze voor ‘constitutioneel ultramontaan’ is dan ook gekomen in reactie 

op Viaenes onderscheid tussen ‘transigenten’ en ‘intransigenten’ dat Belgische interne breuklijnen 

aanduidt die niet in dezelfde vorm op het Nederlandse geval toegepast kunnen worden.19 

Bovendien misten de Nederlandse katholieken enige oorspronkelijkheid op kerkelijk en 

staatsrechtelijk vlak. Hun toenadering tot Thorbecke was grotendeels tactisch van aard met het 

doel grotere onafhankelijkheid voor de Kerk en indien mogelijk in het onderwijs te verkrijgen. Ze 

kunnen echter ook niet van totaal immobilisme worden beschuldigd. In tegenstelling tot een Le 

Sage ten Broek, die in lijn met de conservatieve gedachte vond dat het initiatief tot 

grondwetswijziging volledig van de koning moest uitgaan, veronderstelde de toenadering van 

liberalen en katholieken een verschuiving ten voordele van parlementaire acties.20 Na 1848 leidde 

het constitutionalisme van de katholieken tot systematische electorale samenwerking met de 

thorbeckianen. Als gevolg hiervan trad in 1849 de eerste regering-Thorbecke aan die 

onderscheidde zich al vlug door haar hervormingsgezinde inspanningen – de gemeente- en de 

provinciewetten, onder meer. De ‘papo-thorbeckiaanse’ alliantie resulteerde echter niet direct in 

een toename van het aantal katholieken in het parlement. Terwijl de katholieken hun stemmen 

welwillend op liberale kandidaten uitbrachten, gebeurde hetzelfde doorgaans niet in de districten 

waar de liberalen andersom katholieke kandidaten steunden.21 Antikatholieke gevoelens waren 

nog even sterk als in de voorafgaande decennia, en kennelijk niet alleen in conservatief-

protestantse kringen. Deze gevoelens kwamen in politiek wantrouwen tot uiting maar eveneens in 

‘antipapistisch’ straatoproer, herhaaldelijk in de jaren 1840 en opnieuw in 1853. De zogenaamde 

Aprilbeweging van dat jaar barstte los nadat de Heilige Stoel, officieel zonder medewerking van 

de regering, had aangekondigd de kerkelijke hiërarchie in het land te willen herstellen en 

                                                         
17 Boogman, Rondom 1848, op.cit., 50-56; vgl. ook Kossmann, De Lage Landen, op.cit., I, 164-167. 
18 Boogman, Rondom 1848, op.cit., 57. 
19 Van den Berg, In vrijheid gebonden, op.cit., 513-514. 
20 Kossmann, De Lage Landen, op.cit., I, 161. 
21 Boogman, Rondom 1848, op.cit., 73-74. 
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bisschoppelijke zetels besloot te vestigen in Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Breda, Roermond en 

vooral Utrecht – van oudsher een protestants symbool.22 

Door de Aprilbeweging moest Thorbecke uiteindelijk aftreden, maar de verworvenheden 

die onder zijn leiding waren bereikt werden niet meer ter discussie gesteld. De katholieken bleven 

voorlopig nog ondervertegenwoordigd in de politiek, maar cultureel en maatschappelijk gezien 

genoten ze een toenemende zichtbaarheid, die de strijdlustigheid waar de oprichting van De 

Katholiek en De Tijd een voorbeeld van waren, alleen maar versterkte. De sterk antiprotestantse 

geluiden werden nadrukkelijk gekoppeld aan een recuperatie van de middeleeuwen, die werden 

toegeëigend als katholiek tijdperk bij uitstek. Ook op dit front kan men van een Franse 

traditionalistische invloed spreken. Maar even belangrijk was de impact van de berichten over de 

moeilijke relatie tussen kerkelijke hiërarchieën en Pruisische regering bij de oosterburen en de 

herontdekking van de gotische architectuur en de middeleeuwse cultuur niet alleen in Duitsland 

maar ook in Engeland en Frankrijk. In het artikel Terug naar het oude, 1542-1842, verschenen in 

1843, toonde De Katholiek zich op de hoogte van de debatten rond architectuur en liturgie die 

buiten Nederland werden gevoerd, onder andere rond de constructie van de Dom van Keulen. 

Het idee van de middeleeuwen als referentiepunt voor de christelijke regeneratie van de 

samenleving in de negentiende eeuw was in de kiem al door Le Sage ten Broek overgenomen 

(maar nooit echt ontwikkeld). Broere, die De Maistres werken goed kende, hamerde op het 

argument van de middeleeuwen als model van co-existentie van Kerk en wereld. Dit resulteerde 

in een versterking van de polarisering tussen de middeleeuwen aan de ene kant en het 

protestantisme en de verlichting aan de andere kant, te weten tussen een periode waarin de Kerk 

een centrale rol speelde en een tijdperk waarin de autonomie van het individu zegevierde. De 

Katholiek besteedde weliswaar als eerste blad in katholiek Nederland ruime aandacht aan taal en 

letterkunde, maar de redactie, die bijna volledig uit geestelijken bestond, hield vast aan het idee 

van de leidinggevende rol van de hiërarchieën en de ondergeschikte positie van de leken. Het was 

grotendeels een preek voor eigen parochie. Een leidinggevende rol spelen niet enkel tegenover 

het katholieke bevolkingsdeel maar voor de hele samenleving was onrealistisch en moest in het 

religieus veelvormig Nederland een onbereikbaar ideaal blijven. De Katholiek werd niet toevallig 

vooral in katholieke kringen gelezen en slaagde er niet in – doelbewust, kan men zeggen, juist 

mede door die strijdlustige antiprotestantse houding - de stem van de katholieken voor álle 

Nederlanders te worden. 

Verhelderend in dit opzicht is ook de houding van De Katholiek tegenover de zogenaamde 

‘katholieke literatuur’. De strijd rond de processie van het Mirakel van Amsterdam, waarvan in 

1845 het vijfhonderdste herdenkingsjaar werd gevierd, helpt ons een beeld te vormen van de 

opvattingen rond literatuur die toentertijd gangbaar waren in katholieke kringen. In 1845 

verschenen in De Katholiek drie stukken die bedoeld waren als wetenschappelijk bewijs van de 

echtheid van het verhaal van het Mirakel.23 Naast de veertiende-eeuwse bronnen - in het 

bijzonder het gedicht Van den Sacremente van Amsterdam van Willem van Hildegaersberch, waarvan 

pastoor A.J. Pluym, hoogleraar in Warmond, in datzelfde jaar een uitgave verzorgde24 - werd de 

lof van Vondel gezongen. Hij werd geprezen als laatste ‘katholieke dichter’ in Nederland die zich 

                                                         
22 ibid., 38-39, 126-127. 
23 De Katholiek (1844) VI, 265-279; ibid. (1845) VII, 180-214; ibid. (1845) VIII, 265-279. 
24 W. van Hildegaersberch, Van den sacrament van Aemsterdam. Met eenige aanteekeningen door A.J. Pluym (’s-Gravenhage 
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met zijn Gedichten bij het derde eeuwgetij van het mirakel te Amsterdam met het onderwerp bezig had 

gehouden. De focus lag eerder op het religieuze karakter van het thema dan op de literaire 

bewerking ervan. Bij de herdenking van 1845 was het namelijk zaak de cultuurhistorische 

interesse voor de feiten van vijfhonderd jaar eerder aan te wakkeren en tevens, met het oog op de 

toekomst, de deelname aan de vereringpraktijken te vergroten.25 Aan de ene kant werd Pluyms 

werk naar voren geschoven als model van vruchtbare combinatie van ultramontaanse ijver en 

historisch-wetenschappelijke studie van het verleden. Een model dat De Katholiek zelf zich 

voornam te volgen. Aan de andere kant werd de stroom aan min of meer wetenschappelijke 

literatuur die in 1845 het licht zag, ingezet om van de herdenking van het Amsterdamse Mirakel 

een landelijke (jaarlijks terugkerende) gebeurtenis te maken.26 De onderneming lukte, mede 

dankzij een reeks aanvallen van protestantse organen die de rijen van de katholieke publieke 

opinie deed sluiten. De Stille Omgang heeft Raedts onlangs bestempeld als “de meeste geslaagde 

poging om op grond van middeleeuwse gegevens de katholieke identiteit in nationale context 

vorm te geven”.27 Dit mengsel van opvoeding en mobilisering – of sterker, opvoeding door 

mobilisering -  werd ook op de definitie van ‘katholieke literatuur’ toegepast. De Katholiek 

bedoelde daarmee literaire productie die religieuze onderwerpen expliciet centraal stelde en een 

devotionele insteek moest ondersteunen met het inzetten van historische bronnen. Deze 

opvattingen bleven niet beperkt tot Vondel en Van Hildegaersberch. Ze vormden de richtlijnen 

waarmee De Katholiek ook de eigentijdse literatuur recenseerde. Zo gaf het blad in 1856 een deels 

onwelwillende recensie uit van de jonge arts en historicus Willem J.F. Nuyens’ (historiserende) 

gedichtenbundel De laatste dochter der Hohenstaufen. Te realistische taferelen, een te sterke weergave 

van het hartstochtelijke taalgebruik van de personnages, een rijmschema dat als te innovatief (en 

vooral als niet Bilderdijkiaans) overkwam werden als weinig christelijke elementen en dus als 

grote hinderpalen voor de aanprijzing van het werk van Nuyens gezien.28 De verwijzing naar 

Bilderdijk springt in het oog daar ze toch enige afstand laat zien tussen Le Sage, die zich alleen 

maar op de inhoud van geschreven werken richtte en literatuur zo goed als synoniem van 

hagiografie interpreteerde, en De Katholiek, die daarentegen niet helemaal ongevoelig scheen te 

zijn voor stilistische preoccupaties, hoewel hij toch nog aan een strakke classicistische vorm 

vasthield, tegenover de romantische poëticale opvattingen. 

Op basis van deze opvattingen over religieus geïnspireerde literatuur kon De Katholiek de 

publicatie waarderen van enkele fragmenten van de middeleeuwse tekst Den Hêiland die de 

Brusselse rechter Victor H. Delecourt - met zijn Vlaamse nom de plume Van den Hove - had 

verzorgd. De recensie verscheen in 1852 en prees de taalkundige analyse van Delecourt, maar zijn 

werk werd nog sterker aangeraden vanwege de religieuze inhoud van de tekst.29 Een zekere graad 

van autonomie voor de literaire, filologische en wetenschappelijke praktijk werd wel erkend, mits 

er geen tekort werd gedaan aan de overkoepelende rol van het geloof en de Kerk. Hetzelfde bleek 

ook van toepassing op de uitgave van traditionele volks- en kerstliederen door het Comité Flamand 

                                                         
25 P.J. Margry, ‘Inleiding’, in: id. (red.), Goede en slechte tijden: het Amsterdamse Mirakel van Sacrament in historisch perspectief 

(Aerdenhout 1995) 7. 
26 Raedts, ‘Vier pleidooien voor het Mirakel’, in: ibid., 56-58. 
27 id., De ontdekking, op.cit., 260. 
28 De Katholiek (1856) XXIX, 236-249; het rijmen van ‘helden’ met ‘ontwelde’ e.d. en van ei met ij of y werd in het 

bijzonder afgekeurd, vgl. ibid., 242. 
29 ibid. (1852) XXII, 377-394. 
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de France van Ch. Edmond H. de Coussemaker. Dat vele kerstliederen met ongeveer dezelfde 

tekst in 1856 ook door J.A. Alberdingk Thijm30 uitgegeven werden - in dit geval met een hogere 

kwaliteit, vermeldde De Katholiek – werd als een duidelijk teken geïnterpreteerd van de 

gemeenschap van tradities en geloof tussen Vlamingen, ook in Frans-Vlaanderen, en 

Nederlanders.31  

De Katholiek had in 1842 ook De Middelaer besproken. Het werd een lovende recensie: het 

blad werd de Nederlandse katholieken zonder meer aangeraden. De taal was de afspiegeling van 

de ‘zeden’ en het was dan ook zaak een Nederlandse katholieke literatuur vorm te geven waar 

Nederlanders en Vlamingen aan samenwerkten. De Katholiek bleef het vaandel van het Groot-

Nederlands katholiek front hoog houden. Het kan echter niet gezegd worden dat dit een van de 

stokpaardjes van De Katholiek werd. Het sprak regelmatig van een “Nederlandsche natie” en van 

een “Nederlandsch volk”. Hiermee werden doorgaans het Koninkrijk der Nederlanden en zijn 

bevolking bedoeld. In 1852 verscheen een stuk over de positie van de Kerk in drie kleine 

“verbrokkelende” landen: België, Zwitserland en het Koninkrijk van Sardinië.32 België werd er 

voorgesteld als het beste land in Europa voor de vrijheden die aan de Kerk en de katholieke 

bevolking toegekend waren, een voorbeeld voor de omringende landen. Net als bij Le Sage ten 

Broek kreeg België een modelrol, maar zonder dat er verder iets werd vermeld over de mogelijke 

invloed die uit Vlaanderen kon komen op het gebied van letteren en kunsten. Sterker nog, er kan 

zelfs worden gesproken van een zekere ambiguïteit tegenover de Vlaamse ‘zeden’. In 1854 werd 

zelfs vermoed dat de ‘Nederduitse’ zeden misschien niet zo gemeenschappelijk waren. In een 

vergelijking tussen de literaire productie van J.A. Alberdingk Thijm en Hendrik Conscience werd 

niet alleen betoogd dat het katholieke gehalte van de eerste veel hoger was dan de tweede en dat 

Thijms novellen dus te verkiezen waren boven die van de Vlaamse romancier. Er werd ook 

beweerd dat de werken van Conscience ronduit “gevaarlijk” waren en dat hun bedenkelijke 

kwaliteit misschien normaal was voor het niveau van het Vlaamse publiek, maar zeker geen groot 

succes kon krijgen bij de Nederlandse lezers, wier smaak volgens De Katholiek gelukkig nog niet 

zo “bedorven” was.33 Ondanks de gemeenschappelijke taal leken de ‘zeden’ dus op z’n minst niet 

zo uniform afgespiegeld onder het lezende publiek van Noord en Zuid. 

De waardering voor Thijm is allicht opmerkelijk aangezien zijn romantische 

literatuuropvattingen niet helemaal strookten met de classicistische voorkeuren van een Broere, 

hoewel beiden Bilderdijkbewonderaars waren. Deze bewondering koesterden ze echter vanuit 

verschillende perspectieven. Terwijl Thijm, in reactie op de voorkeur van De Gids voor het proza 

als nieuwe literatuur, in de bres was gesprongen ter verdediging van het nut van poëzie in de 

moderne tijd, hielden Broere en De Katholiek vast – overigens net als J. Willem Cramer, 

compagnon van Thijm bij De Spektator en later redacteur van De Tijd - aan een andere 

taakverdeling waarin het proza voor militant ultramontaanse doeleinden diende en de poëzie als 

                                                         
30 In het vervolg meestal Thijm. 
31 ibid. (1853) XXIV, 159-162. Het is interessant op te merken dat Thijm de tekst van de Vlaamse liederen aan de 

Nederlandse spelling aanpaste. Hij werd hiervoor in de Eendragti door Prudens van Duyse aangevallen, maar 

reageerde met een open brief in het blad waarin hij uitlegde dat die aanpassingen nodig waren om de liederen 

toegankelijk te kunnen maken voor zijn Nederlandse katholieke publiek, vgl. De Eendragt. Veertiendaegsch Tydschrift voor 

Letteren, Kunsten en Wetenschappen (1852-1853) VII, 8. 
32 De Katholiek (1852) XXII, 34-38. 
33 ibid. (1854) XXVI, 157, 162-163. 
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enige echte vorm van literatuur, geïnspireerde literatuur uiteraard, overbleef.34 Thijm bewonderde 

dan ook Bilderdijk op het eerste gezicht juist vanwege zijn keuze dichter te zijn, Broere kon 

daarentegen vooral zijn specifiek classicistische trekken waarderen. Ook de genoemde positieve 

recensie van Thijms novellen tegenover Consciences romans paste volledig in dit kader. Het 

waren eens te meer de religieuze onderwerpen en de vrome figuren die De Katholiek aanspraken. 

De stijl bleef er onbesproken.35  

Overigens had Thijm, hoewel nog betrekkelijk jong, al genoeg van zich laten spreken. De 

Katholiek kon hem moeilijk over het hoofd zien. In de jaren 1840 had hij zich onderscheiden door 

zijn pittige recensies in De Spektator en door (vaak anonieme) recensies en commentaren in 

verschillende kranten en bladen.36 In 1850 gaf hij Nederlandse gedichten uit de twaalfde tot en 

met de zestiende eeuw uit in de vorm van een bloemlezing waarin verzen van zowel Noord- als 

Zuid-Nederlandse dichters opgenomen waren.37 Naast deze Gedichten uit de verschillende tijdperken der 

Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur, moet zijn pleidooi voor culturele toenadering tussen 

Nederland en Vlaanderen de “mede-arbeiders” van De Katholiek niet onverschillig hebben gelaten, 

in het bijzonder Broere, zelf een België-kenner en inmiddels persoonlijk bevriend met Thijm.38 

Dit strookte niet altijd even makkelijk met de missie die het tijdschrift had besloten te vervullen, 

namelijk een nieuwe stem te geven aan de Nederlandse katholieken. Het nationale kader van de 

‘katholieke emancipatie’ en de culturele samenwerking met het Zuiden waren niet altijd goed met 

elkaar te rijmen binnen een en dezelfde publicatie. Om de vraag te beantwoorden of en hoe 

Thijm erin slaagde deze twee polen van het “dualisme” in zijn biografie met elkaar tot een 

“aantrekkelijke eenheid” te verzoenen39, kunnen we beter terugkeren tot het begin van dit 

hoofdstuk en even stilstaan bij de achtergrond van zijn eerste Groot-Nederlandse optredens in 

De Spektator. 

 

Eerste optreden van een jonge Groot-Nederlander 

In 1845 ondernam Thijm een reis naar Italië en op de terugweg bracht hij enkele dagen in 

Vlaanderen door. Hij bezocht er zijn Gentse correspondent Snellaert en Jan Baptist David. Die 

reis naar het Zuiden betekende voor Thijm ook de directe waarneming van de eerste uitingen van 

de Vlaamse Beweging.40 Hij was niet de eerste. Willem J.A. Jonckbloet was al in 1839, tijdens zijn 

studieperiode in Leiden, vanwege zijn interesse voor het Middelnederlands in contact gekomen 

met Willems en vanaf 1845 met Snellaert.41 In het begin bleven deze contacten vooral op 

                                                         
34 Broeres epische dichtwerken, die ook in De Katholiek verschenen, zijn een eloquent voorbeeld van deze voorkeur 

voor poëzie (en dan een classicistische) boven proza, vgl. Sanders, Het spiegelend venster, op.cit., 39; voor de verschillen 

tussen Thijm en Cramer, vgl. Van Rijswijck, Fiksche lui, op.cit., 52-53. 
35 De Katholiek (1854) XXVI, 162-163. 
36 M. van der Plas, Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver (Baarn/Tielt 1995) 159-160. 
37 J.A. Alberdingk Thijm, Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur (Amsterdam 

1850-1852) 2 dln. 
38 De meeste bijdragen in De Katholiek verschenen anoniem, wat het moeilijk maakt om de persoonlijke posities en 

ontwikkelingen van de verschillende medewerkers te reconstrueren. 
39 W.C. Bennink, Alberdingk Thijm. Kunst en karakter (Utrecht/Nijmegen 1952) 196. 
40 F.A. Vercammen, Thijm en Vlaanderen (Amsterdam/Mechelen 1932) 93-97; Deprez, F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk 

Thijm. Briefwisseling 1843-1872 (Gent 1971). 
41 C.C. ter Haar, Nederland en Vlaanderen. Een onderzoek naar de houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche vraagstuk 

1830-1873 (Santpoort 1933) 76-77. 
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persoonlijke belangstelling rusten. Maar rond 1847 begon een en ander te veranderen. In dat jaar 

hield de Amsterdamse professor Johannes Bosscha een lezing over De duitschers en de nederlanden 

vóór de münstersche vrede. Daarin introduceerde Bosscha niet alleen een verschil tussen 

“volkseenheid en staatseenheid”, dat wil zeggen dat de tweede – de ‘volkseenheid’ van Vlamingen 

en Nederlanders – gehandhaafd kon blijven ondanks het ontstaan van een staatkundige grens 

tussen België en Nederland.42 Hij deelde ook de opvatting dat Hoogduitsers en ‘Nederduitsers’ 

toch wel aparte volkeren waren, een thema waar Thijm zelf ook, zoals het verder zal blijken, niet 

ongevoelig voor was. In hetzelfde jaar verscheen in De Gids een reeks recensies van Gerrit de 

Clercq, die later de titel De Belgische Omwenteling kreeg. In de feiten van 1830 zag de jonge 

Amsterdammer een overwinning van het liberalisme. Maar graag erkende hij tegelijk het recht van 

de Nederlandstaligen in België voor hun taalvrijheid op te komen.43 In hetzelfde jaar zou hij in 

zijn brochure Tegenwoordig België: liberalen, katholieken en Vlaamse Beweging verduidelijken wat er op 

het spel stond: “de redding ener verdrukte en met ondergang bedreigde nationaliteit”, “de zaak 

van onze nationaliteit”. Ook De Clercq uitte gevoelens van sympathie voor de Duitsers, maar 

benadrukte tevens dat het onderlinge verband tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden veel 

sterker was dan de gemeenschappelijke roots met de oosterburen.44 

Het is in dit kader dat de stukken van Thijm in De Spektator het licht zagen. De verrijking 

van de Nederlandstalige literatuur die door een kruisbestuiving tussen Noord en Zuid tot stand 

kon komen, vond Thijm een heilzaam vooruitzicht. Dat het Nederlandse publiek grotendeels een 

andere houding tegenover de Vlamingen toegedaan was kon hij moeilijk aanvaarden: 

 

“Daar heerscht wel geen vijandschap, maar toch voortdurend nog eene zekere 

onverschilligheid ten onzent voor hetgeen de grootste helft der kinderen van den stam, 

waaruit wij oorsprong nemen, die met ons zoo dikwerf dezelfde invloeden hebben 

ondervonden, onder dezelfde omstandigheden hebben geleefd, en ook dezelfde taal 

bleven spreken – in kunst en wetenschap hebben ondernomen en tot ons 

gemeenschappelijk voordeel ten einde gebracht.”45 

 

De verantwoordelijkheid voor deze onverschilligheid lag volgens Thijm duidelijk bij de politiek. 

De scheiding van 1830 had diepe sporen achtergelaten en bij velen was de staatkundige grens 

waarlijk een mentale barrière geworden: 

 

“Het schoonste koninkrijk der waereld is in tweën geworden gescheurd, verdeeld onder 

twee Goevernementen, veroordeeld om tot onderling nadeel twee tegenovergestelde 

belangen te vertegenwoordigen – en nu heeft Kunst en Wetenschap (dus méenen 

                                                         
42 P.J. Veth, ‘De duitschers en de nederlanden vóór de münstersche vrede. Eene Voorlezing. Door J. Bosscha’, in: De 

Gids. Nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (1847) XI, 817-834. 
43 [s.a.], ‘Het leven en de regering van z.m. willem I, Koning der Nederlanden, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., 

enz., enz., door G. Engelberts Gerrits’, in: De Gids (1847) XI, 256-312; G. de Clercq, ‘De Belgische Omwenteling’, in: 

Mr. G. de Clercq herdacht (Amsterdam 1887) 189-377; vgl. ook J. Hardy, en P. van Hees, ‘Clerck, Gerrit de’, in De 

Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 741. 
44 De Clerck, Tegenwoordig België (Liberalen, katholyken en Vlaemsche Beweging), door een Noord-Nederlander beoordeeld (Gent 

1847);  Elias, Geschiedenis, op.cit., II, 225. 
45 Alberdingk Thijm, ‘Vlaamsch-Belgiën en Noord-Nederland’, in De Spektator (1848) VIII, 262. 
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Wetenschap en Kunst) niets beters te doen dan maar te berusten in de uitspraak der 

Politiek.”46 

 

1830 had weliswaar niet alleen negatieve gevolgen gehad. Na de “roofzieke klaauwen van den 

Franschen Adelaar” te zijn ontsnapt en na 15 jaar “stagnatie” onder Willem I ervoer België 

inmiddels een “ontwikkeling, bloei, en rijpheid” die in Nederland totaal onbekend waren. De 

schuld lag bij de Nederlandse elite die voor een politiek van “behoud” bleef pleiten en niet inzag 

dat alleen de invoering van een “geëvenredigd Beginsel van staatsbeheering” de redding van 

Nederland kon betekenen:  

 

“Wat een goed, wat een liberaal beginsel (gelijk het heden vereischt wordt) in een staat 

vermag, zien wij aan den stand der vlaamsche zaken in Belgiën sedert 30. […] wat heeft 

dat vlaamsche volk, zonder aristokratie, zonder vertegenwoordiging bijna, niet weten uit 

te werken!”47 

 

Thijm hanteerde een veel breder perspectief dan de traditionele focus van Le Sage en De Katholiek 

op de vrijheden voor de Kerk als toetssteen van het ‘liberale’ karakter van een grondwet. Hij 

prees het ‘Belgische systeem’ in zijn geheel als ook voor Nederland goed en verkieslijk. De 

toenadering tussen katholieken en liberalen op politiek niveau, die Thijm naar Belgisch model, 

overtuigd steunde, werd dankzij hem uitgebreid tot het cultureel leven.  

De kleine bühne van De Spektator inmiddels ontgroeid – het blad werd in 1850 definitief 

opgeheven -, begon Thijm in 1849 zijn samenwerking met De Gids, die regelmatig letterkundige 

stukken van zijn hand opnam. Het werd een beruchte samenwerking, bovenal omdat Thijm de 

eerste katholiek was die toegelaten werd tot het maandblad dat zich de rol van spreekbuis van de 

nationale ‘herontwaking’ had toegeëigend. De Gids steunde Thorbeckes programma overtuigd en 

vertaalde op cultureel niveau diens politieke toenadering tot de katholieken door zijn deuren te 

openen voor de katholieke ‘rijzende ster’ Thijm.48 De samenwerking hield lang stand, langer dan 

haar politiek pendant. Nog in 1888 zou een bijdrage van Thijm in het Amsterdamse blad 

verschijnen. Dit kon gebeuren omdat de samenwerking Thijm-De Gids veel meer was dan het 

cultureel staartje van de ‘papo-thorbeckiaanse’ alliantie. De nuances lagen soms anders. Zo kon 

De Gids het proza hoger schatten dan de poëzie. Het blad waardeerde romans en novelles als 

geschikter middel voor de negentiende-eeuwse literatuur. Thijm nam op dit punt een wat 

verzoenende houding in. Dichters hadden ongetwijfeld nog steeds iets te vertellen, toch kon 

poëzie ook in prozaïsche teksten aangetroffen worden.49 Maar Thijm en De Gids deelden in de 

kern gemeenschappelijke opvattingen over de strategie ter vernieuwing van de Nederlandse 

cultuur. In tegenstelling tot de vroegere generatie “kroniekschrijvers” die veelal beschrijvende – 

zogezegd onpartijdige - kunstkritiek uitoefenden, was De Gids onder meer ontstaan om aan 

“zowel beoordelende als veroordelende”50 kritiek te doen, waarin ‘goede’ en ‘slechte’ kanten van 

                                                         
46 ibid., 262-263. 
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een kunstwerk, op het doek of op papier, duidelijk op een rij werden gezet. Het doel was de 

kunstenaar – en met hem de hele Nederlandse cultuur – te verbeteren en zodoende tot het niveau 

van de omringende landen te laten groeien. De nationalistische ondertoon is evident: de 

Nederlandse cultuur moest opnieuw meedoen op Europees niveau, en Nederland moest weer 

een Europese grootmacht worden. Met deze didactische aanpak, die vaker wel dan niet met 

afkrakende recensies gepaard ging en De Gids niet bij iedereen even geliefd maakte, was Thijm het 

volledig eens. “Ik heb nimmer naar Onzijdigheid getracht”51, schreef hij eens eind jaren 1840. 

Daarmee gaf hij alvast blijk van de strijdlustigheid en polemische toon die zijn engagement tot 

aan zijn dood kenmerkten. 

Maar Thijm en De Gids waren ook van plan het gebrek aan daadkracht van de commissies 

die de catalogi van tentoonstellingen samenstelden, op de hak te nemen. De leden van die 

commissies waren in hun ogen niet in staat gebleken slechte kunstwerken tegen te houden. Als 

resultaat was de Nederlandse kunstzinnige scene verziekt door een stoet van zelfverklaarde 

kunstenaars die eerder arrogantie dan talent tentoonspreidden. De nieuwe kritiek moest tot doel 

hebben de kunstzin van kunstenaars en publiek te verhogen.52 Romantische opvattingen over 

kunst als hoofdweg om de wereld te verbeteren, over de noodzaak de kunsten te veranderen – te 

herkerstenen, in Thijms ogen – als eerste stap om verandering vervolgens ook in de samenleving 

teweeg te brengen, oefenden ongetwijfeld een sterke invloed uit.53 Ook de overheid kon haar 

steentje bijdragen. Op dit punt nam Thijm België rechtstreeks als voorbeeld en schaarde zich 

resoluut tegen het beleid van volledige non-interventie in de cultuur dat door Thorbecke was 

aangevangen. De bloei van de Vlaamse Beweging, merkte Thijm, had veel te maken met het 

liberale regime dat België zo stabiel had gemaakt. Het land was niet eens geraakt door de 

revolutiegolf van 1848.54 Maar even belangrijk was de steun aan culturele uitingen die vaak van de 

kant van de Belgische overheid kwam in de vorm van prijsvragen of subsidies. Deze werden 

normaliter ongeacht de artistieke opvattingen of de persoonlijke overtuiging van de kandidaten 

toegekend. Precies wat in Nederland niet gebeurde. De Nederlandse overheid hield er een 

verkeerd principe van artistieke vrijheid op na en begreep niet dat kunst een krachtig middel ter 

versterking van vaderlandsliefde was. Zodoende hield ze ook in de culturele wereld het 

“anachronisme” van “de suprematie eener kaste over eene andere” gevaarlijk lang in stand.55 De 

‘gesubsidieerde vrijheid’ naar Belgische leest moest dus dienen om de verschillen tussen 

bevolkingsgroepen weg te werken en zodoende de ontwikkeling van een waarlijk nationale 

eenheidsgemeenschap te bevorderen. Het woord ‘katholiek’ heeft Thijm niet gebruikt, maar het is 

er toch duidelijk in te lezen. 

Thijm pleitte, ten slotte, ook nog voor een samenwerking tussen Nederland en België op 

het gebied van de boekhandel en het kopijrecht. De wetten van de twee landen moesten op dit 

gebied op elkaar afgestemd worden zodat men op gelijke voet aan één gemeenschap van “Kunst 

en Wetenschap” vorm kon geven. Het onderwerp zou nog decennia lang bediscussieerd worden, 
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onder meer op de Nederlandsche Congressen56, die voor het eerst in Gent in 1849 werden 

georganiseerd. Wat hier voor Thijm hoe dan ook vaststond is dat Nederland op dit front het 

onderspit moest delven. Dat het Woordenboek van Weiland of de opera omnia van Bilderdijk in 

België nog makkelijk aan te schaffen waren en in Nederland onvindbaar bleken, was voor hem de 

zoveelste bevestiging van het feit dat Nederland alleen maar een voorbeeld kon nemen aan zijn 

oud zuidelijke provincies.57 Het zal later duidelijk worden dat Thijm het allesbehalve bezwaarlijk 

vond dat deze uitgavenbloei in België vooral het product van de namaakindustrie was en 

auteursrechtelijk gezien dan ook betwistbaar. 

Uitgerekend het Gentse Congres van 1849 gaf Thijm de aanleiding om zijn lezers weer te 

stimuleren tot het erkennen van de historische en culturele verbanden tussen “volkeren van een 

zelfden stam en eene zelfde taal, ofschoon door afzonderlyke staetsbesturen beschermd”, zoals 

de uitnodiging voor het Congres luidde.58 Het idee van een “internationaal letterkundig Congres” 

was waarschijnlijk tijdens een van Jonckbloets reizen naar Gent ontstaan.59 Thijm liet zich niet 

ontmoedigen door de geringe participatie uit het Noorden - slechts twaalf Nederlanders waagden 

het naar Gent af te reizen. Met het oog op het Congres van 1850, dat in Amsterdam 

georganiseerd zou worden, uitte hij in De Spektator zijn “ernstige overtuiging, dat onze 

Letterkunde in het thands doorlopend wordend tijdperk, eene nieuwe faze van haar bestaan heeft 

aangevangen.”60 Wat hij hier precies mee bedoelde legde hij enkele regels later uit: 

“Veelzijdigheid, rijkdom, kracht! Ziedaar de vracht eener naauwe vereeniging, eener totale 

eenwording van Noord-Nederland en Vlaamsch-België in de Letteren.”61 

Louter politieke overwegingen lieten Thijm zeker niet onverschillig. Zijn toenadering tot 

De Gids en de groep ‘thorbeckianen’ daaromheen is al vermeld. In 1855, in een in memoriam 

voor zijn broer Lambertus, overleden in december 1854, prees hij niet alleen de muzikale 

expertise waarmee deze hem had bijgestaan in de redactie van de Kerstliederen. Hij vermeldde met 

instemming ook Lambertus’ politiek engagement in de kiesvereniging Regt voor Allen.62 Dit 

genootschap was in 1853 in Amsterdam door Cramer opgericht en was in korte tijd tot de 

ontmoetingsplaats van de politiek actieve katholieken uitgegroeid.63 Maar hoe hij het ook eens 

mocht zijn met deze politieke activiteiten, toch opteerde Thijm duidelijk voor een cultureel en 

artistiek engagement. Juist de kunst had Thijm voor de ogen toen hij het belang van de 

samenwerking tussen Noord en Zuid zo ijverig benadrukte. Op het spel stond het lot van de 

Nederlandse cultuur in Europese context. De historische en culturele banden, ‘taal en stam’, 

tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden moesten gekoesterd worden, in eerste instantie 

                                                         
56 Het eerste congres heette ‘Nederlandsch Congres’, vanaf de tweede editie werd het ‘Nederlandsch Letterkundig Congres’ en 
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57 ibid., 269. 
58 Leuker, ‘Convergentie van Noord en Zuid na 1830? De briefwisseling tussen F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk 

Thijm, 1843-1872’, in: R. Grüttemeier, J. Oosterholt, Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en 

Vlaamse literatuur sinds 1830 (Leuven 2008) 78. 
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60 ‘Aankondigingen – Epistolaire mededeling van Pauwels Foreestier’, in: De Spektator (1850) IX, 389. 
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door een “gemeenschappelyke geestontwikkeling”64 tussen “onze ietwat Hoogduitsche en 

hunnen wat Franschachtige tint in den levenden stijl.”65 In deze positie klinken dezelfde 

argumenten waar Jonckbloet, Bosscha en De Clerck ook op hamerden. De achtergrond van de 

vier mannen toonde overigens ook veel contactpunten. Ze profileerden zich alle als “letterheren”, 

een term die Aerts in zijn Gids-biografie heeft ingevoerd en die verwijst naar het opkomen van 

“een betrekkelijk kleine, liberaal gezinde, grootburgerlijke intellectuele bovenlaag die prestige 

bezat en toonaangevend kon zijn op verschillende levensterreinen tegelijk.”66 Maar in het belang 

dat Thijm hechtte aan de onderlinge aanvaarding van alle bevolkingsgroepen naar Belgisch model 

klonk een duidelijke katholieke stem. Een originele stem bovendien, die nogal ver stond van de 

wens tot kerkelijke controle op de katholieke cultuur waar De Katholiek naar neigde. De twee 

podia waarin Thijm jarenlang bijna als one man optrad – de Volks-Almanak voor Nederlandsche 

Katholieken vanaf 1852 en de Dietsche Warande vanaf 1855 – zijn onmisbaar om de verdere evolutie 

van Thijms originele Groot-Nederlandse standpunten te bestuderen. 

J.A. Alberdingk Thijm en de ‘Dietsche’ gedachte 

De beste samenvatting van de positie van J.A. Alberdingk Thijm over de verhouding tussen 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden is de beroemde opening van het eerste nummer van het 

tijdschrift Dietsche Warande in 1855. Over de betekenis van het woord ‘Diets’ schreef hij onder 

meer: 

 

“Kort en goed – het beteekent wat de Noord-Nederlander ‘hollandsch’, wat de Vlaming 

‘vlaamsch’ en ‘vlaamsch-belgisch’ noemt, vermeerderd met wat de Brabander en 

Limburger bedoelen, wanneer zij spreken van hetgeen in tegenstelling met wat vreemde 

natiën, de Nederlanders gemeen hebben. Waarom dan ‘dietsch’ gekozen, in plaats van 

‘nederlandsch’? 

 

I. Om dat men in Noord-Nederland de gewoonte heeft verloren, als er van 

nederlandsch spraak is, ook te denken aan Belgiën; 

II. Om dat ‘dietsch’ de waalsche nationaliteit afzondert, en ‘nederlandsch’ niet, zoolang 

Henegouwen en Namen eene gemeenschappelijke geschiedenis met de overige 

belgische provinciën zullen hebben.  

 
Dietsch staat ook enigszins tegen Duutsch over; ’t is de naam der taal van Reinardts 

‘Willem’, van Maerlant, en Melis Stoke, die te onrechte later door het minder nauwkeurig 

‘Nederduytsch, Duytsch, Hollantsch, Vlaemsch, ja, Brabantsch’ vervangen is.”67 

 

Alberdingk Thijm wenste het verleden te bestuderen om inspiratie op te doen voor het heden en 

de toekomst. Hij wenste het christelijke verleden van Nederland te analyseren om weer 

christelijke kunst te gaan maken. In tegenstelling tot De Katholiek en Le Sage ten Broek vindt men 
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in dit stuk van Thijm geen klaagzang over de ‘kruistocht’ van de protestanten tegen de 

katholieken en ook geen beroep op een strijd tegen het protestantisme. De auteur kende en 

deelde natuurlijk de posities van zijn voorgangers en tijdgenoten. In zijn Volks-Almanak aarzelde 

hij niet om zijn lezers te herinneren aan de moeilijkheden die de katholieken in Nederland na de 

Hervorming hadden moeten doorstaan. In de Almanak van 1853 prees hij bijvoorbeeld de 

verwerving van de volle godsdienstvrijheid vijf jaar eerder en nodigde hij zijn lezers uit niet te 

vergeten dat de katholieken niet altijd zo vrij waren geweest: katholieke kunst was eeuwenlang 

miskend, kerken waren onteigend en van bestemming veranderd, maatregelen waren aangenomen 

om de katholieken te marginaliseren en wellicht zelfs te laten verdwijnen. Deze constatering ging 

gepaard met de wens “óns verleden” te herontdekken, zodat de katholieken hun waarde als goede 

Nederlanders konden bewijzen en een volwaardige positie als burgers, naast “onze protestantse 

broeders”, konden krijgen.68 En juist deze woorden laten toe Thijms cultureel en maatschappelijk 

programma beter op waarde te schatten. De puur antiprotestantse strijd moest verlaten worden, 

de hoop op de bekering van heel Nederland en misschien van heel de wereld moest ruimte 

maken voor de hoop met elkaar op een vreedzame manier te kunnen leven, zou Thijm nog in 

1855 herhalen.69 In zijn Spektator-jaren had hij zich als antirationalist geprofileerd eerder dan 

strijdend antiprotestants.70 Dit lag volledig in de lijn van het gedachtegoed van antirationalistische 

tendensen binnen de Romantiek. Met de oprichting van eigen bladen kon hij, ondanks een 

chronisch gebrek aan medewerkers en inzenders, deze ideeën verder ontwikkelen tot een meer 

samenhangend programma. En in dit programma was ook voor de Zuidelijke Nederlanden een 

rol weggelegd. Niet toevallig sloot Thijm in de rubriek “Kerkinrigting” van zijn Volks-Almanak 

steeds de lijst in van alle diocesen, bisschoppen en feestelijkheden van Nederland én België. 

De taal werd samen met religie het speerpunt van de visie van Thijm over de verhouding 

tussen Nederland en Vlaanderen. Dat heeft in eerste instantie te maken met de culturele sfeer van 

rond de helft van de negentiende eeuw en met de opmars van de filologische studies waarin 

Duitse taalkundigen een voortrekkersrol speelden. Figuren als Hoffmann vor Fallersleben en de 

gebroeders Grimm droegen ook in het ‘Nederduitse’ gebied fors bij tot het onderzoek naar de 

taal- en literatuurgeschiedenis. In bepaalde gevallen verborg de belangstelling voor de Lage 

Landen een dubbele agenda, namelijk een soort culturele (en op den duur ook politieke) 

annexatie van de Nederlanden in het Hoogduitstalige gebied. Ernst M. Arndt was degene die het 

verst ging in zijn pangermanisme door de Rijnvallei in haar geheel, van Bazel tot Rotterdam, als 

aanhangsel van Pruisen aan te duiden.71 Het instrumentele gebruik van de herinnering aan de 

gemeenschappelijke Germaanse oertijden was niet bij iedere Duitse geleerde even expliciet, maar 

de invloed van de achterliggende opvatting van ‘taal als territorium’ kon soms vergaand zijn. Dat 

sprak velen in de Nederlanden aan, vooral in de opkomende en grotendeels nog richtingzoekende 

Vlaamse Beweging, zoals reeds gezegd, die in de toenadering tot Duitsland wel eens een 

internationale barrière hoopte te vinden tegen de verfransing.72  

De belangstelling voor de historische wortels van de gemeenschappelijke taal en cultuur 

in de Nederlanden ontstond goeddeels naar voorbeeld van de Duitse filologen en literatoren, 
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zoals net vermeld. Maar door hun wil de gemeenschappelijke ‘Nederduitse’ identiteit te 

benadrukken toonden haar aanhangers heel snel de neiging zich te willen afzonderen van de 

opdringerige Duitse broeders. En Duitse broeders is wellicht niet eens de correcte aanduiding, 

althans naar Thijms mening. In een commentaar op een stuk van de kunsthistoricus en latere 

stadsarchivaris van Antwerpen Pierre Génard over glasramen uit de Scheldestad sprak Thijm in 

1856 van “onze broeders te Antwerpen’ en ‘onze neven te Keulen”.73 Ieder op z’n plaats dus. 

Ook dat veel Duitse geleerden naar Nederland trokken om zijn gebouwen, taal en letteren te 

ontdekken en daarna hun resultaten in Duitsland uit te geven kon Thijm slechts waarderen mits 

het een stimulans werd voor Nederlandse historici en filologen om het voorbeeld te volgen en 

zelf op zoek te gaan naar de “eigen rijkdom”.74 Anders konden annexionistische gedachten heel 

snel op de loer komen te liggen. In Ernst J. Försters Geschichte deutschen Baukunst, Bildnerei und 

Malerei – die Thijm over het algemeen goedkeurde vanwege de grote aandacht voor de gotiek – 

werden de Nederlanden in de middeleeuwen als onderdeel van Duitsland gezien. Dat vond Thijm 

in zijn recensie van 1855 volstrekt onaanvaardbaar en hij zag er – en de woordkeuze is zeker niet 

toevallig - een poging in tot “politiesch onverdedigbaren roof”.75 Tijdens het Congrès Artistique van 

Antwerpen van 1861, waarover later meer, konden de gasten, onder wie Thijm, naar een 

gelegenheidsgedicht van dichter en taalkundige Johan M. Dautzenberg luisteren, waarin de lof 

werd gezongen van de verbroedering tussen “Duitsers” en “Dietsers”, tussen Hoog- en 

‘Nederduitsers’. Het commentaar van Thijm over Dautzenbergs bijdrage is duidelijk: “Ziet eens, 

hoe goed ze samengaan. Maar zijn we voorzichtig deze reeks akkoorden niet te verwoesten door 

ze tot éen enkelvoudige toon te willen versmelten.”76 De Duitse bijdrage aan de studie van de 

geschiedenis van de Lage Landen kon Thijm zeker waarderen – “we zijn germanofielen”, had hij 

in 1855 nog geschreven77 - maar de toon van Dautzenbergs verzen ging hem blijkbaar te ver.  

Even veel argwaan kon hij tonen voor het enthousiasme waarmee Goethe en vooral 

Schiller in Vlaanderen als literaire modellen werden begroet.78 Meer dan begrijpelijk vond hij dat, 

wanneer men de literaire kwaliteiten van de twee grote Duitsers nader bekeek. Maar men moest 

niet vergeten dat de ‘Nederduitse volksaard’ anders was, meer “wakker, rond, degelijk, teder”.79 

Deze mening werd herhaald in een artikel in de Dietsche Warande van 1860 waarin Thijm de 

toestand van de Vlaamse Beweging analyseerde naar aanleiding van de dood van Van Duyse. De 

aandacht voor Duitsland in Vlaanderen leek hem ronduit overdreven. De oprichting van de 

Pangermane. Deutsch-Belgisches Wochenblatt en de organisatie van Schillerfeesten werden er aan de 

kaak gesteld. Thijm maakte ook duidelijk waarom Schiller beter te mijden was: 

 

“Niemant ontkent de deïstische genialiteit, en, tegenover Göthe, de meerdere 

beminlijkheid in het dieper wortelend fatsoen van Schiller […] – maar de Hemel beware 

de wakkere, burgerlijke, rondheid en degelijkheid, de zuivere teêderheid, en den gezonden 

moed van het nederlandsch charakter, om, door het toenemen van de Schiller-lektuur en 
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dito-vergoding, de voortreffelijkste eigenschappen in te boeten, waarop wij te wijzen 

hebben. […] Schiller, ‘den verdichter van den romanesken “Don Carlos”, van de 

smakeloze “Räuber” en Liefde-kabalisten, den bezinger van vrouwenzielen zonder 

grootheid, van laffe minnaars, van laatdunkende helden, van personen, die altijd met hun 

woorden veel verder gaan dan met hun gevoel.”80 

 

Het religieuze in Schiller speelde een rol van gewicht. Zijn poëzie bevatte wel christelijke 

elementen, gaf Thijm verder toe, maar er ontbrak in zijn verzen een duidelijk algemeen ordende 

principe, een “herkenbaren God” en het “besef der onophoudelijke en voelbare betrekking van 

deze en de waereld daarboven”.81 In 1861 was Schiller voor Thijm nog een “humanistiesch 

dichter”, in 1864 zou hij hem definitief afkeuren als een dichter zonder religie.82 

In Nederland was in tegenstelling tot Vlaanderen geen vorm van uitgesproken 

pangermanisme aanwezig. De verhouding met Duitsland werd er soms toch niet minder 

instrumenteel gehanteerd voor interne discussies. Thijm moest zich vooral aan Jan ten Brinks 

analyse van de werken van Bredero ergeren. De zeventiende-eeuwse dichter en toneelschrijver 

werd door Ten Brink in duidelijke protestantse richting geïnterpreteerd. Zijn productie, net als 

die van Shakespeare in het Engelstalige gebied, was een reactie geweest op de poëzie, de stijl, de 

conventies van de middeleeuwen en hun alomtegenwoordige katholicisme. Bredero had in dit 

opzicht met het protestantisme het Germaanse element in Nederland in ere hersteld tegenover 

het Romaanse (lees katholieke) element. Thijm kon zijn ogen niet geloven: 

 

“Zijn de Middeleeuwen in Duitschland niet katholiek? […] Wat dringt het liberalismus 

ons toch altijd drie vijfde deel van het nieuwbakken pruisische Koninkrijk, met nog een 

strook uit Saxen, Hessen en het oude Zwabenland bestaande, voor gants-Duitschland, 

voor het geheele Germanië op! Is dat liberaal?”83 

 

Thijm wilde Bredero zeker niet inzetten voor de katholieke zaak. In zijn behandeling van Schiller 

was hij eens een zin kwijtgeraakt – “Als ik te kiezen had, zelfs ik zoû aarzelen tusschen Schiller en 

Gerbrand Adriaensen Breêroô”84 – die van weinig enthousiasme voor de kluchtschrijver getuigde. 

Het was echter Ten Brinks impliciete nationale discours dat hem nog meer stoorde. Aan de ene 

kant werd er ronduit gezegd dat de katholieken niet Germaans – en dus niet Nederlands – genoeg 

waren. Aan de andere kant werd deze positie ondersteund door Nederland als onderdeel van een 

Germanië aan te duiden dat heel erg op een uitgebreid Duitsland kon gaan lijken. Dit verschil in 

de opvattingen tussen twee overtuigde deelnemers aan de Nederlandse Congressen als Thijm en 

Ten Brink wijst op het feit dat de hoop op Groot-Nederlandse samenwerking doorgaans een 

persoonlijke invulling of althans persoonlijke nuances kreeg. De aandacht voor Vlaanderen 

ontstond ongetwijfeld uit oprechte belangstelling voor de zuiderburen. Maar tegelijkertijd kon ze 

uitstekend extra argumenten ter beschikking stellen om andere tendensen – de hoop op een 
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(culturele) toenadering tot Duitsland, bijvoorbeeld – tegen te spreken (of juist te promoten) of 

om de interne positie van de katholieken in Nederland sterker te maken. 

In de Volks-Almanak van 1858 definieerde Thijm de taal nogmaals als kenmerkend 

element van een volk. Met andere woorden, de taal als uiterlijk teken van het innerlijke karakter 

van haar sprekersgemeenschap. De sprekers hadden de taal door God ontvangen en waren in de 

loop der eeuwen volgens het plan Gods een volk, een zielsgemeenschap gaan vormen en hadden 

zich in talloze vormen en aangelegenheden in de literatuur, de kunsten, het taalgebruik en de 

folklore geuit.85 Teruggaan in de geschiedenis van al deze cultuuruitingen betekende dus de ware, 

oorspronkelijke trekken van een volk ontdekken en elementen verzamelen die de specificiteit van 

dat volk in het heden moesten helpen verdedigen. Deze redenering was bij Thijm voornamelijk 

letterkundig en artistiek van aard, maar wel met relevante religieuze en maatschappelijke 

implicaties. 

Naar aanleiding van een in De Gids van maart 1858 gepubliceerde lezing van de 

doopsgezinde predikant Jan van Gilse greep Thijm de kans, opnieuw onder het pseudoniem 

Pauwels Foreestier, om zijn opvattingen over taal en nationaliteit duidelijker te maken.86 Uit dit 

stuk blijken een aantal interessante elementen. In eerste instantie werd er bevestigd dat het 

“Dietsch, Neêrlandsch, Neêrduitsch” één taal was die in de verschillende streken waar zij werd 

gesproken vaak andere benamingen kreeg, “Geldersch, Brabantsch, Vlaamsch, Zeeuwsch”, 

zonder dat dit zijn gemeenschappelijk karakter tegensprak. In tweede instantie, het bestaan van 

zo’n gemeenschappelijk karakter was de voorwaarde om van één volk en één gemeenschappelijk 

verleden te kunnen spreken. Ten derde, dat gemeenschappelijk verleden kon ook in 

tegenovergestelde kampen beleefd zijn, hetgeen kon leiden tot het ontstaan en het naast elkaar 

voortleven van verschillende verhalen rond het belang en de interpretatie van gebeurtenissen uit 

de geschiedenis. Het retorische trucje van Thijm bestond in de parallel die hij veronderstelde 

tussen de flexibiliteit van de taal op geografisch niveau en de flexibiliteit van de cultuur die zich in 

die taal uitte, om verschillende historische verhalen over te dragen. Vlaams, Hollands of Brabants 

werden als varianten van het ‘Dietsch’ gezien en zo moesten ook de diverse visies op de 

geschiedenis van de Nederlanden en hun cultuur als gelijkwaardig worden aanvaard. Hiermee 

begrijpt men welke implicaties Thijms Groot-Nederlandse gedachte op Nederlands niveau met 

zich bracht: de katholieken hadden het volle recht om hun eigen mémoire historique te verdedigen 

en aanvaard te zien, net zoals de Vlamingen ook hun zegje mochten doen.  

De parallel tussen katholieken en Vlamingen werd in 1858 opnieuw naar boven gehaald in 

de recensie van een in het blad Vriend van Armen en Rijken verschenen stuk dat een negatief beeld 

gaf van Filips II en de Spaanse overheersing van de Nederlanden. Thijm constateerde niet zonder 

ironie dat de Vriend kennelijk een ander beeld had van de Nederlandse geschiedenis dan de 

Dietsche Warande en herinnerde eraan dat Vlamingen en katholieken er ook bij hoorden.87 In 

datzelfde jaar had Thijm al de kans gehad om zijn visie op deze kwestie duidelijk te maken in de 

recensie van Van Lenneps historisch werk Neêrlands roem. Van Lenneps werk was volgens Thijm 

te Hollandsgericht en klonk te vaag over de positie van remonstranten, katholieken en 

Vlamingen, die steeds een te marginale plaats toebedeeld kregen.88 In 1855 had hij in De Eendragt 
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reeds benadrukt dat de “Hollandsche natie” in feite niet bestond – waarschijnlijk is dit te lezen als 

verwijzing naar het bekende dichtwerk van Helmers en diens lof op de “heiligen strijd der 

vaadren”89 tegen de Spanjaarden, die bij Thijm niet bepaald in de smaak kon vallen. Er was één 

Nederlandse natie, waarin Friezen, Drenthenaars, Brabanders, Zeeuwen en natuurlijk ook 

Vlamingen hun rol opeisten tegen “het pedantisme van Leidsche en Amsterdamsche 

schoolmeesters”.90 Thijm verzette zich niet alleen tegen de Klein-Nederlandse gedachte, die de 

Vlamingen buiten beeld liet, maar ook tegen een zeker provincialisme - de onverschilligheid 

tegenover de andere provincies van Nederland, nog eerder dan enkel tegenover de Vlamingen - 

dat hij in het Hollandse culturele leven zo dikwijls tegenkwam. Dit belette hem niet om wel eens 

als ‘trotse’ Amsterdammer op te treden, bijvoorbeeld tijdens de Vondelfeesten van 1867, 

waarover later meer. Groot was in ieder geval zijn bewondering voor de Nieuwe Handleiding tot de 

Geschiedenis der Nederlanden die de Limburger Gustaaf Verzijl in 1859 bij Josué Witz te Arnhem had 

gepubliceerd.91 Het was een van de eerste pogingen tot katholieke geschiedschrijving voor het 

middelbaar onderwijs op wetenschappelijke basis. Het was volgens Thijm ook een van de weinige 

geschiedenisboeken dat waarlijk onpartijdig was over de rol en het belang van het katholicisme in 

de Lage Landen. Bovendien had Verzijl de hele Nederlanden in beschouwing genomen – met de 

uitzondering van het prinsbisdom Luik, dat een afzonderlijk politiek-dynastieke geschiedenis had 

gekend.92  

Naast hun bijdrage aan taal- en letterkundige studies hadden Thijms reflecties dus ook 

gevolgen voor zijn strijd ter emancipatie van de katholieken in Noord-Nederland. Vanuit het 

taalkundige pluralisme moest ook een maatschappelijk pluralisme voortvloeien: de “protestantse 

broeders” moesten de katholieke bijdrage aanvaarden en Nederland kon zodoende tot de 

harmonie terugkeren die het in de eerste eeuwen van zijn bestaan reeds had beleefd. Harmonie is 

een centraal begrip in Thijms wereldvisie en zijn poging om nationale, sociale, 

levensbeschouwelijke en culturele elementen met elkaar te verenigen moet vanuit dit standpunt 

geïnterpreteerd worden. De geschiedenis was namelijk niet het product van individuele genieën, 

maar van een lange traditie van samenwerking en evenwicht, waarvan de middeleeuwen het 

hoogtepunt waren geweest. De middeleeuwen hadden in feite de zegeviering betekend van het 

verenigd christendom, de grondslaglegging van de Nederlandse literatuur en de perfecte 

samenhang van maatschappelijke functie en symboliek in de laatmiddeleeuwse kunst en gotische 

architectuur. De grote prestaties uit dat tijdperk waren juist dankzij de harmonie tussen alle 

groeperingen in de samenleving mogelijk geweest. De studie van dat verleden moest de mens van 

de negentiende eeuw de mogelijkheid geven om die traditie te doen herleven en voort te zetten. 

De parallel tussen middeleeuwen en negentiende eeuw kwam ook in de correspondentie met 

Broere aan bod. In 1846 vergeleek deze de eigentijdse toestand met die van de vroege 

middeleeuwen, een jonge maatschappij vol onrust en onzekerheden, die alleen het christendom 

standvastiger had kunnen maken en tot een bloei van kunst en cultuur, oftewel de periode van de 
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gotiek, had kunnen leiden.93 Dezelfde rol moest het christendom ook in de negentiende eeuw 

gaan spelen. Over de vraag of de eigen eeuw de middeleeuwen als inspiratiebron moest gebruiken 

of ze ronduit moest kopiëren liepen de meningen in de negentiende eeuw echter gevoelig uiteen, 

zoals later duidelijk zal worden.94 

Het begrip ‘harmonie’ helpt ons ook wat meer licht te werpen op de redenen van Thijms 

bewondering voor Vlaanderen. Reeds in De Spektator had hij instemmend uit een Belgische 

brochure geciteerd die hem ten deel was gekomen: “alle de partyen geven elkander edelmoedig de 

hand, om onze nationaliteit te handhaven tegen den invloed der vreemden, om het staetsbestuer 

bytestaen in zyne beramingen.”95 Enkele jaren later zou Thijm met genoegen constateren dat ook 

de Vlaamse Beweging ondanks de “revolutionaire tint” van de Brusselaar Jacob Kats en de 

Antwerpenaar Pieter Frans van Kerkhoven en de “kommunistische hersenschimmen” van zijn 

beginjaren – lees, vooral de antiklerikale en proto-socialistische ideeën van de genoemde heren96 – 

inmiddels een rustigere koers met meer onderlinge samenwerking was gaan varen. Dit was juist 

mogelijk gebleken dankzij de overtuigingskracht van katholieke kopstukken zoals David en 

enkele onpartijdige voormannen zoals Conscience en Snellaert die door iedereen geëerd werden 

en dus een brugfunctie konden vervullen.97 Ieder het zijne doch. Als de middeleeuwen de 

Vlaamse Gouden Eeuw waren geweest en als zodanig de geboorte van de Nederlandse taal en 

literatuur hadden voortgebracht – die ook in Nederland bestudeerd moesten worden -, dan had 

Holland met zíjn Gouden Eeuw eveneens rijkelijk bijgedragen aan de culturele ontwikkeling van 

het taalgebied.98 Ook in dit opzicht slaagde Thijm erin een synthese te vinden tussen de twee 

polen van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. De ene had de andere gebaard in een lange 

stroom van continuïteit, van traditie – een voor Thijm even belangrijke term als harmonie – die 

door geen geleerde genegeerd mocht worden. Wie het begin van de Nederlandse literatuur in de 

zestiende eeuw bleef plaatsen deed aan die traditie, aan die continuïteit en dus aan de harmonie 

tussen de diverse zielen van het Nederlandse volk ten onrechte tekort. Maar ook degenen die de 

hele Nederlandse literaire productie vanaf de zestiende eeuw over één kam zouden scheren als 

ketters en gevaarlijk, zetten eveneens een stap in de verkeerde richting. Het is ten slotte 

opmerkelijk dat Thijm toch eerder aan een tweedeling dacht met Vlaanderen en Nederland als 

tegenpolen die met elkaar moesten worden verzoend. Deze positie week namelijk nogal veel af 

van de houding van Thijms evenknieën in Vlaanderen, zowel Willems als David, die eerder een 

driehoekbeeld hadden van de geschiedenis van de Nederlandse letteren, met Brugge als absoluut 

beginpunt en Antwerpen als schakel naar de Hollandse Gouden Eeuw. 

Maar dat er sprake was van een gemeenschappelijke traditie met een sterke katholieke 

inbreng en dat die traditie zich ook in de woelige tijden van de Opstand en van de schuilkerken 

had doorgezet, stond voor Thijm niet ter discussie. Voor hem kon het begrip ‘harmonie’ dus 

zonder veel moeite op de zestiende en vooral de zeventiende eeuw worden toegepast. De 
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aandacht die hij toonde voor de Muiderkring is in dit opzicht voorbeeldig. We zullen er later nog 

op terugkomen als de positie van Vondel en Maria Tesselschade Roemers in Thijms pantheon ter 

sprake komen.99 Er valt hier voorlopig op te merken dat Thijm de Muiderkring in de Dietsche 

Warande eens zelfs als ‘liberaal’ had bestempeld. De grote openheid van zijn leden tegenover 

Vondel en Tesselschade Roemers en hun soms openlijk en soms tussen de regels door geuite 

kritiek op de hervormde predikanten waren de hoofdelementen van wat Thijm “liberalismus” 

noemde. Ze vormde bovendien voor hem een uitstekend voorbeeld van harmonie en 

wederkerige erkenning als volwaardige Nederlanders, twee deugden die de protestanten te vaak 

vergeten schenen te hebben. Juist het vermeende pluralisme van de Muiderkring had al zijn leden 

verrijkt – en niet alleen de katholieken - en hen zodoende in staat gesteld een hoog niveau in hun 

artistieke productie te bereiken. Dát was de Gouden Eeuw die Thijm graag wilde herdenken: 

 

“Wij merken, aan het einde van het tweede tiental jaren der XVIIe Eeuw, eene 

letterkundige te-rug-werking op en een maatschappelijk verzet, tegen de toenmaals 

bovendrijvend kerkgezach. […] Wij bedoelen bepaaldelijk den opgewekten afkeer en de 

min of meer rechtstreeksche aanvallen, met welke de bedienaars der staatskerk […] 

begroet werden, door – de dichters. […] een andere dichterlijke kracht had zich 

ontwikkeld, en volbracht hare eerste pogingen tot inwerking op de maatschappij, onder 

leiding van den liederdichter Hooft en den vrolijken geneesheer Samuël Coster: Het 

Toneel. Men weet, dat in den muyder kring voorzat, wat bij geen der leden van Costers 

“Academy” ontbrak: een tamelijk voelbaar liberalismus.”100 

 

Het ging om een “liberalismus” waarin vrijheid synoniem stond voor de ruimte voor alle 

bevolkingsgroepen om hun eigen specifieke traditie te mogen koesteren. Anders gezegd, een 

synoniem voor die maatschappelijke ‘harmonie’ waarnaar Thijm zo nadrukkelijk verlangde en die 

hij in de Belgische grondwet en de samenwerking binnen de Vlaamse Beweging, onder meer in 

het bestaan van een onpartijdig blad als De Eendragt, meende waar te kunnen nemen. We zullen 

verder zien hoe hij zich in de loop van de tijd kon ergeren aan de partijpolitieke evolutie van de 

term ‘liberalisme’ en parallel aan de klerikalisering van de kunstopvattingen van veel 

geloofsbroeders. 

Dat het nut van deze harmonische visie op de verhoudingen tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen en tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden nog niet alom was erkend, 

ervoer Thijm in 1853 toen er voorbereidingen werden getroffen voor het bouwen van een 

Metalen-Kruismonument op de Dam – ‘Naatje van de Dam’, in de volksmond - ter herinnering 

aan de Nederlanders die in 1830-1831 tegen België hadden gevochten. Het monument was 

officieel gewild om de rivaliteit van toen ook symbolisch af te sluiten. Het bevatte onder meer het 

standbeeld van twee maagden, symbolen voor Nederland en België, met de respectieve nationale 
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vlaggen en schilden.101 Vooral de leuzen die op de zuil geplaatst waren,  klonken Thijm 

allesbehalve vreedzaam en verzoenend in de oren. Dat de opdracht toevertrouwd was aan de in 

Nederland wonende Belgische beeldhouwer en persoonlijke vriend van Thijm, Louis Royer, kon 

niet baten. In latere jaren wist hij de technische vaardigheden van Royer in het vormgeven van 

zijn ‘Naatje’ alsnog te prijzen.102 Maar het initiatief was zijn inziens toch wel bedenkelijk. 

Woorden als “Te Wapen, Voorwaarts, Eendragt” boden de Nederlandse burgers, de bezoekers 

en het nageslacht een verkeerde geschiedenisles en hielden de wonden van 1830-1831 onnodig 

open, aldus Thijm. Die wonden konden beter genezen door middel van initiatieven die, net als de 

Nederlandsche Congressen, de kennis van de gemeenschappelijke historische en culturele 

verbanden bevorderden. De Congressen waren overigens al meermaals aangevallen. Volgens 

sommigen vormden ze een schending van de ‘Hollandse nationaliteit’.103 Het ging om uitingen van 

een exclusief, Klein-Nederlands, gebruik van het begrip ‘nationaliteit’, dat Thijm vanzelfsprekend 

een doorn in het oog was. 

 

Een katholieke Groot-Nederlandse canon 

De Warande en de Volks-Almanak bevatten een lange reeks schetsen over katholieken die in de 

loop der eeuwen op de een of andere manier aan de glorie van de Nederlanden hadden 

bijgedragen. Naast het katholieke element gingen Thijm en zijn correspondenten waar mogelijk 

op zoek naar de figuren die de wisselwerking tussen Noord en Zuid en de literaire en artistieke 

bloei van het hele gebied gestalte hadden gegeven, niet zelden door zowel in het Noorden als in 

het Zuiden te hebben gewoond en gewerkt. Ze waren, met andere woorden, de belichaming van 

de oer-Nederlandse zeden: katholiek én in gelijke mate Zuid- en Noord-Nederlands. Maar even 

belangrijk waren ook de artistieke eisen die Thijm aan zijn onderzoeksobjecten stelde. Zijn 

esthetica had hij al tijdens zijn ervaring bij De Spektator grotendeels gedefinieerd en in de loop van 

de jaren zou hij die ook verfijnen en consequent hanteren zonder angst zelfs grote namen van het 

Nederlandse verleden als zonder waarde te bestempelen. 

 

De esthetische opvattingen van J.A. Alberdingk Thijm 

Drie woorden dienen te vallen wanneer men de esthetische opvattingen van de Westerse 

esthetica en meer in het algemeen van de Westerse wijsbegeerte bestudeert: het Ware, het 

Schone, het Goede. Aan deze van oorsprong platonische begrippen gaf Thijm uiteraard een 

katholieke invulling. Het Ware betekent bij hem de waarheid van de openbaring, van de God die 

mens is geworden, de waarheid van het christendom gebaseerd op de traditie en de autoriteit van 

de Kerk. Het Schone verwijst naar de andere openbaring van God, Zijn schepping, de wereld, de 

natuur. Het Goede is wat de mens moet weten te bereiken met het materiaal van de Schepping. 

Door inspiratie van de natuur kan de mens immers kunst maken, maar deze artistieke schepping 

blijft ondergeschikt aan de goddelijke Schepping en is als zodanig per definitie onvolmaakt. 104 

Een kunstenaar moet zich dus niet beperken tot pure imitatie van de natuur, maar moet de stof 

dusdanig in een geschikte – ‘goede’ - vorm gieten dat de beschouwer daar niet alleen het Schone 
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maar ook het Ware in kan herkennen. De kunstenaar kan dus het Goede in de kunst bereiken als 

het Schone en het Ware gecombineerd worden in de ogen van de beschouwer, als de beschouwer 

zich zelf aangetrokken en geïnspireerd voelt. Het is ten slotte door middel van zijn “geheugen, 

verstand en verbeelding” dat de beschouwer tot één voorstelling, tot een oordeel over het 

kunstwerk kan komen.105 

In deze opvattingen, hier slechts schetsmatig opgegeven, over de constante wisselwerking 

tussen kunstwerk, kunstenaar en beschouwer - die een afspiegeling is van de driehoek Schepping-

God-mens - was Thijm door een aantal filosofische ontwikkelingen beïnvloed. Om te beginnen, 

het zogenaamde ‘associationisme’, dat vanaf de achttiende eeuw vooral door Engelse filosofen 

geformuleerd was. Aan de basis van deze leer lag de overtuiging, in tegenstelling tot een van de 

fundamenten van de wijsbegeerte tot aan de achttiende eeuw, dat schoonheid niet objectief was 

en dat de beschouwer medekunstenaar was. De kijk van de beschouwer maakte deel uit van het 

creatieve proces en zijn perceptie moest dan ook door de kunstenaar in acht worden genomen.106 

Met andere woorden, kunst moest de mens als maat hebben en de mens was tegelijk de reden 

waarom kunst nodig was, haar functie, en de bestemming van haar boodschap.107 Net als de 

kunstenaar door God - in het bijzonder door Diens Schepping, te weten de natuur - was 

geïnspireerd, zijn gevoel door deze inspiratie was geprikkeld en deze inspiratie zijn fantasie had 

doen ontwaken, zo moest de kunstenaar, weliswaar op een onvolmaakter niveau, dezelfde reactie 

ontketenen bij de beschouwer. 

Ook het concept ‘natuur’ verdient enige toelichting. Thijm hanteerde een heel brede 

opvatting. Het gaat om de externe wereld in al haar aspecten. Ook de menselijke realiteit, zoals 

steden en gebouwen, viel eronder. Sterker nog, Thijm voelde zich diep aangetrokken door de 

stedelijke dimensie.108 In steden zag hij namelijk zijn romantische verlangen naar het “historische” 

en naar het “schilderachtige” vervuld.109 In steden zag hij zijn overtuiging verwezenlijkt dat de 

architectuur tegelijk christelijk en nationaal kon zijn en dus “de eerste der kunsten” was.110 Naast 

de religieuze inspiratie, die vooral voor religieuze gebouwen een rol speelde en tot 

“godsdienstzin” moest inspireren, reserveerde Thijm immers ook een plaats in zijn esthetica voor 

de nationale inspiratie. In burgerlijke kunst moest de kunstenaar voornamelijk de 

“vaderlandsliefde” van de beschouwer aanwakkeren. De twee vormen van inspiratie hoefden 

echter geenszins in contrast met elkaar te zijn.111 Het ging eerder om een taakverdeling dan om 

een tegenstelling. 

De invloeden die in deze opvattingen doorschemeren moeten wij in elk geval als heel 

persoonlijk veronderstellen. Thijm was autodidact, had zelfstandig veel gelezen en even veel 

hergecombineerd. Men heeft in zijn geval niet ten onrechte van “filosofaten” gesproken meer 
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dan van volmaakte ‘filosofie’.112 De trits Goed, Waar, Schoon stamt zoals gezegd van Plato, naar 

wie Thijm graag verwees; onder de door Thijm verzamelde aforismen is ook het volgende citaat 

van de dichter Carel Vosmaer aangetroffen, waar de platonische inspiratie duidelijk verwoord 

wordt: 

 

“Plato’s dictae: goed, waar en schoon, kan herleid worden tot een tweetal. Waar is al wat is. 

Daarin zijn geen trappen, geen graden, geen meer of min. Er is maar éene waarheid. Van 

haar zijn ook het goede en schoone afhankelijk. Deze waarheid kunnen wij niet bereiken; 

alleen in sommige opzichten en gedeeltelijk. Echter streven wij er altijd naar. Wij maken 

er ons voorstellingen van, een denkbeeld, een idee. Dat is ons ideaal. 

Dat ideale staat boven alles, bezielt alles. Die in oude vormen denken en spreken, noemen 

het God; die geen oude namen op nieuwe begrippen toepassen noemen het ’t ideaal of het 

ware, het zijnde. Men tracht het te bereiken en te belichamen in de godsdienst en in de 

kunst. Hierin liggen die beide deelen der drieheid: het goede en het schoone. Het eerste is de 

zedelijke wereld, het tweede de kunstwereld. C. Vosmaer.”113 

De cultus van Bilderdijk voor de furor poëticus heeft ook bijgedragen tot de Thijmiaanse idee van 

“verbeelding”, die tegelijkertijd ook verwant was aan de typisch romantische notie van 

“trillingen”, zoals architect Pierre J.H. Cuypers het verwoordde, de trillingen van de kunstenaar 

als zijn gevoel door de inspiratie, door de schoonheid van de Schepping wordt getroffen. Niet 

minder romantisch was uiteindelijk ook de verering van de “onvolmaaktheid” van het kunstwerk, 

het idee van de artistieke schepping als onvermijdelijk onvolmaakt tegenover de perfectie van de 

goddelijke Schepping. Het was een idee dat ook de Franse en Duitse Romantiek - Madame de 

Staël, de gebroeders Schlegel en Victor Hugo, ieder met zijn eigen accenten - reeds onderstreept 

hadden.114 

Dat de Gotiek deze net genoemde combinaties van factoren tot een veel hoger niveau 

dan de Renaissance had gebracht was voor Thijm evident. De Renaissance had voornamelijk de 

verkeerde opvatting gecultiveerd: dat kunst zich tot het Schone kon beperken, dat kunst ook 

zonder ideaal schoon kon zijn, zonder getoetst te hoeven te worden aan de waarheid van de 

christelijke boodschap, zelfs zonder een enkele boodschap te dragen.115 De Hervorming, die 

kunst uit de religieuze gebouwen had verdreven en zodoende de kunstenaar weg van de religieuze 

inspiratie had gejaagd, had deze tendensen alleen maar versterkt en verergerd. Desondanks vond 

Thijm dat niet enkel de Gotiek aanvaardbaar hoefde te zijn. De functie van een gebouw of een 

kunstwerk, religieuze of burgerlijke, de te gebruiken materialen, die elk hun eigen structuur en 

regels hadden die de kunstenaar moest kennen en respecteren, het omringende landschap, de 

tijdgeest en het “karakter van een volk” konden, zoals we zullen zien, ook door andere stijlen 

uitgedrukt worden.116 Natuurlijk gold de Gotiek als het model, het referentiepunt voor de 

herkerstening van de kunst waar Thijm naar streefde.117 Maar tegelijkertijd wist hij alle 
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kunstuitingen te waarderen waarin hij een duidelijk ideaal kon waarnemen dat als ordend principe 

in alle details waar te nemen was. 

 

De middeleeuwse canon: literatuur 

Sinds het begin van de negentiende eeuw was in Europa een herwaardering van de middeleeuwen 

aan de gang. Dat had natuurlijk heel veel te maken met het opkomende nationalisme die overal 

de voedingsbodem vormde voor een zoektocht naar de oorsprong van ‘taal en stam’. In deze 

zoektocht kwam men in de periode 1000-1400 terecht en moest men constateren hoe de bronnen 

uit dat tijdperk vaak doordrongen waren van christelijke elementen. Aangezien het om de periode 

vóór de Hervorming ging, werden die christelijke elementen heel snel in katholiek perspectief 

geïnterpreteerd. René de Chateaubriand had reeds in 1802 in zijn Génie du Christianisme benadrukt 

dat de Kerk het enige echte bolwerk was geweest tegen de barbarij in de middeleeuwen en tegen 

de dwalingen van de Verlichting in recentere jaren.118 De Duitser Joseph Görres, die in 1820-1821 

in Straatsburg verbleef en de redactie van het tijdschrift Der Katholik op zich nam, deelde deze 

visie en ontwikkelde haar verder in antiprotestantse richting. 119 Al eerder, in de jaren 1810, had 

Görres in zijn blad Rheinischer Merkur de middeleeuwen als nationaal voorbeeld gebruikt. Dit 

gebeurde naar aanleiding van de nederlaag van Napoleon waarna voor Duitsland betere tijden 

leken aan te breken. De inspiratie moest volgens Görres aan de organische samenhang van 

politieke instellingen, poëzie, kunst en religie ontleend worden die in Duitsland door Karel de 

Grote tot stand was gebracht.120  

Wat Nederland betreft, is er eerder al gerefereerd aan het beeld van de middeleeuwen als 

katholiek tijdperk dat vooral door de kring rond De Katholiek verspreid werd. In zijn onuitgegeven 

Grondbegrip der Middeleeuwen beschreef Broere dat tijdperk als “een tijdvak, waarin alles, ook de 

wetenschap, van de godsdienst doortrokken was”. Het einde van de middeleeuwen en het 

verbreken van deze alomtegenwoordigheid van het christendom bracht Broere in nauw verband 

met de Hervorming en de Verlichting, beide product van de wil van de mens – “Gode gelijk” – 

“de waarheid, de wet en de maatschappij […]  als uitvindingen van hem zelve [te] 

beschouwen.”121 De noodzaak tot religieuze inspiratie in de kunsten werd door Thijm 

overgenomen, maar dan gegoten in een nationale en Groot-Nederlandse vorm. Hij voelde zich 

aangesproken door de figuur van Karel de Grote aangesproken en door de ridderpoëzie over het 

algemeen, in de overtuiging dat deze de vaderlandsliefde van de lezers kon prikkelen.122 Karel de 

Grote werd in het bijzonder als de stamvader van de Oranjes gezien (aan wie dus meteen 

katholieke roots werden toegeschreven) en derhalve als de doopvader van Nederland.123 Naast dit 

duidelijk nationaal georiënteerde gebruik van de middeleeuwen – dat in elk geval grotendeels uit 

de jaren 1840 dateert – ging Thijm, zoals boven gezien, vanaf 1848 steeds openlijker uiting geven 

aan zijn Groot-Nederlandse overtuigingen. Ook hierin werden de middeleeuwen ruim ingezet. 
                                                         
118 R.Th.M. van Kesteren, Het verlangen naar de Middeleeuwen. De verbeelding van een historische passie (Amsterdam 2004) 

197. 
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120 ibid., 235-238. 
121 P.J.M. Heskes, Broere 1803-1860. Christen-Wijsgeer – Emancipator (Bussum 1953) 176. 
122 Van Kesteren, Het verlangen, op.cit., 97. 
123 ibid., 95; ook de middeleeuwse verhalen – de ‘karelromans’ – waarin Karel de Grote op de ene of de andere 

manier een rol vervult, o.a. Karel ende Elegast en Floris ende Blancefloer, werden in dit nationaal georiënteerd stramien 

geïnterpreteerd, vgl. ibid., 96. 
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Het beeld van Vlaanderen als bakermat van de Middelnederlandse literatuur speelde hierin een 

centrale rol. In een tijd waarin Holland literair gezien niet veel voorstelde hadden Vlaanderen en 

Brabant vorm gegeven aan een taal en een cultuur. Zonder die bijdrage zou de hele Nederlandse 

literatuur niet bestaan. Dat die literatuur niet allen de Nederlandse ‘ziel’ weerspiegelde, maar ook 

het nauwe verband tussen die ziel en het christelijke geloof sprak voor Thijm vanzelf. 

Duidelijk kwam dit naar voren in de middeleeuwse legenden, waarvoor Thijm in zijn 

bloemlezing Legenden en Fantaiziën (1847) reeds aandacht had gevraagd. In 1857 recenseerde Thijm 

in de Warande de uitgave, verzorgd door professor Bormans, van het handschrift Het leven van Sint 

Lutgardis door de veertiende-eeuwse Franciscaanse monnik Broeder Geraert. Thijm betwijfelde 

het auteurschap en dacht eerder aan Veldeke (ten onrechte, overigens), die ruim een eeuw eerder 

had geleefd. Het einde van de recensie bevatte een repliek op Jonckbloet. Deze had het werk niet 

geapprecieerd om een aantal taal- en stijlredenen en voor het karakter van de hoofdpersonage die 

hem eerder een “waenzinnige” dan een “heilige” leek. Thijm betreurde Jonckbloets woordkeuze 

en verdedigde de culturele, historische en letterkundige waarde van deze devotionele tekst die hij 

volstrekt representatief achtte voor de literaire cultuur van de middeleeuwen.124 

De woorden van Jonckbloet, die zelf een reputatie had verworven als uitgever van 

middeleeuwse teksten, waren voor Thijm de bevestiging dat het daadwerkelijke belang van de 

middeleeuwse literatuur in Nederland nog niet helemaal naar behoren werd geschat. “Christelijke 

legenden” waren immers een belangrijke uiting van volksgeest en volksgeloof geweest. Ze 

getuigden van het doordringen van het christendom in de hele samenleving en tegelijk van de 

middelen waarmee de volksdevotie overgeleverd werd aan de nieuwe generaties. Een voorbeeld 

van deze traditie trof Thijm ook in de Marialegenden125 en de heiligenlegenden, waar telkens weer 

dezelfde thema’s (op zich al een teken van historische continuïteit) opgevoerd werden. Onder 

meer in de legenden uit de dertiende-eeuwse Ystorien Bloeme, die A.C. Oudeman in 1855-1856 in 

de Warande in hertaling had uitgegeven.126 Ook in de Maastrichtenaar G.D. Franquinet vond 

Thijm een zielsverwant in de liefde voor het oude Nederlandse volksleven. In 1860 publiceerde 

Franquinet in de Warande een artikel over de “St. Servatius-legenden”, de verhalen rond de figuur 

van de eerste bisschop van Maastricht.127 Franquinet benadrukte niet alleen de rijkdom van die 

oude legenden, maar ook de functie die zij in de negentiende eeuw konden vervullen. Het ging 

inderdaad om simpele, “naieve legenden” die “het maatschappelijk en godsdienstig leven onzer 

voorouders” en hun “kinderlijk rein vertrouwen” weerspiegelden, maar juist daarom ingezet 

konden worden tegen “de vlaag der philosophische redenering” die de rijke boom van de 

volksreligiositeit had verwoest.128 

De in 1858 verschenen recensies van Davids heruitgave van Maerlants en Ruusbroecs 

oeuvre bieden de kans om ook andere facetten van Thijms middeleeuwenbeeld te belichten. Hij 

prees overtuigd het initiatief van de Belgische Académie Royale om de Rijmbijbel van Maerlant uit te 

geven en de beslissing David de leiding van het hele project toe te vertrouwen. Dat er plannen 
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waren om ook het hele werk van Ruusbroec te laten verschijnen, eveneens onder de supervisie 

van David, vond Thijm even lofwaardig. Met zijn recensies van Davids inspanningen nam Thijm 

meteen ook positie in het kader van de debatten rond de historische betekenis van Maerlant. 

Volgens hem stond Maerlant symbool voor de verspreiding van de religieus geïnspireerde kunst 

onder de leken, voor het ontstaan van een “Derden Stand” die de Nederlandse samenleving 

hernieuwde maar die ook trouw wist te blijven aan de leer van de Kerk.129 Degenen die buiten het 

katholieke kamp in die ‘derde stand’ een moderne bourgeoisie en in het naar voren komen van 

niet geestelijke kunstenaars een bevrijding van het juk van de Kerk hadden willen zien, sprak 

Thijm kordaat tegen. Het was eerder een derde stand die juist helemaal doordrongen was door 

religieus gevoel en in harmonie met de Kerk leefde en werkte. Wie Maerlant, en ook mystieken 

als Thomas à Kempis, Ruusbroec, Geert Grote en anderen, “ingeslokt door de nieuwere tijd” 

probeerde te krijgen en als voorboden van de “groote (?) ideën van de XVIe eeuw” presenteerde, 

zoals de Vlaming Karel Versnaeyen in zijn Jacob van Maerlant en zijne werken130, kon zeker niet op 

Thijms goedkeuring rekenen.131 

Dit had veelvuldige implicaties. Om te beginnen, Thijm koesterde de visie van een 

stabiele maatschappelijke ordening met corporatistische trekken. In 1855 had hij reeds zijn 

waardering getoond voor het Vlaamse tijdschrift Vlaemsche School omdat de redacteuren, 

waaronder zijn correspondent Pierre Génard, de principes van harmonische samenwerking in 

kunst en samenleving propageerden.132 Over de harmonie in de kunst is al gesproken. Met de idee 

van een harmonische samenleving verwees Thijm echter ook naar corporatistische ideeën die, 

tegen alle socialistische opvattingen van standenafschaffing en revolutie, het ideaalbeeld van een 

samenleving promootten waarin de verscheidene standen specifieke functies en dus ook vaste 

onderlinge verhoudingen hadden. Op deze manier konden harmonie en sociale rust worden 

bereikt, niet toevallig juist naar middeleeuws voorbeeld. Dat de gegoede burgerij, de ‘derde stand’ 

waartoe Thijm zelf behoorde, een voortrekkersrol moest spelen in het promoten van de 

harmonie in de cultuur en de rust in de samenleving, hoeft geen betoog. Het is een duidelijk 

voorbeeld van de ‘aanpassing aan de tijdgeest’ van het middeleeuwse model die hij zo ijverig 

bepleitte. Dat de burgerij de nieuwe elite was en de roeping had de sociale orde te verdedigen was 

overigens een standpunt waar ook menig thorbeckiaan zich in kon vinden. Pas in de tweede 

eeuwhelft zou het sociaal-liberalisme er verandering in brengen. Mede daardoor evolueerden 

Thijm en veel van zijn geloofsbroeders langzamerhand in conservatieve richting. 

Daarnaast kunnen we ook iets over Thijms idee omtrent de autonomie van de leek-

kunstenaar te weten komen. Deze autonomie moet vooral niet als revindicatie worden gezien van 

de totale onafhankelijkheid van de kunstenaars – en bij uitbreiding van de katholieke leken – die 

slechts tegenover hun eigen geweten verantwoordelijk zouden zijn, het principe als het ware van 

l’artiste pour l’artiste. Dat zou in tegenstelling zijn geweest met de rest van Thijms overtuigingen en 

bovendien met de kerkelijke leer. Wat Thijm vooral probeerde te benadrukken was dat iedere 

gelovige, en dus ook iedere gelovige kunstenaar, zijn bijdrage moest leveren in de strijd tegen de 

marginalisering van de katholieke bevolking en moest helpen een soort canon te vormen van het 

katholieke verleden van Nederland. Voor Thijm sprak het vanzelf dat dit met volledig respect 
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moest gebeuren voor de Kerk en haar doctrine. Dat juist zijn opvattingen, bijvoorbeeld over 

Vlaanderen of over het toneel, niet altijd een groot gevolg ondervonden en soms enig argwaan 

wekten onder de geestelijken, die liever publicaties lazen waarin zij enigszins een vinger in de pap 

hadden, zoals De Katholiek en later De Wachter/Onze Wachter133, getuigt echter van een eigenzinnige 

instelling. Aan Broere, met wie hij hoe dan ook voortdurend in goede verstandhouding bleef, 

schreef Thijm dat hij het er in principe over eens was dat de leken hun plaats binnen de Kerk 

moesten kennen en niet het pad van de geestelijken moesten bewandelen. Maar hij moest er ook 

aan toevoegen dat de geestelijken niet altijd hun best deden om het katholicisme in eigen land te 

verdedigen en te verspreiden en dat dit sommige leken tot actie kon doen overgaan.134 

Tekens van het groeiende antiliberalisme van Thijm, dat hij mede overnam van zijn 

Belgische correspondenten, zijn ook in het artikel ‘Anna Byns en hare refereynen’ te herkennen 

dat de Leuvenaar H. Collaes hem had toegezonden. De groeiende belangstelling van de Vlaamse 

liberalen voor de Nederlandse Opstand en voor figuren als Willem van Oranje en Marnix van 

Sint-Aldegonde die steeds vaker met een antikatholieke functie in het politieke en culturele debat 

werden ingezet, maakte Collaes ongerust. De Antwerpse dichteres Anna Bijns kon de katholieken 

het perfecte tegenantwoord bieden en wel om drie redenen. Ten eerste was haar poëzie een 

getrouwe afspiegeling van de cultuur van haar tijd en bewees zij dat de invloed van Maerlant aan 

het begin van de zestiende eeuw, maar liefst twee eeuwen na zijn dood, nog steeds levendig was: 

 

“De invloed van Jakob van Maerlant, ruim twee eeuwen te voren geboren, werkte in dien 

tyd nog op de vaderlandsche dichtkunde. Deze man, met dichterlyk gemoed begaefd en 

tevens met warmen zin tot wetenschappelyke oefening, wendde zich af van de 

romantische poëzy alsdan in zwang. Hy onderwierp het schoone aen het moreel nuttige 

en wilde het slechts tot dit doen strekken. Alles wat niet zedekundig goed kan geheeten 

worden of geschiedkundig waer, werd door hem verstooten. Doch dit stelsel, op zich 

zelven genomen, onberispelyk, had treurige gevolgen in de praktyk en ofschoon de 

leerdichten van M. en van zyne navolgers, eenen verdienstelyken invloed hadden op de 

verspreiding des lichts en op de zedelyke beschaving van het volk, gaven zy niettemin aen 

de middel-nederlandsche dichtkunde, eene rigting die ze aen het kwynen bragt; van af 

Maerlant inderdaed, dagteekent het tydperk van de rymkronyken, gedichte zedeleeren, 

dichterlyke beschryvingen der steensoorten en andere dergelyke, die voor de 

geschiedkunde van de tael of van het volk, soms eenige waerde hebben, maer die van zeer 

geringe litterarische beteekenis.”135 

 

Ten tweede was Anna Byns een uitstekend voorbeeld van het behouden en telkens weer 

hernieuwen van traditie. In een tijd waarin geen ridders meer te vinden waren maar de rederijkers 

nog graag aan ridderpoëzie bleven doen en de landvoogdes Margareta van Oostenrijk Franstalige 

gedichten componeerde ter ere van haar overleden echtgenoot, schreef Anna Byns in de 

volkstaal. Bovendien, in een tijd waarin de ideeën van de Hervorming groot gevolg begonnen te 

krijgen, onder meer uitgerekend bij de rederijkers, aarzelde Anna niet de religie der vaderen te 
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blijven huldigen. Juist deze combinatie van taal en geloof kon makkelijk in negentiende-eeuwse 

termen vertaald worden: 

 

“Anna Byns yverend voor het geloof, bestreed in hare refereynen, met eene bytende 

scherpte en eene buitengewoone zeggenskracht, de allengs winnende nieuwe denkbeelden 

en bepaeldelyk, zoo als zy zegt, die vermaladyde lutherse sect. Zy heft de wapenkreet aen en 

verwittigt ieder tegen het kwaed. […] Zy ontbloot de gebreken, de ondeugden en de 

bedriegeryën der ketters en betreurt hunne laetdunkendheid en de aenstaende desolatie der 

seden. […] Zy wenkt zelfs op valschheden, dolingen en onregtvaeridgheden van het 

Lutherianismus en roept tegen hetzelfde de hulp is, der theologanten, predicanten en wereldlyke 

vorsten. […] Hare expositiën zyn altyd klaer, hare redeneringen eenvoudig en streng, hare 

toepassingen wonder juist. Zy toont overal een gezond verstand, eenen grooten rykdom 

van gedachten, woorden en rymen, eene levende verbeelding en eene merkwaerdige 

geleerdheid. […] In kortheid, in klaerheid, in gemak en in aengnaemheid overtreft zy ver 

de rederykers.”136 

 
De auteur van het artikel is Vlaams en zijn argumenten zijn zeker vooral op de thema’s van de 

katholieke Vlaamse Beweging geïnspireerd. Maar dat Thijm het stuk in zijn Warande opnam 

getuigt niet alleen van zijn sympathie voor de Vlaamse zaak maar ook van het feit dat die 

argumenten toch niet zo misplaatst waren in het Nederlandse debat. Zoals boven gezegd, er was 

geen gebrek aan teksten waarin het Germaanse element in nauw verband werd gebracht met het 

protestantisme. De katholieken moesten het in deze visie al dan niet expliciet ontgelden als 

tweederangsburgers. Als ‘roomsen’ konden ze geen echte Germanen zijn, en dus ook geen 

volbloed Nederlanders. Anna Byns kon juist ingezet worden om aan te tonen dat de zaken anders 

lagen. De verwijzing naar Marnix wees mutatis mutandis in dezelfde richting: 

 

“Men heeft Anna Byns overgesteld aen Marnix en men heeft haer, onder letterkundig 

opzigt, boven dezen gesteld. Ik meen dit niet te kunnen nadoen, omdat de aerd van 

beider werken te zeer verschillend is. – Immers de eene toont zich een theologant en de 

andere een dichter, de eene maekt schimpschriften en de andere liedjes, de eene spreekt 

tot den hoogmoed en de andere tot de ootmoedigheid, deze is eene hemelsche vrouw, 

geene een ingelyfde plaeggeest.”137 

 

Aan de hand van Byns, Maerlant en andere auteurs stelde Thijm een katholiek-laatmiddeleeuwse 

canon voor waarvan de vertegenwoordigers uit de Zuidelijke Nederlanden kwamen. Ze hadden 

het geloof der vaderen bezongen en - indien nodig - verdedigd en ze hadden tegelijkertijd vorm 

gegeven aan de Nederlandse taal door haar enkele literaire pareltjes te schenken. De invloed van 

Vlaamse geleerden op Thijm is in dit opzicht heel sterk geweest. De uitgaven van Maerlant en 

Ruusbroec konden op groot enthousiasme van de Amsterdammer rekenen, Collaes’ pleidooi 

voor een herontdekking van Anna Byns liet hem evenmin onverschillig. Dit alles mede doordat 

Thijm er de kans in zag zijn medeburgers te herinneren aan de onschatbare bijdrage die de 

katholieke middeleeuwen aan het ontstaan van een Nederlandstalige literatuur hadden geleverd. 
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De middeleeuwse canon: kunst 

Naast een literaire canon paste Thijm zijn opvattingen rond harmonie en samenhang ook toe op 

de middeleeuwse kunsten. Schilder- en bouwkunst kwamen eveneens aan bod. In 1857 

feliciteerde hij de Rotterdamse architect Henri L. Tétar van Elven voor het oprichten van het 

kunstenaarsgezelschap Architectura et Amicitia in Amsterdam. Voor het eerst dacht Thijm een 

ontwaking van de Nederlandse artistieke wereld waar te nemen en een groeiende belangstelling 

voor de debatten rond “christelijke kunst” en “samenhangende architectuur”. Tétar van Elven 

bleek het in een eigen bijdrage aan de Warande niet anders te zien. Hij zag in Architectura et Amicitia 

de verwezenlijking van het ideaal van christelijke kunst dat alleen door christelijke kunstenaars 

gerealiseerd kon worden. Die kunstenaars moesten wel te verstaan niet alleen gelovig zijn, maar 

het christelijke ideaal ook in hun privéleven toepassen en uiteraard moesten zij in de christelijke 

kunst opgeleid worden aan de hand van gespecialiseerde opleidingen.138 Dat klonk Thijm als 

muziek in de oren: de verbetering van de kunstopleidingen in Nederland en Vlaanderen zou tot 

aan zijn benoeming tot hoogleraar aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in 1876 een 

van zijn stokpaardjes blijven. In het specifieke geval van de christelijke kunst moest men zich 

wenden tot het meest perfecte voorbeeld van ‘samenhangende architectuur’, van harmonie van 

vormen, symboliek, functie en natuurlijk de mens, het element waarvoor alles uiteindelijk 

gebouwd moest worden: de middeleeuwse kunst en de gotiek in het bijzonder als hoogtepunt 

daarvan. Tétar van Elven sprak echter vooral op persoonlijke titel.139 In de loop van de tijd ging 

Architectura et Amicitia zich steeds duidelijker profileren als liberaal genootschap.140 Eens te meer 

teleurgesteld door deze ontwikkelingen, keek Thijm eens te meer naar het buitenland. Tekenen 

van heropleving van de gotiek zag hij in Duitsland, Frankrijk, Engeland en vooral België. Hij zou 

zich dan ook volop storten op het onderhouden van contacten met prominente neogotici 

aldaar.141 

Thijms contacten met het Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas alsmede zijn invloed op 

de Roermondse architect Pierre Cuypers komen verderop in dit boek aan bod.142 Maar hij kwam 

ook in aanraking met het Antwerpse Gilde van Sint-Lucas en met Pierre Génard. Van Génard 

ontving hij ook diverse artikelen die uiteindelijk in de Dietsche Warande of in de Volks-Almanak 

verschenen. Deze stukken gingen voornamelijk over de symboliek van heraldische wapens en 

tekens en de decoraties van de kathedraal van Antwerpen.143 In beide gevallen werden deze 

onderwerpen niet alleen in publicaties bediscussieerd, maar ook in de privé correspondentie 

tussen Génard en Thijm.144 Deze contacten met prominente vertegenwoordigers van de 

neogotiek in België werden door Thijm eenvoudigweg als de voortzetting gezien van de 
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wisselwerking die naast de letterkundigen in het verleden ook onder kunstenaars had gebloeid. In 

het artikel Nederlandsche kunstenaers vermeldde Edward van Even, stadsbibliothecaris en –

historicus in Leuven, Noordelijke en Zuidelijke beeldende kunstenaars uit de zestiende eeuw door 

elkaar. Het ging om schilders zoals Van der Weyden, Quinten Matsijs en Dirk Bouts, maar ook 

om enkele beeldhouwers. Al deze kunstenaars werden gepresenteerd aan de hand van de 

zestiende-eeuwse studie door de Leuvense theoloog Molanus (of Van der Meulen). In het kielzog 

van het Concilie van Trente had Molanus zich beziggehouden met de kwestie van de correcte 

inhoud van religieuze beelden. Met dit doel analyseerde hij het werk van een groot aantal 

schilders, meestal met vermelding van een schat aan details waar de moderne historicus nog 

steeds veel profijt van kan trekken.145  

Dat al deze figuren in de zestiende eeuw allemaal als ‘Nederlansch’ werden beschouwd en 

dat zij allemaal een tijdlang in Leuven hadden gewerkt, was voor Thijm een duidelijk bewijs van 

de lange geschiedenis van de culturele eenheid van Vlaanderen en Nederland. Thijm wist de 

redactie van het artikel van Van Even trouwens op de voet te volgen. Uit de verzameling brieven 

die hij van de Leuvense archivaris ontving blijkt dat het onderzoek voor het stuk al in 1856 van 

start was gegaan.146 In drie andere brieven van 1857 en 1858 verwees Van Even nadrukkelijk naar 

zijn plannen voor een tekst over beeldende kunstenaars in Noord en Zuid in de zestiende eeuw. 

In de brief van 21 juli 1857 werd in het bijzonder gesproken van het portret van Dirk Bouts de 

Jonge dat Thijm van plan was toe te voegen aan het artikel. Van Even vond de gekozen 

afbeelding, een zestiende-eeuwse gravure uit het werk van Dominicus Lampsonius, niet echt 

mooi en was bereid om een “calque” te laten vervaardigen van het portret van Bouts dat in diens 

Avondmael in de Sint-Pieterskerk in Leuven zichtbaar was. In de brief van 19 februari 1858 riep 

Van Even verder de hulp van Thijm in om in contact te komen met enkele onderzoekers uit 

Haarlem, de vermoedelijke geboortestad van de Bouts, die hem informatie konden helpen 

verzamelen over de bekende kunstenaarsfamilie. Wie Van Even in gedachte had en of Thijm hem 

daadwerkelijk van dienst kon zijn is uit de brief niet direct op te maken. In het Leuvens 

Stadsarchief zijn echter sporen aanwezig van contacten tussen Van Even en het Haarlemse 

stadsarchief. In een brief wist de gemeentearchivaris A.J. Enschedé Van Even te informeren over 

een aantal documenten over Bouts - waarvan een getranscribeerd werd toegevoegd - die in het 

archief van de Noord-Hollandse stad te vinden waren en Bouts geboorte in Haarlem 

bevestigden.147 De brieven dateren weliswaar van 1863, vijf jaar na het verzoek aan Thijm. Het 

lijkt in elk geval aannemelijk dat Enschedé op z’n minst een van de geleerden was waarop Van 

Even zinspeelde.148 Het is dan ook mogelijk dat de werken van Van Even over Bouts gegevens 

bevatten die de Leuvense archivaris met de bemiddeling en de ondersteuning van Thijm verkreeg. 
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De onderzoeken van Van Even droegen op hun beurt bij aan Thijms kennis over de 

laatmiddeleeuwse kunst in de Zuidelijke Nederlanden. 

Voor deze kennis was Thijm echter ook debet aan W.H. James Weale. In hun 

correspondentie verwees de Engelse oudheidkundige, die tussen 1855 en 1878 in Brugge woonde 

en ook actief werd in het Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas, naar zijn studies over de Vlaamse 

Primitieven, de gebroeders Van Eyck, Gerard David en Hans Memling in het bijzonder: 

 

“À propos. Ne serait-il pas bien de parler un peu dans votre Almanach des anciens 

maîtres de la Néerlande catholique? Les Van Eyck, Pieter Cristus de Baerle (Brabant 

Nord), Thierry Bouts de Haarlem, Gerard David d’Oudewater, Jan Joost dit de Calcar et 

Pieter Pourbus de Gouda. Les Hollandais de ces vieux temps catholiques étaient 

certainement les premiers peintres de leur temps de ce côté des Alpes.”149 

 

Drie aspecten kunnen in deze opsomming van Primitieven geïdentificeerd worden. Het gaat in 

eerste instantie om oorspronkelijke kunstenaars die naar Thijms en Weales mening het 

hoogtepunt van de christelijke kunsten in de late middeleeuwen vertegenwoordigden, net voordat 

die kunst zogezegd in verval raakte door de opkomende Renaissance. Verder waren ze actief in 

de “Néerlande catholique”, de katholieke Nederlanden, dat wil zeggen dat ze als christelijke 

kunstenaars in de laatste periode van eenheid van het Nederlandse christendom met Rome actief 

waren geweest. Ten slotte, de kunstenaars waren “hollandais”, wat hier - gelet op de herkomst en 

de werkplaatsen van de genoemde kunstenaars en het gebruik elders van de benaming “Néerlande” 

- als ‘Nederlands’ in de Groot-Nederlandse betekenis van het woord geïnterpreteerd dient te 

worden. Thijm zelf had in 1866 in het Bulletin, het Franstalige aanhangsel van de Warande, in een 

adem van de “école de Bruges en d’Harlem” gesproken, haar kennelijk beschouwend als één grote 

kunstbeweging.150 De verwijzing naar de Primitieven en naar de in Haarlem geboren Dirk Bouts, 

onder meer dankzij de studies van Van Even, is evident. Kortom, de Van Eycks, de Davids, de 

Memlings en zo verder bezaten veel meer dan grote technische vaardigheden, wat Weale en 

Thijm zeker niet over het hoofd zagen, maar ze verdienden ook een ereplaats in een Groot-

Nederlandse canon. 

Het gebrekkige waarheidsgehalte van lichamen en landschappen, dat van een nog onrijpe 

overgang van de kunstgeschiedenis naar een realistischere fase getuigde, en de niet altijd 

kloppende proporties tussen figuren, achtergronden en voorwerpen waren echter vaak 

voorkomende kritiekpunten. Thijm ontkende deze gebreken van de Vlaamse Primitieven niet.151 

Daarin zag hij de bevestiging dat de kunst van de middeleeuwen nog voldoende 

ontwikkelingspotentieel bezat dat door de abrupte overstap naar de Renaissance niet ontplooid 

was. De Renaissance had de klassieke Grieks-Romeinse kunst tot perfectionering en aanpassing 

aan de eigentijdse tijdgeest weten te brengen, de middeleeuwse kunst wachtte nog steeds op deze 

fase van perfectionering. Het was de taak van de negentiende eeuw dit potentieel in acht te 
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nemen en de technische harmonie en de religieuze inspiratie van de middeleeuwse beeldhouw- en 

bouwkunst op de tijdgeest van het heden toe te passen. 

Thijm en Weale boden op deze manier ook hun persoonlijke antwoord op de grote 

kwestie van de positie van de Primitieven in de kunstgeschiedenis van Europa. Het was zaak vast 

te stellen of deze de laatsten van de gotici of de eersten van de realisten waren geweest. Velen 

hadden hen zogezegd aan de ‘verkeerde’ kant van de geschiedenis geplaatst, bij de 

laatmiddeleeuwers, in een periode die achteraf gezien al behoorlijk weinig middeleeuws leek maar 

nog niet voldoende realistisch was. Kortom, ze waren te laat en tegelijk te vroeg gekomen.152 

Voor Thijm was uitgerekend het tegenovergestelde waar. Hij was het erover eens dat de 

Primitieven nog bij de middeleeuwen hoorden, maar juist daarom bevonden zij zich aan de 

‘goede’ kant van de geschiedenis. En zeker waren zij niet te laat op het toneel verschenen. Ze 

waren eerder een voorproefje van wat de religieus geïnspireerde kunst van de middeleeuwen had 

kunnen bereiken, als de Renaissance niet zo vlug haar opwachting had gemaakt. 

 

De Gouden Eeuw 

Het enthousiasme voor de Vlaamse Primitieven ging gepaard met een geringe waardering voor de 

kunst van de Renaissance, althans tot op zekere hoogte. James Weale hanteerde een heel duidelijk 

onderscheidingsprincipe: een kunstwerk was christelijk én middeleeuws of gewoonweg niet 

christelijk. Alles wat in de tweede categorie viel kon misschien technisch gezien voortreffelijk zijn, 

maar was zeker niet nuttig voor de herkerstening van de wereld. Waar het hem om ging, legde hij 

in 1871 aan Thijm uit: 

 

“Memlinc a fait de l’art chrétien à une époque où les artistes commencaient à tourner le 

dos au bon Dieu pour devenir les ministres aux jouissances des riches. Il a suivi 

humblement les traditions de l’églises à une epoque où l’art prétendait s’en emanciper. Et 

vous, de nos jours, où l’art a touché aussi bas que possible, vous cherchez à le relever en 

proclamant les principles qui doivent guider les artistes.”153 

 

De vraag is echter of Thijm wel zo radicaal in zijn onderscheid was als Weale het verwoordde. Hij 

had weliswaar eens geschreven dat de christelijke “renaissance” die hij in Vlaanderen waarnam 

heel weinig nodig had om succesvol te worden: minder Rubens.154 Het lijkt sterk op een 

afzwering van de grote Antwerpse schilder en van de Vlaamse kunst van diens tijd. Maar in 

hetzelfde stuk had Thijm ook de hoop geuit dat de kunst in de Nederlanden na de twee grote 

historische tijdperken van Van Eyck en Rubens in de negentiende eeuw een derde periode inging 

waarin de kunstenaars de tijdgeest even treffend weer konden geven.155 Wat Thijm hier precies 

mee bedoelde wordt duidelijk aan de hand van zijn overtuiging dat de kunst mede de functie had 

de geest weer te geven van het tijdperk waarin de kunstenaar had geleefd. In latere jaren, tijdens 

zijn colleges aan de Rijksacademie verklaarde hij zelfs dat de Griekse kunst “destijds óók krachtig 
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en aan de eigen aard getrouw” was geweest.156 Bepaalde kunstwerken waren in zijn ogen, ondanks 

hun gebrek aan ‘goede principes’, als meesterwerken te waarderen omdat hun auteurs een trouw 

beeld hadden weten te geven van de artistieke tendensen die een specifieke historische periode 

hadden gedomineerd. Rubens werd in dit opzicht door Thijm niet over de hele lijn veroordeeld. 

Hij was naar Italië getrokken en daar had hij zich blootgesteld aan de lokale kunsttradities die hij 

vervolgens in Antwerpen had ingevoerd. Dat strookte niet met de lokale ‘zeden’ van de 

Nederlanden, maar met zijn bewondering voor de Italiaanse kunst en zijn vaak religieuze 

onderwerpen was Rubens wel representatief geweest voor de sfeer die heerste in het 

contrareformatorische Antwerpen. Om al deze redenen kon Thijm ook Rubens tot de 

hoogtepunten van de Nederlandse kunst rekenen. 

Dezelfde redenering paste Thijm trouwens ook op de bouwkunst toe. Zijn voorkeur ging 

duidelijk naar de gotiek, maar zijn belangstelling beperkte zich er niet toe. De ‘sloopwoede’ van 

zowel de middeleeuwse als zestiende- en zeventiende-eeuwse gebouwen ging Thijm even fel te 

lijf. Ook de architectuur uit de Gouden Eeuw bevatte namelijk “zoo veel kracht van konceptie, 

zoo veel energie van daarstelling, zoo veel konsequentie of trouw aan het gestelde grond-

denkbeeld.”157 Naast schilderwerken verdienden ook bouwwerken bewaard te worden als 

gedenkstukken van de evolutie van de nationale geest. Maar ook op dit front was er sprake van 

een selectie van voorbeelden uit de Gouden Eeuw die nog altijd voor inspiratie konden zorgen en 

elementen die daarentegen helemaal afgekraakt werden. Het grootste bezwaar had Thijm tegen de 

renaissancistische pogingen om de Griekse en Romeinse bouwstijlen krampachtig na te bootsen. 

Dit soort classicisme kon Thijm helemaal niet waarderen. Wel koesterde hij bewondering voor de 

woonhuizen uit de Gouden Eeuw die overal in Hollandse steden aan te treffen waren. Hun 

“daken” en “hoge stoepen”, hun “smalle percelen”, hun “kleurafwisseling” stonden volgens 

Thijm symbool voor de “vrome en zedelijke burgerbevolking”.158 Ook voor de musea die in de 

loop van de negentiende eeuw overal gebouwd werden als “geschiedgetuige”159, als schatkamer 

van de vaderlandse kunstwerken raadde Thijm nadrukkelijk aan om de lokale zeden, 

weeromstandigheden, geschiedenis en natuurlijk de herkomst van de tentoon te stellen stukken in 

acht te nemen: 

 

“Eene verzameling nederlandsche schilderijen van de XVIIe Eeuw zal niet geborgen 

kunnen worden in een gebouw, daaraan te Rome of Napels in te ruimen. Een te ruw 

kontrast is volkomen onaesthetiesch. In Rome en Napels bouwt men anders dan men in 

Nederland behoort te bouwen: wij hebben hier een anderen hemel, ander licht, een ander 

klimaat, anderen grond, een andere verhouding van wegen en wateren; eene andere 

maatschappelijke inrichting, andere verhouding van beroep en bedrijf, andere 

uitspanningen, andere zeden, eene andere schakeering van godsdienst- en kunstbegrippen; 

andere volksopleiding; een anderen menschentype: in één woord – al dat gene is anders, 

wat het charakter der architektuur bij een volk bepalen moet.”160 
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Juist dat was het probleem van het classicisme: het had de pretentie overal en zonder 

aanpassingen aan de omstandigheden toepasbaar te zijn. Deze opvattingen lieten duidelijk sporen 

na in menig project van Cuypers – onder meer in het Amsterdams Rijksmuseum, zoals verderop 

uitvoeriger aan bod zal komen.161 

 

Wat de geschiedschrijving betreft, had Thijm geen goede woorden over voor een gunstige 

interpretatie van de Opstand tegen Filips II en Alva. Hij voer in dit opzicht duidelijk in het 

kielzog van Le Sage ten Broek en ook hij aarzelde niet om naar Bilderdijk te verwijzen om kracht 

te geven aan zijn argumenten. Hij benadrukte vooral dat de pogingen om de katholieken de 

mond te snoeren, ook door middel van een systematische uitwissing van de herinnering van het 

katholieke bevolkingsdeel aan zijn verleden, aan de voorafgaande generaties geloofgenoten die 

mede hadden bijgedragen aan de bloei van de natie. Zijn verlangen naar harmonie en traditie 

leidde hem er dus toe, gebood hem zelfs, op zoek te gaan naar episodes en figuren die ook na de 

breuk van de middeleeuwse harmonie - in de Gouden Eeuw en tot aan het begin van de 

negentiende eeuw - de continuïteit van de geschiedenis veilig hadden gesteld.162 Ook in dit geval 

kan er van doelbewuste katholieke én Groot-Nederlandse canonvorming worden gesproken, met 

de daarbij horende didactische functie: 

 

“De volksstem weet van geen tusschenwegen, weet van geen fijn becijferd Ieder het zijne. 

Als de zon valt op een held, vraagt het volk niet, of nog anderen in de wolkschaduw even 

dapper gestreden hebben. Het volk behoeft een kreet, een leus; het neemt geen genoegen 

met een register, en houdt niet van zuilen met drie-honderd familienamen beschreven en 

aan de Eendracht, aan de Vrijheid, aan de Wetenschap gewijd; het houdt van zijn Willem 

Tell, zijn Grooten Frits, zijn Napoleon; […]”163 

 

De tijd was gekomen om de onbekende helden uit hun “wolkschaduw” te halen en voor het 

voetlicht te brengen. De geschiedenis van Nederland was geen lange galerie van ‘helden’, eerder 

een koor van (ook katholieke) grote geesten. In 1855 plaatste Thijm in zijn Almanak een stuk uit 

De Katholiek dat in geleerd Nederland behoorlijk wat commotie veroorzaakte. In dat artikel had 

Cornelis Broere geprobeerd te bewijzen dat de beroemde zeventiende-eeuwse jurist Hugo de 

Groot in reactie op het geweld en de dwaling van de zestiende eeuw katholiek was geworden. 

Thijms achtte Broeres bewijzen meer dan voldoende en ging in 1863 De Groot opnemen in de 

“partij van vrede en schikking” die zich in zijn visie sinds de Opstand tegen de “partij van 

oorlog” had verzet. De eerste telde onder haar kopstukken niet alleen de bekende jurist maar ook 

Van Oldenbarneveldt, de gebroeders De Witt en alle katholieken. Met andere woorden, al 

degenen die in Thijms ogen gemarginaliseerd en aangevallen waren door de alliantie van 

prinsgezinden en predikanten.164 Het citaat over de noodzaak van voorbeelden voor het volk laat 

vermoeden dat Thijm zich bewust was van het geforceerde karakter van deze historische 
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interpretatie. De inrichting van een katholieke historische galerie met de portretten van grote 

mannen lag hem veel nader na aan het hart. 

In deze galerie van grote mannen – en incidenteel ook vrouwen - was ook voor de 

Zuidelijke Nederlanden een rol weggelegd. De contacten tussen Leuven en Holland kwamen 

bijvoorbeeld in Van Evens stukken regelmatig aan bod, ook als het om de zestiende, zeventiende 

en achttiende eeuw ging. Reeds in 1855 had Van Even in zijn eerste artikel voor de Warande 

vastgesteld dat de bekende Hollandse drukkersfamilie Elsevier, die in de zestiende eeuw 

wereldfaam had verworven, in feite Leuvense roots bezat, die teruggingen tot de veertiende 

eeuw.165 Drie jaar later zou Van Even in een artikel over Kerkelijke Nederlandsche Oudheden de 

bijdrage aanwijzen die uit België kon komen ter reconstructie van de geschiedenis van het 

katholicisme in Nederland. Veel kerkelijke oudheden konden tijdens de Beeldenstorm veilig 

worden gesteld door ze naar de Zuidelijke Nederlanden te brengen. De revolutie van 1795 had de 

vernietiging van veel van die oudheden veroorzaakt, maar een deel daarvan was bewaard 

gebleven en dat was genoeg om zich een beeld te vormen van het kerkelijke leven in Nederland 

voor en tijdens de Opstand.166 De katholieken in Nederland, met andere woorden, konden in 

historisch perspectief niet zonder België. In dezelfde trant zou Van Even ook zijn bijdrage 

leveren aan Thijms Groot-Nederlandse canonvorming voor katholieken. Tijdens het Nederlandse 

Congres van 1869 – in Leuven – presenteerde hij een biografisch stuk over Gerard van Loon 

(1683-1758), historicus, jurist en dichter, over wie de Noord-Brabantse historicus Cornelis R. 

Hermans reeds in 1852 een korte bijdrage in de Volks-Almanak had verzorgd.167 Van Loon, 

geboren in Delft, was rooms-katholiek en had in Leiden én in Leuven gestudeerd. Met zijn Aloude 

Hollandsche Historie (1734) had hij een poging gewaagd tot onpartijdige geschiedschrijving waarin 

de Opstand tegelijk gecelebreerd en gehekeld werd als teken van Hollandse onafhankelijkheid en 

ondernemingszin respectievelijk van antikatholicisme: 

 

“Gerard van Loon was Nederlander in bloed en leven. Hij ging er trotsch op af te 

stammen van dat kleine doch moedige volk, dat door het lot op een onaanzienlijke 

driehoek aan de kusten der Noordzee geslingerd, het gezag van het magtige Spanje 

afwierp, Engeland deed beven, Vrankrijk bevocht, den Oceaan met zijne vloten 

overdekte, en den nationalen handel van het eene tot het andere einde des aardbodems 

vestigde. […] Van Loon behoort haast zoo veel tot België als tot Holland. Twee jaren 

leefde hij in Braband, als leerling der leuvensche Hoogeschool. Later bezocht hij bijna 

jaarlijks de “Keyzerlijke Nederlanden” gelijk hij zich uitdrukt, om in de bibliotheken 

onzer Abdijen de stoffen te verzamelen voor zijne werken. Binnen Gent telde hij 

bloedverwanten, en met den antwerpschen Burgemeester de Knijff en den Schepen 

Verdussen stond hij in vertrouwelijke briefwisseling. En dan, beschreef hij niet zoo wel de 

penningen voor Zuid- als voor Noord-Nederland gemunt? En hebben zijne werken dus 

niet evenveel belang voor België als voor Holland?”168 

 

Een Groot-Nederlander avant la lettre dus, in het leven en in het werk: 
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“Door het in ’t licht geven van zijn penningwerk toonde hij dat de zonen der beide deelen 

van Nederland, die dezelfde taal spreken, een volk, eene natie uitmaken, en dat hunne 

geschiedenis als onafscheidelijk van elkander moet worden aangezien. Met van Loon in 

Holland te helpen vereeren, zou België een nieuwen blijk geven van de waarde welke het 

moet hechten aan de verbroedering van Noord en Zuid.”169 

 

Andere voorbeelden van Groot-Nederlanders avant la lettre kwamen ook van de historische 

verhalen van Thijm zelf. In 1862 verscheen in de Almanak het stuk Pieter Pypers over een 

achttiende-eeuwse Amsterdamse dichter en bewonderaar van Vondel die naar Brussel besloot te 

verhuizen om aan de onderdrukking van de katholieken in de Republiek te ontkomen. Daar kon 

hij veilig leven en zich als Oostenrijkse Nederlander laten naturaliseren als dankbetuiging voor de 

bescherming gekregen in de gebieden van de katholieke Habsburgers.170 De verering van de 

Habsburgers heeft niet alleen te maken met hun heerschappij over de katholiek gebleven 

Zuidelijke Nederlanden, maar ook met de bewondering voor Karel V. Zoals de Hollander 

Desiderius Erasmus voor de priester J.W. Brouwers in 1866171, zo was voor Thijm de Gentenaar 

Karel V een van grote mannen die in de zestiende-eeuwse Nederlanden voor het katholieke 

geloof waren opgekomen.172 Filips II was in dit opzicht - Thijm beriep zich hieromtrent op het 

gezag van Bilderdijk – een waardige zoon van zijn grote vader geweest: hij ook had “naar geweten 

en overtuiging” gehandeld.173  

Zoals vaak in Thijms verhalen bevat Pieter Pypers een combinatie van fictieve episodes uit 

het leven van de protagonist en algemene historische schetsen waar Thijm zijn visie op de 

gebeurtenissen en de machtsverhoudingen in een specifiek tijdperk kwijt kon. In dit opzicht zijn 

deze verhalen duidelijk in de traditie van de historische roman te plaatsen. Ze zijn een uiting van 

een nog niet vervolledigd differentiëringsproces van geschiedenis en letterkunde. Maar ze zijn 

eveneens een afspiegeling van het dubbele publiek dat Thijm met zijn inculturatieprogramma 

wilde bereiken.174 Enerzijds wilde hij het startsein geven voor een katholieke geschiedschrijving 

opdat het katholiek standpunt over de geschiedenis van de Nederlanden ook in de wetenschap 

aanvaard werd. Anderzijds wenste hij op een gepopulariseerde manier het esthetische gevoel van 

zijn lezers – katholieke huisvrouwen, jongeren, burgers – te strelen en hen bewust maken van de 

vergeten rijkdom van hun voorvaderen. In beide gevallen moesten de te vertellen feiten op basis 

van zowel hun “explicatief” als hun “narratief” gehalte geselecteerd worden opdat beide soorten 

lezers, niet-katholieken en katholieken, naar behoren bereikt konden worden.175 Ook de 

uitgebreide notenapparaten die de novellen vaak afsluiten wijzen op hun wetenschappelijke 

functie terwijl hun didactische bedoelingen juist in de verhalende passages het meest naar voren 

komen. Thijms twee grote periodieken zijn uiteindelijk zelf op basis van deze tweeslachtigheid te 
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onderscheiden: de Warande was het blad voor de fijne geesten, de Volks-Almanak was – what’s in a 

word? – eerder voor een sociaal gezien lager publiek bestemd. 

Als overkoepelend begrip is hier ‘rehabilitatie’ adequaat. Thijm constateerde dat het 

katholieke perspectief in de geschiedschrijving over de periode 1500-1800 drie eeuwen lang 

systematisch genegeerd was. De Nederlandse katholieken hadden er zelf geen herinnering aan 

behouden en aanvaardden passief het officiële verhaal van Willem van Oranje als kampioen van 

de strijd voor de vrijheid. Regelrechte geschiedvervalsing, vond Thijm, en om het verhaal recht te 

zetten achtte hij het noodzakelijk de grote namen en de grote episodes uit het katholieke 

Nederland tijdens de Opstand en de Republiek in ere te herstellen. Het begrip werd vooral naar 

aanleiding van de organisatie van de Vondelfeesten van 1867 in al zijn potentieel ontplooid. 

Thijm vond dat Vondel vanwege zijn bekering tot het katholicisme en zijn bewogen vriendschap 

met Hooft enigszins geringgeschat was binnen de Muiderkring. Hij had, in Thijms woorden, 

onder de aristocratische toon van Huygens en Hooft “geleden”. Veel critici hadden immers 

geconstateerd dat het rebelse karakter van Vondel en de vele volkse elementen in zijn poëzie 

tijdens de feestelijkheden onbesproken waren gebleven. De kritiek dat de Vondelfeesten even 

aristocratisch als de Muiderkring en een voor de Amsterdamse elite bedoelde aangelegenheid 

waren geweest, vond Thijm wel kloppen. Dat was echter juist de bedoeling, voegde hij eraan toe. 

Bij de Vondelfeesten ging het er voor hem om dat de negentiende-eeuwse Amsterdamse 

aristocratie een hulde bracht aan Vondel om hem te rehabiliteren en ex post als volwaardige lid 

van de Muiderkring, als de grootste ervan zelfs, toe te juichen: 

 

“Het spreekt van zelf, dat, over Vondel, in het XVIIe-eeuwsche Muyden altijd een lichte 

wolk van geringschatting gehangen heeft. Men werd wel door zijn ongelijkbaar 

kunsttalent getroffen en overheerscht, maar al spoedig was men dien indruk weer 

ontworsteld en te boven, en men kan er wel zeker van zijn, dat het toetreden van 

Huygens en Hooft op Vondel (niet dat van Hugo de Groot), immer een kwalijk 

gemaskerd afdalen geweest is. […] Vondel heeft een weinig van de aristokratie van 

Muyden geleden: en daarom moesten nu de deftigste burgers van Amsterdam en de 

schoonste vrouwen en jonkvrouwen, onder de aanzienlijken der stad, Vondels 

rehabilitatie te Muyden komen toejuichen.”176 

 

Vrouwelijke pendant van Vondel binnen de Muiderkring was Maria Tesselschade Roemers, die 

zichzelf ook tot het katholicisme had bekeerd. Thijm combineerde Vondel en Maria Tesselschade 

tot een “Hohes Paar”, een heilig paar, zoals Leuker het verwoordt, dat juist door hun 

gemeenschappelijke geloof een diepere onderlinge verbondenheid had ontwikkeld die de 

vriendschappelijke affiniteiten met de rest van de Kring overtrof.177 In de koppeling kunnen 

belangrijke gender-gerelateerde aspecten geïdentificeerd worden. Vondel, de dichter, werd duidelijk 

als genie, als poëtische schepper voorgesteld. Hij had getoond “vernuft, gevoel, verbeelding, 

geestdrift” te bezitten, allemaal volgens Thijms romantische visie, conditiones sine qua non voor een 

volwaardige artistieke creatie.178 Maria, de dichteres, had daarentegen veelal een 

                                                         
176 Dietsche Warande (1869) VIII, 298. 
177 Leuker, ‘De mythe’, op.cit., 538-539. 
178 id., Künstler, op.cit., 207. 
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verzoeningsfunctie. Ze was het middelpunt dat de verschillende en soms tegenstrijdige 

mannelijke persoonlijkheden binnen de groep in evenwicht hield.179  

Wat hier benadrukt dient te worden is verder vooral de dubbele nationale en religieuze 

functie die Vondel verpersoonlijkte. Hij was de grootste onder de Nederlandse dichters en hij had 

de Nederlandse taal - de essentie van het volk volgens Thijm - tot ongekende hoogtepunten 

gebracht. Tegelijkertijd was hij ook een katholieke dichter, die zijn geloof en de confessionele 

tegenstellingen in het Amsterdam van zijn tijd nooit had verzwegen. Zijn katholicisme had zijn 

genie, zijn scheppende kwaliteiten, alleen maar versterkt en dit had hem mogelijk gemaakt tot de 

Muiderkring, de literaire aristocratie van zijn tijd, toegelaten te worden. Het is goed niet te 

vergeten dat Thijms invalshoek sterk teleologisch van aard was. De jongere doopsgezinde jaren 

van Vondel werden in de praktijk gereduceerd tot een aanloop naar de bekering, het wezenlijke 

hoogtepunt van de biografie van de grote dichter. Deze houding zou overigens veel navolging 

onder katholieke schrijvers vinden tot diep in de twintigste eeuw.180  

Het thema van Vondels acceptatie in de Muiderkring was nauw verbonden met het 

vermeende “liberalismus” van Hooft en zijn openheid jegens nieuwe invloeden. Maar deze 

openheid was nooit compleet geweest, zoals Thijms interpretatie van het elitaire karakter van de 

Vondelfeesten liet blijken. Vondels eigenzinnige inborst had hem meermaals in aanvaring 

gebracht met Hooft en slechts de aanwezigheid in de groep van Maria Tesselschade had de 

eenheid ervan kunnen waarborgen. Het is voor ons onderwerp interessant op te merken dat 

Thijm het cross-border element in Vondels biografie niet verwaarloosde. Nog in 1871 benadrukte 

hij in een brief aan de Duitse architect Reichensperger dat Vondel deel uitmaakte van het erfgoed 

van alle steden waarin hij gewoond had. Hij was Keulenaar, Antwerpenaar en Amsterdammer 

tegelijk. Zijn toetreding tot de Muiderkring betekende ook dat Hooft beslist geen typisch 

bekrompen Hollander was die geen interesse had voor de rest van de Nederlanden, zoals Thijm 

zelf bij velen onder zijn stadgenoten constateerde. Met Vondel had hij de bijdrage aanvaard die 

uit de Zuidelijke Nederlanden afstamde en tegelijkertijd het genie kunnen erkennen over 

kerkelijke grenzen heen. Vondel in de negentiende eeuw rehabiliteren betekende dus het hele 

Nederlandstalige gebied in ere herstellen en definitief in te sluiten in het verhaal van de 

Nederlandse literatuur. Veelzeggend genoeg bevatte het programma van de feestelijkheden in 

1867 ook een voordracht van Van Lennep ter verering van ‘de eenheid van taal en stam der Noord- en 

Zuidnederlanders’.181 

 

De eigentijdse canon: Bilderdijk en Conscience. 

Na Vondel had de Nederlandstalige literatuur voor Thijm nog één hoogtepunt gekend: Bilderdijk. 

De bewondering voor de grote dichter deelde Thijm met menig Vlaming. Bilderdijks roem bij de 

vertegenwoordigers van de prille Vlaamse Beweging was ongeëvenaard en hij was voor de 

katholieken in het Noorden en in het Zuiden inmiddels een vaste waarde geworden. Net als 

David apprecieert Thijm Bilderdijk vanwege zijn antiliberalisme en antirationalisme: 

 

“Christus, als eenige Heer en Meester, het beginsel van het gezach, zich afspiegelend in de 

Maatschappij en in het gezin, - ziedaar de eerste en hoogste voorwerpen der vereering van 
                                                         
179 id., ‘De mythe’,  op.cit., 534-535. 
180 Brom is hier evenmin vrij van te spreken, vgl. Brom, Vondels geloof (Amsterdam/Mechelen 1935). 
181 Dietsche Warande (1869) VIII, 300. 
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Bilderdijk. En overal vindt men dezen grondtrek zijner ziel te-rug. Niemant misschien 

heeft zoo duidelijk, volledig, en krachtig als hij tegen het rationalisme en naturalisme 

geprotesteerd, die nog een tijd lang met den stijven predikantsrok gedost bleven.”182 

 

En net als Le Sage in de jaren 1830 zag Thijm in Bilderdijk een verdediger van een traditionele 

maatschappij die niet bereid was de eigen principes te verloochenen. Zijn weigering zijn ambtseed 

op de Rechten en Plichten van de Mens af te leggen, een beslissing die hem tot emigratie naar 

Engeland en Duitsland had genoodzaakt, was zijn heldendaad geweest: 

 

“Ten eerste ontkende hij, dat zijne “vrije practijk als een ampt of bediening zou kunnen 

worden beschouwd”, maar, hoe bereid ook, om ter verzekering en verbinding van zijn 

gedrag, in zijne qualiteit een eed af te leggen, verklaarde hij dat hij het voorgeschreven 

onmogelijk bezweren kon. Hij merkte toch, in de tweede plaats, op, dat het koesteren 

eener overtuiging, wat de rechten van den mensch betreft, een actus mere internus [voetnoot 

1: Geheel inwendige daad] en als zoodanig viel buiten het bereik van het burgerlijk 

bestuur, en derhalve door dat bestuur tot geen voorwerp van inquizitie gemaakt kon 

worden; […]”183 

 

Dat deze opvattingen uit de pen vloeiden van iemand die aan het begin van zijn carrière als 

schrijver ‘papo-thorbeckiaanse’ sympathieën had gekoesterd, kan verbazing wekken. Er moet 

echter niet vergeten worden dat het katholieke enthousiasme voor de grondwet van 1848 

geenszins een bekering betekende tot het politieke liberalisme. De invoering van de 

godsdienstvrijheid was een sterkere (en veel pragmatischere) beweegreden geweest. Bovendien 

was Bilderdijk niet zozeer tegen de ambtseed an sich geweest, wel tegen de willekeur van de macht 

waar de eed, gefundeerd op nieuwe principes, in zijn ogen symbool voor stond. Net als de 

Nederlandse katholieken voortudrend trouw waren gebleven aan hun historische traditie, een 

houding waarvan Thijm zichzelf graag als de jongste verpersoonlijking zag, zo had Bilderdijk 

consequent zijn principes tegen wil en dank nooit opgegeven. Thijm voelde zich dan ook vooral 

verwant met het ‘buitenbeentje’ Bilderdijk, in wie hij een voorganger meende te zien in een 

gezamenlijke strijd tegen de mainstream van de Nederlandse cultuur. 

Thijm beperkte zich dus niet tot de herhaling van onder katholieken bekende argumenten 

over Bilderdijk. Hij bracht ook zijn eigen preoccupaties in. Bilderdijk had niet alleen 

bewonderaars en volgelingen in Vlaanderen, maar ook voorvaderen. Volgens Thijm stamde 

Bilderdijk uit een Vlaamse adellijke familie die vervolgens banden had aangeknoopt met de 

graven van Holland. Groot-Nederlandser kon het niet. Bilderdijk had verder niet alleen 

classicistische verzen gecomponeerd, maar hij had ook met even sterke meesterhand de 

middeleeuwse ridderpoëzie en minnelyriek beoefend. Hij had dus de twee grote tradities van de 

Nederlandse letterkunde in harmonie met elkaar gebracht: 

 

“Bilderdijk vereenigde in zijn ruim gemoed wat elkaâr scheen uit te sluiten: liefde voor het 

edel spel der grieksche kunstvormen en voor het fantastische en teder geheimzinnige der 

middeleeuwsche toestanden. Hij beoefende ter zelfder tijd met enige geestdrift de 
                                                         
182 Volks-Almanak (1868) XVII, 107-108. 
183 ibid., 72; voetnoot in het origineel. 
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meesterstukken van Sofokles en de riddertradities van het middeleeuwsche Europa – 

Edipus – Elius; zijn minnedicht toont de gloeyende sporen dier tweërlei studie. Bilderdijk 

stamde, door zijn grootmoeder Pelgrom de Bie, uit het Vlaamsche Huis van Aelst en uit 

Heer Jan van Veen, in de XIIIe Eeuw een jonger broer van Heer Jan den VIe van 

Heusden, die uit Cleve-Teisterbant ontsproot. Zoo waren zijne voorvaderen dan aan de 

Graven van Holland en aan het Doorluchtig geslacht der Orsinies verzwagerd.”184 

 

En dit kon hem lukken omdat hij heel duidelijk wist Wie het ordende principe van alle zaken was, 

omdat hij alles tot God herleidde, die in alle dingen aanwezig was en dus ook in de taal. Thijms 

romantiek was niet zonder invloed geweest op dit punt. De taal was namelijk geen instrument, 

maar de zichtbare uiting van de ziel zelf van de mens: 

 

“Bilderdijk, die in alles beginselen zocht, en die door de wetenschap van zijn tijd veel 

onsamenhangende kundigheden zag opgedischt, ergerde zich dood over den stand der 

geesten. De liefde voor de waarheid verslond hem. Hij zag in Gods schepping overal 

harmoniën; en hij ontdekte alom de scheppende hand Gods. Het geringste deel der 

natuur weêrspiegelde Gods hoedanigheden, en allermeest de edelste openbaring van het 

edelste schepsel: de Taal. Deze was dan ook voor Bilderdijk geen nuttig, maar grillig 

afgesproken, middel van verkeer – zij was de afdruk van den geheelen mensch; en het 

schrift haar afdruk weer, gevormd naar onschendbare wetten.”185 

 

Bilderdijks interesse voor de middeleeuwen nam Thijm vooral in het treurspel Floris V waar. De 

miskenning van dit treurspel, dat jarenlang niet meer opgevoerd was, leverde Thijm het zoveelste 

bewijs van de algemene verloochening van de middeleeuwen in het Nederlandse culturele leven. 

Alleen dankzij Bilderdijks belangstelling waren de middeleeuwen niet helemaal uit het collectieve 

geheugen verdwenen: 

 

“Men vindt in den Floris de middeleeuwen reeds op hun rechten prijs gesteld, […] en het 

licht, dat Bilderdijk in zijn Floris, zoo wel over de middeleeuwen in ’t algemeen, als over 

dat tijdperk onzer geschiedenis in het bijzonder, liet doorbreken, was het glansrijke 

morgenkrieken van den dag, die ons later zou opgaan. […] Wat men er bij won? […] Een 

derde van zijne Geschiedenis, de jeugd zijner Taal en Literatuur […].”186 

 

Her en der waren weliswaar minpunten te vinden. In vergelijking met Bilderdijks Machteld van 

Velzen toonde de Floris volgens Thijm minder “geestdrift” en minder “tirades”, overigens in 

overeenstemming met de kritiek van De Clercq in zijn Wenken omtrent de dichterlijke loopbaan 

van W. Bilderdijk. Bilderdijk gaf immers zijn voorkeur aan het “effekt voor het verstand, voor de 

nagedachte, […]; ’t is geen effekt in de handeling, in ’t licht bevatbaar en oogenbliklijk treffend 

woord.”187 Kortom, Bilderdijk kwam met zijn classicisme bij de romantici niet altijd even fris over 

en Thijm als romanticus kon het niet ontkennen. Maar dit aspect bleef voor hem ondergeschikt 
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185 ibid., 109. 
186 v.H. [J.A. Alberdingk Thijm], ‘Bilderdijks treurspel Floris V’, in: De Spektator (1844) IV, 93-94. 
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aan de interne samenhang van het spel.188 Het is duidelijk dat Thijm hier vooral aan zelfprojectie 

(en zelflegitimatie) deed. Ook Bilderdijk had het Ware, het Goede en het Schone in christelijke 

harmonie nagestreefd en Thijm wilde zich graag als volgeling van de grote dichter presenteren:  

 

“De dienst der Waarheid ging Bilderdijk boven alles; maar die dienst is vooral daarom 

zoo beminnelijk, zoo stichtend, zoo verlokkelijk, om dat er nergends de dienst der 

Schoonheid aan opgeofferd wordt, en deze weder niet ten koste van het Goede wordt 

gehuldigd.”189 

 

Maar de verwijzing naar Bilderdijk gaf ook zijn visie op Nederland meer kracht. In het gedicht 

Het Voorgeborchte uit de Karolingische Verhalen werd de hoofdfiguur, alter ego van de auteur, door 

Bilderdijk in een burcht rondgeleid waar alle grote mannen van de Nederlandse geschiedenis 

verzameld waren. Op verzoek van Karel de Grote beschrijft Bilderdijk de toestand van 

Nederland. En dat was geen prettig tafereel, wist Thijm. Aanvallen tegen de katholieken en haat 

tegen de Kerk verdierven het maatschappelijke leven en maakten een harmonisch samenleven 

van de verschillende bevolkingsgroepen onmogelijk.190 Alles is in deze episode te vinden: de 

middeleeuwen als ideaal, de door een aaneenschakeling van grote mannen verpersoonlijkte 

traditie, de klaagzang over de marginalisering van de katholieken en de bewondering voor 

Bilderdijk als grote dichter, pleiter voor maatschappelijke harmonie én ‘bijna katholiek’. 

Wat problematischer was daarentegen de houding van Thijm tegenover Tollens, die in 

Vlaanderen, maar evident niet bij hem, zo’n grote waardering wekte. Hij moest wel erkennen dat 

Tollens her en der ook goede verzen had gecomponeerd. Hij was het met Beets eens dat Tollens 

een “grote geest” was geweest. Maar toch “niet de grootste”. Thijm vond hem wel eens 

oppervlakkig en kon hem slechts als meester aanvaarden na een zorgvuldige selectie van zijn 

gedichten. Toen er een volledige uitgave van Tollens’ verzen verscheen, zag Thijm zijn 

overtuiging bevestigd. Weinig begrip kon hij dus tonen voor de woorden van de Eendragt, die 

Tollens als de “man voor het volk” waardeerde tegenover Bilderdijk die te veel als 

“zwartgalligen” “man van de studeerkamer” overkwam.191 Wat Thijm minder waardeerbaar vond, 

de smaak voor het alledaagse, het feit dat Tollens een “eenvoudige, vriendelijke, gemoedelijke, 

verdraagzame dichter”192 was, konden de Vlamingen juist appreciëren. Maar de woorden van het 

Gentse blad dateren uit 1857 en tegen die tijd konden in De Eendragt reeds de eerste tekens 

worden waargenomen van een evolutie in liberale richting.193 De toon van het blad tegen de 

voorkeur voor Bilderdijk van katholieke prominenten nam dan ook met de tijd in heftigheid toe: 

in 1871 zou De Eendragt David (en impliciet Thijm, die het blad in zijn Warande van repliek 

diende) zelfs van “fetisjisme”194 voor Bilderdijk beschuldigen. 

                                                         
188 Thijm trok ook een parallel met Vondels Gijsbrecht. Vondels stuk bevatte ook minpunten, preciseerde hij, maar 

niet genoeg om de algemene constructie van het spel (en de reputatie van Vondel) in gevaar te brengen, vgl. Dietsche 

Warande (1874) X, 404. 
189 Volks-Almanak (1868) XVII, 113. 
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191 ‘Bilderdijk en Tollens’, in: De Eendragt (1857-1858) XII, 1. 
192 ibid. 
193 M. Carlier, et al., De Eendragt 1846-1879 (Gent 1988) 18-19. 
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Thijm had zich verder altijd bijzonder gematigd getoond tegenover de jonge Vlaamse 

letterkunde. Hij vond haar vaak “zonder aanmatiging, los wech geschreven”, zoals De Eendragt in 

1852 de recensie van de roman In alle standen van Sleeckx citeerde die van Thijm in het 

Amsterdamse blad De Recensent was verschenen. Hij meende vooral dat de Vlaamse auteurs – een 

standpunt dat David overigens volledig deelde – nog veel te oefenen en te leren hadden om hun 

literair gevoel te doen ontwaken uit de onverschilligheid voor de volkstaal in de voorafgaande 

drie eeuwen.195 Hetzelfde herhaalde hij na de dood van Prudens van Duyse. Vanuit Gent kwam 

het idee een standbeeld voor de Gentse dichter in zijn geboorteplaats Dendermonde te laten 

oprichten. Thijm kon geen goede woorden vinden voor dat plan. Zo’n grote dichter was Van 

Duyse ook weer niet, vond Thijm, en had hij het Vlaamse bewustzijn versterkt, dan was het toch 

wel met wat te veel sympathie voor Duitsland gebeurd.196 Veel grotere dichters, Bilderdijk en zelfs 

Tollens, hadden zich tevreden moeten stellen met bescheiden graven, waarom zou men voor Van 

Duyse dan anders moeten handelen?197  

Grote bewondering had hij daarentegen voor de geleerde uitgaven van David, zoals reeds 

vermeld. Een lichtpunt zag hij verder in Hendrik Conscience, hetgeen voor een katholiek in elk 

geval een eigenaardige opstelling mag heten. Zoals bekend waren de eerste romans van 

Conscience door de Vlaamse katholieken grondig afgekeurd: in zijn romans waren te veel 

hartstocht, te veel Franse lichtzinnigheden, te weinig religie te vinden. David en Peters konden de 

verwijdering van antikatholieke elementen in de tweede uitgave van ’t Wonderjaer (1566) wel 

waarderen. Conscience bleef echter een romanticus en op het onvoorwaardelijke enthousiasme 

van de redacteuren van De Middelaer kon hij dan ook niet rekenen. Ook De Katholiek had 

daarentegen geen goed woord gehad voor de Antwerpse schrijver en hield zijn romans voor 

onverteerbaar voor het Nederlandse publiek. Dat was buiten Thijm gerekend. Vanaf de jaren 

1840 ging Conscience het belang van een onpartijdige Vlaamse Beweging benadrukken en op 

deze manier nam hij in feite afstand van het Belgische liberalisme met zijn groeiende antiklerikale 

tendensen, meende de Amsterdammer. In diens ogen had Conscience zich ontpopt als 

uitgesproken verdediger van de eenheid die Thijm zo bewonderde in de Vlaamse Beweging. 

Thijm werd dan ook niet toevallig een van de grote promotoren van Conscience in Nederland. 

Zijn enthousiasme lag mede aan de basis van de enorme populariteit van de Vlaamse schrijver 

boven de Moerdijk in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

 

Thijm en de Vlaamse zaak 

In 1856 en 1857 verschenen in de Dietsche Warande twee korte berichten in de sectie Mengelingen. 

In het eerste onthaalde Thijm met enthousiasme het nieuws van de aanstelling van een 

Grievencommissie door de Belgische regering-De Decker. Het jaar daarop moest hij echter 

betreuren dat een nieuwe Belgische ministerploeg op een afwijzing van de suggesties van de 

commissie afstevende, in het bijzonder de invoering van de tweetaligheid in het gerecht en het 

bestuur van de Vlaamse provincies. Dat de wensen van een belangrijk deel van de bevolking 

zomaar van tafel geveegd konden worden, vond Thijm een duidelijke schending van het 

‘liberalisme’ waarvan België altijd een voorbeeld was geweest. Thijm kwam tot de conclusie dat de 
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herrijzenis van het “Dietsche” element in België, net zoals in Nederland, het best onder het 

katholieke vaandel plaats kon vinden.  

Thijm begon steeds vaker en steeds harder uit te halen naar de Belgische liberalen. In 

1860 bekritiseerde de Warande de nieuwe zuil die in Brussel gehuldigd was ter ere van koning 

Leopold I en van de Belgische grondwettelijke vrijheden. Het stuk, getekend door K., werd 

gesloten met de constatering dat alle vrijheden – van godsdienst, onderwijs, vereniging en 

drukpers - inderdaad goed beschermd waren in België, behalve de allerbelangrijkste, de 

taalvrijheid. De Belgische staat had wel de vrijheid om de Vlamingen in het Frans te berechten of 

te commanderen, maar andersom bestond die vrijheid kennelijk niet. K. zou zich heel weinig vrij 

voelen in België.198 Het lijkt wel op een definitief afscheid van het idee van een Belgische model 

van liberalisme, althans wat de Vlaamse zaak betreft. Gelukkig bood de Kerk enige tegenkracht 

aan deze vervorming van het liberalisme. De bisschop van Brugge in het bijzonder, Mgr. Malou, 

werd geprezen voor zijn beslissing om per 1862 slechts Nederlandssprekende leerlingen tot West-

Vlaamse seminaries toe te laten.199 Slechts een jaar later zou Thijm, onder de pseudoniem 

Foreestier, bevestigen dat voor de Vlaamse zaak heel weinig te verwachten viel als de liberalen 

aan de macht kwamen. Ze waren erop uit de “echte, natuurlijk bloeyende christelijke en duitsche 

kunstloot” die de Vlamingen “enten op den aalouden vaderlandschen stam” te onderdrukken.200 

Impliciet was het dus ook voor de Nederlandse katholieken belangrijk dat het katholicisme in 

Vlaanderen sterk bleef. Zo zou zowel het ‘Nederduits’ element in België als de katholieke zaak in 

de hele Nederlanden goed verdedigd blijven. 

Over de verhouding liberalen-katholieken in België keerde Thijm enkele bladzijden later 

terug. Hij prees de inspanningen van de bisschoppen om ruimte vrij te maken voor het 

Nederlands in seminaries. Dit was ook een teken dat de Vlaamse katholieken hun angsten 

tegenover Nederland hadden laten varen: 

 

“Men heeft in Vlaanderen van het Hollandsch niets te vreezen. Het Belgisch Liberalisme 

(ieder-een weet het) heeft van het Hollandsche niets te leeren; en het Hollandsch 

orthodoxisme is eene voor den gullen, lustigen Vlaming volkomen onverduwbare 

spijs.”201 

 

De argumentatie mag niet origineel zijn, maar hier kwam ze in al haar implicaties naar voren. Het 

Belgische en het Nederlandse liberalisme hadden niets gemeenschappelijks, behalve 

waarschijnlijk, moet er worden gelezen, het antikatholicisme. En het Nederlandse protestantisme 

was voor de Vlamingen gewoonweg onverteerbaar, alsuds Thijm. Dit impliceerde dat slechts het 

katholicisme dan het bindmiddel kon worden om de “ontwikkeling, samenwerking, en 

bevruchtiging” te verwezenlijken waarover Thijm het reeds in 1848 had gehad.202 
                                                         
198 ibid., 300-302. 
199 ibid., 299-300; het enthousiasme van Thijm was nogal overtrokken: Malou bevorderde het gebruik van het 

Nederlands, voornamelijk om pastorale redenen, maar Frans en (gedeeltelijk) Latijn bleven nog lang de voer- en 

lestalen op (West-)Vlaamse seminarie, vgl. M. Hanson, ‘Taaltoestanden en moedertaalonderricht in het humaniora-

onderwijs tijdens het episcopaat van J.B. Malou 1848-1864’, in: R. Boucquey (red.), De Groote Stooringe 1875. Historische 

bijdragen tot de geschiedenis van de Vlaamse Studentenbeweging (Roeselare 1975) 336. 
200 Dietsche Warande (1860) V, 48; het woord ‘Duitsch’ moet hier in de zin van ‘Germaans’ worden geïnterpreteerd. 
201 ibid., 300. 
202 Alberdingk Thijm, ‘Vlaamsch-Belgiën en Noord-Nederland’, in: De Spektator (1848) VIII 268. 
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In zijn bekende De Vlaamsch-Hollandsche Beweging van 1860 zou Thijm vervolgens 

constateren dat de Franstaligen in feite dezelfde houding hadden tegenover de Vlaamse grieven 

als de regering van Willem I jegens de protesten uit het Zuiden ten tijde van het Verenigd 

Koninkrijk. Het rapport van de Grievencommissie was door de nieuwe liberale premier Charles 

Rogier in een la gestopt en totaal genegeerd. Alles werkte naar wens bij de zuiderburen, behalve 

het herstel van wat niet werkte, concludeerde Thijm bitter.203 Er liepen in Vlaanderen helaas 

genoeg “franskiljons” rond, aldus Thijm. Onder meer het standbeeld van Van Eyck in Maaseik 

was hem een doorn in het oog. Hij vond het opschrift op de sokkel een perfect voorbeeld van de 

gang van zaken in ‘Vlaamsch-Belgiën’. Niet alleen was het opschrift in het Frans opgesteld – wat 

niet verbazingwekkend was aangezien het beeld door de regering van de “franskiljon” Rogier was 

gewild, voegde hij eraan toe – maar het was zelfs in gebrekkig Frans geschreven. De tekst “Pierre 

fondamentale placée à la statue Van Eijck”, in plaats van ‘à la statue de Van Eijck’, zag Thijm als 

voorbeeld van de verwarring tussen “moedertaal” en Frans die bij veel Vlamingen in een soort 

“kappers-fransch” uitmondde.204 Het lijkt weliswaar een klein zaakje dat sterk werd uitvergroot, 

maar Thijm interpreteerde het blijkbaar als een teken der tijden en kon het dus absoluut niet 

relativeren. Het feit vooral dat Vlamingen zo gretig Frans probeerden te spreken verraadde in zijn 

ogen een schrijnend gebrek aan respect voor hun eigen “nationaliteit”. Het is hoe dan ook 

evident dat de Groot-Nederlandse ingesteldheid van Thijm niet beperkt bleef tot het welwillende 

toekijken van het reilen en zeilen van de Vlaamse Beweging. Hij koesterde daarentegen 

uitgesproken meningen over de gang van zaken in België en Vlaanderen en schroomde niet deze 

bij de zuiderburen bekend te maken. Zelfs koning Leopold I werd niet bespaard. Bij diens 

overlijden in 1865 vatte Thijm op niet mis te verstane wijze de rol van de koning als volgt samen: 

 

“Het is ook waar, dat die Koning zijn ministerie toen het, in den geest van vier vijfden der 

natie, katholiek was, het veld heeft doen ruimen voor de scheldwoord en de straatsteenen 

der liberalen, maar dan ook van de belgische liberalen, het brutaalste en despotiekste 

menschenras, dat ergends te vinden is. Maar dat is alles politiek. […] Het is waar, dat de 

wijze Koning, toen zijn krooningsverjaardag gevierd moest worden, den Vlamingen, - den 

onnoozelen halzen! – heeft doen gelooven, dat aan al hunne grieven zoû worden te 

gemoet gekomen: il aimait “ce bon vieux flamand” (hij wist er wat van!) Maar toen het 

vlaggen en illumineeren gedaan was, heeft men het projekt van satisfaktie oogenblikkelijk 

in een fraaye “doos” gepakt. De processen der Vlamingen wordt nog altijd in de taal des 

vreemdelings geïnstrueerd; de vlaamsche jongens nog altijd in het fransch 

gekommandeerd; de wetten nog altijd in het fransch geredigeerd, gediskuteerd en 

gediktatorianizeerd. Neen, men heeft wel gelijk, aan dat Charakter, aan die Salomon-

wijsheid en rechtvaaridgheid, den hoogsten lof toe te zwaayen… ’t Ies ‘nen schonen jongen!” 

voor ’t overige: Requiescat in pace!”205 

 

Met deze visie op de gang van zaken in België toonde Thijm zich eensgezind met zijn katholieke 

correspondenten, Weale in het bijzonder, die in een van zijn brieven een erg somber beeld had 

geschetst van het katholicisme in België, nogmaals mede onder invloed van koning Leopold: 
                                                         
203 Dietsche Warande (1860) V, 531-532. 
204 ibid., 1864, VI, 599. 
205 ibid. (1866) VII, 429-430. 
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“Il est sûr et certain que le roi est mort comme il a vécu, un francmaçon. [...] La Belgique 

sous Leópold a atteint une grande prospérité nationale mais il est au moins certain que le 

peuple dans les derniers 35 ans a perdu beaucoup en vertu et en foi. La corruption règne 

et le mal va en croissant.”206 

 

Niet bepaald harmonieuze woorden, zou men zeggen. De radicaliserende tegenstelling tussen 

katholieken en liberalen was ongetwijfeld van grote invloed, zoals boven gezegd, en wakkerde het 

antirationalisme dat Thijm sinds de tijden van De Spektator had gekend, kennelijk nog verder aan. 

Maar laten we niet vergeten dat Thijm nooit van plan is geweest politicus te worden. Hij had zich 

vanaf het begin van zijn carrière aan kunst en wetenschap toegewijd en bleef nu geloven dat de 

regeneratie van de samenleving van de cultuur moest komen. Toch, ook in discussies rond taal- 

of cultuurbeleid, raakte hij vanaf ongeveer 1860 steeds duidelijker verwijderd van een loutere 

verheerlijking van het ‘harmonische’ België en ging hij de ook in het Zuiden groeiende kloof 

tussen het katholicisme en een in partijpolitieke richting evoluërende liberalisme met verharde 

tonen benadrukken. Enkele episodes uit de Nederlandse Congressen, de Mechelse Assemblées des 

Catholique van 1863-1867 en het Antwerpse Congrès artistique van 1861 kunnen wat meer licht 

werpen op deze escalatie. 

 

Contacten en ontmoetingen: Nederlandse Congressen en Antwerps Congrès Artistique 

Dat het kaf van het koren gescheiden moest worden had Thijm al snel begrepen. Zijn ervaring op 

de redactie van De Spektator was in dit opzicht bijzonder leerzaam geweest. Kort na het vertrek 

van zijn goede vriend Cramer, die meer politieke interesses had en sinds 1845-1846 zijn carrière 

bij De Tijd voortzette, nodigde Thijm de toneelschrijver Hendrik J. Schimmel uit aan De Spektator 

mee te werken. In 1849 werd Schimmel mederedacteur van het blad. Schimmel ontpopte zich in 

korte tijd tot een verdediger van de idee van totale autonomie van de kunst tegenover de 

godsdienst. Hij was ervan overtuigd dat de snelle vooruitgang van wetenschap en techniek een 

modernisering nodig maakte om het christendom geschikter te maken voor de nieuwe tijden – 

met minder dogmatiek en meer openheid tegenover de ontdekkingen van de exacte 

wetenschappen. De romanticus Thijm kon zich hier niet in vinden.207 

De turbulente samenwerking met Schimmel zou voor Thijm de aanleiding zijn geweest 

om het traditionele antiprotestantisme van de andere katholieke bladen te boven te komen. Vanaf 

dat moment rijpte in hem de overtuiging dat de grootste bedreiging voor het katholicisme in de 

toekomst niet van andere vormen van christelijk geloof kwam.208 Deze aanvaardden immers, 

althans tot op zeker hoogte, het bestaan van God als algemeen ordende principe, wat Thijm 

onontbeerlijk achtte om van kunst te kunnen spreken die het Goede, het Schone en het Ware 

afspiegelde. Het materialisme, het enthousiasme voor de volgens hem alles behalve exacte, maar 

voortdurend evoluerende en dus instabiele natuurwetenschappen, en de artistieke parallel ervan, 

het realisme, oftewel de loutere imitatie van de natuur zonder kunstzinnige herschepping, 

kwamen voor hem neer op een omverwerping van de orde der zaken. De natuur, de wereld 

mochten niet boven hun bron worden geplaatst. Hij was het er uiteraard mee eens dat de 
                                                         
206 Biervliet, Brieven, op.cit., 75. 
207 Van Rijswijck, Fiksche lui, op.cit., 151-153. 
208 ibid., 150. 
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Hervorming historisch gezien de eerste bron van tweedracht was geweest waarvan het 

negentiende-eeuwse materialisme in rechte lijn afstamde. Maar tegelijkertijd kon hij veel goeds 

aantreffen in het protestantse Reveil en in het bijzonder bij Bilderdijk. In de kritiek op de 

groeiende algemeen-christelijke inborst van de Hervormde Kerk in Nederland kon Thijm 

elementen terugvinden van zijn verlangen naar traditie en samenwerking.  

Zoals bekend meende Thijm in de jaren 1840 een veel grotere eensgezindheid waar te 

nemen bij de zuiderburen – en dan specifiek in de Vlaamse Beweging – dan in eigen land. Na de 

eerste georganiseerde bijeenkomsten tussen Nederlanders en Vlamingen moest dat beeld, mede 

door de groeiende ideologische tegenstellingen in Nederland en België, al een stuk gerelativeerd 

worden. Naast Thijms reis naar Vlaanderen in 1845 en Davids verblijven in Amsterdam, werd het 

Nederlandsche Congres in 1849 de eerste grote aangelegenheid waar een directe ontmoeting 

tussen de grote namen van de Nederlandstalige cultuur gestalte kreeg. In de beginjaren behielden 

deze congressen een duidelijk taal- en letterkundig karakter met debatten rond het 

Middelnederlands, het behouden van naamvallen in modern Nederlands, de invloeden uit andere 

taalgebieden en de spellingverschillen in Nederland en Vlaanderen. Dat er volgens de notulen 

geen uitgesproken levensbeschouwelijke posities werden geuit is begrijpelijk als men in acht 

neemt dat de organisatoren wetenschappelijke bijeenkomsten in gedachte hadden. Een 

georganiseerde katholieke vertegenwoordiging tijdens die bijeenkomsten is dus in de officiële 

documenten niet terug te vinden. Zelfs later, na 1860, toen de congressen een breder karakter 

begonnen te krijgen met discussies over muziek, volkskunde en geschiedenis bleven pogingen om 

de kerk- en religieuze geschiedenis daarbij te betrekken nog lang tegengehouden, ongetwijfeld 

met als doel politieke en ideologische tegenstellingen buiten de deur te houden. 

Briefwisselingen bieden echter de kans om de geafficheerde eensgezindheid van de 

Congressen wat kritischer te bekijken. Tijdens het Derde Congres, gehouden in 1851 in Brussel, 

hield de boven al genoemde Jacob Kats een pleidooi waarmee hij zijn lof uitsprak voor de acties 

en de resultaten die de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen sinds haar oprichting had weten te 

bereiken. De educatieve en culturele initiatieven van ’t Nut hadden de kennis van de Nederlandse 

taal, letterkunde en geschiedenis onder de bevolking flink uitgebreid. Maar ’t Nut had bij de 

katholieken zoals bekend geen goede pers en Kats’ optreden riep een reactie van Thijm op. De 

handelingen van het Congres meldden in slechts twee regels een interventie van de 

Amsterdammer zonder de inhoud van die repliek nader te beschrijven. Zijn bijdrage was namelijk 

niet gepland en de voorzitter van de sessie zag zich dan ook verplicht Thijm op de vingers te 

tikken en zijn woorden niet op te nemen in de officiële notulen.209 Men kan wat beter ingelicht 

worden door de brief van David aan Thijm van 4 october 1851: 

 

“J’ai appris avec bien de plaisir que tout s’est bien passé au Congrès, à l’exception d’un 

petit speach [sic, RD] de Mr. Cats qui a fait l’éloge de la société Tot Nut van ’t Algemeen. 

Vous avez très bien fait de contrédire ces louanges. C’est contre cette société et ses 

tendances que j’ai fait mes premières armes il y a de cela trente ans.“210 

 

                                                         
209 Handelingen van het derde Nederlandsch letterkundig congres, gehouden te Brussel, den 30 en 31 augustus en 1 september 1851 

(1852) 173. 
210 David aan Thijm, 4 oktober 1851, in: Archief Thijm, THYM 269. Nijmegen: KDC. 
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Tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden had ’t Nut ook in de zuidelijke provincies in 

rap tempo wortel geschoten. Voor veel Belgen – en David zeker ook - stond ’t Nut dan ook 

vooral symbool voor de ‘indringende’ vernederlandsingsbeleid van Willem I. Thijm moet 

daarentegen, net als Le Sage, eerder aanstoot hebben genomen aan het algemeen-christelijke 

karakter van veel Nutsinitiatieven. Evident is in elk geval dat levensbeschouwing wel degelijk een 

rol speelde in het achterhoofd van de congresgangers.  

Volgens de handelingen van het Congres was Kats’ bijdrage voornamelijk op de 

methodes van ’t Nut gericht, in het bijzonder de publicatie en verspreiding van schoolboeken en 

publicaties voor het volk. De afschaffing van de douanetarieven voor boeken, kranten en 

tijdschriften tussen Nederland en België zou het mogelijk maken de boeken van ’t Nut ook in 

België (opnieuw) te verspreiden, eventueel in samenwerking met het Brusselse Nederduitsch 

Taelverbond, dat de organisatie van het Congres op zich had genomen.211 Het lijkt erop dat Kats ’t 

Nut eerst en vooral als organisatorisch model voorstelde. Het was zaak een soortgelijk fijn vertakt 

(Nederlandstalig) cultureel netwerk met lokale afdelingen ook in Vlaanderen uit de grond te 

stampen.212 De mogelijk negatieve invloed van de invoering van tekstboeken van ’t Nut op de 

Vlaamse leerlingen en nog meer de radicale politieke sympathieën van Kats prikkelden de reactie 

van Thijm. Dat politiek-maatschappelijke spanningen ook binnen de Groot-Nederlandse 

evenementen per definitie steeds prominenter aanwezig werden, wordt bevestigd door het 

volgende citaat uit een andere brief van David van 4 januari 1851 betreffende het tweede Congres 

gehouden in 1850 in Amsterdam: 

 

“Ei! wat heeft het Amsterdamsch Congres hier te lande opgang gemaekt. Daer gaet nog 

geen dag om of er wordt nog van gesproken. Men denkt hier dat geheel Holland gaet 

bekeeren, omdat ik voorgezeten heb by onze werkzaemheden te midden van al onze 

dwalende broeders.”213 

 

Katholieken van Noord en Zuid zagen elkaar blijkbaar als broeders in de taal én in het geloof die 

ieder in eigen land tegen gemeenschappelijke tegenstanders te vechten hadden. Maar de strijd 

kreeg snel een Europese allure. 1848 had in Nederland de grondwetswijziging met zich 

meegebracht terwijl België dankzij zijn ‘vrijheden’ het jaar min of meer rustig had weten door te 

brengen. Maar de rest van Europa had natuurlijk revoluties en opstanden meegemaakt en de 

aanvallen tegen en de gevaren voor de Kerk waren naar Davids mening gevaarlijk toegenomen: 

 

“Wy worden thans bestierd, en geloof het au pied de la lettre, door de Vrymetselary. Blyft 

dat duren, dan is België naer den bliksem. Gelukkiglyk begint het volk hier en daer zyn 

                                                         
211 Het Taelverbond, dat eind 1848 in Gent was opgericht, was bedoeld als overkoepelende Vlaamsgezinde organisatie 

die als voornamelijk doel had geldmiddelen te verzamelen voor het stimuleren van het cultuurleven en de uitgeverij 

in Vlaanderen. Op rekening van het Taelverbond, dat overigens al in 1855 ontbonden werd, dienen het Congres van 

1851 en de financiering van de uitgave van een aantal literaire werken te worden geschreven. Vgl. G. Goedemé, en S. 

van Clemen, ‘Nederduitsch Taelverbond’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 2160-2161. 
212 Handelingen van het derde Nederlandsch letterkundig congres (1852) 168-173. 
213 David aan Thijm, 4 januari 1851, in: Archief Thijm, THYM 269. 
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oogen open te doen; maer in de groote steden verhardt de blindheid, en zyn de logen tot 

heden nog meester.”214 

 

Het zijn woorden uit 1852. Slechts vijf jaar later zag David zijn somberste verwachtingen steeds 

concretere vormen aannemen: 

 

“Onze dagbladen moeten u toonen hoe driftig in België het liberalisme werkt om de 

catholyke leer in de harten en den geest des volks te dooven. De laetste kiezingen te 

Parys, te Lyons, te Bordeau en te Ryssel, bewyzen tevens dat de geesten in de volkryke 

steden van Frankryk allengs weêr verslechten. Ei! wat zou er gebeuren, indien Napoleon 

kwame te vallen! De Republiek zou aenstonds weêr het hoofd opsteken, en de Republiek 

zou eerland synoniem worden van Socialisme.”215 

 

Ook de organisatie van het vierde congres wekte bij Thijm de nodige argwaan. In 1851 had men 

in Brussel besloten dat de Congressen voortaan tweejaarlijks plaats zouden hebben. De regel 

werd door het Nederlandse comité bij de eerstvolgende aangelegenheid onmiddellijk met voeten 

getreden. Het werd 1854 en dit volgens Thijm “om dat men hier in Holland zich schaamde de 

Belgen getuigen van de ‘Aprilbeweging’ te maken”.216 Niet alleen waren op deze manier een 

aantal projecten, dat van het Woordenboek der Nederlandsche Taal in het bijzonder, onnodig 

vertraagd, maar de organisatie had geleden onder nationale en partijpolitieke aangelegenheden. 

Op het zesde congres in Den Bosch vreesde Thijm nog zwartere taferelen mee te moeten maken. 

De val van de katholieke regering-De Decker in Brussel en het verzet van de Belgische liberalen 

tegen de aanbevelingen van de Grievencommissie wekten bij Thijm de indruk dat de 

“rationalismen” uit Gent en Brussel ook binnen zo’n louter wetenschappelijke bijeenkomst de 

overhand zouden proberen te krijgen.217 Zijn verhouding met de zuidelijke liberalen zou niet 

meer goed komen. Aan de aanvallen tegen de vrijmetselaars en de definitie van de liberalen als 

“het brutaalste en despotiekste menschenras, dat ergends te vinden is”, is eerder reeds herinnerd. 

Ook de poging om de Vlaamse middeleeuwen als voorbode van de burgerlijke vrijheden en van 

de vrije handel kon Thijm moeilijk waarderen. De ambachtsgilden in de late middeleeuwen 

konden inderdaad van specifieke vrijheden en privileges genieten, maar die hadden ze van de 

vorst ontvangen. Het ging dus om voorrechten verleend door een hogere macht die de gilden 

tegen de concurrentie wilde beschermen. Niets in dit beeld kon doen denken aan welke vorm van 

volkssoevereiniteit dan ook: 

 

“Men doet wel, die middeleeuwsche denkbeelden te huldigen; maar men vergist zich 

schromelijk, wanneer men denkt, dat zij iets gemeen hebben met de toestanden, ons door 

het liberalisme der XIXe Eeuw gemaakt. Zoo belast zich Onkunde niet zelden met de 

taak het onrecht te wreken, dat haar broeder, het Liberalisme, den voorstanders van den 

                                                         
214 David aan Thijm, 9 juni 1852, in ibid. 
215 David aan Thijm, 29 juni 1857, in ibid. 
216 Dietsche Warande (1864) VI, 47. 
217 ibid. (1860) V, 535-536. 
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waarlijk christelijken staat aandoet. Men doet wel – maar de man van verstand en kennis 

glimlacht.”218 

 

Het hoogtepunt in de confrontatie met de liberalen werd in 1867 in Gent bereikt. De lokale 

liberale groeperingen namen de organisatie van het Congres van dat jaar in handen en 

verschillende zittingen droegen een duidelijk antiklerikaal stempel. In datzelfde jaar kaartte 

Vuylsteke het probleem van de verfransing van het onderwijs aan en hield het katholiek 

onderwijs hier verantwoordelijk voor. De perceptie van de katholieken, het is al vermeld, stond 

hier haaks op, zoals bewezen door de reactie van de Leuvenaar K. Peeters reageerde die juist 

Vuylsteke en het liberale vrij onderwijs met de vinger wees als bron van verfransing. In de loop 

der jaren waren de katholieken echter doorgaans een minderheid geweest tegenover de 

protestanten en liberalen, die het gros van de congresgangers vormden.219 In Gent voelden zij 

zich meer dan ooit in een hoek geduwd. De ervaring moet zo onplezierig zijn geweest dat de 

deelname van een katholieke delegatie aan het daaropvolgende congres, in 1868 in Den Haag, 

even aan twijfel onderhevig was. Nolet de Brauwere drong bij Thijm aan om aan de weet te 

komen of hij en andere Nederlandse katholieken van plan waren naar de hofstad af te reizen. Zo 

niet, zouden ook de Vlaamse geloofsgenoten thuis zijn gebleven. Dit had echter betekend de 

Congressen en potentieel de hele Groot-Nederlandse beweging aan de antikatholieken over te 

laten. Thijm begaf zich alsnog naar Den Haag en Nolet volgde hem.220 

In 1872 was een hulde gepland aan Marnix van Sint-Aldegonde. Thijm verwachtte dat het 

congres een delegatie zou sturen om deel te nemen aan de plechtigheid. De literaire kwaliteiten 

van Marnix waren volgens hem evident en zouden de hulde op zich hebben gerechtvaardigd. 

Veel problematischer was natuurlijk de toe-eigening van zijn figuur door de liberalen. Thijm 

verwachtte dan ook de bekende antikatholieke en anti-Spaanse retoriek aan te moeten horen. 

Groot was zijn verrassing toen hij vernam dat de organisatie, om het onpartijdige karakter van de 

Congressen te behouden, geen delegatie naar de Marnix-hulde zou sturen. Dat gaf Thijm weer 

hoop op de toekomst. Maar het bleek een lichtpunt dat al snel gesmoord werd. Een rijke liberale 

delegatie uit Vlaanderen trok alsnog naar het Noorden om de Marnix-feestelijkheden bij te 

wonen. De Congressen met hun inclusieve karakter waren misschien nog te redden, maar vanaf 

de Antwerpse bijeenkomst in 1873 gingen ze steeds meer een geïsoleerde – en ook nog weinig 

productieve221 - uitzondering worden in een wereld van diepe tegenstellingen.222 

De afkeer jegens liberalen – in dit geval zowel de Nederlandse als de Belgische - kwam 

uiteindelijk ook nog bij een andere aangelegenheid tot uiting, namelijk in het debat rond de 

boekencirculatie tussen Noord en Zuid en de bescherming van het auteurs- en kopijrecht. Over 

deze problemen werd grosso modo sinds 1830 bedebatteerd, onder meer naar aanleiding van het 

groeiende tekort aan Nederlandstalige publicaties en tekstboeken in België. In het Verenigd 

Koninkrijk was in 1817 een wet over het kopijrecht aangenomen die ook na de Belgische 

onafhankelijkheid zowel in het Noorden als in het Zuiden van kracht was gebleven. Bij gebrek 

                                                         
218 ibid. (1871) IX, 279. 
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aan internationale reglementering van de sector en vooral bij gebrek aan overeenkomsten tussen 

België en de omliggende staten was het nieuwe land in snel tempo gegroeid tot een waarlijk 

paradijs van de nadruk. Franse, maar ook Nederlandse literaire werken, waarvan de gedrukte 

versies slechts in eigen land beschermd waren, konden in België makkelijk nagedrukt worden.223 

Er was verder ook geen sprake van auteursrechten, van de ‘natuurlijke’ rechten van een auteur op 

zijn geestelijke creaties als zodanig (in plaats van het ‘eigendomrecht over specifieke uitgaven en 

drukversies’224) te beschermen. Bovendien, werken die anoniem of onder pseudoniem uitgegeven 

waren, vielen niet onder de bescherming van de wet van 1817.225 Thijm werd door David attent 

gemaakt op de concrete gevolgen die de wet kon hebben toen de Leuvense professor een 

Vlaamse uitgave van Bilderdijks Ziekte der Geleerden in Leuven verzorgde. David had hierover, 

blijkt uit zijn brief, ook de letterkundige De Vries en Nederlandse uitgevers gecontacteerd, 

zonder echter dat hem duidelijk was geworden of de Ziekte inmiddels vrij van rechten was en, in 

het geval van verschillende toepassingen van de Belgische en de Nederlandse wet, of zijn 

Leuvense uitgave ook in Nederland verspreid mocht worden.226 Van belang was onder meer dat 

de werken van Bilderdijk – als Nederlandse en niet Belgische auteur – doorgaans slechts in 

Nederland beschermd waren en niet in het buitenland.227 De schade aangericht door de 

onduidelijkheden in de wet was in Thijms ogen groot.  

De zegel op de boekhandel was hem eveneens een doorn in het oog. Aan het bestaan 

ervan weet hij onder meer dat Vlaamse waardevolle publicaties – bijvoorbeeld, Génards 

publicaties over de kathedraal van Antwerpen, Davids edities van Marlaent en Bilderdijk of ook 

nog tijdschriften als De Vlaemsche School - in Nederland moeilijk of slechts tegen veel hogere 

prijzen dan in het Zuiden te verkrijgen waren.228 De kwestie van intellectueel-eigendoms- of 

auteursrechten kreeg dus duidelijk een Groot-Nederlands staartje. Door de beperkingen die 

inherent waren aan een nationaal-territoriale bescherming prevaleerden staats- boven taalgrenzen 

op een gebied dat juist de cultuurgemeenschap eerder dan de staatsburgersgemeenschap voor 

ogen moest hebben. Thijms persoonlijk standpunt was uiteraard doorslaggevend in zijn analyse 

van de situatie, maar er zaten ook objectieve aspecten aan vast. “Men moest machteloos toezien 

hoe werken en auteurs van eigen bodem […] naar hartelust werden nagedrukt”, hetgeen zowel de 

buitenlandse als de binnenlandse markt bedierf vanwege de illegale import van goedkope 

nadrukken.229 Dit gold echter voornamelijk voor Franstalige werken die vanuit België de Franse 

markt overstelpten. Voor Nederlandstalige werken ging dit moeilijker, is uit Thijms woorden op 

te maken, vanwege de importzegels op boeken die in Nederland kennelijk hoger waren – of op 

z’n minst strenger gehandhaafd werden. Dat Nederland een veel kleinere markt was dan het 

Franse zal ongetwijfeld evenmin hebben geholpen. 

De eerste Nederlandse Congressen toonden zich evenmin ongevoelig voor de gevolgen 

van de bestaande juridische belemmeringen die het ontstaan van een Nederlandstalige culturele 
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ruimte in de weg stonden. In de eerste jaren traden de Congressen echter niet als louter 

intellectuelen- of schrijversforum op. Pas later werden de discussies in het bredere kader van de 

diplomatieke en commerciële toenadering tussen België en Nederland geplaatst, onder meer in de 

nasleep van het handelsakkoord dat in 1858 ondertekend werd.230 De tarieven voor 

importgoederen – ook boeken - waren inmiddels al verlaagd en geüniformeerd, maar nog niet 

afgeschaft.231 Aan de nadelige gevolgen van de nadruk voor de wisselwerking tussen Nederland 

en Vlaanderen werd met het akkoord van 1858 eveneens een einde gemaakt.232 Pas met de Berner 

Conventie van 1886 zou een eerste settlement voor de hachelijke kwestie van auteurs- en 

kopijrechten tot stand komen. Naar aanleiding daarvan vond jarenlang een reeks internationale 

congressen en bijeenkomsten plaats waarin over de verscheidene standpunten uitvoerig 

bedebatteerd werden. Wat de Nederlanden betreft, in 1858 werd in Brussel een Congrès de la 

Propriété Littéraire et Artistique gehouden met een internationaal karakter en deelnemers uit 

verschillende landen.233 Unifomisering en vrije circulatie, zoals ze tussen Nederland en België 

langzamerhand gestalte kregen, moesten ook internationaal en multilateraal geregeld worden. De 

Eendragt benadrukte vooral de aanwezigheid van een groot aantal Nederlanders en Vlamingen en 

koesterde duidelijk de hoop dat deze vooruitgang wisten te boeken in het bevorderen van de 

onderlinge culturele verhoudingen.234  

Het idee van Kats om een Vlaams Nut op te richten kan dus beslist ook als vroege 

suggestie worden gezien om een stabielere institutionele samenwerking op poten te krijgen. 

Thijms vijandelijke houding had echter niet alleen met Kats’ vermoede antikatholicisme te maken 

maar eveneens met zijn visie op auteursrechten. De verscheidene pogingen tot reglementering 

van dit domein konden niet op Thijms goedkeuring rekenen. Hij meende er zelfs de blootstelling 

van de tekortkomingen van het ideologische liberalisme in te herkennen. Auteurs- en 

eigendomsrechten druisten niet enkel in tegen zijn idee van taal- en cultuurgemeenschap maar 

ook tegen de principes van zijn liberalisme. Thijm rook er cultuurprotectionisme in en gaf uiting 

aan al zijn aversie tegen “Franse oplossingen”. Het kopijrecht invoeren zou betekenen de vrije 

circulatie van ideeën en literatuur belemmeren. Hoe kon een liberaal het eerste boven de tweede 

kiezen? Het argument dat ideeën vrij mochten zijn, maar in een originele vorm gepresenteerd 

moesten worden en dus dat het kopijrecht de vorm beschermde zonder de inhoud aan banden te 

leggen zag hij als zand in de ogen van een alliantie tussen partijpolitieke liberalen en 

boekhandelaren die er allen op uit waren het “letterkundig eigendom” aan de auteurs te 

onttrekken en zelf te controleren. Dat kon alleen maar tot “priviliegiën” leidden, zoals het Franse 

geval, waar het auteursrecht al ingevoerd was, in Thijms ogen duidelijk toonde.235  

De Franse wetgeving waaraan Thijm refereerde had voor het eerst in de revolutiejaren 

vorm gekregen. In de jaren 1790 had de Assemblée Nationale enkele decreten aangenomen waarin 

een geschreven werk, “fruit de la pensé d’un écrivain”, als het hoogste en heiligste eigendom 

gedefinieerd werd. De focus lag duidelijk op het kopijrecht terwijl het begrip auteursrechten pas 

later in het publieke debat opgang vond, in het bijzonder vanaf de jaren 1840 toen de eerste 

                                                         
230 Vgl. hs. 6. 
231 De Eendragt (1853-1854) VIII, 57. 
232 Simons, Geschiedenis van de uitgeverij, op.cit., I, 142 
233 Verbruggen, Schrijverscap, op.cit., 37. 
234 De Eendragt (1858-1859) XIII, 41-42. 
235 Dietsche Warande, (1864) VI, 62-63, 75-77. 



171 

 

schrijversverenigingen steeds vaker mutualistische trekken kregen en als pressiegroepen 

begonnen te handelen.236 Het is binnen de context van deze ontwikkelingen dat Thijm zich wilde 

positioneren. Door de Franse wetgeving als negatief voorbeeld voor te stellen maakte hij zich 

sterk tegen welke vorm van internationale reglementering dan ook. Het kopijrecht was namelijk 

officieel bedoeld om het intellectueel eigendom van een auteur te beschermen, maar door de 

focus op de kopij kwam die bescherming veelal boekhandelaren en drukkers ten goede. 

Desondanks zou de vrije circulatie van ideeën, die Thijm zo nauw aan het hart lag, ook door 

middel van auteursrechten, volgens het systeem dat in de tweede helft van de negentiende eeuw 

ontworpen werd en grotendeels nog vandaag in werking is, onvermijdelijk aan banden worden 

gelegd. Thijm lijkt veelal een antwoord te willen geven op een vraag die tijdens het Congres niet 

gesteld was. Hij zag juridische elementen als invoerrechten als het grootste obstakel op de weg 

naar culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Maar het verdrag van datzelfde 

jaar 1858 had duidelijk gemaakt dat ze langzamerhand zouden verdwijnen. Het kon de bedoeling 

niet zijn dat nieuwe internationale ‘banden’ deze hoop op toenadering in de kiem zou smoren. 

Thijm bleef dan ook een consequente tegenstander van enige regelgeving van eigendomsrechten 

in naam van het principe van absolute cultuurvrijheid. Maar dat was internationaal gezien al een 

tijd een gepasseerd station. De vraag van het Congres was niet of wetgeving al dan niet moest 

komen, maar in welke vorm deze gegoten moest worden: kopij- of auteursrechten, met een 

zichtbaar groeiende voorkeur voor het tweede. 

Dat Thijm niet helemaal aansloot op wat toen in de rest van Europa onder schrijvers 

leefde, werd drie jaar later, in 1861, duidelijk door zijn houding tijdens het internationale Congrès 

artistique van Antwerpen. Thijm had er samen met de Duitse neogotische architect en katholieke 

politicus Arthur Reichensperger een voordracht gepland om hun houding omtrent intellectuele 

eigendom toe te lichten. Door de onverwachte deelname van Charles Rogier aan de betreffende 

zitting, werd de bijdrage van Thijm en Reichensperger van het programma gehaald om ruimte vrij 

te maken voor een bijdrage van de Belgische minister. Daar ging de vrijheid van de liberalen 

alweer, mompelde Thijm.237 Maar hij vond meer negatieve aspecten in de organisatie van het 

congres. Het was weliswaar een uitbundig evenement, zoals men in Nederland niet in staat was te 

organiseren, dat wilde hij wel toegeven. Doch er werd naar zijn mening te gauw op het Frans 

overgestapt uit respect voor de buitenlandse gasten – en zonder respect voor het Vlaamse 

karakter van de stad. Tijdens de discussies, de borrels en de diners werd er bovendien wat te vaak 

een dronk op Willem van Oranje en zijn compagnon Marnix uitgebracht.238 Zijn ergernis over het 

veelvuldig gebruik van het Frans laat vermoeden dat Thijm de aard en doeleinden van het 

Congres verkeerd had ingeschat. Het was een internationale bijeenkomst van vertegenwoordigers 

van wat men heden ten dage de ‘culturele sector’ zou noemen, maar beslist geen Nederlandstalig 

taal- en letterkundig congres volgens het model van de Nederlandse Congressen. Het strijdtoneel 

waarop het Antwerpse Congrès zich wilde profileren was politiek, juridisch en diplomatiek van 

aard. De keuze geen ruimte te laten voor het ‘Vlaams karakter’ van de Scheldestad en over te 

stappen op de taal van de internationale cultuur en diplomatie was haast vanzelfsprekend te 

noemen.  
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Het was echter wel zo dat de local touch niet helemaal afwezig was, zoals de tafelredes over 

Marnix en Willem van Oranje bewezen. Met andere woorden, de sfeer was voor Thijm ietwat te 

liberaal, er liepen ietwat te veel liberalen rond en het leek hem er dus sterk op dat de organisatie 

enigszins door de “rationalisten” was gekaapt. Maar juist de sterk liberale insteek van die 

aangelegenheid bracht volgens hem de mankementen van de liberale gedachte nog duidelijker aan 

de dag. De strijd voor het auteursrecht en het argument dat de nieuwe regels slechts de imitatie 

van een kunstwerk of een tekst – en niet hun geest - zouden verbieden, gaven Thijm een 

bevestiging van het holle karakter van het liberalisme. Als imitatie voorkomen moest worden 

door invoering van beschermrechten, dan kon dit alleen maar betekenen dat kunst ook niet 

‘realistisch’ – in Thijms woorden, gemodelleerd op imitatie van de natuur – kon zijn. Was imitatie 

niet alles, zoals de ‘liberale’ verdediging van kopijrechten leek te impliceren, dan moest kunst 

onvermijdelijk naar iets hogers verwijzen, iets dat zich buiten de natuur zelf had geopenbaard. 

Het katholicisme had in Antwerpen in 1861 wellicht niet gezegevierd, maar het liberalisme had er 

ongetwijfeld al zijn tegenstrijdigheden pijnlijk blootgelegd, aldus de Amsterdammer.239 Men mag 

bij nader inzien betwijfelen of Thijms medestanders de tegenstrijdigheden van het liberalisme zo 

duidelijk konden inzien als de Amsterdammer ze meende waar te hebben genomen. Thijms 

redeneringen omtrent imitatie en hogere inspiratie doen daarom nogal krampachtig aan, maar dit 

betekent nog niet dat zijn engagement tegen auteurswetten en –verdragen meteen een verloren 

strijd was, althans als men de specifieke Nederlandse achtergrond in beschouwing neemt. Onder 

meer binnen de in de jaren 1850 opgerichte Koninklijke Academie van Wetenschappen zou men 

in Nederland nog decennialang uitvoerig debatteren over de opportuniteit en de financiële 

gevolgen voor een klein land als Nederland van de invoering van een vergoedingstelsel voor 

vertaalde schrijvers. Niet toevallig nam Nederland pas in 1912 de beslissing zich bij de Berner 

Conventie aan te sluiten.240 Meer in het algemeen is het echter de vraag of zijn pleit voor een 

‘ander’ liberalisme – los van partijzucht en antiklerikalisme, in de constitutionele geest van 1848 – 

zijn medekatholieken nog aansprak. Door een mix van radicaliserend liberalisme en 

ultramontaans integralisme zou binnen het Nederlandse katholicisme een uitgesproken klerikale 

groep het voortouw nemen. Het zal in het vervolg duidelijk worden dat Thijm in de loop van de 

jaren 1860 en 1870 steeds meer geïsoleerd raakte in het eigen roomse kamp. 
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IV 

De streken van een taal 

Katholiek Vlaanderen tussen Diets en Nederlands 

 
De schatkamer van de taal: het Woordenboek der Nederlandsche Taal 

De invoering van de commissiespelling in de Vlaamse provincies van België per 1 januari 1844 

markeerde officieel het einde van de spellingoorlog. Het bleek echter al snel een tijdelijke 

oplossing. De vraag of Nederland en Vlaanderen één en dezelfde taal gebruikten en, subsidiair, 

hoe men de Vlaamse specificiteit het beste kon weergeven in het taalgebruik, was er niet een die 

van rechtswege, met een koninklijk besluit, opgelost kon worden. Evenmin kon de discussie 

beperkt blijven tot de spelling. Andere aspecten waren in 1844 onopgelost gebleven. In de 

preoccupaties van de ‘taalminnaars’ in Noord en Zuid was er vanaf ongeveer 1850 sprake van een 

lexical turn. Op het eerste Nederlandse Congres, in 1849 in Gent, was voor het eerst het project 

aangekondigd tot samenstelling van een groot algemeen woordenboek voor het Nederlands. De 

Nederlandse taalkundige Johannes A. Gerth van Wijk had een dergelijk naslagwerk getypeerd als 

“den standaerd en vertegenwoordiger onzer taalwetenschap, geheel voldoende ingericht en 

samengesteld naer de eischen van onzen tijd”.1 Ondanks de bijval die het voorstel ondervond 

kregen de plannen voor deze onderneming slechts langzaam gestalte. Op het Amsterdamse 

Congres in 1850 kwam een meningsverschil tussen de Luikse professor Bormans en J.A. 

Alberdingk Thijm aan het licht. De eerste pleitte voor een woordenboek waarin, in naam van de 

taalverwantschap tussen het Nederlands en het Plattdeutsch, ook Nederduitse lemmata uit de 

streektalen van Noord-Duitsland opgenomen werden. Thijm liep daarentegen, zoals bekend, niet 

bepaald warm voor nauwere samenwerking met de oosterburen.2  

Een chronisch gebrek aan financiële middelen schoot het project ook niet bepaald te 

hulp. Er werd in elk geval een commissie gevormd die de taak op zich nam de lemmata te 

selecteren die in het Woordenboek der Nederlandsche Taal opgenomen moesten worden. Leden 

van deze commissie werden de Vlamingen David, Snellaert en Van Duyse en de Nederlanders 

Arie de Jager, Matthias de Vries en Hendrik J. Koenen.3 Dat de eer geen Noord-Duitser te beurt 

viel laat blijken dat Bormans’ voorstel al met al weinig bijval moet hebben gevonden bij de 

meerderheid van de congresgangers. De Vries nam de leiding van het project in handen en 

verrichtte ook het meeste werk. Op het achtste Congres, in 1865 in Rotterdam, konden de eerste 

twee afleveringen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) worden gepresenteerd. Het 

was het eerste “onderpand […] voor de eenheid van taal die Vlaanderen en Nederland verbond”.4 

Het is niet de bedoeling het gehele getouwtrek rond dit project in detail te reconstrueren. 

Het volstaat te zeggen dat De Vries en de andere redactieleden nogal wat knopen moesten 

doorhakken om te bepalen welke woorden en uitdrukkingen het opnemen waard waren. Om te 

beginnen moest een uniforme spelling worden opgesteld die gebruikt kon worden voor alle 
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lemmata. Als basis hiervan werd de Noord-Nederlandse spelling gekozen, eventueel aan te vullen 

of te wijzigen volgens de desiderata van de redactieleden – in het bijzonder, rekening houdend 

met de wensen van Zuid-Nederlandse taalgeleerden.5 Deze keuze lag trouwens precies in het 

kielzog van de beslissing die al in de jaren 1840 in Vlaanderen door de spellingcommissie was 

genomen. In 1863 werden de Grondbeginselen der Nederlandsche Spelling gepresenteerd die De Vries 

in samenwerking met Lammert A. te Winkel had samengesteld.6 David kon zich niet terugvinden 

in een deel van die grondregels. Net als in de jaren 1840 was hij er twintig jaar later nog steeds 

van overtuigd dat de Vlaamse uitspraak weerspiegeld moest worden in een herkenbare spelling. 

De discussie spitste zich toe op het behouden van het grafeem ae in plaats van aa. David kwam 

heel snel in een geïsoleerde positie terecht. Volgens de verslagen die toentertijd in de pers 

verschenen, had zelfs Thijm David proberen te overtuigen dat een a minder of meer geen 

wezenlijk verschil maakte: de strijd was inmiddels op andere terreinen te voeren.7 

Niets kon baten, David behield zijn bedenkingen, maar tot een confrontatie kwam het 

niet. De nieuwe regels werden in België per 1864 dan ook officieel ingevoerd. Veel meer stof 

echter deed de selectie van de lemmata opwaaien. Al in de jaren 1850 waren op de Nederlandse 

Congressen stemmen opgegaan voor een herwaardering van de bijdrage die de Nederlandse 

dialecten konden leveren aan een ‘algemene’ taal. Onderzoek hiernaar kon namelijk veel 

onthullen over de oorsprong en de vroege ontwikkeling van het Nederlands, maar ook over het 

leven en de gewoontes in oudere tijden. In deze visie kwamen etymologie en volkskunde samen. 

Een woord gaf toegang tot de geschiedenis van de taal maar ook tot de historische 

ontwikkelingen van de cultuur die zich in die taal uitdrukte. Vooral Zuid-Nederlandse dialecten 

werden bijzonder geschikt geacht voor dit soort studies. Daar lagen namelijk de (middeleeuwse) 

wortels van de Nederlandse literatuur en cultuur.  

Reeds in 1850 had David een pleidooi gehouden voor het opstellen van lijsten van 

dialectische woorden en uitdrukkingen die na grondige evaluatie eventueel in het WNT 

opgenomen konden worden. Hij had alle taalliefhebbers in Vlaanderen uitgenodigd suggesties op 

te sturen voor mogelijke lemmata.8 Ongeveer hetzelfde stelde een jaar later Karel F. Stallaert voor 

tijdens het Congres in Brussel: “dat er binnen twee maenden een algemeen oproep in de 

Nederlanden […] zal gedaen worden, waerby elkeen […] aenzocht worde het Idioticon zyner 

stad of landstreek te verveerdigen” en vervolgens bij de redactiecommissie van het WNT in te 

leveren.9 De Vries vond het echter nodig grenzen te trekken. Slechts idiotismen waarvoor het 

Nederlands geen goed woord kende mochten opgenomen worden in het WNT. Waar de 

“algemene Nederlandsche taal” een geschikt woord voor had, daar moesten dialecten en 

streektalen wijken.10 

Protesten uit het Noorden kwamen er nauwelijks. In Vlaanderen deed deze beslissing 

echter meer dan een wenkbrauw fronzen. In 1854 waarschuwde de Gentse liberaal J.F.J. 

Heremans voor de dominantie van Hollandse of tenminste Noord-Nederlandse elementen in het 
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WNT. In de jaren daarop zouden soortgelijke meningen uit de mond van meerdere 

congresgangers klinken. Thijm zelf vond dat het WNT een spiegel moest worden van de 

taalvariëteit in de Nederlanden zonder dat men zich beperkte tot woorden en gebruiken van één 

specifieke streek.11 De lexicale discussie was gedoemd zich nog lang voort te slepen. Het 

Woordenboek van De Vries zou immers uit verschillende delen bestaan die pas in de loop van 

jaren stukje bij beetje zouden verschijnen. Ook buiten het kader van de Congressen en tot diep in 

de jaren 1890 werden vooral in Vlaanderen initiatieven ondernomen – veelal het opstellen van 

idiotica - ter promotie van het gebruik van lokale of dialectische lemmata in de hoop hun vitaliteit 

te bewijzen en zodoende de kans te vergroten dat ze in zijn WNT opgenomen werden. De strijd 

om de grenzen van het Nederlands had zich dus verplaatst van de orthografie naar de 

lexicografie. De groeiende aandacht voor dialecten en het avontuur van het WNT zorgden ervoor 

dat men de spelling steeds minder vaak ter discussie stelde en een strijd om woorden ging voeren. 

Deze houding reduceren tot puur provincialisme zou de feiten geen recht aandoen. Achter de 

verdediging van dialecten en lokale taalvariëteiten ging een heel wereldbeeld schuil waarop niet 

alleen de evolutie van de verhoudingen Noord-Zuid van invloed was. Ook de interne Belgische 

context speelde een grote rol. 

 

Een voor allen, allen voor een? De nadagen van het unionisme en de zoektocht naar een 

Vlaamse ‘onafhankelijke volkspartij’ 

De overwinning van de liberalen bij de Kamer- en Senaatsverkiezingen van 1847 had duidelijk 

gemaakt dat het gebouw van het unionisme aan het instorten was. De spanningen tussen liberalen 

en katholieken gingen vanaf dat moment alleen maar toenemen. De jaren 1850 en gedeeltelijk 

ook de jaren 1860 dienen echter vooral als een overgangsfase te worden gezien in de richting van 

een verder toenemende polarisering van de politieke en maatschappelijke context. Het kabinet-

De Decker, dat in 1855 geïnstalleerd werd, was een extreme poging om de twee vleugels van de 

Belgische politiek weer tot samenwerking te brengen. De crisis van deze regering in 1857 en de 

programma’s van de liberale kabinetten van Rogier en vervolgens Frère-Orban, die tot 1870 in 

het zadel bleven, met hun lange waslijst maatregelen voor een sterkere scheiding van Kerk en 

Staat, deden de bestaande ideologische kloof alleen maar dieper worden. 

De katholiek-unionistische eerste minister Pierre de Decker stond verder bekend om zijn 

sympathie tegenover de zogenaamde Vlaamse grieven. Reeds in 1840, het is gezegd, was hij een 

van de weinigen geweest die om aandacht had gevraagd voor het taalpetitionnement van dat jaar. 

De Decker stelde de Vlaamsgezinden ook later niet teleur. In 1856 riep zijn regering de al 

genoemde ‘Vlaemsche Commissie’ of Grievencommissie. Deze aanmoedigende beslissing werd 

binnen de Vlaamse Beweging geïnterpreteerd als bewijs van de positieve resultaten die geboekt 

konden worden wanneer alle Vlamingen de handen ineensloegen voor de verdediging van hun 

taal. Groot was dus de teleurstelling toen de nieuwe regering geen gevolg gaf aan het 

commissieverslag, dat in 1857 verscheen, en zelf met een tegenverslag uit de hoek kwam, dat in 

Vlaamsegezinde milieus als onvoldoende werd bestempeld. De verontwaardiging was groot. 

Rogier groeide bij veel flaminganten uit tot tweedrachtzaaier die erop uit was op de Vlaamse 

Beweging een verdeel-en-heers-strategie toe te passen.12  

                                                         
11 Claerhout, De Bo, op.cit., 25-26. 
12 Wils, ‘Vlaemsche Commissie’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 3504-3506. 
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Het verlangen naar samenwerking zou in Vlaanderen nog jarenlang doorwerken. Tot diep 

in de jaren 1860 werden er pogingen ondernomen om een Vlaams front te vormen dat 

partijgrenzen overschreed. De Meetingpartij is het bekendste geval van “onafhankelijke 

volkspartij” geworden, die vooral in de periode 1864-1867 goede verkiezingsuitslagen haalde.13 

Het is niet de bedoeling hier de geschiedenis noch de redenen van het succes van de 

Meetingpartij in detail te beschrijven. Er moet echter benadrukt dat deze formatie, die vooral een 

stedelijke aanhang telde met Antwerpen als speerpunt, heel snel dicht tegen de katholieke 

sectoren van de Belgische politiek ging aanleunen. Dat kon moeilijk anders. De samenwerking 

binnen de ‘volkspartij’ vond dan ook in essentie tussen democratisch- en sociaalgezinde 

katholieken en liberalen plaats, die zich binnen een nieuwe partijorganisatie in een ruim 

hervormingsgezind programma herkenden, waarin het ‘herstel van de volkstaal’ een centrale 

plaats innam. Het aantal liberalen zou in de loop der jaren echter afnemen. Het groeiende 

antiklerikalisme kreeg het overwicht boven de strijd voor taal- en democratisering. Ze vonden 

toenadering tot de ‘doctrinaire liberalen’, de partij van de gegoede burgerij. Vanwege het 

censuskiesrecht was deze stroming prominenter geworden in de Belgische politiek en was dan 

ook in de positie om haar programma van harde scheiding van Kerk en Staat door te voeren. Het 

project van een ‘onafhankelijke volkspartij’ - waarin de idealen van taal- en godsdienstige 

volksopvoeding met elkaar verweven raakten - leefde voort binnen de katholieke vleugel van de 

Belgische politiek, of althans de meest democratisch- en sociaalgeoriënteerde elementen ervan.14 

De hoop op een ‘andere politiek’ ging gepaard met de uitgave van enkele bladen die het 

programma van de Meetingpartij openlijk steunden of op z’n minst geanimeerd waren door 

aanhangers van die partij. In bepaalde (beperkte) gevallen werd de hoop op samenwerking 

gecombineerd met een pleidooi voor culturele contacten met Nederland in naam van de 

gemeenschappelijke taal, cultuur en geschiedenis. Het duidelijkste kwam deze combinatie naar 

voren in het blad Noord en Zuid dat tussen 1862 en 1868 in Antwerpen werd uitgegeven. 

Hoofdredacteur was Hendrik Sermon, die geflankeerd werd door L.J. Mathot en August 

Snieders. De laatste was een Noord-Brabander die carrière had gemaakt in de Antwerpse 

journalistiek en in 1849 hoofdredacteur van het unionistische Handelsblad was geworden. Dit blad 

en Noord en Zuid kunnen als spreekbuizen worden gezien van de aanhang van de Meetingpartij en 

als uitingen van de hoop op een ‘onafhankelijke’ Vlaamsgezinde partij.  

Dat de versterking van het Vlaams ook door intense wisselwerking met Nederland moest 

gebeuren stond voor de redactie van Noord en Zuid buiten kijf. De aandacht die het blad aan het 

culturele leven in het Noorden schonk, was dan ook vrij groot. In een door een zekere ‘Omikron’ 

getekend stuk werd in 1866 een hulde gebracht aan het Meetingbestuur dat in Antwerpen het 

Vlaams in ere had hersteld. Alle ambtelijke stukken werden nu in het Nederlands opgesteld, wat 

in 1830 nog ondenkbaar had geleken. Dertig jaar later was de afkeer van de centralistische 

taalpolitiek van Willem I bekoeld en had het Vlaams door toedoen van de Meetingpartij opnieuw 

                                                         
13 Wils, Honderd jaar, op.cit., 49-50. 
14 Wils, ‘Tussen taalstrijd en arbeidersbeweging: de Onafhankelijke Volkspartij in de jaren 1860’, in: id., Vlaanderen, 

België, Groot-Nederland, op.cit., 197-227; id., ‘Meetingpartij’, in: De Schrijver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 2026-2028; 

in feite kan er worden gesproken van een toenadering tussen sociaal-radicale en behoudend-doctrinaire liberalen, die, 

ondanks de vele onderlinge verschillen op andere vlakken, elkaar konden vinden in het laïcité-ideaal en het 

antiklerikalisme, vgl. Wils, ‘Een nieuwe unie van 1830?’, in: Blok et al. (red.), Algemene Geschiedenis, op.cit., XII, 296. 
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zijn intrede kunnen doen in het Antwerpse bestuur, aldus het blad.15 Eveneens maakte de redactie 

ruimte vrij voor de publicatie van een voordracht van de Vlaamsgezinde Waal Lucien Jottrand 

over ‘De Vlaamsche kwestie’. In zijn bijdrage ontkende Jottrand de moeilijke verhouding met 

Nederland niet, vooral in de periode van het Verenigd Koninkrijk. Toch vond hij dat die stroeve 

relatie vooral aan het steile gedrag van de Oranjes was te wijten. Deze hadden het Zuiden een 

onverteerbaar Hollands-Nederlands willen opleggen, een strategie die uiteindelijk tot een breuk 

had geleid.16 Dit gebrek aan gevoel voor de Zuidelijke Nederlanden was overigens volgens 

recensent ‘Herman’ oftewel Jan Frans de Hert17 – zie zijn bespreking van Mathots Geschiedenis der 

Oostenrijkse Nederlanden (1864) – reeds in de zestiende eeuw bij Willem de Zwijger te vinden. Het 

ging deze slechts om de “oppermacht”.18 De Zuidelijke provincies had Willem echter nooit een 

warm hart toegedragen en zodra het hem nodig leek, had hij ze ook snel laten vallen.19 Hopelijk 

kon de onpartijdige geest die het Vlaams zoveel goeds deed in Antwerpen – lees, dankzij de 

Meetingpartij – ook in de verhoudingen Noord-Zuid zegevieren. Een wens die perfect aansloot 

bij de hoop van hoofdredacteur Sermon op een gemeenschappelijke geschiedschrijving voor 

Noord en Zuid, waarvoor hij op het Congres van 1862 in Brugge een pleidooi had gehouden.20 

Niet alleen de aandacht voor Nederlandse historische figuren getuigt van de wens van de 

redactie om tot het ontstaan van één cultuurruimte voor Nederland en Vlaanderen bij te dragen. 

Ook traditioneel zuidelijke ‘helden’ werden in een Groot-Nederlands sausje geserveerd. De 

dertiende-eeuwse volksleider Jacob van Artevelde presenteerde Jottrand als model voor alle 

Vlamingen die openstonden voor samenwerking met het Noorden. Toen hij in de veertiende 

eeuw de leiding van de stad Gent in handen had genomen, had zijn stad verdragen met alle 

Nederlandse provincies gesloten. Deze houding droeg de kiem in zich van een politieke 

samenwerking van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.21 Mathot had reeds in 1862 in zijn 

artikel ‘Het ééne Nederland’ een pleidooi gehouden voor een soort federatie van Nederland en 

België die de eenheid van taal en cultuur combineerde met een sterke politieke autonomie voor 

steden en streken.22 Deze positie was exemplarisch voor het naar elkaar toegroeien van 

meetingisme en katholicisme. In katholieke kringen hadden autonomistische eisen zich reeds in 

de jaren 1830 gemanifesteerd – als voortvloeisel van de strijd tegen Jozef II en Willem I. Onder 

meer bij de desrochisten en het netwerk waarvan ze deel uitmaakten kwam het terugverlangen 

naar de vrijheden en voorrechten van de oude gewesten als een van hun speerpunten naar voren. 

Maar Mathots woorden echoden eveneens de verschillende (succesloze) pogingen om het 

aandachtsgebied van de Nederlandse Congressen uit te breiden met discussies over de politieke 

                                                         
15 ‘Het gemeentebestuur van Antwerpen en de moedertaal’, in: Noord en Zuid (1866) V, 225-233. 
16 L. Jottrand, ‘De Vlaamsche kwestie’, in: ibid. (1864) III, 83-105, 147-186. 
17 F.J. van den Branden, en J.G. Frederiks, ‘Jan Frans de Hert’, in: Biografisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche 

letterkunde (Amsterdam 1888-1891; Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, 2003), 

http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_1843.php (voor het laatst geraadpleegd op 06 

oktober 2011). 
18 ‘Kritiek. Geschiedenis der Oostenrijkse Nederlanden’, in: Noord en Zuid (1864) III, 415. 
19 ibid., 412-420. 
20 Elias, Geschiedenis, op.cit., III, 176. 
21 Jottrand, ‘Jacob van Artevelde’, in: Noord en Zuid (1866) V, 463-467. 
22 Elias, Geschiedenis, op.cit., III, 178; in die jaren werd er steeds meer gesproken van een mogelijke tol- of economische 

unie tussen Nederland en België; Mathots bijdrage is ook in het kader van dit debat te plaatsen. 

http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01_01/bran038biog01_01_1843.php
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en economische samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.23 De kern van de zaak was in 

elk geval dat Nederland en Vlaanderen één familie vormden. Dit aspect kwam duidelijk naar 

voren in een bijdrage van August Snieders die in de eerste jaargang van het blad verscheen. ‘Het 

familieleven in Belgiën’ was de tekst van een lezing die de auteur kort daarvoor in Den Haag had 

gehouden. Daarin vergeleek Snieders de structuur van de samenleving en in het bijzonder van het 

familieleven in Nederland en België en kwam tot de conclusie dat er geen grondig verschil waar te 

nemen was. De sociale, maar ook morele en taalkundige, kloof tussen provincie en stad, de plaats 

van de vrouw, die traditioneel bij het haard en niet in de publieke ruimte thuishoorde, en de 

beschavende rol van het christelijke geloof in Noord en Zuid waren voor de auteur duidelijke 

bewijzen van het feit dat Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden gekenmerkt waren door een 

gemeenschappelijke ‘volksaard’. Deze Nederlandse geest werd volgens Snieders in de 

gemeenschappelijke taal weerspiegeld, die een barrière vormde tegen de Franse zeden en de basis 

was van de samenwerking tussen Noord en Zuid. Snieders maakte zijn programma rond met een 

expliciete verering van het plattelandsleven: het was in de provincie dat de volkstaal nog dagelijks 

en in een zuivere vorm in ere werd gehouden. De plattelandscultuur moest dan ook de bron 

worden voor een vernieuwing van de Nederlandse cultuur.24 

In het vervolg zullen andere aspecten van de visie van Noord en Zuid op de Nederlanden 

aangehaald worden. Voorlopig is het relevant te benadrukken dat ook de redactie van dit blad 

heel snel in het vaarwater van het antiliberalisme terechtkwam. De aanklacht tegen de Oranjes, 

die in België aan een toe-eigening door de liberalen onderhevig waren25, was er wellicht al een 

signaal van. Nog explicieter was de analyse die in 1862 was gemaakt van de verhoudingen tussen 

Jan Frans Vonck en Hendrik van der Noot, de voormannen van de twee facties die de Brabantse 

Omwenteling van 1789-1790 tegen de Oostenrijkers hadden geleid. In het stuk – in feite 

wederom een recensie van een van Mathots historische werken - werd door Jan Frans ‘Herman’ 

de Hert het contrast tussen “Vonckisten” en “Vandernootisten” zodanig geschetst dat het direct 

toepasbaar werd op de eigentijdse situatie: 

 

“Wat was het stelsel van Van der Noot, of van zyne party? […] De regering des lands 

door de dry Staten, zoo als zy van ouds hier te lande bestond; [..] Deze party verstiet 

geenszins eenige verbeteringen, die de gezonde rede aenduidde, of de tydsvooruitgang 

noodig maekte, aen te nemen; doch zy wilde vooral niets onverhoeds indringen,[…] Voor 

het vrymaken des Staets begeerde zy ook geene vreemde legerhulp te roepen, […] Dan 

waren de Belgen huns eigen lots meester, en vermeden de vreemde bemoeiing, den 

vreemden invloed, of nog iets ergers. […] 

[…] de Vonckisten [wilden], in den beginne, onverhoeds en op eens in het bestuer des 

lands, tegen wil en dank der volksmassa, doordryven. […] 

In het algemeen hielden het de burgery, de adel, de geestelykheid en het volk met Van der 

Noot. Een deel des legers, sommige jonge edelen, die toen reeds in Frankrijk of op zyn 

fransch opgevoed waren, en meest al de advocaten waren van Vonck’s party.’26 

 

                                                         
23 Vanacker, De “Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen”, op.cit., 70-71. 
24 A. Snieders, ‘Het familie-leven in België’, in: Noord en Zuid (1862) I, 385-412. 
25 M. Beyen, ‘Oranje. Kleur van eenheid en verdeeldheid’, in: Tollebeek, Te Velde (red.), Het geheugen, op.cit., 184-185. 
26 ‘De Jacobynen in België’, in: Noord en Zuid (1862) I, 315-316. 
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Door de twee ‘partijen’ uit de Brabantse Omwenteling zo te typeren legde De Hert een duidelijke 

parallel met de perceptie van de politieke situatie van 1862 binnen de Vlaamse Beweging. De 

‘Vonckisten’ werden als te radicaal en Fransgericht gepresenteerd, precies de verwijten die ook 

tegen Rogier en de regeringsgezinde liberalen werden geuit. De ‘Vandernootisten’ waren 

daarentegen de voorstanders van sociale rust en politiek compromis en vooral de vertolkers van 

de wensen van de meerderheid van de bevolking. En zo zagen de ‘Meetingisten’ zich zelf graag 

ook. De conclusie van de auteur klonk dan ook niet onverwacht als volgt: “daerom, ja, zou ik 

geen Vonckist geweest zyn”.27 De aanval op de liberalen en hun vermeende anti-Vlaamse 

houding werd dus in eerste instantie gekoppeld aan de lofprijzing voor de ‘geest van 1830’ die 

velen dertig jaar na dato nieuw leven hoopten in te blazen. Vervolgens werd er benadrukt dat het 

verzet tegen de Franse heerschappij van de “Jacobynen”, dat zich vooral in Leuven, Antwerpen 

en Mechelen had gemanifesteerd, met de Fransgezinde houding van Brussel en Luik had gebotst. 

Hier werd eens te meer het traditionele beeld aangehaald van Vlaanderen als waarborg voor de 

Belgische onafhankelijkheid. Tegelijkertijd werd er ook een tegenstelling mee in het leven 

geroepen met Brussel en andere Franstalige steden, die impliciet als gevaar werden voorgesteld 

voor de Belgische vrijheden. In 1862 net als ruim zestig jaar eerder zouden zij bereid zijn geweest 

voor annexatie door Frankrijk te kiezen – de vrees voor een herleving van het Franse 

expansionisme bereikte in die jaren nieuwe hoogtepunten – en zodoende de onafhankelijkheid 

van de “Katholieke Nederlanden” opnieuw in gevaar brengen.28 Het was uiteraard de positie van 

één auteur. Maar gelet op het boven al aangeduide lokalisme van Mathot kan deze positie zeker 

ook als vroege uiting worden gezien van de toenadering van de meeste aanhangers van een 

Vlaamse ‘onafhankelijke volkspartij’ tot de groeiende klerikale stroming binnen het Belgische 

katholicisme met haar subsidiariteitsgedachte. Het verbaast dan ook niet dat Van der Noot 

vereerd werd in zijn rol als aanvoerder van een strijd voor het behoud van de traditionele sociale 

structuren tegen het centralisme van Jozef II. Hij groeide dan ook uit tot inspiratiebron voor de 

negentiende-eeuwse strijd voor Kerk en volk. 

De jonge Gezelle: van Reinaert de Vos tot ’t Jaer 30 

Het Antwerpse blad Reinaert de Vos onder leiding van Lodewijk van Vleeschouwer kan eveneens 

als voorbeeld van de net geschetste tendensen worden gezien. Dit “zondagblad voor verstandige 

lieden, aeneengeknoopt door zeven filosofen” verscheen voor het eerst op 24 juni 1860 en kwam 

eind 1868 voor het laatst van de pers, hoewel het blad door Vleeschouwers overlijden in feite al 

in 1866 zielloos was geraakt. Vleeschouwer had zich eind jaren 1840 in politiek Antwerpen laten 

kennen als felle tegenstander van het lokale Franstalige liberale bestuur en vervolgens als 

geëngageerde Meetingist. Het tijdschrift behandelde een brede waaier aan thema’s, van lokale 

Antwerpse kwesties tot landelijke en internationale onderwerpen, waaronder de toen gevreesde 

annexatie van België door Napoleon III. Maar wat Reinaert echt onderscheidde was de sterk 

polemische en satirische toon van de meeste stukken.29 Van een Groot-Nederlandse houding was 

er in elk geval geen sprake. Wel zijn een aantal verwijzingen naar Nederland te vinden, 

voornamelijk in de eerste jaargangen. De plannen ter oprichting van een Vondelbeeld in 

                                                         
27 ibid., 320. 
28 ibid., 322-326. 
29 A. Ceulemans, Spoker in Reinaert de Vos. Speciaal nummer van Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie (Antwerpen 2008) 

8-9. 
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Amsterdam werden er vermeld, maar de aandacht werd niet zozeer op het project zelf gericht 

maar op de Vlaamse (financiële) bijdrage, die in Antwerpen door Jan van Beers aangezwengeld 

werd.30 De stukken bevatten vooral een tirade tegen Van Beers en getuigen niet van een 

uitgebreide interesse voor het Nederlandse culturele debat. De werkzaamheden rond het WNT 

en de Nederlandse Congressen worden eveneens vermeldenswaard gevonden, maar met een 

uitgesproken ironie over de traagheid waarmee het Woordenboek geredigeerd werd en de niet 

afdoende discussies van de Congressen.31 Reinaert de Vos is dus in de categorie politieke 

schimpbladen te plaatsen waar doorgaans slechts de daagse politieke polemiek een plaats kreeg. 

Interessant is echter dat de priester-dichter Guido Gezelle vaste medewerker is geweest 

van Reinaert - op afstand weliswaar, vanuit West-Vlaanderen. De stukken van Spoker – Gezelles 

nom de plume - zijn een uitstekende toegangsdeur tot zijn gedachtegoed aan het begin van zijn 

carrière. Hiervoor moet men echter een stap terugzetten tot in de jaren 1850. Geboren in het 

revolutiejaar 1830 in een Brugs volksgezin, Gezelle had als twintiger reeds een zekere bekendheid 

op lokaal niveau verworven. Zijn talent voor gelegenheidsgedichten had zijn naam niet alleen 

binnen het Kleine Seminarie van Roeselaere bekendgemaakt, waar hij tussen 1854 en 1860 als 

leraar aan de slag ging, maar ook daarbuiten. Bovendien was hij ook door zijn pittige hekeldichten 

in het Limburgse maandblad Hekel en Luim niet onopgemerkt gebleven. Uit Gent kreeg hij in 

1857 het voorstel met het blad Het Vlaemsche Land samen te werken. Daar begon hij zijn carrière 

als ‘Spoker’.32 In die eerste journalistieke stukken zijn de stokpaarden van Gezelle al herkenbaar: 

 

“Daer by nog zyn eindelyk de kinderen des lichts alzoo wys of nog wyzer geworden als de 

kinderen der duisternisse. De priester staet alleen niet meer in ’t branden van den stryd en 

aen ’t hoofd van de benden; de goede uitval heeft anderen moed gegeven; wereldlyke 

mannen staen hem by, die, de penne in de hand, tegen goddeloosheid ten stryde varen, 

die den eenvoudigen Vlaming, in de tael zyner vaderen, met Vaderland, met Godsdienst, 

met oude vlaemsche sprake, met oude vlaemsche zeden en gewoonten bezig houden en ’t 

herte verkloeken.”33 

Deze verering van de Vlaamse cultuur als delicaat evenwicht van taal, godsdienst en traditionele 

gewoontes zette meteen de toon. Dit zou hét leidmotief in Gezelles wereldvisie worden. Deze 

positie werd verder gecombineerd met een goeddeels onverschillige houding tegenover de 

spellingdebatten. Reeds in Reinaert had hij zich ironisch uitgelaten over de discussies rond het 

gebruik van a, aa en ae.34 De focus van Gezelle was vooral op de woordenschat gericht. Zo zou 

hij in zijn uitgave van oudere teksten nogal nonchalant omgaan met de spelling en deze graag 

aanpassen aan de negentiende-eeuwse normen.35 In andere gevallen bewaarde hij daarentegen de 

                                                         
30 Reinaert de Vos. Zondagblad voor verstandige lieden, aeneengeknoopt door zeven filosofen (6 januari 1861) II, nr. 1, en ibid. (15 

januari 1861) II, nr. 2. 
31 ibid. (5 mei 1861) II, nr. 18. 
32 J. Geens, Guido Gezelle en “’t Jaer 30”. Een literair-historische en sociologische studie van zijn journalistieke bedrijvigheid in een 

politiek weekblad. Proefschrift (Leuven 1983) 9. 
33 Citaat ontleend aan ibid., 15. 
34 Ceulemans, Spoker, op.cit., 75, 163. 
35 A. de Vos, Gezelles ‘Gouden Eeuw’ (Leuven 1997) 81. 
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ae, ue en y als hij vond dat deze zijn doelgroep beter aanspraken.36 Zijn bijdragen in Reinaert 

waren vaak ook bedoeld als antiliberale aanvallen. De bekendste uiting van Gezelle tegen de 

liberale regeringsgezinden vond plaats na de goedkeuring van de zogenaamde “loi des couvents” 

of ‘kloosterwet’, een van de meest controversiële maatregelen van De Decker.37 Het was in feite 

de laatste etappe van een lange politieke discussie over de reglementering van de 

liefdadigheidsdiensten. De voorganger van De Decker, de liberaal Henri de Brouckère, eveneens 

aan het hoofd van een gematigd regeerexperiment, had begin jaren 1850 reeds getracht de talrijke 

liefdadigheidsinstanties in België te reorganiseren door deze te onderwerpen aan de controle van 

overheidscommissies waar ook pastoors lid van zouden worden. De val van het kabinet belette 

echter de discussie over dat voorstel. De Decker mocht zich vervolgens over het probleem 

buigen, maar zijn plannen lieten veel meer kansen open voor particuliere initiatieven. Dat 

parochies, diocesen en kerkelijke instanties hierdoor een grotere speelruimte zouden krijgen, 

spreekt vanzelf.38 De goedkeuring van De Deckers voorstel op 27 mei 1857 leidde tot aanvallen 

tegen kerken en kloosters in de stad Gent en dientengevolge tot een hard optreden van de politie 

en tot enkele aanhoudingen. Gezelle nam het woord in Het Vlaemsche Land om de interventie van 

de politie tegen de protesterende massa te verdedigen. In zijn vertaling van het gedichtje Aux 

magistrats de Gand, dat in het Gentse ultramontaanse blad Le Bien Public was verschenen, had 

Gezelle het - veelzeggend - over “’t mislukt gespuis”.39 

Dat Gezelles stukken in Het Vlaemsche Land, dat zich als onpartijdig profileerde, zo hard 

van toon konden zijn toont aan dat de polarisering in België en ook binnen de Vlaamse 

Beweging, ondanks de hele retoriek rond de noodzaak tot een ‘onafhankelijke volkspartij’ toen al 

een vergevorderd stadium had bereikt. Gezelles bijdragen in de Reinaert bevestigen dit. Dit blad 

profileerde zich als overtuigd unionistisch: “noch liberael, noch klerikael, maer Vlaemsch”.40 Er 

kwamen inderdaad ook aanvallen op ‘klerikalen’, die zogezegd de leiding van de katholieke partij 

in de handen van de bisschoppen wilden leggen. Maar die aanvallen bleven beperkt in aantal en 

meestal vrij algemeen. De geschriften tegen de liberalen waren daarentegen aan de orde van de 

dag. 

In 1860 was Gezelle van Roeselaere naar Brugge verhuisd om er vice-rector te worden 

van het Engels Seminarie. In 1865 nam hij ontslag en werd hij verplaatst naar de Brugse 

Walburgakerk waar hij tot 1872 de functie van onderpastoor bekleedde. In dat jaar verhuisde hij 

naar Kortrijk om er eveneens onderpastoor te worden. Door zijn verplaatsing naar Brugge kwam 

Gezelle ook meteen in contact met het bruisende politieke leven van de West-Vlaamse hoofdstad 

en met bisschop Malou. Deze stond bekend als voorstander van een duidelijkere profilering van 

de katholieken in de lokale en landelijke politiek. Hij zag vooral weinig heil in krampachtige 

pogingen ‘onafhankelijk’ te willen zijn. Zijn opvolger, mgr. Faict, die bisschop werd in september 

1864, legde gelijkaardige inzichten aan de dag.41 Het volk moest bewust worden gemaakt van zijn 
                                                         
36 Het is het geval van het West-Vlaamse weekblad ’t Jaer 30. Politike wegwyzer voor treffelyke lieden waarvan Gezelle 

redacteur was. 
37 Geens, Guido Gezelle, op.cit., 10, 17. 
38 Viaene, Belgium and the Holy See, op.cit., 123. 
39 Geens, Guido Gezelle, op.cit., 18. 
40 ibid., 40. 
41 Faict was overigens tussen 1849 en 1856 superieur van het Kleine Seminarie van Roeselaere, waar hij in 1854 

Guido Gezelle als leraar aanstelde en Malou’s hervormingen op lokaal niveau toepaste; vgl. Hanson, ‘Taaltoestanden 

en moedertaalonderricht’, op.cit., 291-337. 
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religieuze tradities die door volksdevotie en traditionele feesten en rituelen een nieuwe impuls 

moesten krijgen. Deze heropleving van het katholieke leven moest verder in een politiek 

engagement worden vertaald door middel van brochures en pamfletten die in groten getale 

verspreid moesten worden.42  

In de eerste jaren van zijn Brugse periode profileerde Gezelle zich nog als voorstander 

van een ‘onafhankelijke volkspartij’ en zo verwoordde het blad ’t Jaer 30, waarvan hij redacteur 

was, de geest van 1830 die hij in België snel terug hoopte te zien: 

 

“In 1830 waren wy allen broeders, allen Belgen, en er werd nauwelyks van liberalen en 

katholyken gesproken. […] al onze hedendaegsche vryheden werden ons vergund zonder 

dat er om zoo te zeggen de minste tegenspraek van eenige party gedaen werd. De 

grondwet was van iedereen onderhouden en van iedereen bemind en het land was 

bestierd door de beide eertyds bestaende gezindheden in alle wenschelyke vrede.”43  

De “christene burgers van Belgenland” hadden het in de grondwet bevatte compromis altijd 

geëerbiedigd, zoals alle goede christenen betaamde. Maar zoals Karel V al had opgemerkt en de 

ondertitel van het blad nogmaals herhaalde: “De Vlamingen zijn getrouwe onderdanen maer zy 

verdragen geen slaverny”. Dertig jaar na dato, constateerde Gezelle, was niet iedereen meer 

bereid tot samenwerking en compromissen. Er werd getornd aan de vrijheden van de Kerk, 

vervolgde Gezelle, en aan de taalrechten van de Vlamingen: “Alzoo is het gebeurd dat er, sedert 

eenen tyd van jaren, een zeker slach van Burgers in Belgenland […] hunne eigene stoute 

verlangens hebben zoeken te doen opwegen tegen ’t wel bekende regt van een ieder.”44  

Zijn bijdragen aan Reinaert getuigen van een soortgelijke houding en liggen eveneens in 

het kielzog van zijn stukken uit Het Vlaemsche Land. Sterk antiliberaal, maar in naam van een 

andere, ‘onafhankelijke’ politiek. Almaar sterker werden ook zijn aanvallen op de opmars van het 

Frans. Bekend is de bijnaam ‘Slokop’ waarmee hij Napoleon III en diens zo gevreesde 

annexeringsdrang aan de kaak stelde. Frankrijk had in 1860 Nice en Savoye ingelijfd. Dit had in 

België – net als in 1830 – de angst aangewakkerd dat de Franse keizer nu zijn aandacht over de 

noordgrenzen zou richten. Maar de gevaren voor het Vlaams kwamen volgens Gezelle ook uit 

het Noorden. De politieke eenheid met Nederland was intussen verleden tijd, maar het risico van 

een taalkundige annexatie was niet bezworen. 

Dezelfde houding is ook in de eerste jaargangen van het weekblad ’t Jaer 30 aan te treffen. 

Het blad was ontstaan in het kader van Malou’s plannen ter mobilisering van de katholieken in 

West-Vlaanderen. Brugge had eind jaren 1850 een liberaal bestuur en het liberale politieke leven 

was er duidelijk beter georganiseerd, met de West-Vlaming als hoofdorgaan. De oprichting van een 

katholieke kiesvereniging en de publicatie van een bijbehorende blad moest de katholieke reactie 

inluidden.45 Gezelle werd hoofdredacteur. Zijn talent in het opstellen van hekel- en 

schimpschriften en zijn aandacht voor het ‘volk’ waren Malou niet ontgaan. Gezelle maakte van ’t 

Jaer 30 een volksblad dat een zo breed mogelijk publiek probeerde te bereiken. Hij vermeed lange 

theoretische uiteenzettingen van politieke programma’s en ingewikkelde analyses van de 
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actualiteit. Het ging hem vooral om het aan de kaak stellen van de vijanden van Kerk en 

Vlaanderen, doorgaans vertegenwoordigers van de Brugse Franstalige elite.46 In 1864 mocht de 

liberale voorman Paul Devaux het ontgelden. Bij tussentijdse verkiezingen werd hij niet 

herkozen, waardoor het kabinet-Rogier zijn meerderheid kwijtraakte. Dat was het eerste succes 

van de Brugse Vlaemsche Broederbond, die zich net als de Meetingpartij in Antwerpen 

‘onafhankelijk’ profileerde en campagne tegen Devaux had gevoerd voornamelijk vanwege diens 

anti-Vlaamse houding.47 

De katholieke nederlaag bij de eerstvolgende landelijke verkiezingen, de benoeming van 

Faict tot bisschop van Brugge en de pauselijke uitspraken tegen het liberalisme (encycliek Quanta 

Cura en daarbij horende Syllabus errorum), allemaal in 1864, werden een kantelmoment voor 

Gezelle, net als voor veel van zijn geloofsgenoten. In korte tijd verloor hij alle hoop op een 

‘onafhankelijke’ partij en omarmde het ultramontaanse, klerikaal georiënteerde project van Faict.48 

De heroriëntering van Gezelles engagement kan gerust ook als teken van bredere ontwikkelingen 

binnen de Vlaamse Beweging worden gezien. In de tweede helft van jaren 1860 werd eender 

welke mogelijkheid tot vorming van een derde ‘onafhankelijke’ Vlaamsgezinde politieke formatie 

steeds onrealistischer. Gezelle was slechts een van de velen die in die jaren almaar minder hard 

om een herleving van de unionistische geest riepen en er steeds meer van overtuigd raakten dat 

de vrijheden van 1830 slechts bij de Kerk veilig waren. Godsdienst- en onderwijsvrijheid werden 

opgewaardeerd tot de voornaamste vrijheden die koste wat kost verdedigd moesten worden. De 

heropleving van ‘intransigente’ – lees, sterk ultramontaanse, klerikale en tegelijk lokalistische en 

volksgerichte – opvattingen was een feit. 

 

Taal en geloof: de idealen van Gezelle 

Het ideaal van het ‘volk’ en van de ‘taal’ 

Reeds in Reinaert de Vos had ‘Spoker’ zijn interesse voor de taal laten blijken. Daar ontpopte 

Gezelle zich als schrijver met een uitgesproken stijl waarin verschillende elementen – dialect, 

buitenlandse woorden, woordspelingen en verkapte verwijzingen naar taalkundige kwesties - 

gecombineerd werden. Hij paste zijn stijl en taalgebruik aan tekstgenre, onderwerp en publiek aan 

om zijn teksten zo levendig mogelijk te maken en een groot aantal lezers te bereiken. De spelling 

boeide hem wat minder, het is al gezegd. Wat de lexicale aspecten van zijn teksten aangaat, 

opteerde hij bewust voor een woordkeuze die sterk, maar niet exclusief, onder invloed stond van 

het West-Vlaamse dialect, dat voortdurend het uitgangspunt van zijn taalopvattingen vormde.49 

In ‘zijn’ West-Vlaams zag hij namelijk de belichaming van die ‘volkstaal’ die voor hem de bron 

voor alle taalkennis voorstelde. Deze ‘volkstaal’ werd tegenover het ‘algemeen Vlaams’ geplaatst, 

de taal die in geleerde werken en in de meeste persorganen geschreven werd en die grotendeels 

op het ‘Hollands’ gestoeld was. Woorden en uitdrukkingen moesten uit het dagelijkse leven 

worden gehaald en in woordenboeken worden bewaard, aldus Gezelle. Op deze manier kon de 

taal in haar natuurlijke evolutie gevolgd en verspreid worden. Onmiskenbaar was verder dat deze 

taal niet overal dezelfde was. In verschillende streken en steden sprak men op uiteenlopende 

manieren. Deze pluraliteit kon voor Gezelle in de geschreven taal niet weerspiegeld worden tenzij 
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men bereid was afstand te doen van een van bovenaf opgelegde taalnorm. De parallel met de 

discussies binnen de Nederlandse Congressen over het WNT van De Vries is evident. De lexicale 

dimensie van de taal, met gehele culturele werelden daarachter, raakte voor hem de kern van de 

discussie. 

Overwegingen over en verwijzingen naar de taal zijn overal in Gezelles prozaproductie te 

vinden, onder andere in Rond den Heerd, leer- en leesblad voor alle lieden (RdH). Dit was een tijdschrift 

voor een breed publiek dat in 1865 voor het eerst verscheen met het doel de lezers bekend te 

maken met allerlei aspecten van de Vlaamse ‘zeden’ en traditie. Uit de prospectus blijkt dat de 

ambitie van Gezelle en medeoprichter James Weale niet bang waren de lat hoog te leggen: 

 

“Daar zal instaan van oude en nieuwe geschiedenis: van taal- oudheid- en andere 

geleerdheid; de historie van onze Vlaamsche schilders en van de Vlaamsche bouwkunde; 

de kennis en de uitleg van zinnebeeldige en andere voorwerpen, teekens, spreuken; 

vertellingen van allen aard, beschouwingen over dieren en planten, kunsten en 

wetenschappen, ’s volks gebruiken, gezegsels en verdichtselen; eindelijk, onder den titel 

‘Waar ’t vliegen wilt, allerlei koorengraantjes, of kortbondigheden, die weerd geweten en 

goed om onthouden zijn, en die, als zaad verspreid, altemets tot lommerrijke boomen 

opschieten, en vruchten brengen, in wijsheid, in blijdschap en in vrede.”50 

Taal werd er behandeld in taalkundige stukken maar ook in de regelmatige vermelding van oude 

spreuken, spreekwoorden en taalraadsels die de levendigheid van de volkstaal door de eeuwen 

heen moesten bewijzen. Ook aan verzen en uittreksels uit de oude literatuur konden de lezers een 

voorbeeld nemen.51 De overkoepelende idee was dat taal het beste via taaluitingen bestudeerd 

kon worden en tevens niet af te zonderen was van de gebruiken en ‘zeden’ van haar sprekers. 

Door de focus op de spreektaal als basis van de taalstudies plaatsten Gezelles opvattingen zich 

echter ook op een ander niveau dan die van de oude desrochisten, die daarentegen de spelling, en 

dus de geschreven taal, centraal hadden gesteld. Hoewel ook Gezelle tegen de gevreesde 

assimilatie door het ‘Hollands’ vocht, deed hij dat onder invloed van de studies van moderne 

taalkundigen eerder dan op basis van de ideeën van overwegend traditionalistische filosofen.  

In de loop der jaren werd deze verwetenschappelijking almaar duidelijker. Nog meer dan 

RdH was Loquela een volbloed taalkundig blad dat klaarblijkelijk voor een geleerd publiek bedoeld 

was. Het eerste nummer verscheen in 1881, bijna twintig jaar later dan de oprichtingsdatum van 

RdH. De context waarin Loquela het licht zag was dan ook anders. Vanaf de jaren 1870 werd de 

legitimiteit van Gezelles visie op taal en volk steeds vaker in twijfel getrokken, het zal hieronder 

duidelijk worden. De verwijzingen naar de grondleggers van de moderne filologie namen in 

Loquela dan ook zichtbaar toe. Ze getuigden niet alleen van de ontwikkeling van Gezelles 

opvattingen maar waren ook een duidelijke poging tot legitimering ervan. In Loquela besteedde 

Gezelle van meet af aan veel ruimte aan de opsomming en analyse van woorden en uitdrukkingen 

uit de volkstaal waarvan aan de hand van concrete voorbeelden, niet zelden uit het dagelijkse 

taalgebruik én oudere literatuur getrokken, de betekenis en het etymon uitgelegd werden. De 

bedoeling was duidelijk het aantonen in de praktijk dat taal geobserveerd en niet van bovenaf 

genormeerd moest worden: 

                                                         
50 De Vos, Gezelles ‘Gouden Eeuw’, op.cit., 43-44. 
51 ibid., 46. 



185 

 

 

“de tale de tale gelijk de sterren de sterren zijn: zij bestaat, zij is daar, zij leeft en zij roert 

nog dagelijks, en zij zoeken ze, met eerbied, te kennen en te doen kennen, in haar wezen 

en in hare waarheid, in hare oorbaarheid of goedheid en in hare bewonderlijke 

schoonheid”52 

In Loquela verwees Gezelle naar de Nederlandse achttiende-eeuwse taalkundigen Ten Kate en 

Huydecooper en naar de Duitse eigentijdse lexicograaf en folklorist Jacob Grimm, die in 1852 in 

eigen land samen met zijn broer Wilhelm met het project van het Deutsches Wörterbuch begonnen 

was.53 Geïnspireerd door Grimm zette Gezelle zijn eigen aanpak – de spreektaal in al haar 

nuances als basis van de taalstudies - tegenover die van De Vries, die in zijn ogen het risico liep 

het hele Nederlandse taalgebied een Hollandsgerichte taal op te leggen en van het WNT een 

Hollands eerder dan Nederlands naslagwerk te maken. Het ideaal van een op dialecten 

gebaseerde algemene taal kon alleen bereikt worden als men niet meer één specifieke regionale 

variant als referentiemodel verkoos waaraan sprekers en schrijvers in de rest van het taalgebied 

zich dienden te uniformeren. Voor het ‘Hollands’ kiezen betekende andere streektalen – “les 

pauvres dialectes populaires”54 - onderdrukken en daarmee ook de tekens van de traditie wissen die in 

die ‘volkstalen’ bewaard lagen.  

Tegelijkertijd verborgen de verwijzingen naar Nederlandse en Duitse taalgeleerden de 

voortzetting van een aantal opvattingen van de oude desrochisten: de taal is mooi zoals ze is, 

zoals ze bij het volk gehoord kan worden. De taal proberen te wijzigen en te reguleren kwam op 

een gevaarlijke forcering neer die een hele volkscultuur naar de verdoemenis zou helpen. 

Bovendien verzette Gezelle zich kordaat en enigszins krampachtig tegen het toenemende gebruik 

van “bastaardwoorden”, buitenlandse (eventueel vernederlandste) woorden die volgens hem 

beter tegengewerkt werden.55 Gezelles strijd op dit front stond zeker niet op zichzelf. Reeds in 

1843 had J.A. Alberdingk Thijm een pamflet uitgegeven met de titel Verhandeling over de spelling van 

de bastaardwoorden in ’t Nederduitsch. Het was een warm pleidooi voor het gebruik van Nederlandse 

woorden om het opkomende succes van ‘exotismen’ tegen te houden. Gezelle ging echter in de 

loop des tijds veel verder: hij ontwikkelde in latere jaren een zeker fanatisme in dit opzicht en zou 

zich inzetten voor het scheppen van Germaanse woorden die zelfs volledig ingeburgerde termen 

van Franse of Latijnse herkomst moesten vervangen.56  

In deze verering van de ‘volkstaal’ voer Gezelle duidelijk in het kielzog van de leus “de 

tael is gansch het volk”. Ook voor Gezelle waren taal en volk niet los van elkaar te denken. Dat 

was in eerste instantie tegen de verfransing van Vlaanderen bedoeld. Maar deze houding bracht 

tegelijk een sterke angst aan het licht voor mogelijke invloeden uit Nederland. In het begin van de 

Vlaamse Beweging lag de nadruk voornamelijk op de ‘tael’ die herontdekt en weer tot leven 

moest worden gebracht. Het was de taal die naar Herderiaanse begrippen de grenzen van het volk 

uittekende. In Gezelle komt het ‘volk’ veel explicieter naar voren, nog steeds als gemeenschap 

van de Nederlandstaligen, zeker, maar ook in engere zin. 

                                                         
52 ibid., 127. 
53 ibid., 130; Vanacker, De “Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen”, op.cit., 54. 
54 De Vos, Gezelle, op.cit., 105. 
55 ibid., 150. 
56 ibid. 



186 

 

Deze populistische tendensen deelde Gezelle met een groot deel van de laat negentiende-

eeuwse clerus. In België resulteerden deze tendensen uit de kruising tussen ultramontanisme en 

democratisch katholicisme, tussen het sterke paternalisme tegenover het volk van het eerste en de 

kleinburgerlijke agrarische wortels van het tweede.57 De aandacht van de clerus voor het volk was 

vooral bedoeld als antwoord op de maatschappelijke veranderingen die de industrialisatie binnen 

en buiten de steden met zich meebracht. De inspanningen die vooral in adellijke en 

hoogburgerlijke kringen, met de actieve samenwerking van de clerus, werden geleverd ter 

oprichting van broederschappen en verenigingen om het volk materieel te helpen en spiritueel en 

cultureel te verheffen, zijn een duidelijk product van deze ontwikkelingen. Deze zouden 

overigens rond de eeuwwisseling tot het ontstaan van de moderne sociaalgerichte 

christendemocratie leiden.58 Deze “klerikalisering van het sociale verenigingsleven” werd 

gecombineerd met de sterk flamingantische inborst van de meer democratische richtingen binnen 

het katholicisme die uit de tijd van de strijd tegen de Fransen en tegen Willem I dateerde.59 De 

strijd voor de ‘volkstaal’ bezat namelijk een even emancipatorisch potentieel – hoewel niet direct 

in het geval van Gezelle. Meer rechten voor het ‘Vlaams’ in het openbare leven beperkten niet 

alleen de verfransing van Vlaanderen maar verminderden tevens de sociale kloof die de vaak 

Fransonkundige lagere klassen marginaliseerde. 

Het verbaast in elk geval niet dat Gezelle zich behoorlijk actief mengde in het 

maatschappelijke debat. Vooral aangespoord door de Brugse bisschoppen zette hij zich 

strijdlustig in voor de politieke mobilisatie van de katholieken, waaraan hij als redacteur van ’t Jaer 

30 vorm probeerde te geven. Dat dit alles onder direct toezicht van mgr. Malou en vanaf 1864 

mgr. Faict gebeurde, bevestigt het beeld van groeiende klerikalisering van het katholieke leven. 

Deze tendens kende twee hoogtepunten van grote mobilisatie. Ten eerste, de rekrutering van 

katholieke jongens die in de jaren 1860 ten tijde van de Italiaanse eenwording als vrijwilligers naar 

Rome werden gestuurd om in het Zouavenleger te vechten ter verdediging van de Pauselijke 

Staten. Met de val van Rome in 1870 kwam deze eerste grote beweging ten einde, ook al bleef het 

netwerk van oud Zouaven nog lang invloedrijk binnen het Belgische katholicisme.60 Ten tweede, 

de Schoolstrijd, die door de katholieken vanaf 1879 onder de leus “in iedere parochie een 

katholieke school” gestreden werd. Deze campagne geschiedde in combinatie met een in 

Vlaanderen behoorlijk succesvolle boycot van het openbaar onderwijs.61 

Ook theologisch gezien onderging het katholicisme een heroriëntatie. Het traditionalisme, 

dat met Lamennais in diskrediet was geraakt, werd definitief verlaten. De veroordeling in 1864 

van het omstreden theologische systeem van de Leuvense professor Casimir Ubaghs, waarin 
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invloeden uit het ontologisme verwerkt waren62, maakte duidelijk dat er geen ruimte meer 

bestond voor semitraditionalistische compromisstelsels. Ubaghs’ veroordeling dient echter in het 

bredere kader te worden geplaatst van de sinds de jaren 1840 gaande strijd binnen de Romeinse 

curie tussen degenen die in het Belgisch ‘model’ van Kerk-Staat-verhoudingen – de ‘hypothese’ - 

een voor andere katholieke landen werkbaar systeem zagen en de tegenstanders van deze 

tendensen. Niet alleen de Leuvense professor als zodanig stond in kwade reuk, de reputatie van 

de hele Leuvense theologische traditie werd in feite in twijfel getrokken.63 Onder meer de 

jezuïeten drongen aan op een romanisering van de theologie en het in ere herstellen van de leer 

van Thomas van Aquino. Het thomisme – en bij sommige theologen de hele scholastiek - groeide 

in snel tempo in aanzien en werd door paus Leo XIII in 1879 tot officiële leer van de Kerk 

verklaard.64 Volgens D’haen werd Gezelle in 1865 mogelijk om theologische motieven uit het 

Engelse seminarie verwijderd. Zijn benoeming tot onderpastoor zou op een degradatie 

neerkomen. Bovendien nam Faict, eenmaal bisschop geworden, steeds vaker afstand van 

opvattingen die Gezelle toegedaan was, onder meer het enthousiasme voor de neogotiek en de 

voorkeur voor het West-Vlaams.65 In dit verband heeft Couttenier eerder al opgemerkt dat de 

tegenstelling Gezelle-Faict zodoende wel erg “op de spits gedreven” wordt.66 Ondanks zijn 

wantrouwen in de rede en zijn goede contacten met traditionalisten, is het zeker zo dat Gezelle 

zich nooit heeft geëngageerd in theologische disputen. Een uitgesproken traditionalistisch profiel 

heeft hij dan ook nooit gehad. Bovendien bleef hij tot 1870 aan de leiding van ’t Jaer 30. Het lijkt 

me dan ook waarschijnlijk – en D’haen vraagt zich dit ook af, hoewel ze uiteindelijk voor de 

hypothese van de persoonlijke jaloezie opteert67 - dat het openbare engagement dat het 

redacteurschap veronderstelde al gauw slecht viel te rijmen met een maatschappelijk prominente 

en ook tijdrovende positie aan het hoofd van het Engelse seminarie.  

Traditionalisme en thomisme lagen ver uit elkaar op theologisch niveau daar ze 

verschillende relaties tussen rede en geloof voorstelden. Toch vertoonden beide stelsels ook 

elementen van continuïteit, voornamelijk op sociaal vlak met een toenemende aandacht voor de 

rol van de massa der gelovigen. In het geval van Lamennais en De Bonald is er al gesproken van 

een draai naar het volk dat in hun ogen als ‘depositaris’ van de traditie fungeerde. In de tweede 

helft van de negentiende eeuw had deze houding echter grotendeels haar grenzen bereikt. De 

groeiende aanvallen op de Kerk maakten het nodig het fideïsme en het providentialisme van de 

Franse traditionalisten te verlaten ten voordele van een strijdvaardigere houding. De waarheid 

van de Kerk kon niet vanzelf zegevieren, bijvoorbeeld als ze de vrije competitie met andere 
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geloven aan was gegaan die Lamennais graag had gewild. Haar waarheid moest op alle fronten 

krachtdadig worden gesteund en gepropageerd. De bovengenoemde theologische centralisering, 

die zich naar aanleiding van de veroordeling van Ubaghs voordeed, liep parallel aan de 

romanisering van het hele kerkelijk leven. Het ging om processen die een lange aanloop hadden 

gekend en die zich al ten tijde van Lamennais’ excommunicatie hadden vertoond. De sterke 

nadruk op de doctrine van de sens commun, die het gezag van de Kerk leek te overschaduwen ten 

gunste van de rol van het ‘volk der gelovigen’, was niet toevallig een centraal motief geweest voor 

Lamennais’ veroordeling. Deze ontwikkelingen gingen gepaard met het opstellen van een breed 

integralistisch programma voor het “rétablissement du règne sociale de Jesus-Christ” onder strakke regie 

van de Kerk. Dit herkersteningsprogramma vloeide voort uit een herontdekking van het 

thomistische principe “instaurare omnia in Christo”, dat een ontkenning van eender welke vorm van 

autonomie from below met zich meebracht.68 In dit kader leverde het neothomisme de theologische 

legitimatie die de ultramontaanse stroming nodig had om de centralisering van het kerkelijk gezag 

door te zetten. Zonder alle nuances van deze ontwikkelingen hier te willen reconstrueren, waren 

de effecten van het neothomisme op de katholieke cultuur volgens Thibault tweeledig: enerzijds 

bracht het een “domimium doctrinal” van de theologie boven de filosofie teweeg, anderzijds 

bevestigde het een “dominium pratique” van de Kerk boven de wereldlijke machten.69 Het kwam de 

Kerk toe, in de persoon van de paus, het katholicisme op internationaal niveau zodanig te 

uniformeren dat katholieken ook in de verschillende landelijke contexten op termijn als één 

sociaal blok konden optreden en zodoende de ‘indirecte macht’ van de pausen, potentieel op alle 

sectoren van de maatschappij, voelbaar konden maken.70 Om deze herkerstening in goede banen 

te leiden mocht geen enkele bevolkingsgroep, geen enkele sociale sector en geen enkele cultureel 

forum over het hoofd worden gezien. Het volk moest gemobiliseerd worden, alle culturele 

uitingen moesten ingezet worden om deze grootschalige operatie van “ré-évangelisation de la société” 

in goede banen te leiden.71 

Dat Malou en Faict het belangrijk vonden dat de seminaristen in de Brugse diocese 

Nederlands leerden72, kan in dit kader worden geplaatst. Dat had net als bij hun voorgangers ten 

tijde van de ‘spellingoorlog’ met pastorale motieven te maken. De hele bevolking moest 

aangesproken worden en hiervoor was de volkstaal onmisbaar. Gezelle kon zich perfect 

herkennen in deze houding. De spreiding van de ‘boodschap’ was voor hem een fundamenteel 

onderdeel van al zijn initiatieven. Ook het beeld van Gezelle als gedreven leraar spreekt in dit 

opzicht tot de verbeelding. Bovendien strookten de pastorale motieven van het bisdom met 

Gezelles idealisering van het volk. De traditie was het beste bij het volk bewaard gebleven en het 

volk was dus tevens het vertrekpunt om moderne dwalingen terug te draaien. Malou legde de 

nadruk vooral op de sociale mobilisatie, doorgaans via een heropleving van volksdevotie, 

processies en bedevaarten. Gezelles programma nam veel meer de taalkunde als uitgangspunt. Bij 
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het volk – en in de ‘volkstaal’ - was het verleden in al zijn lagen en fases nog waar te nemen en te 

reconstrueren. Bij het volk moest men zijn als men dat verleden weer tot leven wilde brengen.73 

Voor de sociale kwestie heeft Gezelle echter nooit veel gevoeld, overigens in lijn met de 

ultramontaanse sociale visie die de maatschappelijke structuren (en ongelijkheden) niet ter 

discussie stelde. Hij koesterde een statisch beeld van het Vlaams-katholieke volk dat in zijn visie 

onaangetast was gebleven, en moest blijven, van ‘uitheemse’ vrijzinnige, verlichte of protestantse, 

ideeën. Ook de fascinatie voor de natuur, die het waarmerk van zijn poëzie is geworden, berustte 

in grote mate op het ideaal van het plattelandsvolk dat al eeuwen in ongestoord evenwicht met de 

natuurlijke omgeving leefde. Gezelles strijd voor de ‘volkstaal’ was dan ook niet direct een strijd 

tegen het ‘Frans’ als zodanig, waarvan hij de positie binnen België als elite- en cultuurtaal nooit 

ter discussie heeft gesteld, maar eerder een belgicistisch-patriottische strijd in het kielzog van 

Conscience en David en tegelijk een religieuze strijd voor de ziel van het Vlaamse volk die geërfd 

was van de desrochisten. De taal was bij Gezelle een onderdeel van een bredere oorlog voor 

“vrijheid en religie” -  voor het katholicisme in België enerzijds en tegen de invloed van het 

protestantisme uit Nederland en het liberalisme van de vrijmetselarij uit Frankrijk anderzijds.74 

 

“De tale des grooten Dietschsprekenden Vaderlands” 

West-Vlaanderen: bakermat van Vlaanderen en wieg van de Nederlanden 

Het ‘volk’ waar Gezelle het zo uitvoerig over had was uiteraard het Vlaamse. Zoals een stuk in 

Loquela in 1883 het verwoordde: “iedere vlaming is eigenaar geboren van een prachtig oud 

wapenhuis”.75 Door dit citaat werd Vlaanderen als de schatkamer van de Nederlanden 

gepresenteerd, de plaats waar het verleden het best werd bewaard en dit juist in de taal en het 

geloof, die dan ook een onlosmakelijk geheel vormden. Werd de taal van het Vlaamse volk in het 

gedrang gebracht, dan liep ook het katholicisme, dat de Vlaamse cultuur bezielde, gevaar. En vice 

versa uiteraard, een aanval op het katholicisme impliceerde ook een strijd tegen de volkstaal. Het 

gevaar kwam uiteraard uit het Zuiden, uit de Franse taal en cultuur waar de Belgische 

regeringsgezinde liberale kringen in de perceptie van de katholieke Vlaamse Beweging zo veel 

belang aan hechtten. 

Het gevaar kwam echter ook uit het Noorden. Willem I had reeds het ‘Hollands’ ook in 

de Zuidelijke Nederlanden proberen in te voeren. Dat was weliswaar niet alleen via het taalbeleid 

gebeurd. De gehele houding van “Jantje Kaas” tegenover de Belgische provincies was tamelijk 

autoritair geweest. Gezelle stelde, niet toevallig in ’t Jaer 30, zijn strijd voor taal en geloof voor als 

patriottische voortzetting van de Belgische Revolutie. In 1830 was men in opstand gekomen om 

een aantal vrijheden erkend te krijgen, waaronder die van godsdienst en taal. Nu werden die 

vrijheden weer in het gedrang gebracht enerzijds door Nederland dat zijn ‘Hollands’ in 

Vlaanderen opnieuw binnen wilde smokkelen en anderzijds door de liberalen die regelmatig het 

etiket van ‘slechte Belgen’ opgeplakt kregen. In deze visie vormden de Vlaamse ‘zeden’ en 

tradities eens te meer een bastion ter verdediging van de ‘Belgische vrijheden’. Bij Gezelle kan 

men niet van ‘exclusief’ flamingantisme spreken, zoals net gezegd. Hij streed niet om het Vlaams 

an sich, maar om het Vlaams als symbool voor een bredere strijd voor geloof en Kerk.  
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Het verheugde Gezelle dan ook dat men in heel Vlaanderen initiatieven organiseerde ter 

verdediging van dialecten en ter redactie van naslagwerken waarin streekwoorden opgesomd en 

bewaard werden. Vanaf het begin van zijn leraarschap in Roeselaere had de jonge Gezelle de 

belangstelling voor de studie en het verzamelen van oude en dialectwoorden aangewakkerd. In de 

overtuiging dat de taal eerst en vooral geobserveerd moest worden, begon hij zijn levenslange 

carrière als ‘excerpeerder’ en ging op zoek naar haast verdwenen of in de algemene taal nog 

onbekende woorden die vervolgens met tekst en uitleg plaats kregen in zijn persoonlijke 

lexicografische archief, de Woordentas.76 Hier zou hij vooral in zijn dichtstukken gretig gebruik van 

maken, met de bedoeling de potentie van die woorden voor de Nederlandse letteren aan te tonen.  

Gezelle werd geflankeerd door een andere priester-leraar, Leonardus de Bo, die zelf onder 

invloed van Gezelle woorden begon te verzamelen. Een bezigheid die hem er in 1873 toe bracht 

een West-Vlaamsch Idioticon uit te geven. De inleiding tot dit werk bevatte een schets van het 

aandachtsgebied van De Bo, waarin Gezelles denkbeelden duidelijk doorwerkten: 

 

“De taal van de West-Vlamingen is een oud neêrduitsch dialect dat in de middeleeuwen, 

wanneer het Graafschap van Vlaanderen in zijnen luister stond, tot grondslag en regel 

diende aan de algemeene neêrduitsche schrijftaal, als blijkt uit de overgeblevene schriften 

van dien tijd, waar o.a. de spelling geheel de weêrspiegel is van de hedendaagsche 

westvlaamsche spraak. 

Dit oud dialect heeft met het verval van het Graafschap zijnen invloed verloren, […] 

Ondertusschen is het sprekende Westvlaamsch altijd Westvlaamsch gebleven, en heeft het 

tot heden toe de eigenaardigheid der oude voorwaardelijke taal weigelijk behouden.”77 

 

Maar Gezelle was ook buiten Roeselaere van grote invloed. Hij kwam in 1883 in contact met een 

groep jonge Limburgse seminaristen, die eerst in Sint-Truiden hadden gezeten en vervolgens in 

Luik waren gaan studeren. De briefwisseling, in het bijzonder die met August Cuppens en Jacob 

Lenaerts, geeft blijk van Gezelles vreugde dat de aandacht voor de streektalen ook in de rest van 

Nederlandstalig België aan een opmars was begonnen: 

“Ik hebbe al veel limburgsch, kempensch, etc. gelezen, bij niemand en vinde ik zulken 

diepen inkijk in de tale als bij u. Al zoekend zult gij leeren het minste woord of 

woordendeelken, hoe leelijk ook, eerbiedigen en voor kostelijk achten. Wat gij eerst ende 

vooral zoudt moeten doen is zuiver limburgsch schrijven.”78 

De strijd kon en moest niet tot West-Vlaanderen beperkt blijven. Gezelle zou dan ook aan de 

wieg staan van het blad ’t Daghet in den Oosten dat Cuppens en zijn medestudent Lenaerts vanaf 

1885 uitgaven als Limburgse evenknie van Gezelles Loquela.79 Al een tijd geleden was dit 

“Limburgsche gildeken” – zoals de leden zichzelf noemden - met het verzamelen van woorden 

voor Gezelles publicaties begonnen.80 Mettertijd ontstond echter het idee van een specifiek 

Limburgs blad. ’t Daghet stond dan ook volledig in het teken van etymologie en volkskunde. 
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Woordenlijsten en beschrijvingen van folklore en (religieuze) tradities uit Limburg waren de 

stokpaarden van het blad. En met Limburg bedoelde men ook Nederlands-Limburg, waar de 

volkstaal helaas “zoo djantersch [=erg] verhollandscht” was.81 

Oost-Vlaanderen en Brabant werden evenmin vergeten. In de “kerstmaand 1888” 

publiceerde Gezelle in het katern Wetenswaardigheden, dat hij sinds 1886 bij Loquela voegde, een 

overzicht van de dialectologische tijdschriften die op dat moment in Vlaanderen werden 

uitgegeven. Zijn eigen Rond den Heerd en Loquela en het Limburgse ’t Daghet kwamen uiteraard aan 

bod, maar ook het Brabantse blad Ons Volksleven en het Oost-Vlaamse tijdschrift Volk en Taal 

werden vermeld.82 Al deze publicaties vormden in Gezelles hoofd een groot front tegen de 

verfransing aan de ene kant en de verhollandsing aan de andere kant. In de genoemde 

tijdschriften en idiotica moest een selectie van woorden verschijnen die later in algemeen-

Nederlandse woordenboeken opgenomen konden worden. Ze hadden hoe dan ook de functie te 

bewijzen dat streektalen veel levendiger waren dan menigeen dacht en zo een barrière vormden 

tegen de voorstanders van taalassimilatie en taalnormering. Toch blijft de positie van 

Nederlandstalig België bij Gezelle altijd onduidelijk en gedeeltelijk ondergeschikt aan die van ‘zijn’ 

West-Vlaanderen. Het was per slot deze streek die vorm had gegeven aan het Nederlands en 

toonaangevend was gebleven voor de hele middeleeuwen – die Gezelle graag tot in de zestiende 

eeuw liet duren.83  

Behalve een aantal reizen, voornamelijk binnen België en naar Engeland, heeft Guido 

Gezelle zijn hele leven grotendeels in Roeselaere, Brugge en Kortrijk doorgebracht. West-

Vlaanderen heeft dan ook altijd een centrale positie in zijn denkkader ingenomen. Het verband 

taal-religie was weliswaar overal in Vlaanderen waar te nemen, meende hij. Toch was het in West-

Vlaanderen dat die relatie het sterkste was. Volgens sommigen, onder wie veel locals maar ook de 

Gentenaar Snellaert84, waren de sporen van het verleden uitgerekend in West-Vlaanderen het 

beste bewaard gebleven. Het was het bekende verhaal van West-Vlaanderen als ‘archeologische 

site’ van de tradities van de Nederlanden. Met het significante verschil dat Gezelle, in 

tegenstelling tot J.F. Willems, het betrekkelijk isolement dat daarvan aan de basis lag, juist gunstig 

inschatte. Brugge nam in deze visie een centrale functie in en werd meestal als een soort 

openluchtmuseum gezien. Zijn gotische gebouwen weerspiegelden de perfecte samenwerking 

tussen cultuur en geloof en de religieuze immanentie in wereldse zaken die de negentiende-

eeuwse katholieke beeldvorming rond de middeleeuwen bepaalde. In ’t Jaer 30 volgde Gezelle de 

restauratie van de Heilig-Bloedkapel in Brugge (1865-1869) op de voet en publiceerde hij 

regelmatig lijsten van gotische gebouwen die zijn lezers in de stad konden bewonderen.85 Bekend 

is verder zijn vriendschap met de neogotische architect J.B. Bethune en de oudheidkundige James 

Weale.86  
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Maar evenveel sporen van dat glorierijke verleden waren ook in het West-Vlaams te 

vinden. In de taal van de gehele Zuidelijke Nederlanden waren oude woorden weliswaar nog 

steeds in gebruik, maar het was vooral in het gebied van het oude graafschap Vlaanderen dat de 

sporen van de oude taal terug te vinden waren. Om dit aan te tonen greep Gezelle terug naar een 

lange lijst schrijvers uit de vorige eeuwen, uit de middeleeuwen zeker, maar eveneens uit de 

zestiende en zeventiende eeuw - Gezelles ‘Gouden Eeuw’ heeft De Vos ze genoemd. Dit om aan 

te tonen dat woorden die in die tijden in heel het taalgebied in gebruik waren, in de negentiende 

eeuw in groot getal in de West-Vlaamse streektaal nog steeds gangbaar waren. In de rest van de 

Nederlanden en vooral in Holland was de band met het verleden op z’n minst vervaagd. In West-

Vlaanderen bleven de taal en het geloof der vaderen daarentegen zeer levendig, aldus Gezelle. 

Een groot aantal auteurs die de priester-dichter gretig excerpeerde waren geestelijken uit 

de contrareformatorische tijd die teksten hadden nagelaten met een sterke religieuze inbreng en 

soms rechtuit devotionele trekken.87 Onder de namen die Gezelle het meest hebben beïnvloed 

vindt men zeventiende-eeuwers als de jezuïet Adriaen Poirters, de “Roomse Cats”88, de sterk 

christelijk geïnspireerde rederijker Michiel de Swaen, “den vermaarden Vondel van Duinkerke”89 

volgens Gezelle, en de priester Justus de Harduyn. De aanpak van Gezelle was dubbel. Enerzijds 

gebruikte hij deze teksten als bron voor zijn taalkundige verzameling – zijn Woordentas – die hij 

vervolgens in zijn dichtproductie inzette. In dit geval kregen de oude teksten de rol van 

“architeksten” waarnaar Gezelle in zijn werken intertekstueel refereerde.90 Deze ‘architeksten’ 

konden voor Gezelle ‘instrumenten’ zijn waar woorden praktisch uit geknipt werden, maar ook 

‘inspiratiebronnen’, ‘muzen’ die nieuwe literaire creaties mogelijk maakten.91 Anderzijds werden 

ze als schakel gepresenteerd van de samensmelting van taal en katholicisme die in de Vlaamse 

literatuur door de eeuwen heen bewaard was gebleven en Vlaanderen afzonderde van de 

Noordelijke Nederlanden, met hun sterke protestantse element, en van het Latijnse Zuiden.  

West-Vlaanderen als bakermat dus. En wel op meerdere niveau’s. Als de oudste en dus 

enigszins de meest Vlaamse van de Vlaamse streken en tegelijk dan als het meest Nederlands van 

alle Nederlanden.92 Gezelles positie oogt tamelijk tegenstrijdig. Streektalen moesten voor hem 

herontdekt worden en als bron en inspiratie dienen om vorm te geven aan een Nederlandse taal 

waarin geen streektaal zwaarder woog dan de andere. Anderzijds kon hij niet ontkennen dat het 

West-Vlaams het toch meer voor het zeggen moest hebben ten gevolge van zijn functie van 

‘schatkamer’ van het Nederlands. Hij vond dat de oude geschiedenis, de ‘geboorte’ zou je kunnen 

zeggen, van de Nederlandse literatuur niet te begrijpen viel zonder de taal van West-Vlaanderen, 

zoals die bij het volk nog steeds in veel aspecten in gebruik was, erbij te betrekken.  

Middeleeuwse auteurs gebruikte Gezelle dan ook heel graag. Het is vooral de West-

Vlaming Maerlant wiens naam meermaals aan bod komt in de Woordentas en in andere werken. In 

1858 in de prospectus van zijn eerste dichtbundel Vlaemsche Dichtoefeningen had Gezelle de “tale 

van Maerlant”, “den Vader Vlaamscher Dichtren al te gader”, al eens verheerlijkt.93 Later in 
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datzelfde jaar scheef hij aan Thijm: “Maerlant spreekt hier nog onveranderd”, in West-

Vlaanderen dus. Ook in Loquela zijn talrijke citaten uit Maerlant aan te treffen, onder meer uit de 

Rymbybel, Der Naturen Bloeme, en de Spiegel Historiael.94 

 

Gezelle en Nederland: openheid en onbegrip. 

De verwijzingen naar Maerlant zijn echter ook een knipoog naar Nederland. Zowel in het 

Noorden als in het Zuiden – en zelfs in Duitsland – was er sinds het begin van de eeuw een 

uitgesproken Maerlantscultus ontstaan.95 De West-Vlaming werd gezien als een van de oudste 

dichters die in het Middelnederlands had geschreven en bovendien als een van de vroegste 

hoogtepunten van de Nederlandse literatuur. Gezelle speelde daar begrijpelijkerwijs graag op in. 

Maerlants taal week van het West-Vlaams van rond 1880 veel minder af dan van andere 

Nederlandse dialecten, meende hij. De auteur van de Rymbybel kon dus alleen naar behoren 

worden begrepen na grondige studie van de ‘volkstaal’ uit West-Vlaanderen. In 1883 plaatste 

Gezelle in een Bijvoeg van Loquela duidelijk instemmend een uittreksel uit de notulen van een 

Kamerdebat waarin Kamerlid Van Ockerhout het nut van Maerlants taal als staaltje van het 

West-Vlaams van zijn tijd uitlegde: 

 

“Les monuments écrits de la langue flamande au XIIIe siècle prouvent que c’est le 

dialecte west-flamand qui a fourni à cette langue ses principaux éléments. Jongbloed 

affirme, et ce savant littérateur néerlandais fait autorité, qu'on parlait la langue de Jacob 

Van Maerlant un siècle avant lui. Cette langue est l’idiome west-flamand. Une foule de ces 

vieux mots west-flamands plus de mille que Jongbloed expliqua dans son édition de 

«Reynaert die Vos» ne devraient pas l’être pour les habitants actuels de la West-Flandre; car 

ils s’en servent encore aujourd'hui.”96 

In feite koesterde Gezelle een uitgebreid beeld van West-Vlaanderen waarbij ook Frans-

Vlaanderen inbegrepen was. In 1884 werd hij lid van het Comité Flamand de France dat in 1853 

door De Coussemaker opgericht was ter promotie van “l’étude de la littérature flamande, la recherche et 

la conservation des documents historique et littéraires en langue flamande”.97 In hetzelfde jaar publiceerde hij 

in Loquela uittreksels uit het tijdschrift Ons Oud Vlaemsch dat hij in Roeselaere plande uit te geven 

en specifiek bedoeld was voor de “Dietssprekenden” over de zuidergrens “in hunnen weerstand 

tegen den taaldwang die ze van ons zoekt te vervreemden.”98 

Het West-Vlaams dus als bakermat van de gemeenschappelijke taal van de Nederlanden. 

Hoe moest die taal überhaupt heten volgens Gezelle? Het woord ‘Nederduits’ verwees in de 

tweede helft van de negentiende eeuw steeds vaker naar ‘de volkstaal die in Noord-Duitsland 
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wordt gesproken’ en verloor langzaam maar zeker de betekenis van het huidige ‘Nederlands’, dat 

toen ook in de Zuidelijke Nederland voet aan wal kreeg. Voor Gezelle, maar hij was niet de enige, 

deed ‘Nederlands’ te snel aan de noorderburen denken en niet aan de Nederlanden. Het risico 

bestond naar zijn mening dat de taalhegemonie uit het Noorden door een overdreven politieke 

correctheid avant la lettre juist in de hand werd gewerkt. Maerlant bood hem een uitweg. In een 

bekende passage van zijn Leven van Sint Franciscus had hij zich zo uitgelaten: 

 

 “Ende omdat ic Vlaminc ben, 

Met goeder herte biddic hen 

Die dit Dietsche sullen lesen, 

Dat si mijns genadich wesen; 

Ende lese sire in somich woort, 

dat in haer land es ongehoort”99 

 

Gezelle, net als Thijm in de prospectus van zijn Dietsche Warande, zag in dit uittreksel de uiting van 

een pluralistisch identiteitsgevoel. Men kon Vlaams zijn – van de streek waar hij geboren werd – 

en tegelijk ook Diets – dat dus als overkoepelende benaming diende te fungeren. Volgens Gezelle 

plaatste Maerlant zichzelf – en daarmee heel Vlaanderen – in een breder geheel dat met de 

negentiende-eeuwse Nederlanden werd geïdentificeerd. Reeds in 1858 had Gezelle zijn studenten 

aan het seminarie van Roeselaere niet toevallig met deze woorden geadresseerd: 

“Pogingen zijn het om ons vlaamsch vooren te staan en te doen gelden, als meêgerechtigd 

om deel te maken van de tale des grooten Dietschsprekenden Vaderlands, tale waarvan de 

woordenschat nog niet verzameld en is, waarvan de spraakwetten alledage nauwkeuriger 

uitgezocht ende geboekt worden.”100 

Door naar de strijd om de Vlaamse inbreng in de Nederlandse taal te verwijzen maakte Gezelle 

duidelijk dat zijn inspanningen niet bedoeld waren om West-Vlaanderen of de Zuidelijke 

Nederlanden af te zonderen van de rest van het taalgebied waartoe zij ‘natuurlijk’ behoorden en 

waarmee in den beginne een Dietse eenheid hadden gevormd. Hierin zit het grootste verschil 

tussen een Behaegel en een Gezelle. Deze laatste pleitte voor de erkenning van de Vlaamse 

bijdrage aan de taal (en in de taalgeschiedenis) zonder eraan te twijfelen dat Noordelijke en 

Zuidelijke Nederlanden samen een groter ‘Dietschsprekend Vaderland’ vormden. De tekens van 

die eenheid waren juist in de oudere literatuur en in de West-Vlaamse volkstaal bewaard gebleven. 

De desrochisten streven daarentegen naar een autonome Vlaamse taal die het voor de sprekers 

onmogelijk moest maken rechtstreeks toegang te krijgen tot Nederlandse teksten. Bij Gezelle kan 

men dan ook spreken van het naast elkaar bestaan van twee visies op de geschiedenis van het 

Nederlands en de Nederlandse literatuur. Enerzijds legde hij net als Behaegel een generatie eerder 

grote nadruk op de ‘Vlaamse continuïteit’, op de literair-religieuze traditie die ook in de zestiende 

en zeventiende eeuw het voortleven van de ‘volkstaal’ in de Zuidelijke Nederlanden op een 
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literair niveau had gevrijwaard. Anderzijds stond deze zuidelijke ‘continuïteit’ niet meer in 

contrast met het idee van een geografische verschuiving van het middelpunt van de Nederlandse 

letteren door de eeuwen heen. Ook Holland werd in het beeld opgenomen, hoewel ontbloot van 

enig voorrecht. 

Nederland en Vlaanderen hadden dus één taal en dat was het ‘Dietsch’. Dit woord is 

betekenisvol voor Gezelle want het bood hem de kans om Vlaams en Hollands als volwaardige 

varianten te presenteren van een algemene taal die elementen in zich droeg uit de verscheidene 

streektalen. Hieruit moest een koine ontstaan waarin de sprekers uit het hele taalgebied zich 

konden herkennen. ‘Dietsch’ hoefde geenszins in tegenstelling met andere benamingen te staan. 

Wie Diets leest kan Vlaams lezen, zoals Maerlant het zo gezaghebbend had gezegd. Het Vlaams 

maakte dus deel uit van een groter geheel. Dat dit project van Dietse koine wel degelijk 

realiseerbaar was moest volgens Gezelle uit een aantal historische en letterkundige verwijzingen 

blijken. Nog in 1896 plaatse Gezelle in Biekorf een ongecommentarieerd uittreksel uit de 

embleembundel Lingvae vitia et remedia Emblematice expressa waarvan de Brugse zeventiende-eeuwse 

kanunnik A. a Burgundia in 1631 in Antwerpen een Nederlandse vertaling had uitgegeven. Dit 

stuk handelde over het ‘ideale’ Nederlands en pleitte in feite voor het gebruiken van lokale 

woorden in Nederlandse teksten. Deze gaven de taal meer smaak en flexibiliteit terwijl ze stug en 

minder mooi zou worden indien ze alleen op één specifieke variant gebaseerd was.101 Hugo de 

Groot werd eveneens genoemd. In zijn Inleiding tot de Hollandsche Rechts-Geleertheyt had hij immers 

gepleit voor het gebruiken van ‘eigen’ (in plaats van vreemde) woorden.102 In deze verwijzing 

kwam de ‘fobie’ van Gezelle voor het gebruik van bastaardwoorden duidelijk aan bod. Eens te 

meer meende Gezelle in elk geval op een lange traditie te kunnen steunen.  

Dat Gezelle “niet bang was voor Nederland”103 blijkt eveneens uit de lijst werken en 

auteurs waarvan sporen te vinden zijn in zijn productie. Voor de late middeleeuwen tot en met de 

zestiende eeuw – de Dietse periode van de Nederlandse literatuur - focuste Gezelle exclusief op 

Zuid-Nederlandse bronnen in de overtuiging dat het Diets uit die tijden Vlaams was geweest. Pas 

met het einde van de eenheid der Nederlanden was dus voor hem een noordelijke variant van de 

taal met de bijbehorende literatuur ontstaan en konden ook Nederlandse auteurs in beschouwing 

worden genomen. De voorkeur van Gezelle bleef altijd Vlaams-gericht maar ook Vondel en Cats 

werden door hem duidelijk geapprecieerd en gretig gebruikt als bron en inspiratie voor zijn 

poëzie. De Vos’ onderzoek heeft aangetoond dat woorden uit deze auteurs niet opgenomen 

werden in de Woordentas, maar referenties eraan en citaten eruit zijn in de tijdschriften, en met 

name in Loquela, wel te vinden.104 De verwijzingen naar Vondel en Cats gebruikte Gezelle wel 

eens om de Nederlanders de les te lezen over hun taalgebruik. Het probleem met het moderne 

‘Hollands’ was immers niet alleen dat oude woorden niet meer werden gebruikt, schreef hij in 

1885 in Loquela, maar ook dat veel woorden die Vondel en Cats nog hadden gebruikt en dus 

waarlijk Diets waren, in onbruik waren geraakt. De vergeetachtigheid van de Nederlanders was 

dan ook tegen hun eigen verleden gericht en niet specifiek tegen de ‘Vlaamse’ middeleeuwen:  
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“En nochtans eischen die Heeren dat wij onze tale, niet de vlaamsche meer, neen, maar van 

nu voortaan, met de hunne te zamen als eene tale gedacht, de neerlandsche zouden heeten. 

Knoopt dat aaneen! 

Alleen ’t gene zij neerlandsch believen te heeten is neerlandsch! Kostelijke woorden en 

zegwijzen, die Vondel, die Ten Kate, die Cats bezigden, gaan bij onze noorderbroeders 

dagelijks te kwiste; wij bewaren ze, gansch en geheel, gave en gezond; ze klinken nog op 

onze preekstoelen, en bij ’t heerlijk sprekend volk...! Dat en doet er niets toe. Neerlandsch 

spreken die alleen die spreken ’t geen de nu levende neerlanders van over de Moerdijk, of 

liever uit de groote Hollandsche steden spreken, dat lief taaltje daar; en als dat 

neerlandsch, dat snel te nieten gaat, ophoudt te bestaan, dan is ’t uit met het 

neerlandsch!”105 

 
Sterker nog, de Nederlanders probeerden ook de Vlamingen mee te slepen in hun vaart. Dit was 

voor Gezelle slechts te voorkomen door een evenwichtigere verhouding tussen de verschillende 

streken in het leven te roepen. Om dit te doen moest men de Hollandse invloeden niet wissen 

maar verrijken met woorden en uitdrukkingen uit andere streken, in het bijzonder uiteraard de 

Zuidelijke Nederlanden. 

Zijn enthousiasme was dus groot toen hij vernam dat men ook in het Noorden een 

tijdschrift begon uit te geven voor de studie van dialecten en folklore. Het was Noord en Zuid dat 

de taalkundige Taco H. de Beer uitgaf.106 Het eerste nummer van het blad zorgde bij Gezelle voor 

twijfels. In de prospectus van Noord en Zuid werd Rond den Heerd als model voor het nieuwe blad 

genoemd, maar dan in de categorie van buitenlandse bladen. In Loquela werd hier prompt op 

gereageerd. Het kon de bedoeling niet zijn dat een blad getiteld Noord en Zuid Vlaanderen slechts 

als buitenland zag en zo snel in het gebruikelijke Hollandse provincialisme terugviel.107 Zonder 

Vlaanderen, het is al gezegd, kon het ‘Dietsch’ niet naar behoren worden begrepen. In de praktijk 

bleken Gezelles zorgen al met al mee te vallen. Noord en Zuid was in 1876 opgericht en maakte 

regelmatig ruimte vrij voor bijdragen over de zuidelijke dialecten. Het werd zelfs op twee plekken 

gedrukt, in Culemborg en in Gent, om de verspreiding in beide Nederlanden te 

vergemakkelijken.108 Gezelle trad verder regelmatig in correspondentie met De Beer. In 1884 

drukte hij tegenover hem zijn spijt uit voor de mislukking van De Beers tijdschrift Onze Volkstaal 

dat na slechts twee jaargangen zonder succes was gebleven: 

 

“Hoe jammer is ’t van uw blad de Volkstaal; op het wel lukken daarvan had ik zoo 

gehoopt! Zijn uwe Hollanders dan maar zoo volksgezind! Wat gaat daar om? Wat wordt 

gijlieden? Moeten der dan examina, wetten, boeten en straffen bij staan om “belangstelling 

te verwekken in zulk eene edel en groote zaak als de volkstaal?”109 

Verder plaatste De Beer in zijn letterkundige tijdschriften – Noord en Zuid en tussen 1881 en 1884 

Onze Volkstaal – stukken over zowel Noord- als Zuid-Nederlandse dialecten. Dit was veel minder 
                                                         
105 Loquela (1885) V, 8. 
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het geval bij Gezelle die duidelijk interesse toonde voor alle ‘Dietse’ streektalen, maar in zijn eigen 

publicatie voornamelijk op Vlaanderen en specifiek West-Vlaanderen gefocust bleef. Naast De 

Beers inspanningen kon Gezelle ook Jacobus J. Cremers romans waarderen. De aandacht voor 

het volk weerspiegelde Cremer in de zorgvuldige reconstructie van het taalgebruik van zijn 

personages uit de Betuwe, wat bij Gezelle duidelijk in de smaak viel.110 Maar tot een echte 

promotie van Cremers romans in Vlaanderen of directe contacten met deze auteur is het van de 

kant van Gezelle niet gekomen en dit bevestigt het beeld van een sterk geïnteresseerde Gezelle 

die zich echter minder graag mengde in de taalkundige activiteiten die in Nederland op poten 

werden gezet. 

 

Onder katholieken: Gezelle en J.A. Alberdingk Thijm 

Taco de Beer was niet alleen een van de weinigen in Nederland die aandacht toonden voor Guido 

Gezelles taalopvattingen. Hij was ook een van de weinigen die in de periode voor 1890 

belangstelling koesterde voor Guido Gezelle tout court. Tot de kleine kring Gezellianen in het 

Noorden behoorde ook J.A. Alberdingk Thijm. De twee troffen elkaar voor het eerst in 1861 

toen Thijm na afloop van het Antwerpse Congres Brugge bezocht en dan opnieuw in 1862 op 

het zevende Nederlandse Congres, ook in de West-Vlaamse hoofdstad. Bovendien is Thijm 

bekend als de eerste die dichtstukken van Gezelle en soms van diens leerlingen in Nederland 

uitgaf in zijn Volks-Almanak. In 1860 verscheen verder ook een open brief van Thijm aan Gezelle 

in de Dietsche Warande waarin de leraar Gezelle onder meer geprezen werd voor zijn inspanningen 

om het geloof en de taal der vaderen over te dragen aan de nieuwe generaties. Het leraarschap 

van Gezelle kwam regelmatig aan bod in de briefwisseling met Thijm. De West-Vlaming hoopte 

namelijk literaire klassieken in Nederlandse vertaling via Thijm te mogen aanschaffen die in 

België door de veel te geringe Nederlandstalige markt gewoonweg niet te verkrijgen waren. Thijm 

moest hem echter teleurstellen. Ook in Nederland stond de aandacht voor deze klassieken op een 

laag peil. Men moest zich meestal tevredenstellen met Duitse edities. Het verzoek van Gezelle 

had in eerste instantie te maken met het debat over de promotie van het Nederlands naast het 

Frans als onderwijstaal in het West-Vlaamse katholieke onderwijs die Malou en later Faict, naar 

aanleiding van een rapport van Kamerlid De Haerne uit 1853, stapsgewijs invoerden. Zonder 

Nederlandse tekstboeken konden deze wijzigingen geen succes hebben. 

De discussie rond de klassieken verborg echter ook een principiële discussie. In de jaren 

1850 was katholiek Europa verdeeld geraakt door de uitspraken van de abbé Théodore Gaume, 

een Fransman, die zich tegen het lezen van Griekse en Romeinse klassieken in het onderwijs had 

uitgesproken. Het ging namelijk om heidense auteurs die de leerlingen tot het ongeloof konden 

brengen.111 Met uitzondering van enkele nader te selecteren auteurs die in de hogere klassen 

bestudeerd mochten worden om hun stilistische en literaire kwaliteiten, moesten klassieke auteurs 

als Homerus, Horatius en Cicero in het onderwijs het liefst vervangen worden door kerkvaderen, 

onder meer Augustinus en Ambrosius. Het gaumisme vond vooral in Frankrijk en Québec 

navolging terwijl de Jezuïten, die gehecht waren aan een traditionele invulling van 

onderwijscurricula, uitgroeiden tot de felste opposanten ervan.112 Maar ook in de Nederlanden 
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waren Gaumes ideeën kennelijk niet onbekend gebleven, mogelijk vanwege de nauwe contacten 

tussen Frans- en West-Vlaanderen. In de seminaries van het Brugse diocees had Malou een 

tussenpositie ingenomen. Klassieken konden gerust bestudeerd worden mits ze regelmatig 

vergeleken werden met Bijbelteksten teneinde mogelijke negatieve invloeden, die de bisschop 

blijkbaar niet zo aannemelijk achtte113, in de kiem te smoren. Weale verklaarde zich in 1867 in een 

brief aan Thijm “tout à fait Gaumiste”. Hij had toen merkwaardig genoeg geklaagd in België geen 

college voor zijn zoon te kunnen vinden dat volledig katholiek was.114 Thijm neigde eerder in de 

richting van de positie van Malou en vermoedelijk Gezelle. Maar dat het eigentijdse onderwijs 

verre van perfect was kon hij ook niet ontkennen. Eerst moesten de vroege christelijke klassieken 

– de Vaderen - bestudeerd worden en pas later mochten ook de voorchristelijke auteurs aan bod 

komen: 

“O, dat wij er nog eens in slagen konden een einde te maken aan “cette éducation 

payenne, sapoudrée de Christianisme”, die nog bij zoovele onderwijsinstellingen op den 

voorgrond staat. Dat men meer en meer onze eigen katholieke klassieken[,] de filozofen 

en dichters die men de Vaderen noemt, in beoefening nam, en eerst in later tijd met de 

Heidenen kennis maakte – als het oordeel genoeg gerijpt, het hart genoeg gesterkt is, om 

niet van mythologisme tot sensualisme en ongeloof te worden gebracht.”115 

De correspondentie tussen Gezelle en Thijm is slechts gedeeltelijk bewaard. Ze bevat desondanks 

veel meer interessante elementen. Ook Thijm koesterde een sterk ideaal van taalpluralisme en 

pleitte voor de erkenning in Nederland van de waarde van het Vlaams en van het verleden van de 

Zuidelijke Nederlanden. Tegen Gezelle maakte Thijm duidelijk dat de taal en de literatuur uit 

Vlaanderen ook voor hem de beste barrière was tegen “het nederlandsch en fransch 

rationalisme”.116 De associatie was allesbehalve ongewoon. In katholieke publicaties uit de 

negentiende eeuw, uit heel Europa, werd de Hervorming doorgaans als de moeder van de 

Verlichting afgebeeld. Zonder Luther zou men ook geen Voltaire hebben gehad. Toch wenste 

Thijm zijn correspondent duidelijk te maken dat de gelijkstelling Vlaanderen-katholicisme niet 

automatisch impliceerde dat ook Nederland en protestantisme synoniemen mochten zijn, een 

opmerking die vooral uit Vlaamse pennen gevloeid was - “bijv. den Zeer Eerw. Heer De 

Haerne”, de reeds genoemde priester en volksvertegenwoordiger van het arrondissement 

Kortrijk. Twee vijfden van de Nederlandse bevolking, “18 vertegenwoordigers in de 2e Kamer” 

en een deel – “55.000 zielen” – van de Amsterdamse bevolking waren katholiek. Om niet te 

spreken van de “acht of negen eeuwen” geschiedenis van “dat schoone nederlandsche katholieke 

element”, van Rubens, Poirters, Vondel en van “de katholieke restauratie sedert 1789”.117 

Kortom, ook Nederland was katholiek, niet minder dan Vlaanderen. Niets belette dus een 

nauwere samenwerking tussen Noord en Zuid die “den bloei onzer nederlandsche nationalisteit 

in al haren omvang” moest versterken en het zaad van de Kerk “op de wallen der kalvinistisch en 

deïstische metropolen” moest planten.118 
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Thijms woorden konden niet minder welkom zijn voor Gezelle. Niet alleen kon het 

katholieke Vlaanderen nuttig zijn voor de Nederlandse katholieken. Ook de West-Vlaming stond 

zeker open voor bijdragen uit het Noorden, vooral als die van de hand van een geloofsbroeders 

waren. Gezelle hoopte uit Amsterdam publicaties te ontvangen. Het ging vooral, zoals gezegd, 

om leesboeken van christelijke en klassieke auteurs die hij in de klas kon gebruiken. Verder was 

hij er begrijpelijkerwijs zeer tevreden over dat zijn dichtstukken door Thijm waren opgenomen in 

de Warande en de Volks-Almanak. Deze publicaties wilde Gezelle namelijk in de klas gebruiken 

zodat zijn leerlingen toch Nederlands konden lezen zonder in contact te hoeven te komen met 

gevaarlijke geschriften: 

 

“Nogtans ’k begeerde Ued. te bedanken over uwen brief zoo welwillend mij afgezonden 

en te berigten dat ik hem mijne leerlingen te lezen behandigd hebbe. Uw brief en Uw 

Almanak doen hun deugd; al meer en meer komen zij van hunne fransquillonerie terug en 

’k en wenschte maer de zake meer en meer voort te zetten.”119  

Hij had dus de intentie om bijdragen uit het Noorden ook in Vlaanderen te verspreiden, vooral 

wanneer deze door trouwe katholieken samengesteld waren. Dit bevestigt eens te meer dat 

Gezelle open stond voor Nederland. Maar dit geldt niet alleen voor zijn taalkundige interesses – 

de contacten met De Beer of die, waarover later meer, met de Fries Johan Winkler – of voor de 

‘architeksten’ die in zijn poëzie doorklonken. Het enthousiasme voor Thijms publicaties biedt 

ook de kans een kijkje te nemen in Gezelles idee over de manier waarop de Nederlandse “koine” 

in de praktijk kon functioneren. Niet alleen moesten regionale elementen, vooral woordenschat, 

in de Nederlandse woordenboek opgenomen worden. Het was ook belangrijk dat deze papieren 

kruisbestuiving gangbaar werd bij alle Nederlandstaligen, of althans alle hoger opgeleiden. 

Gezelles leerlingen waren West-Vlamingen die voornamelijk uit hun eigen streektaal inspiratie 

moesten halen. Maar tegelijkertijd moesten ze ook kennis nemen van andere varianten van het 

Diets, het liefste met goede katholieke teksten. Hoe deze koine volgens Gezelle moest klinken is 

niet bekend. Wel moest ze in alle varianten en overal in het taalgebied gelezen en begrepen 

kunnen worden. 

In dat opzicht hoopte Gezelle dankzij Thijm ook in Nederland door te breken. Pas in de 

jaren 1890 ging zijn populariteit bij de noorderburen gestaag groeien, met name dankzij de 

Tachtiger Willem Kloos. Deze zag in Gezelle een vernieuwer van literaire thema’s en vormen en 

dus een inspiratiebron voor de hele moderne literatuur.120 Voor die tijd was Thijm zo goed als de 

enige Nederlander die in zijn publicaties, in het bijzonder de Volks-Almanak, ruimte vrij maakte 

voor een aantal dichtstukken van Gezelle of, incidenteel, van een van zijn leerlingen, onder wie 

Karel de Gheldere, en aandacht toonden voor zijn taalpluralistische opvattingen. Via Thijm 

probeerde Gezelle ook in contact te komen met de uitgevers Van Langenhuysen, 

hoogstwaarschijnlijk in de hoop zijn verzen in Nederland uit te kunnen geven. In 1862 droeg hij 

zijn Gedichten, gezangen en gebeden aan Thijm op. Maar verder dan dit is het nooit gekomen. De 

reden waarom hij zijn stukken in Nederland wenste te promoten had waarschijnlijk veel te maken 

met Gezelles sterke pastorale drang, die meteen ook de reden was waarom Thijm hem in zijn 

                                                         
119 Duurkens, ‘Brieven’, op.cit., 502. 
120 Vgl. R. Beijert, Van Tachtiger tot Modernist. Het Gezellebeeld in de Nederlandse kritiek 1897-1940 (Groningen 1997); 

Dorleijn, ‘Gezelle in Nederland’, in: Couttenier (red.), Een eeuw Gezelle, op.cit., 187-207. 
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Almanak opnam. De strijd van de Nederlandse katholieken kon er alleen maar baat bij hebben als 

het gedeeltelijk protestantse Nederland in aanraking werd gebracht met de religieus geïnspireerde 

verzen van Gezelle. Toch moest Nederland ook met een taal in contact komen die niet 

gemodelleerd was op het hegemonische Hollands. Net als Gezelles leerlingen in staat moesten 

zijn Thijms teksten te begrijpen, zo moest ook het Nederlandse publiek de smaak van Gezelles 

poëzietaal proeven.121 

Hier lag waarschijnlijk juist de belangrijkste reden waarom Gezelle in eerste instantie niet 

geapprecieerd werd door de noorderburen. Met de enige uitzondering van priester en journalist 

Jan W. Brouwers, die Gezelles ideeën doortrok in zijn historisch en politiek lokalistische 

opvattingen122, waren Gezelles taalopvattingen niet bekend in het Noorden en bovendien werd 

zijn taal vaak snel afgedaan als ‘West-Vlaams’, als dialect dat als zodanig buiten het beperkt gebied 

waar het gebruikt werd, niet verkocht kon worden. Pas met het fin de siècle zou hier verandering in 

komen. Naast de bijdrage van de Tachtigers moeten ook de inspanningen van de Amsterdamse 

uitgever Lambertus J. Veen genoemd worden, die tussen 1901 en 1919 Gezelle definitief op de 

Nederlandse markt vestigde, en de bijdrage van Hugo Verriest, zelf priester en oud leerling van 

Gezelle, die aan het begin van de twintigste eeuw de toehoorders van zijn Gezelle-lezingen in het 

Noorden meer gevoel bij wist te brengen voor de complexiteit van de taal- en 

dichtkunstopvattingen van zijn oud leraar.123 Toch kon hij ook niet beletten dat Gezelle in het 

Noorden ongeveer tot aan het einde van de eeuw een nagenoeg totale onbekende bleef. “De 

main-stream van de literatuur en de literaire kritiek” was tot begin jaren 1890 nog niet klaar voor 

Gezelle. Pas met de avant-gardistische verheerlijking van Willem Kloos en met Pol de Monts 

inleidende artikel in De Gids in 1897 werd er doorbraak geboekt.124 Het is ten slotte zeer de vraag 

of J.A. Alberdingk Thijm de draagwijdte van Gezelles opvattingen rond taal en lexicografie 

volledig begreep. Het is al gebleken dat Thijm meestal in termen van Nederland en Vlaanderen 

redeneerde als twee volwaardige delen van het Nederlands taalgebied. Met Vlaanderen bedoelde 

hij dus Nederlandstalig België. Voor Gezelle lag de situatie wat ingewikkelder. Vlaanderen was 

voor hem tegelijk West-Vlaanderen, weliswaar met regelmatige uitbreidingen tot Frans-, Zeeuws- 

en Oost-Vlaanderen, en het gebied tussen Limburg en de Noordzee. Dat verschilde naar de 

correspondent, de situatie en de communicatieve behoeften. Bovendien is er in Thijm geen 

expliciet enthousiasme voor het ‘volk’ of voor de lagere klassen te vinden noch koesterde hij 

sympathie voor het opkomende klerikalisme van het katholieke leven in Europa, dat ook Gezelle 

zich vanaf ongeveer 1864 eigen maakte. De onderlinge waardering tussen Gezelle en Thijm was 

ongetwijfeld oprecht en diep, maar hun opvattingen strookten bij nader inzien niet helemaal met 

elkaar. 

 

Het ‘Dietsch’ buiten Europa: het ‘hottentotsch vlaamsch’ 

Hoewel het buiten de geografische grenzen van deze studie valt is het interessant hier ook even 

stil te staan bij de belangstelling die Gezelle toonde voor de Nederlandstalige gebieden buiten 

                                                         
121 De belangstelling voor Cremers romans kan in dit kader dan ook beter begrepen worden. 
122 Vgl. hs. 6. 
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Europa. Het gaat vooral om de strijd van de Afrikaners die de Nederlandse taal in het zuidelijke 

gedeelte van Afrika probeerden te verdedigen en te propageren. Deze interesse dateert uit de 

latere jaren van Gezelles productie en staat in het teken van de golf van initiatieven die toen in 

het hele Nederlandse taalgebied, en vooral in Vlaanderen, georganiseerd werden om de strijd van 

de Boeren tegen de Engelse ‘kolonisatoren’ te ondersteunen. De Eerste Anglo-Boerenoorlog in 

1880-1881 had het startsein gegeven. In de Nederlanden werden talloze verenigingen en 

steuncomités opgericht die de economische en culturele relaties met de bedreigde Boeren 

moesten promoten. Interessant is dat deze beweging in Vlaanderen veelal bij liberalen bijval 

vond. De Afrikaners werden dan ook vaak voorgesteld als nieuwe geuzen.125 Dat de Boeren 

calvinistisch waren verklaart waarschijnlijk waarom de katholieken niet het voortouw namen in 

deze steunbetuigingen.  

Gezelle was in deze context duidelijk een uitzondering. In Loquela bracht hij elementen 

van de Afrikanercultuur wel eens ter sprake om de overeenkomsten ervan met de Vlaamse 

gewoontes te benadrukken. De aandacht was uiteraard voornamelijk op de taal gericht. In 1882 

werd er een uittreksel uit het Afrikaner blad Die Afrikaanse Patriot gepubliceerd om aan te tonen 

dat de taal waarin het geschreven was perfect leesbaar was voor de lezers van Loquela. Niet 

toevallig werd er gesproken van “Afrikaansch vlaamsch” om te benadrukken dat het Afrikaans in 

feite een Afrikaanse evolutie was van de oer-Dietse taal die – het is gezegd - vooral in het West-

Vlaams heel veel sporen had achtergelaten. De dubbele ontkenning – in het Afrikaans nie…nie en 

in het West-Vlaams en…niet – schoof Gezelle naar voren als hoofdargumenten. De keuze voor de 

Patriot was overigens niet toevallig. In de toen onder Afrikaners woedende strijd tussen de 

voorstanders van het behoud van de Nederlandse spelling en degene die een spelling wilden 

invoeren die meer overeenkwam met de echte uitspraak van de Afrikaners, plaatste het blad zich 

duidelijk in het tweede kamp. Gezelle keek naar dit debat door Vlaamse bril en citeerde 

instemmend: “Om di taal syn vrye loop te ge, lat ons elkeen vry om te spellen soos hij denk dat reg is.”126 Ook 

plaatsnamen en uitdrukkingen in het “hottentotsch vlaamsch” werden onder de loep genomen 

om aan te tonen dat het onmiskenbaar ‘Vlaamse’ woorden waren.127 In 1888 nam Gezelle verder 

het gedicht Vierkleur van Transvaal over van de hand van de Noord-Duitse dichter Klaus Groth.128  

Het ‘Dietsch’ als zendingstaal 

In de prospectus van het maandblad Biekorf, dat in 1889 opgericht werd en waarmee Gezelle 

regelmatig tot aan zijn dood in 1899 samenwerkte, werd aangekondigd dat de gebieden waarop 

deze publicatie haar aandacht zou richten ver buiten de grenzen van de Nederlanden reikten: “Uit 

Fransch Vlanderen. Uit Zeeuwsch Vlanderen. Uit Friesland, Holland, Engelland, Schotland, de 

Noorlanden. Uit Zuid-Afrika, Neerlandsch Indien, Japan, Noord-, Zuid-America en de andere 

verre streken.”129 Zuid-Afrika maakte uiteraard volwaardig deel uit van de lijst. Maar er was meer. 

Ook andere gebieden die tegenwoordig niet direct met de Nederlandse taal worden geassocieerd 

werden hier genoemd. Nog meer dan in het geval van Zuid-Afrika, dat vooral om taalkundige 

redenen op belangstelling kon rekenen, speelde de pastorale ingesteldheid van de clerus hier een 

                                                         
125 J.M. Goris, en B. de Graaff, ‘Zuid-Afrika’, in: De Schryver (red.), Nieuwe encyclopedie, op.cit., 3781-3782. 
126 Loquela (1881) I,  nr. 9, 70. 
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128 ‘Wetenswaardigheden’, in: Loquela (1888) VIII, nr. 102. 
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grote rol. De toename van missies binnen Europa was een teken van het katholieke Reveil in de 

tweede helft van de negentiende eeuw. Eenmaal de revolutionaire schok te boven gekomen, 

begon de Kerk aan een reorganisatie en uitbreiding van haar activiteiten, ook in werelddelen en 

landen waar nauwelijks katholieken woonden. Deze missionaire golf ontstond uit een mengsel 

van “traditional method” (de missionaris als ontdekkingsreiziger), nationalistische motieven 

(spirituele en morele steun aan de Europese aanwezigheid in andere continenten) en “religious 

rivalry” (de competitie met protestantse missionarissen).130 Het belang van missies en 

zendingswerken was in die jaren dan ook door de Belgische bisschoppen, op de Congressen van 

Mechelen en ook uit Rome herhaaldelijk benadrukt.131 De genoemde gebieden kenden tegen het 

einde van de eeuw namelijk een grote toestroom van missionarissen uit Vlaanderen. Ook in ’t Jaer 

30 had Gezelle regelmatig brieven en bijdragen opgenomen van missionarissen die onder meer in 

IJsland, Engeland, Australië en Japan verkeerden en die relaas deden van hun pogingen om het 

christelijke geloof aldaar te verankeren.132 Dat juist Vlamingen dit deden vloeide voort uit het feit 

dat - zoals Montalembert het had verwoord in een brief aan de Frans-Vlaming De Coussemacker, 

waaruit Gezelle citeerde – “parmi les races teutoniques, il n’en est pas qui ait conservé sa religion, sa 

nationalité et ses libertés, avec un plus opiniâtre dévouement que la race flamande.”133 

In de praktijk was de aandacht van Gezelle vooral gefocust gebleven op Germaanse 

landen. Engeland heeft bijvoorbeeld altijd een voorrangspositie gehad in Gezelles culturele 

oriëntaties. Reeds in 1853 verzocht de onderpastoor van Ingooigem zijn oud seminariegenoot 

Felix Bethune, die in die tijd econoom was aan het Klein Seminarie van Roeselaere, de “nouveau 

confrère anglo-flamand” te begroeten.134 Aan het begin van zijn carrière had Gezelle namelijk de 

droom gekoesterd als missionaris naar Engeland te vertrekken. Die droom kwam uiteindelijk niet 

uit, maar de passie voor Engeland kon hij jaren later voeden door het Kanaal regelmatig over te 

steken en jaar in jaar uit toekomstige Engelstalige priesters in Brugge te verwelkomen in zijn 

periode als vice-rector van het Engels Seminarie. De ruime correspondentie met ‘de Engelsen’ 

bewijst met haar omvang de grote belangstelling van Gezelle voor die streken.135 Hij hoopte 

namelijk dat de toevloed van missionarissen Engeland met zijn Germaanse bevolking op den 

duur terug tot het katholicisme zou brengen. Op deze manier zou Vlaanderen ook een 

wederdienst bewijzen. Het waren namelijk Engelse en Ierse missionarissen die de Nederlanden 

hadden gekerstend. Het werd nu tijd, vond Gezelle, om zich in te zetten voor een ‘compensatie’ 

voor de bewezen diensten.136 Ook de vertaling van het epische gedicht The Song of Hiawatha (1855) 

van de Amerikaan Henry W. Longfellow kan in het kader worden geplaatst van Gezelles 

belangstelling voor de Angelsaksische cultuur. De keuze voor de Hiawatha was hoe dan ook niet 

toevallig. In het verhaal kwamen immers veel christelijke elementen en verwijzingen naar de 

natuur naar voren, die het gedicht met zijn combinatie van Germaanse en religieuze aspecten in 

Gezelles ogen uiterst geschikt maakten voor vertaling.137  
                                                         
130 Atkin, en Tallett, Priests, op.cit., 189. 
131 Geens, Guido Gezelle, op.cit., 281. 
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137 K. Platteau, Guido Gezelles vertaling van The Song of Hiawatha van Longfellow en de doorwerking daarvan in zijn poëzie 
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Dezelfde houding is terug te vinden in het enthousiasme waarmee hij brieven van 

missionarissen uit IJsland en Noorwegen publiceerde. IJsland en over het algemeen de 

Apostolische Prefectuur voor de Poolstreek haalde Gezelle vooral in ’t Jaer 30 en in Loquela aan.138 

Zijn aandacht was tweeledig. Enerzijds was hij geïnteresseerd in de IJslandse taal die veel 

kenmerken van het oud Germaans had bewaard. Het land heeft hij nooit bezocht en hoe goed 

zijn IJslands was is niet bekend. Zeker is het dat hij later buitenlands lid werd van het nationale 

IJslands Lettergenootschap.139 Maar de andere Noordse landen genoten eveneens Gezelles 

aandacht. In dit opzicht was hij een van meest prominente figuren van het zogenaamde ‘Vlaams 

scandinavisme’ dat tegen het einde van de negentiende eeuw zijn hoogtepunt bereikte. Deze 

beweging was vooral cultureel van aard en resulteerde in talrijke vertalingen van literaire werken 

uit Scandinavische talen. Flamingantische gevoelens waren ook niet onbelangrijk. Voor velen was 

de import van Scandinavische boeken een manier om het Germaanse element in België te 

versterken.140 Bekend is in het bijzonder Gezelles vertaling van Een Noordsch en Vlaemsch 

Messeboekse (1860). Dit misboek, waarvan hij de originele tekst samen met de Nederlandse 

vertaling uitgaf, was dus vooral een werk waar katholicisme en taalkennis tot samensmelting 

kwamen. Taalkundig gezien was het een vertaling woord voor woord – een ‘vervlaamsing’ van de 

tekst of, Gezelle dixit, “lijfelijke vertaling” - die vooral bedoeld was om de verwantschap tussen 

het Noors en het Vlaams te bewijzen.141  

Gezelle uitte verder de hoop dat de noordelijke ‘Germaanse broeders’ terug konden 

worden gebracht tot het katholicisme.142 Met de invoering van de Hervorming was de 

middeleeuwse eenheid van volk, taal en geloof verbroken.143 Weliswaar met uitzondering van 

Vlaanderen, naar de boven geciteerde zin van Montalembert. Vlaanderen was dan ook het gebied 

van waaruit de bekering van de andere verdwaalde Germaanse broeders opnieuw moest 

beginnen. Van een imperialistische lading, als in Congo of Indië, was er in het geval van 

Scandinavië uiteraard geen sprake. Maar het idee van het missiewerk als exploratie en spirituele 

verovering van andere (voor de Kerk onbekende) gebieden en een uitgesproken 

antiprotestantisme vormden de grondvesten van Gezelles zendingsdrang. 

Minder uitgebreid was daarentegen de belangstelling voor de Nederduitse literatuur uit 

Noord-Duitsland. Simons brengt deze houding in verband met de interne Vlaamse breuklijn 

liberalen-katholieken. Een van de ijverigste promotoren van een eenheidspelling die uit 

Nederlandse, Vlaamse en Nederduitse elementen moest ontstaan, was de Antwerpse 

stadsbibliothecaris Constant J. Hansen. Simons benadrukt dat het liberale engagement van 

Hansen – die bovendien Deens en luthers was - tot het wantrouwen van de West-Vlamingen 

tegenover de Nederduitse literatuur bijdroeg. Daarin had Thijm zeker ook een rol gespeeld. In 

1860 in zijn open brief aan Gezelle in de Dietsche Warande had hij Hansens reisverslag Reisbrieven 

uit Dietschland en Denemarken zwaar aangevallen. Vooral de passages waarin Hansen de restauratie 

van de H. Bloekkapel in Brugge en allerlei religieuze tradities op de hak nam vond Thijm 
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waardeloos en zelfs gevaarlijk. Het antwoord van Gezelle is niet bekend. In 1884 bedankte hij 

Hansen – maar ook niet meer dan dat – voor een brochure over Zuid-Afrika die kort daarvoor 

van de hand van de Deen was verschenen.144  

Gezelles houding tegenover Noord-Duitsland bleef dan ook altijd ietwat onduidelijk. Hij 

schreef namelijk heel weinig over het Nederduits aldaar, maar toen hij dat deed, vloeiden er 

lofuitingen uit zijn pen. In 1861 kreeg Gezelle zelfs de kans Klaus Groth persoonlijk te 

ontmoeten. Deze had Thijm vergezeld tijdens diens uitstap naar Brugge na het Antwerpse 

Congres van 1861. Gezelle vermeldde de kennismaking, maar tot nauwere contacten kwam het 

niet.145 Simons heeft verder ook de loci waarin Gezelle Groth’ belangrijkste werk, Quickborn, of 

andere Nederduitse werken besprak, op een rijtje gezet en benadrukt dat het steeds om positieve 

maar zeker niet frequente uitlatingen ging.146 Noord-Duitsland was weliswaar protestants gebied. 

Doch het protestantisme was voor Gezelle geen obstakel geweest om zijn aandacht op Engeland 

of Scandinavië te richten. Er moet hier echter aan toegevoegd dat Gezelle héél Duitsland 

overigens heel beperkt te berde bracht. Jacob Grimm uitgezonderd, die als inspirator van 

Gezelles taalopvattingen aan bod kwam, bleven de verwijzingen naar de Duitsers nagenoeg uit. 

Ook in dit geval speelde het protestantisme een belangrijke rol. De invoering van het reflexief 

‘zich’ in het Nederlands veroordeelde Gezelle bijvoorbeeld als product van het protestantisme 

dat uit Duitsland binnengedrongen was. Het Duits kende dat voornaamwoord namelijk allang 

terwijl het West-Vlaams - en dus het oude ‘Dietsch’ -  geen aparte wederkerende vormen kende, 

maar ‘hem’, ‘haar’ en dergelijke gebruikte.147 De oorsprong van deze onwenselijke veranderingen 

lag voor Gezelle in de taal van Luthers Bijbelvertaling - en dientengevolge in de Nederlandse 

Statenvertaling - die hij zag als een “strekking van gelijkmaking en effenlegging van den weg, om 

er de protestantsche gedachten over heen te voeren.”148 Maar dit kon ook in het geval van 

Noorwegen of IJsland worden gezegd zonder dat dit Gezelles actieve belangstelling voor die 

landen deed verkoelen. Toekomstig onderzoek naar zowel het Norddeutschland- als het 

Deutschlandbild van Gezelle zou mogelijk uitsluitsel kunnen geven. 

 

West-Vlaanderen is niet alleen: J. Winklers strijd voor het Fries 

Er was nog een gebied dat Gezelle sterk boeide: Friesland. Niet alleen las Gezelle graag in het 

Fries, maar hij vertaalde zelfs in de jaren 1890 enkele stukken van de Friese geleerde Joast H. 

Halbertsma, de vader van het Friese Revival in de negentiende eeuw. De vertalingen verschenen 

in Biekorf en verdienden de lof van de Friese taalkundige Johan Winkler. Met Winkler was Gezelle 

toen overigens al jaren in contact en de correspondentie tussen de twee taalgeleerden is dan ook 

bijzonder uitgebreid. Winkler was protestants en een zekere bekeringsijver was bij Gezelle, maar 

zeler ook bij zijn leerling Adolf Duclos, die Friesland in tegenstelling tot Gezelle ook persoonlijk 

bezocht149, mogelijk niet afwezig. Maar Gezelles reden om nauwe verbanden met Winkler aan te 
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knopen was in essentie taalkundig van aard. In het Fries trof Gezelle veel overeenkomsten met 

het West-Vlaams en dit overtuigde hem ervan dat ook het Fries heel wat aspecten en trekken van 

het Oudgermaans had behouden. De  achttiende-eeuwse opvatting dat het Fries de stamtaal van 

het moderne Nederlands was geweest, een hypothese die de moderne taalkunde definitief had 

ontkracht, werkte kennelijk door.150 Het Fries gold voor Gezelle nog als taal die hoe dan ook 

ouder dan het Nederlands zou zijn en derhalve dichter bij de taal van de oude Germanen zou 

staan. Friese teksten waren voor Gezelle dan ook interessant als aanvullend instrument om 

betekenis, gebruik en geschiedenis van woorden beter te reconstrueren. Winkler deelde deze 

opvattingen en de wisselwerking met de West-Vlaamse priester-dichter was dus in beide 

richtingen bijzonder productief, getuige de frequente bijdragen van of citaten uit Winklers 

artikelen in onder meer Loquela en Biekorf.  

Maar er was meer aan de hand. Het Fries werd voor een goed deel in Nederland 

gesproken en zorgde in zijn oorspronkelijkheid ook bij de noorderburen voor een gevarieerder 

taallandschap, het doel dat Gezelle zelf nadrukkelijk nastreefde. Winkler was voor Gezelle dus 

een wapenbroeder in de strijd tegen het Hollands en de vermeende pogingen om Hollandse 

woorden en uitdrukkingen aan het hele taalgebied op te leggen. Elias heeft het over Gezelles 

poging tot een anti-Hollands front van alle andere streektalen uit Nederland en Vlaanderen te 

komen om vorm te geven aan een alternatieve Dietse taal.151 Op basis van wat er boven is gezegd 

over het Nederlandbeeld van Gezelle lijkt deze aanname onwaarschijnlijk. Gezelle streefde een 

evenwichtigere taal na, waarin ook Hollandse bijdragen welkom waren, eerder dan een andere taal met 

totale uitsluiting van Hollandse elementen.  

Na Gezelles dood vatte Winkler hun intellectuele verhouding in zijn brochure Guido 

Gezelle en de Friezen zo samen: 

 

“De Westvlaamsche taalbeweging wil de eigenaardigheden en bijzonderheden van ’t 

aloude Westvlaamsche taaleigen – wil de Westvlaamsche gouwspraak als onderdeel van ’t 

algemeene Dietsch – wil de schoone, volledige, klank- en vormrijke streektaal van het 

Westvlaamsche volk niet verloren laten gaan, […]. 

De Friesche taalbeweging wil het zelfde voor de Friesche taal, die nog door duizenden 

Friezen in het Noord-Nederlandsche gewest Friesland […] als hunne ware moedertaal 

gesproken en geschreven wordt, […] tegenover den zelfden vijand, die ook het 

Westvlaamsch dood drukken wil, tegenover het aanmatigende, steeds meer en meer 

binnen de Friesche landpalen zich indringende Hollandsch.”152 

 

Uit dit citaat blijkt verder dat Fries en West-Vlaams toch niet precies op hetzelfde niveau lagen. 

De promotie van het West-Vlaams door Gezelle had als doel het tot stand brengen van een 

Dietse koine waardoor het Nederlands – of Diets - een lappendeken moest worden van 

verschillende streektalen. Het Fries maakte echter niet deel uit van deze streektalen aangezien het 

om een volwaardige Germaanse taal ging. Het was geen “volksdialect”, het was een “schone, 

                                                         
150 A. de Jong, ‘Halbertsma, Joast (Justus, Joost) Hiddes’ in: W. van Anrooij et al. (red.), Het Bio- en bibliografisch lexicon 

van de neerlandistiek (Leiden 2004-2010; Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, 2004) 

http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/halb003.php (voor het laatst geraadpleegd op 7 oktober 2012) 
151 Elias, Geschiedenis, op.cit., III, 93. 
152 Winkler, Guido Gezelle en de Friezen (Gent 1900) 5-6. 

http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/halb003.php
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edele, fijne sprake, de oudste, de merkwaardigste onder alle germaansche talen”, om Winklers 

woorden uit 1884 te gebruiken.153 Het had taalkundig en geografisch gezien nauwe verbanden 

met het ‘Diets’, maar de bloei van het Fries, die juist door de studies van Winkler en de literaire 

werken van Halbertsma belichaamd werd, liet voor Gezelle vooral blijken dat ook Nederland niet 

bepaald één blok was. Interessant is ook Winklers duidelijk ‘Klein-Friese’ houding, die van 

invloed moet zijn geweest voor de perceptie van de grenzen van het Friese taalgebied in West-

Vlaanderen. Door het Fries als de taal van “het Noord-Nederlandsche gewest Friesland” te 

definiëren liet Winkler andere variëteiten van het Fries die buiten de provincie Friesland werden 

gesproken – in het bijzonder het Noord-Fries – totaal buiten beeld. 

In dit opzicht bezat het Fries een specifieke positie niet alleen in de Nederlandse context 

maar ook in de lijst van talen die binnen de grenzen van verscheidene landen voor culturele en 

eventueel wettelijke erkenning vochten. Naast het Fries is de bewondering van Gezelle voor de 

Provençaalse literatuur bekend. In het Zuiden van Frankrijk had Frédéric Mistral in 1859 voor 

sensatie gezorgd door een gedicht in het Occitaans uit te geven met de titel Mirèio. Gezelle 

reageerde enthousiast op wat hem een ondermijning van de overheersing van het Frans leek en 

vertaalde twee strofen van Mirèio.154 Andere talen die Gezelle op afstand een warm hart toedroeg 

waren het Catalaans en de Keltische talen uit Bretagne, Ierland, Schotland en Cornwall. In al deze 

gevallen speelde altijd de gebruikelijke pastorale houding een rol. Zo waren in de regionale 

literaturen vaak ook christelijke elementen aanwezig die voor Gezelle een toegevoegde waarde 

bezaten.155 Maar tot een uitgebreid internationaal programma dat de grenzen van de Nederlanden 

oversteeg zou Gezelle nooit komen. 

 

Binnen en buiten West-Vlaanderen: anderen accenten, andere wegen 

Onbegrip voor Gezelles taal: Noord en Zuid en J.B. David 

Alvorens af te sluiten, is het nog nodig om Gezelle in verband te brengen met de bredere 

Vlaamse context waarin zijn opvattingen functioneerden. Het is bijvoorbeeld al gezegd dat 

Gezelles visie op het Nederlands en zijn dialecten allesbehalve geïsoleerd was tot West-

Vlaanderen. Ook in Limburg, Oost-Vlaanderen, het Waasland en Brabant bloeiden in de tweede 

helft van de negentiende eeuw initiatieven ter herontdekking en promotie van de lokale 

streektalen. Dit gebeurde meestal in de vorm van idiotica en andere woordenverzamelingen, die – 

net als in het geval van Gezelles Loquela en De Bo’s West-Vlaamsch Idioticon - bedoeld waren om 

het WNT van De Vries te beïnvloeden en op termijn minder Hollands te maken. Gezelle volgde 

deze initiatieven van dichtbij en soms – zoals in het geval van Cuppens - mengde hij zich graag in 

de discussie om de initiatiefnemers aan te sporen en te adviseren. 

Deze aandacht voor streektalen was dus niet exclusief voor Gezelle. En ook niet voor de 

auteurs van de talloze idiotica die in de negentiende eeuw opgesteld werden. De eenheidsspelling 

van De Vries en het project van het WNT hadden de discussie rond de beste manier om het 

Vlaamse taaleigen te bewaren, weer aangewakkerd. Tot een tweede spellingoorlog kwam het niet, 

maar buiten West-Vlaanderen werden de accenten wel eens anders gelegd dan in Brugge of 

Roeselaere. In veel gevallen speelde er een goede dosis onbegrip voor Gezelles taalgebruik een 

rol, net als in Nederland. In 1862 verscheen in het al genoemde Antwerpse tijdschrift Noord en 
                                                         
153 Loquela (1884) IV, nr. 9, 70-71. 
154 C. Gezelle, ‘Inleiding’, in: G. Gezelle, Gedichten. Samengesteld door J. Aleida Nijland (Amsterdam 1908), 14-16. 
155 Simons, Vlaamse en Nederduitse, op.cit., 186-187. 
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Zuid een door Kr. getekende recensie van de bundel Gedichten, gezangen en gebeden.156 De recensie 

begon aanmoedigend voor Gezelle. Op de vraag of de priester-dichter al dan niet West-Vlaams 

schreef, antwoordde Noord en Zuid duidelijk ontkennend. De taal van de West-Vlaming trok wel 

inspiratie uit zijn streektaal maar gaf tevens blijk van originaliteit. De uitdrukkingskracht van de 

dialecten kwam in Gezelle definitief tot haar recht. “M. Gezelle bewyst der Nederlandsche taal 

eenen grooten dienst”, klonk de voorlopige conclusie. Maar dan kwam de sneer. De taal van 

Gezelles gedichten was weliswaar geen puur West-Vlaams, maar men kreeg wel de indruk met 

een “verbasterde tael” te maken te hebben, “hetgeen hem misschien minder aengenaem wezen 

zou.” De selectiecriteria van Gezelle leken de recensent behoorlijk zwak. Wel eens een 

dialectwoord aan de ‘officiële’ taal toevoegen als dat woord een tot dan toe zonder naam 

gebleven begrip of voorwerp aanduidde, was zeker prijzenswaardig. Maar bij Gezelle kreeg men 

snel de indruk dat hij het dialect om het dialect koos en hiermee “bewyst [Gezelle] integendeel 

der Nederlandsche taal eenen zeer slechten dienst.”157 Bepaalde combinaties waren allesbehalve 

storend, maar “het overal nakomen is moeiëlyk.” En ook om technische redenen was Gezelle 

niet te redden. Zijn “vrye vlaemsche poësis” was soms nog té vrij. De spelling was niet altijd 

duidelijk en de wisselende metriek oogde nogal inconsequent. Dat hij “dichter in de ziel” was 

betwijfelde de recensent toch niet en als goede voorbeelden nam hij de verzen van Blydschap en 

Hoor! ’t Is de wind in zijn bespreking op. “[…] men ziet genoeg dat hy de tael der goden spreken 

kan, als hy maar wil”, luidde de conclusie.158 

De aarzelende houding van Noord en Zuid stond niet op zichzelf. Ook J.B. David, de man 

die al in de eerste jaren van de Vlaamse Beweging van de verdediging van het Vlaamse element in 

het Nederlands zijn devies had gemaakt, had Gezelle slechts tot op zekere hoogte kunnen 

waarderen.159 Op het Nederlandse Congres in Brugge, ook in 1862, ging hij het idee te lijf dat 

talen en dialecten even geschikte systemen waren om alle teksten op te stellen: 

“Ik bedoel de onlangs opgekomen nieuwigheid van te schryven, niet meer in de gemeene 

landtael, maer in den West-vlaemschen tongval, die er merkelyk van verschilt. Golde het 

daerby vlugschriften, volksdeuntjes of gelegenheids-verzen, ik zou er niets tegen in te 

brengen hebben. […] Dat zy zoo; maer in ernstige, in letterkundige gewrochten, in 

werken van langen adem, houd ik het voor eene ware verkeerdheid. […] Het is 

daarenboven niet wys het volksgebruik in alles toe te geven, en te schryven gelyk de 

menigte spreekt; daer zou, noodwendig, verloop en bederf het gevolg van wezen. Men 

moet veeleer door goeden, alhoewel eenvoudigen styl, de volksklassen opleiden tot en 

gewenne aen de meer beschaefde, de littéraire tael, in alle gewesten van België (liefst der 

Nederlanden) gebruikt en verstaen.”160 

Het dialect kon wel degelijk een rol spelen om de culturele uitingen van het door Gezelle zo 

verheerlijkte volk op papier te zetten. Maar voor de hoge cultuur, voor literatuur en essays, kon 

men beter de “algemeene taal” gebruiken die alle lokale verschillen tussen Nederland en België 

overbrugde. 

                                                         
156 Kr., ‘Gedichten, gezangen en gebeden’, in: Noord en Zuid (1862) I, 469-474. 
157 ibid., 469-470. 
158 ibid., 471. 
159 Draye, Laboratoria, op.cit., 237. 
160 Davids redevoering is voor een deel ook te vinden in R., ‘Provincialismus’, in: De Eendragt (1862) XVII, 39. 
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 Soortgelijke overwegingen lagen ook aan de basis van de opvattingen van mgr. Faict 

omtrent het taalonderwijs in het bisschoppelijk onderwijsnetwerk. Zijn voorganger Malou, die in 

1840 het taalpetitionnement van Snellaert en David had ondertekend, had er al expliciet op 

aangedrongen dat de studie van het Nederlands “klassiek” moest zijn met gebruik van een 

“Nederlandse spraakkunst”. In het kielzog van David moest het katholiek en moraliserend 

karakter van de taal en de letteren niet verwaarloosd worden.161 Geen sprake dus van een louter 

overnemen van het ‘Hollands’, maar evenmin van een steun aan enige vorm van ‘particularisme’. 

Faict, die in 1849 superior van het kleinseminarie in Roeselaere was geworden, bleek niet diep 

beïnvloed te zijn geweest door de beweging tegen een algemeen Vlaams die daar heerste. 

Eenmaal bisschop geworden, sprak hij zich in de loop van de tijd uit tegen het cultiveren van het 

West-Vlaams – een “straattaal” – en legde grote nadruk op het verbeteren van de schrijftaal van 

de studenten door middel van de algemene spellingsregels van het Nederlands: “Encore faut-il alors 

qu’on s’exprime en langage littéraire”.162 Het was een standpunt dat haaks stond op de visie van 

Gezelle: het was niet de spreektaal waar de schrijftaal zich moest uniformeren, maar juist 

andersom. Ervan uitgaand dat geschreven en gesproken taal onvermijdelijk van elkaar moesten 

verschillen, nodigde hij zelfs degenen die “’t officieel Vlaams” of het ‘Hollands’ bestreden dit te 

doen door “de regels der spraakleer” te blijven volgen.163 Maar in de houding van Faict mag men 

geen kritiek op Gezelle lezen, eerder een aanval op enkele “averechtse gevolgen van Gezelles 

ideeën”, zoals Couttenier – naar aanleiding van een artikel van Wils - het heeft verwoord.164 

Gezelle kende veel volgelingen. Deze echter goten zijn ideeën soms in vormen die ver stonden 

van de invalshoek of de intenties van de Meester. Gezelle zelf ergerde zich meer dan eens over de 

manier waarop ‘zijn’ West-Vlaams in strijd werd ingezet die hij zelf niet kon onderschrijven. 

L. de Bo en L.W. Schuermans: twee idiotica, twee visies op het Vlaams 

Het geval van het Algemeen Vlaamsch Idioticon bewijst dat verschillen zich meestal achter nuances 

verscholen. Dit Idioticon was oorspronkelijk Davids project geweest. In 1859 had hij alle Vlaamse 

taalkundigen opgeroepen “woorden, spreekwijzen of benamingen” uit hun eigen streektaal, die in 

bestaande woordenboeken niet te vinden waren, naar Leuven te sturen. Het ordenen van dit 

omvangrijke materiaal en de uitgave ervan werd priester Lodewijk W. Schuermans, lid van Met 

Tijd en Vlijt, toevertrouwd. De eerste aflevering zag het licht in 1865, de laatste in 1870 en het 

gehele werk werd – voorspelbaar - opgedragen aan de redactie van het WNT. Schuermans kon 

op de samenwerking van verscheidene taalgeleerden rekenen, ook uit West-Vlaanderen. De 

Brugse stadsarchivaris Pierre A. Bossart droeg als het ware een steentje bij, maar de bekende 

namen - Gezelle, De Bo en Duclos - meldde Schuermans niet in het voorwoord van de eerste 

uitgave.165 Het West-Vlaamsch Idioticon had zeker als model gediend, maar een directe inmenging 

van de auteur in Schuermans werk is uit te sluiten. De Bo ging zijn eigen gang, voornamelijk om 

principiële én methodologische redenen: 

 

                                                         
161 Gevers, Kerk, onderwijs en Vlaamse Beweging (Leuven/Parijs 1980) 114-115 
162 ibid., 150. 
163 Wils, ‘Gezelle in de Vlaamse natievorming’, op.cit., 94. 
164 Couttenier, ‘Inleiding’, in: id. (red.), Een eeuw Gezelle, op.cit., 3; de verwijzing is naar Wils, ‘Gezelle in de Vlaamse 

natievorming’, op.cit., 83-100. 
165 ‘Voorwoord’, in: L.W. Schuermans, Algemeen Vlaamsch Idioticon (Leuven 1865-1870) vii. 
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“Een gedacht dat mij altijd bijblijft: ware ’t niet mogelijk van een Brabandsch Idioticon te 

maken? Een Limburgsch? Enz. elk op zijn eigen. Gij moet ondervonden hebben dat het 

dikwijls moeilijk is op handschriften voort te gaan, waar gij den inhoud niet van 

controleren kunt. Indien het Wvl. Idiot. eenige weerde heeft, mij dunkt dat het vooral te 

wijten is aan de gemakkelijkheid die ik heb van elk woord bij het volk zelve te gaan 

afluisteren.”166 

De Bo kon zich in het project van één verzameling van woorden uit alle Vlaamse streken niet 

vinden. Als men ervan uitging dat je in Vlaanderen met verschillende dialecten te maken had, dan 

moesten deze ook in aparte verzamelingen opgenomen worden. Bovendien was de handelwijze 

van Schuermans voor hem nogal dubieus. Dialectwoorden lezen is niet hetzelfde als deze ‘gaan 

afluisteren’, wat slechts mogelijk is voor woorden uit de eigen streek. Slechts op deze manier kon 

men de essentie van een streektaal benaderen en werk leveren dat daadwerkelijk representatief 

was voor een bepaalde volkstaal. 

Wat hier werkelijk ter discussie stond was het idee van Vlaanderen als geheel. Eén 

idioticon voor alle Vlaamse woorden en voor uitdrukkingen uit alle Vlaamse streken kon op zich 

een sterker front vormen tegenover het machtige Holland en de kansen vergroten die woorden 

en uitdrukkingen in het WNT opgenomen te krijgen. Tegelijkertijd impliceerde het idee van één 

verzameling ook een hoger risico van uniformisering en dus van vervlakking: het betekende hetzij 

een soort schrale algemene taal samenrapen hetzij, net als in Nederland, een streektaal als 

referentiekader kiezen boven de andere dialecten. En beide opties kon De Bo moeilijk 

aanvaarden. 

 

Het Gilde van Sint-Luitgaarde 

Hij stond hierin niet alleen. Tientallen andere West-Vlamingen, voornamelijk priesters, besloten 

hun krachten te bundelen en de strijd voor de volkstalen aan te gaan. Het werd het Gilde van 

Sint-Luitgaarde, naar de naam van de beschermheilige van de Vlaamse taal. De bescherming van 

het Vlaams werd geplaatst onder bescherming van – en dus enigszins ondergeschikt aan – de 

religieuze strijd voor de ziel van het Vlaamse volk. Initiatiefnemer was Adolf Duclos, oud leerling 

van De Bo en Gezelle, tussen 1868 en 1889 bewaarder der Heilige Relikwieën in Brugge en per 

1871 opvolger van Gezelle als redacteur van Rond den Heerd. Het doel van het Gilde was de 

aanhangers van het West-Vlaamse ‘particularisme’ in een officiële en georganiseerde context bij 

elkaar te brengen. De openingszitting vond plaats op 18 augustus 1874 in Brugge. Het aantal 

leden schommelde daarna tussen 78 en 142, maar lang niet iedereen kwam regelmatig opdagen. 

Bekend is het geval van Gezelle zelf, die Duclos herhaaldelijk had aangespoord deel te nemen aan 

de eerste zitting en actief te worden binnen het Gilde. Gezelle weigerde en stuurde slechts een 

brief die gevoegd werd bij de uitgave van de handelingen. Er waren zeker sterke contactpunten, 

overeenkomsten zelfs, tussen Gezelles opvattingen en de denkbeelden die in het Gilde werden 

verdedigd. De groep was niet helemaal taalkundig van aard, het is zojuist gezegd. Er werd 

systematisch gepleit voor de erkenning van het bestaan en de rijkdom van de ‘gouwspraken’, 

maar dit pleidooi werd tegelijkertijd gekoppeld aan een sterk ultramontaans engagement. De 

vurige verdediging van het katholiek onderwijs en de felle antiliberale tonen van de Belgische 

Schoolstrijd, bevestigen dat de leden van het Gilde hun taalkundige inzichten als onderdeel van 
                                                         
166 Citaat ontleend aan Claerhout, De Bo, op.cit., 33. 
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een grotere strijd zagen. Van louter ‘flamingantische’ inspanningen over ideologische verschillen 

heen was beslist geen sprake. Al deze elementen kunnen ook in Gezelle teruggevonden worden. 

Zijn wantrouwen tegenover het initiatief van Duclos en De Bo was vooral methodologisch van 

aard. Juist in de brief die hij de eerste zitting van het Gilde toestuurde legde hij zijn houding 

vriendelijk en toch stellig uit: 

 

“[weet] dat ik met ulieden volkomen ’s eens ben, aangaande de taalrechten die gij, als 

Westvlaming, doet gelden en aangaande het doel dat gij bij dien in de ooge houdt. Wij 

trekken gezaamder hand en gezaamder krachten, zoo niet aan het zelfste zeel, toch aan 

den zelfsten wagen; […] 

Niet aan het zelfste zeel, zeg ik, en dat wil ik ronduit bekennen dat ik aan de wording 

eener toekomende algemeene nederlandsche of nederduitsche tale maar op mijn eigene 

maniere werkzaam geweest en ben. 

[…] Eene tale ondertussen en maakt men niet, eene tale wordt, en zij wordt uit 

verschillige dialecten, na mate zij machtiger gesproken en geschreven worden.”167 

 

In het Gilde trof Gezelle te veel ijver om het Nederlands actief vorm te geven, wat het natuurlijke 

ontstaan en de natuurlijke ontwikkeling van de taal in gevaar bracht. De kracht van volkstalen 

moest in de praktijk worden bewezen, zoals Gezelle het met zijn gedichten had gedaan. Verder 

moest de taal in vrijheid worden en niet gemaakt worden. Ten slotte bevatte de verwijzing naar 

“verschillige dialecten” mogelijk ook een aanklacht tegen het exclusief West-Vlaamse karakter 

van het Gilde. De strijd tegen het Hollands werd ook in Limburg, in Friesland en andere streken 

gestreden. Duclos en De Bo waren net als Gezelle goede vrienden van Winkler, maar van deze 

grensoverschrijdende verbanden is in de activiteiten van het Gilde weinig spoor te vinden. Het 

Gilde wekte dus de indruk slechts voor de rechten van één streektaal te strijden en het West-

Vlaams een hogere status toe te schrijven dan andere dialecten. In potentie was een dergelijke 

evolutie ook in Gezelles gedachte aanwezig. Het verbaast dus niet dat iemand in zijn omgeving 

het vroeger of later expliciteerde, maar Gezelle kon deze gang van zaken niet onderschrijven. 

Vanuit West-Vlaanderen had hij voor een ander Nederlands gevochten. Er moest voortdurend 

gewaakt worden dat het Hollands niet teveel de overhand kreeg, maar voor de rest moest de taal 

haar gang gaan. 

Kritiek kreeg het Gilde, dat op 28 augustus 1878 zijn laatste zitting hield, ook van buiten 

West-Vlaanderen te verduren. Pieter Willems, Maastrichtenaar, sinds 1864 docent Klassieke 

Filologie in Leuven, betreurde in een artikel in de Revue Catholique van 15 april 1874 dat de West-

Vlamingen een “bande à part” hadden gevormd. Willems pakte de kwestie aan in een recensie van 

De Bo’s Idioticon. Hij preciseerde dat “sous le rapport scientifique, le dictionnaire de M. De Bo est un 

ouvrage capital qui fera époque dans les études de linguistique neérlandaise”. Toch moest hij De Bo’s 

deelname aan het Gilde en de oprichting ervan tout court negatief beoordelen: “Cette opiniâtreté de 

leur part est fâcheuse, ils entretiennent la division là où l’union ne serait pas de trop.”168 Verschillen in het 

ultramontaanse gehalte tussen de op politiek vlak voorzichtige Mechelse bisschop Deschamps en 

zijn feller antiliberale evenknie Faict zijn zeker ook in rekening te brengen als men het 
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perspectiefverschil tussen Leuven en Brugge wil uitleggen.169 De banden die Duclos onderhield 

met neogotische kringen en met de groep Gentse ultramontanen rond de redactie van het 

“compromisloos en radicaal”170 antiliberale dagblad Le Bien Public wijzen in dezelfde richting.171 

Toch stak Willems’ kritiek bleekjes af tegenover de open aanval die van de kant van Jan 

Nolet de Brauwere kwam. De Nederlander Nolet liet zich regelmatig met sarcasme uit over het 

West-Vlaamse particularisme. Op 2 februari 1874 las hij een Notice voor in de Académie Royale in 

Brussel waarin hij de geslotenheid, het fanatisme en – men zou kunnen zeggen – de 

navelstaarderij van de redactie van Rond den Heerd, Duclos dus, aan de kaak stelde. Zo ijverig 

hameren op de West-Vlaamse specificiteit kon de eenheid van het Nederlands op den duur in 

gevaar brengen. Nolet nam geen blad voor de mond. De leden van de “clan Brugeois” waren 

“phalanges momifiées” die “ne connaissent que ce terrible Occident dans lequel ils se barricadent avec une 

regrettable obstination.” Het West-Vlaams werd dan snel als “idiome d’outre-tombe” afgebroken.172 De 

reactie van het Gilde liet niet op zich wachten. In een open brief, die in 1874 samen met de 

handelingen van dat jaar bekend werd gemaakt, reageerde de redactie van Rond den Heerd op alle 

aanklachten. Nolet hoefde De Bo’s of Gezelles geschriften maar eens in handen te nemen om 

verwijzingen naar schrijvers en taalkundigen uit andere Vlaamse provincies en uit Nederland aan 

te treffen. Bovendien hadden de West-Vlamingen hun hoofd koel gehouden, aldus de brief, en 

hadden in 1864 de nieuwe spelling keurig aanvaard en toegepast. Wat de West-Vlamingen 

contesteerden was echter dat de eenheid in de spelling niet per se eenheid in de gehele 

grammatica en woordenschat met zich moest brengen. Ook Snellaert en Schuermans werden 

geciteerd om aan te tonen dat de wens de waarde van de streektalen in het Nederlands taalgebied 

erkend te krijgen, ver buiten de grenzen van West-Vlaanderen strekte.173 

De open brief was gedoemd de polemiek verder aan te wakkeren. In 1875, op het 

Nederlandse Congres in Maastricht, bracht Nolet de kwestie van het particularisme te berde. In 

zijn Notice had hij ook de naam van Jozef A. Alberdingk Thijm laten vallen en hem 

antiparticularistisch genoemd. In Maastricht kon Thijm persoonlijk verantwoording leggen. Het 

bleek heel snel dat Nolet de plank had misgeslagen. Thijm verdedigde een pluralistische visie op 

het Nederlands en de vrijheid van de West-Vlamingen om voor hun streektaal op te komen. Wel 

moesten ze niet “de dwaasheid hebben om het Westvlaamsch voor de algemeene nederlandsche 

taal in de plaats te willen stellen.” Maar tot dan toe was dat nog niet gebeurd, vond Thijm. Sterker 

nog, de West-Vlamingen hadden een publiek kunnen bereiken dat schrijvers en geleerden uit 

andere streken vaak niet wisten aan te spreken. “Een eerste vereischte is, dat de schrijver van een 

                                                         
169 ibid., 107-108 
170 B. Cornelis, ‘Le Bien Public: Vaandeldrager van het ultramontanisme, 1853-1878’, in: Lamberts (red.), De Kruistocht, 

op.cit., 112 
171 Vgl. hs. 5 
172 Voor een bloemlezing van Nolets woordkeuzen vgl. Redactie van Rond den Heerd, Lettre à M. le Dr. J. Nolet de 

Brauwere van Steeland au sujet de sa note sur le particularisme linguistique flamand de la Flandre occidentale (Brugge 1874) 5-6; 

voor de bijdragen van Nolet over de ‘Westvlaamsche taalparticularisterij’, vgl. J. Nolet de Brauwere van Steeland, Poëzij en 

Proza (Amsterdam 1877). Nolet was overigens degene die in zijn stukken voor de ‘tweede generatie van 

particularisten’ een direct afstamming stelde van de desrochisten; het is een tegenwoordig nog vaak herhaalde 

vereenvoudiging van de feiten die geen recht doet aan de verschillen in taalopvattingen tussen een Behaegel en een 

Duclos. 
173 Lettre à M. le Dr. J. Nolet, op.cit., 7-15. 
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boek zij een man van talent. En al gebruikt hij nu het westvlaamsch, toch zal hij gelezen worden 

door hen, wien die taal zeer gemeenzaam is […].”174 

Thijm pakte de kwestie puur letterkundig aan. Als het talent van een schrijver beter in het 

West-Vlaams tot bloei kwam, kon niemand toch klagen dat het om West-Vlaamse in plaats van 

Nederlandse schoonheid ging. In feite, wat hier op het spel stond was ook de verhouding tussen 

Vlaanderen en Nederland. Een Gezelle stelde een taalkundige en culturele verhouding met de 

Noordelijke Nederlanden in het vooruitzicht die een heel specifieke dynamiek veronderstelde. 

Het Gilde voer in hetzelfde vaarwater, weliswaar met een grotere prestigepositie voor het West-

Vlaams. Het ‘Diets’ moest uit de samensmelting van de verschillende streektalen uit het Noorden 

en het Zuiden resulteren. In dit proces van taalvorming moesten noordelijke en zuidelijke 

dialecten niet gehomogeniseerd worden. Het West-Vlaams en het Limburgs moesten evenveel en 

even rechtsreeks bijdragen aan de Dietse koine, net als het Hollands of het Brabants. Hun 

aandacht voor de zuidelijke dialecten is echter altijd groter geweest en veronderstelde een zekere 

frontvorming tegen het Hollandse gevaar. Toch tegen het ontstaan van een Zuid-Nederlands of 

een algemeen Vlaams hebben ze zich hun hele leven lang hardnekkig verzet. Dit zou namelijk 

onder andere resulteren in een Nederlandse taal die vooral uit een Vlaams en een Hollands luik 

gevormd werd, wat de dialecten uiteraard grotendeels op de achtergrond, in de beperkte ruimte 

van één streek, zou duwen. 

De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 

De houding van Gezelle tegenover de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 

spreekt eveneens boekdelen. Een Vlaamse academie was bij haar oprichting in 1886 al decennia 

lang een van de desiderata van de Vlaamse Beweging geweest. De bekende taalpetities van 1840 

waren mede georganiseerd om een officiële Vlaamse afdeling van de Académie Royale te verkrijgen. 

Veertig jaar later was het eindelijk zover. Taak van de KVATL was de studie en de beoefening 

van het Nederlands in België te stimuleren, door middel van uitgaven, prijskampen en 

dergelijke.175 Toen Gezelle de oprichting van de Academie vernam, uitte hij de hoop dat ze geen 

normerende functies zou krijgen en eerder een onderzoekende instelling werd. De bedoeling kon 

voor hem niet zijn dat de Academie zich bezighield met het opstellen van prescriptieve regeltjes 

die het Vlaams in een keurslijf zouden dwingen. Ze moest eerst en vooral een ontmoetingsplek 

worden voor Vlaamse taal- en letterkundigen uit verschillende provinciale achtergronden ter 

stimulering van de Nederlandse literatuur in het Zuiden. Het woord “Taalkamer” die Gezelle wel 

eens gebruikte is ook in deze zin te interpreteren: “’t Is aan dat Vlanderen, het pronkjuweel van 

zijne kroone, dat de Koning eindelijk niet eene wetgevende, hope ik, maar eene raad- en 

daadgevende, vlaamsche Taalkamer verleend heeft.”176 

Binnen de Academie werd Gezelle echter zo’n beetje als de vertegenwoordiger van de 

West-Vlaamse ‘particularisten’ gezien. Hij was verder de enige vermeende ‘particularist’ die een 

zetel in het bestuur had gekregen en dreigde over taalkundige kwesties in een isolement terecht te 

komen. Het lukte hem wel Johan Winkler tot buitenlands lid te laten benoemen, maar andere 

Gezelliaanse kandidaten zoals Weale en de architect Jean Baptiste E. de Béthune werden prompt 

                                                         
174 Vercammen, Thijm en Vlaanderen, op.cit., 242-243. 
175 Voor een gedetailleerde ontstaansgeschiedenis van de Academie vgl. o.m. W. Rombauts, ‘Academie voor 

Nederlandse taal- en letterkunde, Koninklijke’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 193-199. 
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uitgesloten omdat hun profiel toch moeilijk als letterkundig was te definiëren.177 Bezwaar tegen 

Weale en Bethune kwam vooral van Pieter Willems, die in 1886-1887 de eerste voorzitter van de 

Academie werd.178 Naast docent Filologie in Leuven had hij tussen 1866 en 1870 aldaar ook 

Nederlandse letterkunde gedoceerd. In 1878 was hij voorzitter geworden van het in 1875 

opgerichte Davidsfonds. Ook hij had in het verleden zijn stem wel eens laten horen ter promotie 

van de studie van dialecten. Hij was zelfs een van de eerste academische dialectologen van 

Vlaanderen. Maar juist daarom was zijn aanpak exclusief filologisch-wetenschappelijk van aard, 

zoals al bleek in zijn recensie van De Bo’s Idioticon. Hij vond dat dialecten bestudeerd moesten 

worden voor de schat aan informatie die ze bevatten. Van een invoering van dialecten als basis van 

de gemeenschappelijke taal van de Nederlanden heeft hij nooit gesproken. Leden van de 

Academie waren verder Mathot, die als redacteur van Noord en Zuid reeds ter sprake is gekomen, 

en Hansen, de volgens Gezelle en Thijm al te antikatholieke stadsbibliothecaris van Antwerpen. 

Ook van deze kon Gezelle geen grote steun verwachten.  

In de Academie werd Gezelle definitief duidelijk dat enerzijds zijn idealen in geheel 

Vlaanderen nogal marginaal waren en anderzijds lokalistische elementen in de taalkundige 

debatten wel voort konden leven, maar dan binnen een bredere Vlaamse context. Deze 

mogelijkheid kon Gezelle niet makkelijk verkroppen. In het West-Vlaamse taal- en volkskundige 

tijdschrift Biekorf, dat in 1889 door Gezelle, Duclos en anderen werd opgericht, koos men 

duidelijk voor de harde lijn. De campagne tegen de bastaardwoorden bereikte toen haar 

hoogtepunt met soms nogal extreme voorstellen. Zo werd de Vlaamse Academie consequent 

“Vlaamsche Taalvroedschap” genoemd om recht te doen aan haar Germaanse karakter.179 Dit 

alles in de overtuiging dat de volkstaal in staat was om alles te verwoorden.180 De pogingen om 

geschikte Vlaamse woorden te vinden voor Griekse en Latijns geneeskundige termen181 zijn ook 

in het kader van deze puristische rechtzinnigheid van Gezelles laatste levensjaren te plaatsen. 

Ook de benaming van het Nederlands werd te berde gebracht. Biekorf was in de jaren 

1890 nagenoeg het enige blad dat zich vastklampte aan het woord ‘Dietsch’. “Neêrlandisten” 

werden snel “Hegemonisten” herdoopt.182 Deze houding leidde zelfs tot een confrontatie binnen 

het West-Vlaamse kamp. In 1897 schreef Gezelle bitter: 

“[…] ’t zal nu waarschijnelijk ook allichte eens de keer en de beurte gaan worden van die 

schoone, middeleeuwsche, oude en echte vlaamsche tale, daar die liederen in gemaakt en 

gezongen wierden; tale, zegge ik, die men sedert zoo langen tijd al, bezig is met te lijve te 

                                                         
177 J.B.E. de Béthune, zoon van de neogotische architect Jean-Baptiste Bethune die in hs. 5 aan bod komt, zou pas in 

1904 een plaats als werkend lid van de Academie weten te bemachtigen, vgl. Couttenier, ‘Béthune, baron Jean-

Baptiste E.’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 488. 
178 Depoortere, Gezelles lidmaatschap, op.cit., 52-53; in zijn brieven aan Gezelle vermelde Willems overigens de 

noodzaak tot verdediging van de eenheid van het katholieke front binnen de Academie als voornaamste reden voor 

het uitsluiten van ‘controversiële’ kandidaten, die later alsnog als corresponderende leden enigszins binnengehaald 

konden worden, vgl. brieven van P. Willems aan Gezelle, 18 september 1886, en 13 november 1887, in: 

Archiefgezelle, nr. 5685, en nr. 5930. 
179 ‘Mingelmaren’, in: Biekorf (1894) V, 206-207. 
180 A.v.c., ‘Taalzuivering’, in: ibid. (1895) VI, 41-43 
181 J. Blancke, ‘Hoe is ’t woord Microben te verdietschen’, in: ibid. (1894) V, 346-351 
182 ‘Mingelmaren’, in: ibid., 240 
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verfranschen, te verhollandschen, te vernederlandschen, te verkunstenaren, te 

verschoolmeesteren en te verketelbuischen, God, betere ’t.”183 

Juliaan Claerhout, die ook een rol had gespeeld bij de oprichting van het blad en zelf doorgaans 

“Nederlandsch” schreef, en Gezelles oud leerling en zelf flamingantische priester Hugo Verriest 

konden zich niet herkennen in de harde woorden van de Meester. Het risico bestond “dat men 

welhaast Guido Gezelle zal aanschouwen als nen vijand van de Vl. Beweging”, liet Claerhout 

Verriest weten.184 Gezelle kon in deze situatie duidelijk de vinger niet meer aan de pols van de 

omstandigheden houden. Het idee dat streektalen een alternatief voor een algemeen Vlaams-

Nederlands vormden, en niet een onderdeel ervan, was op sterven na dood.  

Een netwerk voor katholiek Vlaanderen: het Davidsfonds. 

Het idee van een algemeen Vlaams front dat aandacht toonde voor de specificiteit van de 

verscheidene Vlaamse streken had inmiddels, in 1875, gestalte gekregen met de oprichting van 

het Davidsfonds, op initiatief van de Leuvense studentenvereniging Met Tijd en Vlijt. De 

bedoeling was een netwerk van lokale initiatieven op poten te zetten dat de concurrentie aanging 

met het liberale Willemsfonds, dat reeds in de jaren 1850 in Gent opgericht was. Binnen de 

kortste keren zag het Davidsfonds het aantal leden mateloos groeien, lokale afdelingen werden in 

alle Vlaamse provincies en belangrijkste steden opgericht.185 Het succes bleef ook in West-

Vlaanderen niet uit, wat mede tot de crisis van het Gilde van Sint-Luitgaarde leidde. Het 

Davidsfonds kwam duidelijk ook in West-Vlaanderen een leemte opvullen. 

De horizon van het Davidsfonds reikte in de beginjaren verder dan Vlaanderen. De 

hoofdzetel was in Leuven, maar ook Gent groeide in korte tijd uit tot een belangrijk speerpunt. 

In 1879 kondigde het tijdschrift De Vlaamsche Wacht verder aan dat er plannen bestonden voor de 

opening van afdelingen in Frans-Vlaanderen en Nederland.186 Zes jaar later zou de Wacht, die de 

oprichter Frans de Potter het officieuze orgaan van het Davidsfonds had genoemd187, de wens 

uiten dat het Fonds zijn publicaties ook in Nederland verspreidde. Niet alleen deed het 

Willemsfonds het al, wat om mededinging vroeg, maar bovendien viel er niets te vrezen. 

Integendeel. Katholieken waren er in groten getallen ook in Limburg, Noord-Brabant en zelfs in 

Holland. Samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse katholieken kon beide kanten alleen 

maar ten goede komen.188 Wat er al voor David is opgemerkt, werkte hier kennelijk door: bij de 

verhoudingen met Nederland werd de voorkeur gegeven aan ‘katholiek Nederland’, aan de 

katholieke provincies. De rest van Nederland bleef onvermeld in een soort schemerzone. 

Voor zover bekend is van deze plannen niets terechtgekomen, de middelen moesten 

namelijk nog gevonden worden, had het blad reeds in 1879 vermeld. Toch groeide het 
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184 ibid., 81-83; citaat ontleend aan ibid., 83. 
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Davidsfonds in korte tijd uit tot hét katholieke netwerk van Vlaanderen met talrijke afdelingen 

waarop aan een pluraliteit van posities gehoor werd gegeven. Het was een culturele organisatie, 

maar door haar aanwezigheid in heel Vlaanderen kon ze mogelijk ook de politiek beïnvloeden. 

Vooral de katholieke partij diende af en toe nog aangespoord te worden om de Vlaamse zaak 

serieus in beschouwing te nemen. Het Davidsfonds kon hierin een rol als pressiegroep spelen, 

meende de Wacht.189  

Maar één Vlaamse organisatie, hoe decentraal ze ook was, veronderstelde in wezen ook 

een bepaald idee van Vlaanderen als gebied dat ondanks alle taalkundige verschillen een culturele 

eenheid vormde. Dit gevoel van eenheid moest in een open houding tegenover Nederland 

resulteren. En dat het om een intense samenwerking moest gaan stond voor de Wacht buiten kijf. 

In 1880 verscheen er een nostalgisch stuk van de Antwerpse taalkundige J.B. Vervliet over 1830. 

Sindsdien was België enorm gegroeid, gaf hij toe, maar die groei had veel sterker kunnen zijn 

indien de Belgische industrie en de Hollandse handelsgeest de handen ineen hadden geslagen.190 

Het Davidsfonds en de Wacht waren zeker niet Groot-Nederlands ingesteld, maar het verschil 

met West-Vlaanderen mocht al snel duidelijk zijn. Los van dat ene artikel in 1880 bleef de 

aandacht van de Wacht voor Nederland constant maar ook grotendeels tot de literatuur beperkt. 

Als men in Nederland om de ene of de andere reden een hulde ging brengen aan Bilderdijk, 

Vondel, Beets of Da Costa, haastte het blad zich dat te vermelden of na afloop te vertellen. 

Vooral de bijdragen van katholieke voormannen Schaepman, Brouwers, Nuyens en Thijm, 

doorgaans over Vondel en Bilderdijk191, werden regelmatig vermeld.  

Dezelfde sterk geïnteresseerde houding tegenover Nederland is ook in de opvolger van 

De Vlaamsche Wacht te vinden. Het Belfort was officieel onafhankelijk van het Davidsfonds. Maar in 

de redactiecomité zaten mannen als Pieter Willems, Amaat Joos, Frans de Potter en anderen, 

allemaal op lokaal of bestuursniveau actief in het Davidsfonds. Ook door de pagina’s van het 

Belfort weergalmde de overtuiging dat Nederland en Vlaanderen een gemeenschappelijke taal, 

literatuur en – voor bepaalde periodes - geschiedenis bezaten. Voor de kunsten heeft het blad 

duidelijk minder belangstelling gehad. Het titelblad werd wel door Arthur Verhaegen, 

medewerker van J.B. Bethune, verzorgd, uiteraard in neogotische stijl. Zoals er in het eerste 

nummer werd uitgelegd, had Verhaegen het Belfort van Gent afgebeeld samen met de Klokke 

Roeland, de Lakenhalle en de Maagd van Gent. Een duidelijke verwijzing naar de stad waar Het 

Belfort gedrukt werd, maar ook naar de middeleeuwen als periode van vrijheid en vroomheid.192 

De verwijzing naar het Belfort was overigens allesbehalve vanzelfsprekend. De hele Vlaamse 

middeleeuwse geschiedenis was toen inzet van een toe-eigeningstrijd met de liberalen. Zo had het 

Antwerpse tijdschrift Noord en Zuid Artevelde reeds in de jaren 1860 als katholieke held 

gepresenteerd die voor vrijheid en geloof had gevochten. Ook Gezelle en Duclos zouden zich in 

hetzelfde vaarwater begeven door Breydel en De Coninck, de leiders van de Guldensporenslag, 

als katholieke voormannen op te eisen.193 Naar aanleiding van de onthulling van het 
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Maerlantstandbeeld in Damme in 1860 kwam ook de middeleeuwse auteur, voor Gezelle het 

symbool van het oude West-Vlaanderen, in de rij van betwiste historische figuren terecht.194 Bij 

middeleeuwse figuren kon men het katholicisme moeilijk over het hoofd zien, klonk de 

katholieke redenering. De liberalen legde daarentegen de nadruk vooral op de burgerlijke 

vrijheden die door die grote mannen belichaamd waren. Stedelijke autonomie, opmars van de 

handelsburgerij, economische en politieke vrijheden, al deze elementen kwamen in de liberale 

canon aan bod.  Hierop reageren met een toe-eigening van het Belfort lag echter wat gevoeliger 

voor de katholieken. Het ging namelijk om een burgerlijk gebouw dat duidelijk afstak tegen de 

kerktoren. Een religieus symbool kon dat moeilijk zijn, benadrukten de liberalen. Dat leken de 

katholieken niet te willen betwisten. Door de Maagd van Gent daarbij te voegen konden ze 

echter wederom benadrukken dat de middeleeuwen een periode van onderlinge zelfstandigheid 

en tegelijk hechte harmonie – naar ultramontaans ideaal - tussen politieke en kerkelijke machten 

was geweest. Het Belfort gebruiken als antiklerikaal symbool ging ook niet, klonk het katholieke 

tegenantwoord. 

Interessant is een reeks bijdragen van Winkler begin jaren 1890 waarin de auteur de 

overeenkomsten tussen Gent en Haarlem toelichtte. Niet alleen bezaten beide steden een 

middeleeuwse Sint-Bavokerk, ook de klok van de stad Haarlem droeg de naam Roeland.195 Het 

was een duidelijk bewijs van de nauwe handels- en geloofsverbanden tussen de twee steden en 

over het algemeen tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.196 De wens die samenwerking 

weer tot stand te brengen is overal in het Belfort aan te treffen. De Brusselaar K. de Bruyne 

recenseerde in 1886 De Bo’s Idioticon en maakte meteen duidelijk dat niet alles wat van het volk 

kwam automatisch verheerlijkt moest worden. Het werd nu eenmaal tijd om toe te geven dat 

Nederland en België één taal en literatuur hadden. Consciences romans waren allesbehalve 

perfect, maar vormden toch een goed voorbeeld van hoe men ook met eenheid van taal en stijl 

originele werken kon creëren.197 Ook de West-Vlaming Pieter Baes viel hem een jaar later bij door 

te benadrukken dat het mooie niet alleen uit het westen van Vlaanderen kwam. Overal waren 

goede woorden te vinden die een plek in de woordenboeken verdienden.198 In de samenwerking 

tussen Noord en Zuid had Vlaanderen in elk geval heel veel te winnen. Het Nederlands in België 

had eeuwenlang in een staat van verwaarlozing verkeerd. Het onafhankelijke Holland had zich 

daarentegen juist in de positie bevonden om de taal verder te ontwikkelen. Ervan uitgaand dat 

Nederland en België dezelfde taal zouden krijgen “voor alle vakken der letterkunde”, “voor den 

kansel, de balie, het politieke of wetenschappelijke spreekgestoelten”, “voor de gezelschappen 

buiten den kring van onze naaste betrekkingen”, was het historische feit van de sterke Hollandse 

bijdrage niet makkelijk terug te draaien, klonk het bij Servatius Dirks, priester, in 1887.199  

Toch bleef deze houding allesbehalve zonder kritiek. In 1888 werd de liberale dichter 

Julius de Geyter bekritiseerd vanwege de sterk Groot-Nederlandse toon van zijn historisch 
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197 K. de Bruyne, ‘De Bo’s West-Vlaamsch Idioticon en de West-Vlaamsc.he taalbeweging’, in: ibid. (1886) I, 568-581. 
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dichtwerk Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden (1888). De “Pan-Neêrlandsche drift” van het net 

verschenen gedicht druiste in tegen de historische waarheid. Het was namelijk nooit de bedoeling 

van Karel V geweest om tot een Nederlandse politieke eenheid te komen.200 Intense 

samenwerking met het Noorden was dus welkom, maar alleen op cultureel vlak. En ook op dit 

vlak moest de Vlaamse specificiteit eindelijk serieus genomen worden. Het Woordenboek van De 

Vries kwam nog te vaak als Hollands over.201 Ook Gustaaf Segers, professor op de 

Normaalschool in Lier, werd in 1892 door de West-Vlaamse priester Jacob Muyldermans 

aangevallen omdat hij in het liberale blad De Toekomst voor een totale aanpassing aan het 

Hollandse taalgebruik en de Hollandse woordenschat had gepleit.202 

Maar over het algemeen werd bij het Belfort niet ontkend dat Vlaanderen alleen maar baat 

kon hebben bij samenwerking met Nederland. In het bijzonder met katholiek Nederland. De 

publicatie van dichtstukken van Schaepman en de activiteiten van Brouwers werden er aandachtig 

gevolgd en vermeld. Ook de aanstelling van een groeiend aantal Nederlandse docenten aan de 

Leuvense universiteit bleef niet onopgemerkt. In de discussies rond de oprichting van een 

Vlaamse universiteit, die toen volop aan de gang waren, wees Frans Drijvers in 1889 – onder het 

pseudoniem D. Ackers203 - Sint-Niklaas aan als geschikte locatie om er de hoofdzetel van een 

Nederlandstalige katholieke instelling te openen. Niet alleen was het een van de vroomste steden 

van Vlaanderen, niet alleen lag het halverwege tussen de Vlaamse “hoofdsteden” Antwerpen en 

Gent, maar Sint-Niklaas lag ook op een steenworp afstand van Nederland en was dus – zo in het 

midden van Vlaanderen én van de Nederlanden - de perfecte doorgang voor de wisselwerking 

tussen Noord en Zuid.204 Hoe deze wisselwerking zoal gestalte moest krijgen had Leuven 

duidelijk gemaakt. Daar waren sinds de jaren 1860 steeds meer Nederlandse docenten 

aangenomen die nu hopelijk samen met hun Belgische collega’s vaker in het Nederlands zouden 

gaan schrijven om op deze manier een gemeenschappelijke academische ruimte voor de hele 

Nederlanden tot stand te brengen.205 

 

Leuvense professoren en Leuvense studenten 

Een van deze docenten was de al genoemde Pieter Willems. Maar hij was inderdaad niet de enige. 

In het Belfort publiceerde ook Pieter Paul M. Alberdingk Thijm206 wel eens een artikel. Hij was – 

de dubbele achternaam laat het al raden – de jongere broer van Jozef Albert. In de jaren 1860 was 

hij van Amsterdam naar Maastricht verhuisd waar hij leraar geschiedenis aan het lokale atheneum 
                                                         
200 H. Claeys, ‘Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden, door Julius de Geyter’, in: ibid. (1888) III, dl. 2, 326-327. 
201 ‘Boekennieuws en kronijk’, in: ibid. (1890) V, dl. 1, 164-165; ‘Boekennieuws en kronijk’, in: ibid. (1890) V, dl. 2, 

144-145. 
202 J. Muyldermans, ‘Op het veld van onze buurman’, in: ibid. (1892) VII, dl. 2, 34-40. 
203 Gevers, ‘Drijvers, Frans’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 989. 
204 D. Ackers, ‘Eene Vlaamsche hoogeschool’, in: Het Belfort (1889) IV, dl. 1, 177-192. 
205 ibid.; J. van Campen publiceerde in 1890 een repliek op Ackers’ artikel waarin hij zich tegen een “Vlaamsche 

hoogeschool” verzette doordat de tijden er zijns inziens nog niet rijp voor waren en de onderwijstaal van die 

universiteit te veel op het Grieks en het Latijn moesten gaan leunen, vgl. J. van Campen ‘Vlaamsche Hoogeschool’, 

in: ibid. (1890) V, dl. 1, 212-219; waarop Ackers de discussie afsloot door aan te merken dat dit geen problemen had 

opgeleverd aan de vier bestaande Nederlandse universiteiten en dat ook in Duitsland niet Germaanse vaktermen 

volop in gebruik waren, vgl. D. Ackers, ‘Vlaamsche Hoogeschool. Een laatste woord’, in: ibid., 288; uit deze laatste 

bijdrage blijkt ook dat de universiteit in Sint-Niklaas in het begin niet als zelfstandige instelling bedoeld was, maar 

een afdeling van de Leuvense Alma Mater moest worden. 
206 In het vervolg doorgaans Paul Thijm. 
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was geworden. In 1870 volgde hij Willems op als docent Nederlandse literatuurgeschiedenis in 

Leuven. Het is niet de bedoeling het gehele doen en laten van Paul Thijm aan de katholieke 

universiteit te reconstrueren. Als eerste voorzitter van het Davidsfonds raakte hij in 1877-1878 in 

opspraak door zijn financieel wanbeleid dat het Fonds op de rand van de afgrond had gebracht. 

Het hele bestuur moest opstappen en Willems werd de nieuwe voorzitter. De rivaliteit tussen 

Willems en Thijm kruiste in 1877 die tussen de studenten Pol de Mont en Albrecht Rodenbach 

die aan de wieg stonden van de Vlaamse studentenbeweging. Het is een bekend verhaal dat hier 

dan ook niet wordt herhaald.207 

Wel interessant is dat Paul Thijm reeds voor zijn verhuizing van Maastricht naar Leuven 

niet onbekend was in Vlaanderen. Jan Frans ‘Herman’ de Hert had in 1862 in het Antwerpse 

tijdschrift Noord en Zuid Thijms De Heilige Willibrordus, Apostel der Nederlanden gerecenseerd. Het 

was het eerste deel van een Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden waarvan in 1867 nog een tweede 

deel verscheen over Karel de Groote en zijn eeuw. De aandacht van het eerste boek ging naar de 

Nederlanden in hun geheel, wat bij de recensent bijzonder in de smaak viel. Sermon, redacteur 

van het blad, had op het Brugse Congres, ook in 1862, opgeroepen tot de redactie van een 

waarlijk Groot-Nederlandse geschiedenis. Thijms Geschiedenis der Kerk voldeed volledig aan het 

profiel.208 

Na zijn aanstelling in Leuven integreerde Thijm zich volledig in het culturele leven van de 

universiteit en meer in het algemeen in de Vlaamse Beweging. In zijn colleges behandelde hij de 

literatuurgeschiedenis volgens de periodisering die ook bij zijn broer gangbaar was: de 

middeleeuwen in Vlaanderen als bakermat van de Nederlandse letteren, naast de Gouden Eeuw 

als noordelijk hoogtepunt met Vondel, Hooft en Cats als ‘Grote Drie’.209 Een afspiegeling op 

papier van zijn literair-historische interesses vindt men vooral in zijn Dietsche Warande die hij vanaf 

1887 in Gent bij Siffer ging uitgeven.210  

Thijm stond ook niet negatief tegenover Gezelle en West-Vlaanderen, vermeldt de 

bestaande literatuur. Met de West-Vlaamse Meester correspondeerde hij inderdaad jarenlang.211 

Toch bejegende de Nederlander het West-Vlaamse particularisme met enigszins paternalistische 

sympathie. In het eerste nummer van Het Belfort liet hij enkele “regelen” verschijnen met de titel 

Een woord van eendracht. Daarin gaf hij toe dat de verscheidenheid in de taal – vooral binnen 

dezelfde taal – een afspiegeling was van de door God gewilde menselijke diversiteit. Hij prees dan 

ook al de auteurs die de woorden en de uitdrukkingen van de verschillende streken van 

Vlaanderen in kaart hadden gebracht. Toch moest hij zich in het tweede deel van het artikel 

afvragen hoe men in het onderwijs met die idiotica moest omgaan. Wilde men een Vlaams 
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(Tielt 2002). 
208 Herman, ‘Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden, door P.P.M. Alberdingk-Thijm’, in: Noord en Zuid (1862) I, 

467-469. 
209 Het weinige over Paul Thijms colleges dat tegenwoordig bekend is, komt uit enkele aantekeningen van zijn 

student Albrecht Rodenbach, vgl. R.F. Lissens, Brieven van Albrecht Rodenbach (Antwerpen 1942) 39. 
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onderwijs in België, dan moest men het Nederlandse voorbeeld volgen. Daar werden streektalen 

op lokaal niveau gebruikt voor alledaagse conversaties, maar in officieel verband of om met 

andere provincies te communiceren werd er gebruik gemaakt van een algemene taal: 

“Doch hoe zou een telegrafist, die van Arnhem naar Leeuwaarden seint, zich begrijpelijk 

maken, wanneer hij bijvoorbeeld schreef: “Kwiemt ge as iellekeen koetje koet, dan 

goengen we weg.” Of als een Fries den “Ynhald (het hoogduitsche Inhalt, Inhoud) van de 

teltsjes fen de broaren H, neisjoen ind forbettere,” zou aanbevelen?”212 

Dit geestige voorbeeld van Thijm was vooral als uitnodiging bedoeld om zich ook in Vlaanderen 

te verzoenen met het feit dat de moderne staten een zekere mate van uniformisering van het 

openbare leven vergden. De wetenschappelijke achtergrond van Thijm was ongetwijfeld 

doorslaggevend op dit punt. In zijn positie van docent Nederlandse letterkunde koesterde Thijm 

de ambitie om studenten uit alle Vlaamse provincies aan te spreken. De eenheid van de literatuur 

maar ook de praktische doeleinden van haar onderwijs vereisten één standaardtaal. Zonder zo 

een eenheidstaal dan ook geen ‘hoge cultuur’ op academisch niveau. Het is weliswaar niet de 

bedoeling hier een tegenstelling Gezelle-Leuven in het leven te roepen. De Gezellecultus in heel 

katholiek Vlaanderen was zeker eerlijk en oprecht. Niet toevallig kreeg hij in 1887, samen met 

J.A. Alberding Thijm en anderen, op initiatief van Met Tijd en Vlijt een eredoctoraat van de 

Leuvense universiteit. Maar een Dietse koine zoals Gezelle had gewild, was inmiddels geen 

realistische optie meer voor Vlaanderen en de Nederlanden, als ze het al ooit was geweest. Het 

grootste tekort van Gezelles werk – het feit dat hij nooit onder woorden had gebracht hoe deze 

koine in de praktijk moest functioneren – heeft het idee van culturele en taalkundige eenheid met 

Nederland definitief in de kaart gespeeld. Het is boven al aangetoond dat het project van Duclos 

en zijn Gilde in wezen een (even succesloze) poging was om het Gezelliaanse ideaal om te zetten 

in een duidelijk uitvoerbaar programma. 

 Enigszins uit een gelijkaardig ongenoegen ontstond kritiek op Gezelle van de kant van 

zijn oud-leerlingen Claerhout en Verriest. Vooral Verriest had de radicaliserende positie van 

Gezelle en De Bo – op taalkundig, maar ook op politiek vlak, vanwege hun principiële 

antiliberalisme – reeds in de jaren 1860 te extreem gevonden. Hij had dan ook geprobeerd een 

alternatief cultureel programma te ontwerpen waarvan de eerste uiting in het openbaar eind 1872 

plaatsvond. Op 26 december dat jaar hield Verriest een bekende speech waarin hij zijn ideaal van 

“taal en volksontwikkeling, maatschappelijke vooruitgang, vrije opinie en volledige ontplooiing in 

een open en vanzelfsprekende Vlaanderen” ontvouwde.213 De nadruk kwam duidelijk op het 

Vlaamse element te liggen dat het gemeenschappelijke huis moest worden voor alle Vlamingen, 

ongeacht hun politieke achtergronden. Er was dus sprake van een verwijdering van de visie op 

Vlaanderen en katholicisme van Gezelle. Deze stond duidelijk nog onder invloed van de 

katholieke vrijheidsdefinitie die in 1830 gegeven was. De vrijheid voor het Vlaamse volk om 

zichzelf te zijn – Vlaamssprekend én katholiek – was voor Gezelle de toetssteen om de effectieve 

toepassing van de grondwettelijke vrijheden te beoordelen. Vanaf Verriest gaf het taalelement de 

doorslag en deden pluralistische opvattingen hun intrede in de katholieke visie op de Vlaamse 
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samenleving. Door de optie van een samenwerking met andersdenkenden in naam van de 

“algehele herwording van Vlaanderen”214 voer Verriest in het kielzog van David, die ondanks 

onderlinge verschillen in de ‘spellingoorlog’ aan de kant van Jan Frans Willems had gevochten. 

Gezelle bleef in dit opzicht trouwer aan de religieuze visie van een Behaegel die taal als onderdeel 

van een door en door katholieke cultuur zag eerder dan als autonoom cultureel feit.  

In Verriests ideaal van maatschappelijke vooruitgang school ook een sociaal programma dat 

culturele maar ook en vooral materiële volksverheffing centraal stelde en haaks stond op de 

statische maatschappelijke visie van een Gezelle. Deze dynamische houding van Verriest werd 

hem niet altijd in dank afgenomen. Na de Grote Stooringhe van 1875, het protest van de 

Roeselaerse leerlingen die meer ruimte voor het Vlaams in het kleinseminarie eisten, werd hij 

door superior Henri Delbar als hoofdschuldige aangewezen. Faict besloot dan ook in 1877 hem 

over te plaatsen naar een zusterkloosters. Maar het studentikoze oproer was ook en vooral een 

spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Verriest was in de loop der jaren 

uitgegroeid tot animator van het culturele leven van het kleinseminarie, waar hij eerst poësis en 

later retorica doceerde en tegelijk aan het hoofd van de lokale Société littéraire en Lettergilde 

stond.215 In deze hoedanigheden voerde hij innovatieve onderwijsopvattingen in. Hij toonde zich 

wars van traditioneel classicistische literatuur- en onderwijsvormen. De bewondering voor 

Gezelles gedichten, die bij hem veel sterker leefde dan bij Faict en Delbar, bleef zijn hele leven 

lang onaangetast. In de verzen van de Meester zag hij de levenskracht die hij ook in de jongere 

generatie probeerde aan te wakkeren. Een kracht die hij uitgerekend niet aantrof in de productie 

van ‘gevestigde’ (en classicistische) katholieke dichters als Lodewijk de Koninck, die daarentegen 

de lieveling van bisschop en superior was.216 In dit opzicht is Verriest een overgangsfiguur 

geweest tussen de generatie van Gezelle en de jongeren van de periode rond het fin-de-siècle. Hij 

gaf zijn voorkeur aan een romantisch gekleurd onderwijs dat “het vrijmaken van geestelijke 

energie” in de leerlingen als hoofdtaak had en het pad vereffende naar de esthetiek van de 

kunstenaarsautonomie en van l’art pour l’art.217 

Verriests bekendste leerling en Paul Thijms bekendste student, Albrecht Rodenbach, stond 

duidelijk onder invloed van zijn Roeselaerse meester en volgde met grote belangstelling de 

colleges van de Amsterdammer. In Rodenbachs inspanningen om een algemeen 

studentenverbond uit de grond te stampen vormden een duidelijke voortzetting van Verriests 

oproep een Vlaamse cultuur over ideologische grenzen heen vorm te geven en tevens van diens 

hoop dat de jonge generatie de motor achter die ‘herwording’ zou worden: “[…] geen Vlaamsch 

en katholiek-zijn, geen Vlaamsch-zijn om reden van het katholiek-zijn. Maar iets grooter en wijder, 

de kamp om Vlaanderen te doen herworden.”218 Het katholicisme was natuurlijk niet irrelevant 

geworden. De keuze in Leuven te gaan studeren en zich te engageren in Met tijd en vlijt bewijzen 

het maar al te goed. Maar het christelijke ideaal moest de Vlaamse nationale emancipatie gaan 

versterken en deze niet ondergeschikt maken aan een louter confessioneel programma. Deze 

opvattingen trof Rodenbach ook bij Paul Thijm aan. Thijms invloed op Rodenbach is 

voornamelijk in zijn literaire opvattingen waar te nemen, in het bijzonder in de keuze van een 
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middeleeuws onderwerp voor wat achteraf het hoogtepunt van Rodenbachs (korte) literaire 

carrière bleek, het drama in verzen Gudrun, waar de auteur het nationale en het liefdeselement met 

elkaar vervlocht. In de overtuiging dat de Nederlandse literatuur haar oorsprong in de tijden van 

Karel de Grote had gekend, eerder dus dan de toen zo oorspronkelijk geachte Maerlant, had Paul 

Thijm de ‘heldendichten’ Nevelingenlied en Gudrunlied geprezen. Vooral dit laatste epos definieerde 

hij de “Nederlandsch, Belgisch, ja, West-Vlaamsch” Ilias en Odyssee.219 

Deze intellectuele invloeden zijn ook op Rodenbachs opvattingen over het Nederlands niet 

zonder effect. Juist in de Voorrede van Gudrun schreef hij het volgende: 

“Sinds drij eeuwen is Noordnederland van Zuidnederland gescheid en ontwikkelt het op 

zijn eigen. Sommige menschen besluiten daar zeer geern uit dat Noord- en Zuidnederland 

twee gansch verschillige volkeren geworden zijn in wezen en werkzaamheid en tot in der 

tale toe. Wij en gelooven er niets van. Wel is waar moeten wij bekennen dat onze 

gemeenschap met Holland, onder andere op het gebied van kunst en kunde, betrekkelik 

gering is, hetgene zeer te betreuren is. Doch redens daarvan en zijn niet moeilik om vinden, 

al ging men slechts de kluchtige wijze na waarop sommige onzer mannen in den tijd de 

‘verbroedering’ ondernamen. Nu, dat en doet hier niets ter zake. 

Voor wat Zuidnederland betreft, of vlaamsch Belgie, zoo men wilt, sinds eeuwen is er het 

fransch binnengedrongen, en dat zoo gestadiglik, en langs zooveel monden, en zoodanig 

door alle slach van omstandigheden begunstigd, dat wij in der waarheid een taai volk mogen 

heeten, om zoolang dien gedurigen invloed genoeg wederstaan te hebben, dat wij toch nog 

iets, hoe gering het ook weze, bewaard hebben van onze tale en eigenschap.”220 

Het Frans bleef als enige vijand van “vlaamsch België” over. Van een antibelgische houding was 

er geen sprake. Die zou pas in de twintigste eeuw tot stand komen. En de samenwerking met 

‘Holland’ moest grotendeels nog vorm krijgen en veronderstelde hoe dan ook “eene keuring in de 

volkstale”.221 Maar dat die moest komen en intensief moest zijn en bovendien dat het Frans een 

veel groter gevaar vormde dan het ‘Hollands’, stond buiten kijf. Alweer kleine verschuivingen, 

nuances, maar genoeg – ze vloeiden toch uit de pen van een West-Vlaming – om definitief een 

punt te zetten achter de lange geschiedenis van het zogenaamde Vlaamse ‘particularisme’. Het 

gebruik van het woord ‘Diets’ getuigt dit misschien het doeltreffendst. Rodenbach gebruikte het 

zelden. Maar reeds eind jaren 1870 had hij vermeld dat met Vlaanderen “bedoelen wij geenszins 

West- en Oostvlaanderen alleen, maar gansch het Dietsche land; het eigenlijke Vlaanderen, 

Antwerpen, Braband en het tot nu toe achterblijvende Limburg.”222 Niet alleen pleitte hij hiermee 

voor een ‘algemeen Vlaams’ front dat de regionale verschillen weliswaar in acht moest nemen 

maar tegelijk een overkoepelende functie moest vervullen. Het woord ‘Diets’ kreeg er ook een 

andere invulling dan bij Gezelle. Het was geen algemene benaming voor de taal van de 

Nederlanden meer, maar het sloeg nu op het ‘algemeen Vlaamse’ cultuurleven waaraan 
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Rodenbach vorm probeerde te geven en dat op gelijkheidsvoet een “gemeenschap met Holland” 

aan kon gaan.223 

*** 

De zogenaamde ‘tweede generatie particularisten’ was een product van de lexical turn die de 

discussies in de jaren 1850 ondergingen. Het ging om een beweging die de promotie van het 

West-Vlaams combineerde met een duidelijk ultramontaans programma waarin de verdediging 

van de volkstaal onlosmakelijk verbonden was met de verdediging van het katholicisme in reactie 

op het onder liberalen groeiende antiklerikalisme. In tegenstelling tot de ‘eerste generatie 

particularisten’, die van de spellingoorlog, koesterden de nieuwe West-Vlaamse ‘taalminaars’ een 

wat minder besloten beeld van het Vlaams. Ze pleitten niet voor een aparte Vlaamse taal die een 

barrière vormde tegen het noordelijke protestantisme. Ze wilden eerder dat de specificiteit van de 

Vlaamse dialecten als waardevol onderdeel van het Nederlands erkend en aanvaard werd. De 

priester-dichter Guido Gezelle was de meest prominente vertegenwoordiger van deze 

denkrichting. 

Over het algemeen vormden de culturele grenzen van Gezelle een ‘variabele geometrie’ 

met West-Vlaanderen als kern en de rest van de Nederlanden als breder kader waarop de invloed 

van het West-Vlaams, in wisselwerking met de andere dialecten, zich moest spreiden. Aandacht 

was er echter ook voor de andere Germaanse streken, Friesland, Scandinavië en Engeland in het 

bijzonder. Het ging enerzijds om een onderzoeksgebied waarin de geschiedenis van de 

Germaanse talen en in het bijzonder van het Diets gereconstrueerd kon worden en anderzijds om 

zendingslanden waarnaar in West-Vlaanderen opgeleide missionarissen uitgestuurd werden. 

Minder systematisch maar zeker niet minder oprecht was daarentegen de aandacht voor onder 

meer Provence, Catalonië of Bretagne. In die streken zag Gezelle dezelfde strijd aan de gang 

tegen de hegemonie van ‘officiële talen’, maar tot een breder programma, bijvoorbeeld ter 

verdediging van ‘kleine vaderlanden’, kwam het niet. Zijn aandachtsgebied bleef grotendeels 

binnen de grenzen van de Nederlanden. 

Gezelles visie was niet zonder schaduwen of tegenstrijdigheden. De Dietse koine waarvan 

hij droomde moest uit de samensmelting van de verscheidene Nederlandse dialecten ontstaan om 

enige hegemonie van het Hollands te voorkomen. De positie van het West-Vlaams was in dit 

kader nogal problematisch. Gezelle schreef er officieel geen voorrangsstatus aan toe. Toch bezat 

zijn streektaal voor hem een sterk historisch prestige en moest het uitgangspunt worden voor het 
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gemeenschappelijke Diets. Van taaluniformering tot een algemeen Nederlands (of algemeen 

Vlaams) wilde hij niets weten. Gezelle heeft zich echter nooit uitgelaten over de manier waarop 

het Diets concreet koine moest worden. Evenmin heeft hij ooit duidelijk gemaakt hoe de Dietse 

koine in de praktijk, in de sociale omgang tussen Nederlandstaligen, moest functioneren. Ten 

slotte, Gezelle nam het woord ‘volkstaal’ graag in de mond. Met de verwijzing naar het ‘volk’ had 

Gezelle niet alleen het volk van de Nederlandstaligen in gedachte, maar specifiek het volk als 

lagere klasse van de samenleving, die voornamelijk op het platteland te vinden was. Bij dat ‘volk’ 

was de continuïteit van taal, cultuur en tradities en de contact met de natuur eeuwenlang bewaard 

gebleven. Dit idyllische, statische beeld van het ‘volk’ was helemaal niet emancipatorisch van 

aard. Gezelles verering van het ‘volk’ combineerde hij niet met het idee van een intellectuele elite 

die het volk moest verheffen. Toch heeft hij als leraar in Roeselare en Brugge aan het ontstaan 

van die elite wel degelijk bijgedragen. Moeilijk te plaatsen is dus zijn negatieve houding tegen de 

eerste uitingen van flamingantisme onder zijn (oud) leerlingen zowel in West-Vlaanderen als in 

Leuven. Onder invloed van Hugo Verriest ontwikkelde deze jonge generatie in elk geval een 

esthetisch programma dat gebaseerd was op de idee van de kunstenaarsautonomie en gekoppeld 

werd aan volksemancipatorische bedoelingen en aan pogingen tot samenwerking met 

andersdenkenden in naam van de gezamenlijke Vlaamse strijd. Doelen, kortom, die een 

waardeverschuiving veronderstelden en maar moeilijk te rijmen waren met Gezelles denkkader 

waarin taal nog deel uitmaakte van een breder religieus programma. 

Het verbaast dus niet dat Gezelles gedachten rond taal en cultuur in de Nederlanden niet 

altijd even positief werden ontvangen. Bij de noorderburen raakte Gezelle weinig verder dan de 

waardering van medekatholieken J.A. Alberdingk Thijm en Brouwers. In het Zuiden kon hij in 

West-Vlaanderen op een breed netwerk, vooral van priester-leraars, rekenen die zich eveneens 

zorgen maakten op de gevreesde Hollandse hegemonie. Dit was niet zonder onbedoelde 

gevolgen. Het Brugse Gilde van Sint-Luitgaarde was een duidelijke poging om het particularisme 

te organiseren en enigszins van een gestructureerd programma te voorzien. Het project lokte heel 

wat negatieve reacties in Vlaanderen uit. Gezelle zelf vond dat het Gilde de taal wilde maken in 

plaats van haar eigen koers te laten varen. Buiten West-Vlaanderen groeide daarentegen de 

perceptie dat West-Vlaanderen zich taalkundig wilde afscheiden van de rest van de Nederlanden. 

Het Gilde was echter een kort leven beschoren. Zijn activiteiten waren vanaf 1875 

overschaduwd door die van het Davidsfonds, dat in korte tijd afdelingen wist te openen in alle 

Vlaamse provincies. Het idee van één organisatie voor katholiek Vlaanderen veronderstelde ook 

een culturele Vlaamse eenheid binnen het bredere kader van de culturele samenwerking met 

Nederland. De universiteit in Leuven, met Nederlandse docenten als Pieter Willems en Paul 

Alberdingk Thijm, de in 1886 opgerichte Vlaamse Academie, waarin Gezelle gedeeltelijk 

geïsoleerd kwam te staan, en de tijdschriften rond het Davidsfonds – De Vlaamse Wacht, Het 

Belfort en de inmiddels naar België verhuisde Dietsche Warande – werden de verspreidingscentra 

van een ‘algemeen’ Vlaams cultureel leven, waarin ook lokalistische opvattingen ingekapseld 

konden worden. Aan de basis van deze idee van Vlaanderen lag de overtuiging dat nauwere 

samenwerkingsverbanden met Nederland noodzakelijk waren, maar wel met behoud van een 

algemeen-Vlaamse specificiteit in de taal, de letteren en de geschiedenis. 
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V 

Ces divisions d’autrefois 
Het Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas  

en de neogotiek in de Lage Landen 

 
De oorspronkelijke kracht van het verleden: mediëvistiek en mediëvalisme 

De talloze blijken van belangstelling voor de middeleeuwse geschiedenis, kunst en literatuur van 

de kant van katholieken in Nederland en Vlaanderen stonden niet op zichzelf. Ze maakten deel 

uit van een brede trend die in het negentiende-eeuwse culturele leven in heel Europa een 

herwaardering van de middeleeuwen stimuleerde. Deze tendens is in de Engelstalige literatuur 

met de term medievalism aangeduid. In het Nederlands heeft men wel eens – hoewel het woord 

minder ingeburgerd is – mediëvalisme gebruikt, te definiëren als “de belangstelling voor en 

bestudering van alles wat tot de Middeleeuwen behoort”.1 De aandacht voor de middeleeuwen 

was reeds in de achttiende eeuw aan een opmars begonnen toen de esthetische waarden van het 

classicisme steeds nadrukkelijker in twijfel werden getrokken. Het ging toen echter niet veel 

verder dan een “speelse interesse” voor verhalen vol met “kuise jonkvrouwen en wellustige 

monniken”.2 Ook het gebruik van middeleeuwse elementen in de architectuur bleef beperkt tot 

afzonderlijke gevallen, zoals het bekende Strawberry Hill, Londense residentie van de Engelse 

schrijver Horace Walpole, die veelal eigenwijze projecten waren onder invloed van een zeer 

persoonlijke smaak. Het was vooral in het kielzog van de romantiek dat de aandacht voor de 

middeleeuwen een ander karakter kreeg. “It is gone! The age of chivalry is gone. That of sophisters, 

economists, and calculators has succeeded; and the glory of Europe is extinguished forever”, zo liet de 

conservatieve Engelse auteur Edmund Burke zich uit in 1790.3 De middeleeuwen werden het 

object van de aanbidding van een hele generatie schrijvers en kunstenaars die in het aevum medium 

een gouden tijdperk zagen van “eenvoud, ongedwongenheid en originaliteit, een alternatief voor 

de tirannie van het classicisme”4, maar ook van het moderne utilitaristische denken. De 

romantische “obsessieve geboeidheid door verre oorsprongen, door de ‘prehistorie’ in de 

letterlijke zin van het woord” vond in het middeleeuwse verleden een veelbelovend domein dat 

tot dan toe nauwelijks verkend was.5  

Het ‘nostalgische’ romantische mediëvalisme is voornamelijk kenmerkend geweest voor 

de eerste decennia van de negentiende eeuw. Vanaf 1820 verdween het terugverlangen naar 

oorspronkelijkheid weliswaar niet, maar liet toenemende ruimte vrij voor een proces van 

                                                         
1 A.P.J. Miltenburg, ‘Een droom van ordening: mediëvistiek en mediëvalisme in de negentiende eeuw’, in: R.E.V. 

Stuip, en C. Vellekoop (red.), De middeleeuwen in de negentiende eeuw (Hilversum 1996) 8; het woord valt incidenteel ook 

in Raedts, De ontdekking, op.cit., bijvoorbeeld op 79; Van Kesteren, Het verlangen, op.cit., 31 geeft daarentegen zijn 

voorkeur aan de vorm ‘mediëvisme’. 
2 Raedts, De ontdekking, op.cit., 70. 
3 Citaat ontleend aan Miltenburg, ‘Een droom van ordening’, op.cit., 19. 
4 Raedts, De ontdekking, op.cit., 79 
5 P.P.M. Blaas, ‘De verjongende barbaren. Enkele historische ficties van de Romantiek’, in: Tollebeek et al. (red.), 

Romantiek en historische cultuur (Groningen 1996) 49. 
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systematisering en verwetenschappelijking. De ‘mediëvistiek’ als moderne onderzoeksdiscipline 

kreeg toen gestalte. De studie van het verleden werd steeds vaker ingezet om vergelijkingen te 

trekken tussen toen en nu en alzo de eigentijdse problemen in historisch perspectief te 

analyseren.6 De middeleeuwen kregen de status van beginpunt van de moderne geschiedenis, van 

oorsprong van nationale saamhorigheidsgevoelens bij de Europese volkeren en tevens van 

culturele vereniging van (West-)Europa onder invloed van het gemeenschappelijke christelijke 

geloof. Er ontstond zodoende ruimte voor het ontwikkelen van uiteenlopende visies op het 

verleden waarin zowel verschillen – nationale al dan niet religieuze – als gelijkenissen – de 

gemeenschappelijke christelijke basis – benadrukt en op het heden geprojecteerd werden. 

Ook in de Nederlanden kreeg de herontdekking van de middeleeuwen, net als in de 

omringende landen, een nationalistische ondertoon. Met hun uitgaven van oude literaire werken 

meenden Jan Frans Willems in Vlaanderen en Willem J.A. Jonckbloet in Nederland hun lezers 

een spiegel voor te houden. Dat deden ze niet alleen uit puur wetenschappelijke belangstelling 

voor het verleden. De hoop op een herrijzenis van het nationale bewustzijn in de Vlaams-

Belgische respectievelijk Nederlandse samenleving speelde een even belangrijke rol in hun 

engagement. Miltenburg heeft terecht verwezen naar de onderlinge verwevenheid van 

‘mediëvistiek’ als geleerdenbezigheid en ‘mediëvalisme’ als cultureel fenomeen waarin “politieke, 

maatschappelijke, godsdienstige of esthetische elementen” centraal stonden.7 Raedts heeft op zijn 

beurt de verschuiving benadrukt die zich in de geschiedschrijving voltrok. Deze betrof niet meer 

“de woorden en daden van vorsten en staten”, maar evolueerde tot “de kroniek van de 

lotgevallen van het volk” als gemeenschap8 – voornamelijk taalgemeenschap, naar Herders 

opvattingen.9 In dit kader werden de middeleeuwen als het moment geïdentificeerd waarop het 

‘nationale karakter’ van de afzonderlijke volkeren voor het eerst tot uiting was gekomen. Juist die 

geest moest opnieuw in leven worden geroepen. Het gebruik van middeleeuwse onderwerpen 

voor ‘vermakende’ historische literatuur als Van Lenneps De roos van Dekama en Consciences De 

Leeuw van Vlaanderen dient eerder in de categorie ‘mediëvalisme’ geplaatst te worden maar was 

overigens ontsproten aan dezelfde interesse voor het verleden die ook in meer geleerde werken 

aan te treffen was. Terwijl men in Vlaanderen vooral de lof zong van de middeleeuwse steden 

met hun handelsbloei en hun politieke autonomie, groeide in Nederland de herinnering aan de 

graven van Holland – men denke maar aan Bilderdijks Floris V – tot ideaal van verloren nationale 

grootheid. 

In tegenstelling tot Vlaanderen en andere Europese landen bleek het appèl op het 

middeleeuwse verleden in Nederland nochtans minder krachtig en succesvol. Sinds de Franse 

bezetting had de Nederlandse cultuur een identitair discours ontwikkeld waarmee de Gouden 

Eeuw geïdentificeerd werd als periode van handelsexpansie, tolerantie en culturele hoogtepunten. 

In deze constellatie kregen de middeleeuwen al gauw de rol van tegenbeeld. Nederland bestond 

toen nog uit een mengsel van losse gebieden, er was geen sprake van politieke eenheid. Ook 

vanuit cultureel standpunt staken de Nederlandse literatuur en kunst uit die eeuwen bleekjes af bij 

de meesterwerken van de zeventiende eeuw. Vrijheid en tolerantie, ten slotte, konden vóór 

                                                         
6 Miltenburg, ‘Een droom van ordening’, op.cit., 22. 
7 id., ‘Contrasten en varianten. Mediëvalisme en mediëvistiek in enkele Europese landen’, in: Stuip, en Vellekoop, De 

middeleeuwen, op.cit., 52. 
8 Raedts, De ontdekking, op.cit., 171. 
9 Leerssen, Nationaal denken, op.cit., 58-60. 
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Luther maar moeilijk aangetroffen worden. De middeleeuwen kregen de rol toebedeeld van 

donker én katholiek tijdperk waar weinig voorbeeldigs te vinden viel. 

In België lag de situatie anders. Willems had er bijvoorbeeld erkend dat de middeleeuwse 

teksten tevens het product waren van de sterk religieuze gevoelens die de middeleeuwse 

maatschappij bezielden. In de fase van het unionisme was er over het algemeen geen sprake van 

uitgesproken antikatholicisme. Zo konden Maerlant en Ruusbroec probleemloos worden 

verheven tot begin- en meteen ook hoogtepunten van de Nederlandse literatuur. Hoe het beeld 

van de van oorsprong katholieke Nederlanden in het Nederlandse respectievelijk Vlaamse debat 

besproken en bevochten werd, onder meer door Thijm of David, is al duidelijk gemaakt. Het 

levert het zoveelste bewijs van de in de literatuur veelvuldig aangeduide ‘plooibaarheid’ van de 

middeleeuwen die voor het karretje van evengoed democraten of liberalen als conservatieven of 

ultramontanen gespannen konden worden.10 

 

De katholieke neogotiek: een schetsmatige inleiding 

De katholieke herontdekking van de middeleeuwen was reeds door de Franse traditionalisten 

aangevangen. Hoewel de studie van de middeleeuwse kerkvaderen uiteraard nooit gestaakt was, 

droeg de Franse Revolutie fors bij aan het ontstaan van een specifiek katholiek mediëvalisme dat 

de grenzen van theologische kringen overschreed. De Maistre en nog sterker Lamennais – zowel 

in zijn jonge traditionalistische als in zijn latere ‘liberaal-katholieke’ fase - namen in het tijdperk 

voor de Reformatie het bestaan waar van een “zichtbare”, “onveranderlijke’ geloofsgemeenschap, 

die “door de algemene erkenning van het pauselijk gezag niet gefundeerd was op de macht van 

het geweld maar op de macht van het recht.”11 Het succes in heel Europa van deze opvattingen is 

mede verantwoordelijk voor het feit dat ‘ultramontaan’ in de loop van de negentiende eeuw zo 

goed als synoniem werd met ‘katholiek’ tout court. De invloed van deze ultramontaanse stroming 

kan ook voor het katholicisme in de Nederlanden maar moeilijk worden overschat. De bijdrage 

van katholiek geloof en religieuze inspiratie tot het ontstaan van de Nederlandstalige cultuur 

werden er dan ook met kracht benadrukt. Minder centraal voor dit werk, maar volledigheidshalve 

wel vermeldenswaardig is het programma van liturgische uniformisering van de Franse monnik 

Prosper L.P. Guéranger dat de invoering van de Romeinse liturgie in alle Franse en vervolgens 

Europese diocesen als doel had. Die liturgie stond namelijk symbool voor de continuïteit van de 

Kerk en was de enige bestaande traditie die zogezegd vrij van ketterse – maar ook gallicaanse – 

invloeden was gebleven. Onder invloed van romantische en tevens ultramontaanse denkbeelden 

propageerde Guéranger zijn programma in de overtuiging dat rituelen en symbolen een essentiële 

groepsvormende functie hadden. Eén liturgie betekende één katholiek volk. En één Romeinse 

liturgie betekende dan ook één Kerk onder de zichtbare leiding van de paus.12 De al met al tot 

intellectuele kringen beperkte heropleving van het gregoriaanse gezang en de eveneens maar 

beperkt toegpaste opvattingen van Thijm en Cuypers over het belang van de oostelijke oriëntatie 

van kerkgebouwen, met het altaar symbolisch wijzend naar de rijzende zon, zijn evenzeer 

voorbeelden van dezelfde tendens tot uniformering naar middeleeuws model. 

 Het Gothic Revival, de herontdekking van de gotische bouwkunst, die al gauw 

geïdentificeerd werd als het hoogtepunt van de middeleeuwse architectuur, vormt een uitstekend 
                                                         
10 Raedts, De ontdekking, op.cit., 173. 
11 ibid., 287. 
12 ibid., 292-294 
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studiegeval om de evolutie van mediëvalisme en mediëvistiek te benaderen.13 Dit Revival werd 

namelijk ingezet voor dezelfde uiteenlopende doeleinden en maakte een soortgelijke ontwikkeling 

door. De herinnering aan het glorieus vaderlands verleden, de wens een bouwstijl vorm te geven 

die typerend zou zijn voor de moderne tijden en de wil een gemeenschappelijk 

saamhorigheidsgevoel in te blazen in een steeds meer individualistische samenleving raakten met 

elkaar vervlochten in de debatten rond middeleeuwse stijl- en bouwelementen. Twee aspecten 

dienen in dit opzicht te worden onderscheiden, ook al vloeiden ze vaak in elkaar over en valt een 

grens nauwelijks te trekken. De neogotiek als bredere intellectuele stroming ontstond in eerste 

instantie in intellectuele kringen als bewondering voor oude gotische gebouwen en telde onder 

haar aanhangers geleerden die bezorgd waren over de gebrekkige toestand van de 

monumentenzorg in eigen land. Ze pleitten voor een wetenschappelijke aanpak van de bestaande 

monumenten en voor restauratiepraktijken die de historische waarde en oorspronkelijke functie 

van de gebouwen in acht namen. Parallel kwam ook een zogezegd ‘rationele’ neogotiek tot bloei, 

onder meer onder impuls van de Fransman Eugène E. Viollet-le-Duc, die vanaf de jaren 1840 

bekendheid verwierf met enkele spraakmakende en vaak jarenlang durende restauraties, in het 

bijzonder die van de Sainte-Chapelle en van de kathedraal van Notre-Dame, beide op het Parijse 

Île de la Cité. Viollet-le-Duc stelde de scrupuleuze studie van esthetische en technische elementen 

van de middeleeuwse architectuur centraal als conditio sine qua non voor effectieve 

restauratiepraktijken. Tegelijkertijd schroomde hij er evenmin van terug om elementen toe te 

voegen die in zijn ideaalbeeld van gotische gebouwen pasten, maar historisch gezien niet altijd 

even goed te rechtvaardigen waren.14 De Maeyer heeft in dit verband van een academische 

“religious or church revival” gesproken die meestal religieuze onderwerpen en gebouwen als 

studieobject had maar niet ingekapseld werd in uitgebreide programma’s van maatschappelijke 

hervorming en christelijk engagement.15 

Maar de herontdekking van de gotiek leidde tegelijkertijd tot een neogotische stroming 

van architecten en kunsthistorici die stijl- en bouwprincipes uit middeleeuwse gebouwen wilden 

destilleren om deze vervolgens toe te passen op nieuwe ontwerpen. De neogotiek kende dan ook 

een ‘archeologische’ en tevens ook een ‘performatieve’ kant waarin de zoektocht naar historische 

kennis van de opeenvolgende stadia van de middeleeuwse kunsten en de drang deze in te zetten 

in de eigentijdse maatschappelijke, politieke en esthetische polemieken onlosmakelijk met elkaar 

verbonden raakten. Als voorbeelden van de manier waarop de neogotiek in dienst werd gesteld 

van een “socially- and corporatively-oriented Catholicism”16 kunnen hier de Engelsman Augustus W.N. 

Pugin en de Fransman Alphonse Didron Ainé worden genoemd. De eerste combineerde zijn 

persoonlijk geloof – hij bekeerde zich in 1834 van het anglicanisme tot het katholicisme – met de 

herwaardering van de middeleeuwen als tijdperk waarin de religieuze bezieling van de 

maatschappij onder meer uiting had gevonden in kunst en architectuur.17 Didron incorporeerde 

ultramontaanse opvattingen in zijn Iconographie chrétienne en presenteerde de dertiende-eeuwse 

kathedralen niet alleen als meesterwerken van bouwtechnieken, zoals Viollet-le-Duc dat deed, 

                                                         
13 Miltenburg, ‘Een droom van ordening’, op.cit., 23. 
14 De Maeyer, ‘The Neo-Gothic in Belgium: Architecture of a Catholic Society’, in: J. de Maeyer, en L. Verpoest 

(red.), Gothic Revival: Religion, Architecture and Style in Western Europe 1815-1914 (Leuven 1997) 59. 
15 ibid., 34. 
16 ibid. 
17 ibid., 29. 
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maar eveneens als krachtige instrumenten voor “l’instruction du peuple et l’édification des fidèles”.18 Het 

is vooral uit deze ultramontaanse hoek dat de benaming ‘christelijke kunst’ voor de gotiek werd 

ingevoerd. 

De aandacht ging echter niet alleen naar de variaties in de tijd maar ook naar die in de 

ruimte. In reactie op het universalistisch ideaal van het classicisme en de individualistische insteek 

van het eclecticisme, legden de neogotici sterk de nadruk op het streekgebonden karakter van 

stijl- en bouwoplossingen. Deze beschouwden ze doorgaans als ‘natuurlijke’ varianten, als 

spontane uitingen niet alleen van de lokale menselijke gemeenschap maar ook van de natuurlijke 

elementen van een regio – grond, flora, beschikbare materialen. Het idee van de gotiek als 

‘natuurlijke’ architectuur was op zich niet nieuw. Reeds in de achttiende eeuw was de parallel 

getrokken tussen gotische kerken en eikenlanen, een associatie die toen symbool stond voor het 

verlichte ideaal van een vrije, krachtige en ongeremde samenleving met het individu als 

hoeksteen.19 In de negentiende-eeuwse (ultramontaanse) neogotiek werd dat ‘natuurlijk’ karakter 

in andere termen geïnterpreteerd. In tegenstelling tot het revolutionaire ideaal van de 

natuurrechten van de mens kwam de nadruk veeleer op de gemeenschap te liggen, de 

geloofsgemeenschap van de Kerk in het bijzonder. In deze katholieke visie weerspiegelde het 

‘natuurlijke’ van de gotiek de door God geschapen wereldorde, die na de breuken van 

Hervorming en Revolutie naar haar middeleeuws evenwicht teruggeleid moest worden. In deze 

organicistische wereldvisie kwamen het algemene ideaal van herkerstening van de Europese 

samenleving en de nadruk op lokale bouwtradities en –materialen ongestoord samen. 

Het proces van toe-eigening van de gotiek door het ultramontanisme – dat soortgelijke 

toe-eigeningsprocessen door andere groeperingen, zoals gezegd, niet uitsloot – kwam na 1850 in 

een stroomversnelling. De revolutionaire golf die in 1848 door Europa trok en de groeiende 

levensbeschouwelijke polarisering, die steeds meer de gedaante van Kulturkämpfe kreeg20, zorgden 

ervoor dat “het middeleeuws verleden meer en meer het eigendom [werd] van hen die in verzet 

kwamen tegen […] de moderne samenleving en die terug wilden naar vormen van gemeenschap 

die nu voorgoed verloren dreigden te gaan.”21 Het bouwproject van de Keulse Dom, dat in de 

dertiende eeuw was aangevangen en onder leiding van de architect August Reichensperger in 

1880 afgerond zou worden, kan als voorbeeld gelden van deze evolutie. Het oorspronkelijk 

afbouwplan was bedoeld om het toen nog te verenigen Duitsland een nationaal symbool te 

geven. De toenemende spanningen tussen de Pruisische regering en de katholieke hiërarchieën in 

het Rijnland brachten de algemeen-nationale betekenis van het project al gauw in het gedrang. De 

Dom en de rijkdom van zijn gotische architectuur groeiden dan ook uit, in het teken van 

Reichenspergers leus “Religion, Vaterland, Kunst”, tot symbool van het katholieke Reveil en de 

kracht van de Kerk tegen al haar vijanden – protestanten, liberalen, vrijmetselaars en socialisten.  

De Nederlanden lagen precies in het hart van de neogotische driehoek gevormd als het 

ware door Viollet-le-Duc, Pugin en Reichensperger. De kunsthistorische debatten in Nederland 

en België raakten dan ook onvermijdelijk beïnvloed door de verschillende opvattingen over 

                                                         
18 A.N. Didron, Iconographie chrétienne: Histoire de Dieu (Parijs 1863) ii. 
19 Van Leeuwen, ‘Tot sieraad der omgeving. Het kerkelijk bouwbedrijf van 1795 tot 1913’, in: J.C.Th.M. van 

Laarhoven, Naar gothieken kunstzin. Kerkelijke kunst en cultuur in Noord-Brabant in de negentiende eeuw (’s-Hertogenbosch 

1979) 33. 
20 Vgl. Ch. Clark, en W. Kaiser, Culture wars: secular-Catholic conflict in nineteenth-century Europe (Cambridge 2003). 
21 Raedts, De ontdekking, op.cit., 226. 
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architectuur en maatschappelijke hervorming die uit de omringende landen doorsijpelden. Dit 

gebeurde uiteraard niet alleen vanwege de geografische nabijheid. In de negentiende eeuw 

ondergingen ook België en Nederland soortgelijke processen van sociale, politieke en culturele 

polarisering die resulteerden in een georganiseerde katholieke reactie van schrijvers en 

kunstenaars op zoek naar op geloof gefundeerde uitdrukkingsvormen. Ook de neogotiek 

onderging eenzelfde proces van ideologisering en groeide in snel tempo uit tot een instrument ter 

evangelisatie van de samenleving. Voor andere, tegengestelde interpretaties van het verleden bleef 

geen ruimte over. In dit verband hebben Jan de Maeyer en Luc Verpoest de ultramontaanse 

neogotiek als ideologisch “intransigent[e]” variant van de oorspronkelijk academische neogotiek 

getypeerd.22 

Interessant is dan ook dat in de jaren 1860 een katholiek forum opgericht werd – het 

Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas - waarin Belgische, Nederlandse en Rijnlandse architecten, 

oudheidkundigen en kunsthistorici bijeenkwamen om de middeleeuwse kunst en architectuur te 

bestuderen en met eigen ogen te bezichtigen. Dat dit forum een sterk grensoverschrijdend 

potentieel bezat is evident. De vraag is echter of de initiatiefnemers er zelf ook van overtuigd 

waren dat de Nederlanden vanuit artistiek en architecturaal oogpunt een homogeen karakter 

hadden getoond. En of ze ernaar streefden diezelfde eenheid opnieuw tot stand te brengen. Het 

is boven al vermeld dat de neogotiek het product was van het idee dat kunst een performatieve 

kracht bezat, de kracht om sociale verandering tot stand te brengen. Kunst als voorloper van een 

nieuwe wereld eerder dan als loutere afspiegeling van bepaalde maatschappelijke 

omstandigheden. En dat de katholieke neogotici een herkerstening van de negentiende-eeuwse 

maatschappij voorstonden is eveneens reeds gezegd. De vraag naar de architecturale opvattingen 

van het Gilde is dus tegelijkertijd een vraag naar het maatschappelijke programma van haar leden. 

Schuilde achter hun gemeenschappelijke interesse voor de middeleeuwen ook eenzelfde 

(katholiek) toekomstbeeld voor de moderne samenleving? 

 

Neogotiek in de Lage Landen: het grensoverschrijdende potentieel van een Gilde 

De oprichting van het Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas 

Het Gilde de Saint Thomas et Saint Luc werd in 1863 opgericht in het kielzog van het succes van de 

Assemblée van de Belgische katholieken van Mechelen in datzelfde jaar. Hoewel het om een 

bijeenkomst ging waarop het liberaal-katholicisme de boventoon voerde, was de Assemblée van 

1863 een teken van zich uitbreidende processen van mobilisering en socialisering “dans le monde de 

la science, du commerce, du travail, de l’industrie, de l’économie politique et sociale”23 – in alle sectoren van het 

openbare leven - die ook bij meer conservatieve ultramontanen waar te nemen was. Volgens de 

intentie van de oprichters van het Gilde zouden de leden jaarlijks samenkomen om de ‘christelijke 

kunst’ te bestuderen en te promoten. In het begin was de belangstelling op de middeleeuwse 

kunst in bredere zin gericht, een oriëntering die verpersoonlijkt werd door de eerste voorzitter, 

kanunnik en oudheidkundige Charles Voisin. Maar met de tijd was het de gotiek die tot hét 

studieobject van het Gilde uitgroeide, een evolutie waar de opvolger van Voisin, de baron Jean 

                                                         
22 De Maeyer, en Verpoest, ‘Introduction’, in id. (red.), Gothic Revival, op.cit., 14. 
23 Citaat van Mgr. Mermillod, ontleend aan Lamberts, ‘Catholic Congresses as Amplifiers of International Catholic 

Opinion’, in: Viaene (red.), The Papacy and the New World Order (Leuven 2005) 214. 
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Baptiste de Bethune, een voorstander van was.24 Een krachtige formulering van deze visie is in 

een van diens brieven aan J.A. Alberdingk Thijm te vinden: 

 

“J’ai dit sainte cause de l’art du moyen-âge: cette expression je la [vois?] vraiment à la 

lettre : on pourrait la nommer doublement sainte; sainte dans son origine et aussi dans 

son but : l’art chrétien, en effet, ayant Dieu pour sa source [insaisissable?] a pour résultat 

naturel la sanctification de l’artiste et l’édification des autres hommes. Et non seulement il 

contribue directement à la grande cause du salut des âmes, mais encore il ouvre une 

carrière presqu’infinie au génie. […] Par lui l’artiste prie ; il parle, il prèche : il améliore les 

hommes et il rend gloire à Dieu.“25 

 

Uit deze passage komt vooral het religieuze karakter van de neogotiek naar voren. De strijd tegen 

classicisme en eclecticisme en voor de herkerstening van Europa wordt er centraal gesteld. De 

keuze voor het woord ‘gilde’ was in deze context veelzeggend. De neogotische verering van de 

middeleeuwse corporatieve maatschappij ging gepaard met het idee dat kunst en architectuur het 

product waren van de hele samenleving en niet van een enkel individu.26 Het gildesysteem 

veronderstelde een “trapsgewijze opbouw van leerling-gezel-meesterdeken” die de continuïteit in 

de kennis- en ambachtoverdracht tussen de generaties uitdrukte en tegelijkertijd een afspiegeling 

op schaal vormde van het ultramontaans maatschappelijk ideaal van harmonieuze 

klassensamenwerking.27 

Dertig jaar na dato dacht de initiatiefnemer tot oprichting van het Gilde, W.H. James 

Weale, terug aan de moeilijkheden die hij bij aanvang had ondervonden: 

 

“J’ai commencé, il est vrai, à grouper quelques archéologues dans le but de faire revivre 

l’art chrétien; mais bien peu croyaient au succès de l’entreprise; le grand nombre y 

voyaient des difficultés insurmontables; l’éclectisme faillit faire échouer nos efforts.”28 

 

Thijm en Cuypers - die in 1862 met de Engelsman naar Londen afreisden om de International 

Exhibition in het South Kensington Museum te bezoeken en erelid te worden van de (academisch 

neogotische) Ecclesiological Society - maakten waarschijnlijk zelf deel uit van deze groep 

“archéologues” die Weale probeerde te coördineren.29 Maar even belangrijk voor Weale zijn de 

voorbereidende gesprekken geweest die hij met de Luikse kunsthistoricus Jules Helbig uitvoerde. 

Helbig zou die eerste discussies in 1890 op een nogal romantiserende toon memoreren: 

 

                                                         
24 De Maeyer, ‘Pro Arte Christiana. Catholic Art Guilds, Gothic Revival and the Cultural Identity of the Rhine-

Meuse Region’, in: W. Cortjaens et al. (red.), Historism and Cultural Identity in the Rhine-Meuse Region. Leuven: Leuven 

University Press, 2008, 162-163. 
25 [J.B.] Béthune aan Thijm, [dag onleesbaar] juni 1860, in: Archief Thijm, THYM 110; onderstrepingen in het 

origineel. 
26 M.J. Lewis, The Politics of the German Gothic revival. August Reichensperger (New York/Cambridge 1993) 65. 
27 Van Hellenberg Hubar, Arbeid en Bezieling. De esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers 

(Nijmegen 1997) 142. 
28 Bulletin des séances de la Gilde de Saint Thomas en Saint Luc (1893-1894) 6. 
29 Van Biervliet, De brieven, op.cit., 61-63; Van Leeuwen, Pierre Cuypers architect (1827-1921) (Zwolle/Amersfort/Zeist 

2007) 286. 
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“M. James Weale et moi, […], nous causions, un jour, des moyens les plus propres à la 

diffusion des vraies principes de l’art chrétien, et bientôt, nous projections une réunion, 

où prêtres et laïques travailleraient en commun à la défense et à la vulgarisation de la 

cause qui nous était si chère. […] il fallait un homme pour la réaliser. Cet homme, nous le 

connaissions, nous l’aimions tous deux et, dans une même pensée, nous désignions le 

baron Bethune, l’apôtre de l’art chrétien.”30 

 

Of Bethune onmiddellijk zo een centrale rol kreeg is niet helemaal zeker. We zullen zien dat hij in 

korte tijd een grote invloed kon uitoefenen binnen het Gilde en het is niet uit te sluiten dat deze 

hommage van Helbig een goede dosis wijsheid achteraf bevatte. Wel bleek Bethunes bijdrage van 

belang voor de naamgeving van het genootschap. Hij wist ook te voorkomen dat het Gilde 

slechts een van de talloze oudheidkundige en archeologische groeperingen werd zoals er in die 

tijd in alle grote en kleine steden van de Nederlanden werden opgericht: 

 

“Heureusement, grâce aux paroles pleines de conviction et de noblesse de M. le baron 

Béthune, notre cher Président, la place a été emportée d’assaut contre les efforts des 

catholiques-libéraux, si nombreux à cette époque, qui n’approuvaient ni la fondation 

d’une société exclusivement composée de catholiques, ni l’idée d’avoir pour seul but 

l’étude et la propagation de l’art chrétien. 

Sans le discours que prononça, à cette époque, notre cher Président actuel, votre Gilde 

s’intitulait du titre froid d’archéologie nationale et nous ne pouvions saluer en elle la 

glorieuse Gilde de St-Thomas et de St-Luc. Grâce a lui, la Gilde a pris pour but exclusif 

l’étude d’un seul art, l’art chrétien, et c’est ce but qui lui a conservé la vie et lui a assuré le 

succès.”31 

 

Het is eerder al gezegd dat de Mechelse Assemblées van oorsprong liberaal-katholieke initiatieven 

waren geweest. Montalembert en mgr. Dupanloup, de twee kopstukken van het Franse 

liberaalgeorienteerde katholicisme, werden er in 1863 respectievelijk 1864 als eregasten 

ontvangen.32 De woorden van Weale laten duidelijk begrijpen dat de oprichting van het Gilde als 

product kan worden gezien van de ultramontaanse mobilisering die mede in reactie op de 

Mechelse bijeenkomsten op gang kwam. De encycliek Quanta Cura met de bijbehorende Syllabus 

Errorum en de internationale beweging ter verdediging van de Pauselijke Staten kwam kort daarna 

die ultramontaanse stroming versterken en het liberaal-katholicisme in de hoek duwen. 

Het Gilde was bedoeld als gemengd genootschap waar zowel geestelijken als leken 

toegang toe kregen. Ze waren allemaal geselecteerd op basis van hun reputatie op het gebied van 

de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, maar hun aanwezigheid naast elkaar veronderstelde 

ook, naar integralistische maatstaven, de ontkenning van enige totale autonomie van de 

                                                         
30 Bulletin des séances (1898) 2. 
31 Bulletin des séances (1893-1894) 6. 
32 In 1863 hield Montalembert een tweeledige voordracht over “l’Eglise libre dans l’Etat libre” (op 20 augustus) en “la 

liberté des cultes” (op 21 augustus), vgl. Assemblée Générale des Catholiques en Belgique. Première session à Malines, 18-22 août 

1863 (Brussel 1864) I, 168-190, 303-326 ; een jaar later sprak Dupanloup tijdens de derde zitting op 29 augustus over 

“l’istruction et l’éducation chrétienne”, vgl. Assemblée Générale des Catholiques en Belgique. Deuxième session à Malines, 29 août-3 

septembre 1864 (Brussel 1865) I, 93-137. 
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wetenschap - die slechts onder het welwillende oog van de clerus bedreven mocht worden - en 

meer in het algemeen van enige vorm van openheid tot de wereld en samenwerking met 

andersdenkenden. Er werd dan ook nadrukkelijk voor gekozen een exclusief katholieke 

groepering op poten te zetten die op academisch niveau een bijdrage moest leveren aan de 

bredere strijd tegen het liberalisme in de politiek, het liberaal-katholicisme binnen de Kerk en het 

classicisme en het eclecticisme in de kunst. Idealen dus die de Belgische grenzen overschreden en 

duidelijk blijk gaven van internationale ambities. 

De Maeyer heeft opgemerkt dat de oprichting van het Gilde van Sint Thomas en Sint 

Lucas in 1863 een belofte in zich droeg. De initiatiefnemers probeerden een forum te creëren 

waarop architecten, kunsthistorici en oudheidkundigen de handen ineensloegen voor de 

verspreiding van de katholieke neogotiek in de Nederlanden.33 Dit gebeurde niet alleen naar 

aanleiding van interne Belgische gebeurtenissen, maar uiteraard ook onder invloed van 

buitenlandse modellen die de leden van het Gilde ook op de architectuur in de Lage Landen 

wilden toepassen en aan de lokale kenmerken – historische en artistieke tradities, klimaat, 

‘volksaard’ – wilden aanpassen. Kortom, het Gilde beloofde de Nederlanden te laten meedraaien 

in het internationale neogotische circuit. 

Daarnaast veronderstelde het Gilde echter ook een regionaal project. Zoals de participatie 

van Nederlanders als Thijm en Schaepman en van de al genoemde Reichensperger deed 

vermoeden, moest het Gilde een ontmoetingsplek worden waar de ‘christelijke kunst’ in het hele 

gebied van de Lage Landen in haar specifieke kenmerken en varianten bediscussieerd en 

bestudeerd werd. En dat er van een samenwerking tussen Nederlandse en Belgische katholieken 

uit werd gegaan kwam eveneens duidelijk naar voren toen men op de eerste bijeenkomst het 

voornemen uitte alle bisschoppen van België én Nederland persoonlijk uit te nodigen om erelid 

te worden.34 Statutair mocht “tout archevêque, évêque ou recteur d’Université Catholique” het worden, 

maar dat er vooral aan de prelaten uit de Nederlanden werd gedacht zegt veel over het directe 

aandachtsgebied van de leden.35 De keuze voor bepaalde excursiebestemmingen, de ontvangst 

van leden uit specifieke streken en een aantal discussiepunten die in de loop van de jaren 

behandeld werden helpen – aan de hand van de Bulletin des séances, de notulen van de jaarlijkse 

bijeenkomsten en excursies - een geografische afbakening te schetsen van het onderzoeksgebied 

van het Gilde. 

 

Maastricht, 1863: de eerste excursie 

Dat de aandacht van de oprichters verder strekte dan de Belgische grenzen bleek meteen op de 

eerste bijeenkomst van het Gilde op 22-24 september in Maastricht. De bestemming was niet 

willekeurig gekozen. In de hoofdstad van Nederlands-Limburg kregen de leden de kans een 

bezoek te brengen aan de Sint-Servaaskerk, die in die tijd gerestaureerd werd onder leiding van 

Pierre Cuypers. Deze van oorsprong Roermondse architect was in de jaren 1840 aan de 

Academie van Schone Kunsten in Antwerpen met grote onderscheiding afgestudeerd. Juist in de 

Scheldestad was hij voor het eerst in contact gekomen met de gotiek die door een deel van de 

                                                         
33 De Maeyer, ‘Pro Arte Christiana’, op.cit., 162. 
34 Bulletin des séances (1863-1869) 7; er werd gesproken van uitnodigingen die aan “Nn. SS. les Évêques de Belgique et de 

Holland et d’autres pays” gestuurd zouden worden. Frappant is vooral het overwicht dat aan België en Nederland werd 

toegekend in tegenstelling tot het vrij algemeen “autres pays”, waaronder kennelijk ook Duitsland. 
35 ibid., 2. 
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academiedocenten werd behandeld.36 Hij leerde dat de principes van de gotiek nog steeds uiterst 

geschikt waren voor toepassing op kerken en andere religieuze gebouwen “omdat het in deze stijl 

is dat onze voorouders de prachtige kathedralen, parochiekerken en schilderachtige dorpskerken 

hebben gebouwd.”37 

In Roermond, waar hij in 1851 na zijn studie terugkeerde om er stadsarchitect te worden, 

richtte hij in datzelfde jaar het Atelier religieux op samen met de ondernemer Stoltzenberg. In korte 

tijd verwierf Cuypers bekendheid als de eerste Nederlandse architect die volledig naar de leest van 

Viollet-le-Duc wilde opereren. Hij stond echter ook een strenge toepassing van diens principes 

voor. Hij streefde ernaar middeleeuwse gebouwen na grondig onderzoek terug naar hun 

oorspronkelijke vorm te brengen en pleitte systematisch voor verwijdering van later toegevoegde 

elementen.38 Zo ondernam hij begin jaren 1860 een studiereis langs de Rijn met het doel de 

nauwe verbanden in de middeleeuwse kerkbouw tussen Limburg en het Rijnland te verkennen.39 

In 1855 werd de bouwloods door J.A. Alberdingk Thijm ontdekt en in de Warande geprezen als 

enige plek in Nederland waar oude gebouwen academisch werden bestudeerd en de neogotiek als 

katholieke stijl werd toegepast.40 Het enthousiasme van Thijm was niet helemaal zonder 

eigenbelang. Zo was Thijms zus Nenny in 1859 in het huwelijk getreden met Cuypers. Nog 

belangrijker: zelf geen architect, meende Thijm al gauw in zijn zwager een geestesgenoot te 

hebben gevonden die dan nog de nodige opleiding had om hun kunstopvattingen in praktijk te 

brengen. Enkele jaren later raakte de naam van Cuypers in opspraak ten tijde van de zogenaamde 

Munsterkwestie. In 1862 had de architect de opdracht gekregen plannen op te stellen voor de 

restauratie van de dertiende-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwe-Munsterkerk in Roermond – al gauw de 

“Vorstin onzer Nederlandsche Monumenten” genoemd.41  

De plannen die hij een jaar later presenteerde bleken nogal ingrijpend te zijn. Onder meer 

was Cuypers voornemens twee torens aan de westzijde van het gebouw te bouwen, daar waar 

volgens sommigen oorspronkelijk slechts één toren had gestaan. In de polemiek die naar 

aanleiding van Cuypers’ plannen werd gevoerd trad liberaal gemeenteraadslid en oudheidkundige 

G. Charles H. Guillon als hoofdaanklager op tegen de ‘harde hand’ van zijn stadgenoot. Cuypers 

kreeg steun van Weale; de Engelsman informeerde het stadsbestuur, dat medeverantwoordelijk 

was voor de financiering, dat de voorgestelde plannen zijns inziens geen wijzigingen behoefden. 

Uiteindelijk verwerkte Cuypers stilletjesaan een aantal van Guillons opmerkingen toch in zijn 

plannen, waarschijnlijk mede onder invloed van Viollet-le-Duc die in 1864 door het stadsbestuur 

werd geraadpleegd.42 Het zal verderop duidelijk worden dat Cuypers in de loop der jaren met een 

zachter hand ging optreden en zijn ideaal van een filologische nauwkeurigheid in de 

architectonische stijl nuanceerde. Dat dit gebeurde getuigt van zijn persoonlijke ontwikkeling als 

restaurateur en architect die wellicht mede geïnspireerd werd door het contact met Viollet-le-

                                                         
36 L. Schiphorst, ‘Pierre Cuypers and Belgium: Architecture, Arts and Crafts, Sculpturer 1845-1855’, in: De Maeyer, 

Verpoest, Gothic Revival, op.cit., 140-142. 
37 Van Leeuwen, Pierre Cuypers, op.cit., 69. 
38 H. Verhage, Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw (Hilversum 2003) 62-64. 
39 G. Hoogewoud, et al. (red.), P.J.H. Cuypers en Amsterdam (Den Haag 1985) 10. 
40 ‘Eene bouwlootse der XIXe eeuw’, in: Dietsche Warande (1855) I, 276-280. 
41 Van Leeuwen, De maakbaarheid van het verleden. P.J.H. Cuypers als restauratiearchitect (Zwolle/Zeist 1995) 54. 
42 Een gedetailleerd relaas van de Munsterkwestie is te vinden in Verhage, Katholieken, Kerk en Wereld, op.cit., 64-66; 

vgl. ook A. Oxenaar, P.J.H. Cuypers – Het Rijksmuseum (Rotterdam 1993) 3, en Van Leeuwen, De maakbaarheid, op.cit., 

50. 
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Duc. Ook de effecten van de Ridderzaalkwestie, waarover zo dadelijk meer, en de verschuiving in 

de publieke opinie die ze teweegbracht, waren naar vermoeden niet vreemd aan Cuypers 

toenemende ‘voorzichtigheid’. 

Gegeven de rol die Weale en Thijm voor en tijdens de Munsterkwestie speelden, verbaast 

het niet dat het Gilde voor zijn eerste excursie een bezoek plande aan wat op dat moment 

Cuypers’ werkplaats was. Maastricht lag als het ware in het hart van het aandachtsgebied van het 

Gilde in een streek waar invloeden uit België, Nederland en Rijnland door de eeuwen heen in 

elkaar waren gevloeid. Limburg was bovendien in de jaren 1860 ook op politiek niveau 

omstreden gebied. Aan de ene kant vanwege het getouwtrek rond de positie van Nederlands-

Limburg als deelstaat van de Duitse Bond, een situatie waaraan in 1867 een einde kwam. Aan de 

andere kant door het zich voortslepen van de Maaskwestie omtrent eventuele beperkingen van 

het recht van België water aan de stroom te onttrekken, een heikele discussie die de verhoudingen 

tussen Nederland en België decennialang beroerde en pas met een verdrag in 1863 een voorlopig 

settlement kreeg.43 In neogotische kringen zullen deze diplomatieke kwesties ongetwijfeld geringe 

belangstelling hebben gewekt, maar het is op zich typerend dat het traditioneel katholieke 

Limburg begin jaren 1860 nadrukkelijk ook de aandacht van de (ultramontaanse) kunsthistorici 

trok. Het was een ‘kameleontisch’ gebied waarvan de positie niet alleen politiek en diplomatiek 

maar ook cultureel nog onvast was. De excursie van het Gilde is dus tevens als steunbetuiging 

aan Cuypers te interpreteren in het kader van de positie van het Rijn-Maasgebied als kruispunt 

van groeiende grensoverschrijdende spanningsvelden. De werkzaamheden van de Roermondse 

architect in de Sint-Servaaskerk waren overigens beperkter van aard dan in het geval van de 

Munsterkerk en betroffen aanvankelijk slechts de polychromering van de binnenmuren.44 

Naast de oprichters van het Gilde en uiteraard Thijm en Cuypers verdient ook de 

burgemeester van Maastricht, W. Hubert Pijls, te worden vermeld. Zijn deelname was voor een 

deel te wijten aan zijn institutionele functie als burgervader in de ontvangende stad. Aan de 

excursies van het Gilde in de daaropvolgende jaren nam hij niet deel. Een maand eerder was hij 

echter als een van de leden van de kleine Nederlandse delegatie ook naar Mechelen afgereisd voor 

de eerste katholieke Assemblée. Zijn aanwezigheid markeerde de toenadering van deze tot dan toe 

politiek gematigde figuur tot het landelijke netwerk van katholieke kringen. In de jaren 1870 en 

1880 zou hij plaatsnemen in de Tweede en de Eerste Kamer als lid van de respectieve katholieke 

fracties. Onder de Duitsers die in Maastricht kwamen opdagen moet Franz Bock worden 

vermeld. In 1852 had hij de eerste Duitse tentoonstelling van christelijke kunst in Krefeld 

georganiseerd en in 1864 zou hij erekanunnik in Aken worden. Hij werd overigens, naast Thijm, 

tot vicevoorzitter van het Gilde verkozen.45 In 1865, tijdens de excursie naar Dinant en Namen, 

werd Bock verder door de Xantenaar Joseph Osterrath geflankeerd.46 Deze zou in 1872 in de 

buurt van Luik een glazeniersatelier beginnen na door toedoen van Bethune en Reichensperger 

                                                         
43 Over Limburg in de Duitse Bond, vgl. Leerssen, De bronnen, op.cit., 131-141; over de Maaskwestie, vgl. E. Cantillon, 

‘Thorbecke en de Maaskwestie’, in: Nederlandsche Historiebladen (Utrecht/Antwerpen 1938) I, 228-259, 348-383, en 

C.A. Tamse, Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten (Den Haag 1973) 

227-240. 
44 Tussen 1870 en het begin van de twintigste eeuw zette Cuypers de werkzaamheden voort met ingrijpendere 

ingrepen in zowel interne als externe onderdelen van de kerk, vgl. Van Leeuwen, De maakbaarheid, op.cit., 65. 
45 Van Biervliet, De relatie van W.H. James Weale met Jean Bethune. Brieveneditie (Brugge 1996) 63. 
46 Bulletin des séances 1863-1869, op.cit., 11. 
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zijn vakkundige opleiding te hebben gekregen als leerling van het atelier van de gebroeders 

Blanchart in Maaltebrugge.47 Bock en Osterrath hadden hun benoeming in eerste instantie aan 

hun reputatie als kunsthistorici te danken, maar het feit dat ze geen Belgen waren bevestigt tevens 

de intentie van de oprichters om van het Gilde geen exclusief Belgische aangelegenheid te maken. 

De keuze voor de twee vicevoorzitters, Thijm en Bock, naast de Belg Voisin als voorzitter, 

bewijst dat Nederlanders en Rijnlanders in principe volwaardige leden van het genootschap waren 

en veel meer dan gewone toeschouwers. 

 

De rol van de overheid in de monumentenzorg: een twistappel 

De aandacht was wederzijds, zeker van de kant van Thijm en Cuypers. Vooral bij Thijm had 

België wat de erfgoed- en monumentenzorg betrof al een tijd de rol van voorbeeld voor 

Nederland gekregen. Het beeld van het Nederlandse kunstbeleid als een door de overheid 

verlaten gebied door Thijm opgeroepen, was echter niet helemaal correct. Hoewel het liberalisme 

à la Thorbecke inderdaad de zorg voor kunst en erfgoed principieel als particuliere bezigheid zag, 

begon een en ander ook in Nederland te bewegen. De eerder al genoemde Architectura et Amicitia 

en de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst konden inderdaad in de categorie privé initiatieven 

worden ondergebracht. Ze laten toch wel zien dat Thijm al met al toch een minder eenzame 

ridder was dan hij graag deed geloven. Maar er was meer. Zo was in 1860 een Commissie tot het 

opsporen, het behoud en het bekend maken van overblijfsels der Vaderlandsche kunst uit vroeger tijden  

aangesteld binnen de Koninklijke Academie van Wetenschappen, onder leiding van de 

archeoloog Conradus Leemans.48 Thijm was met Leemans een tijd eerder in polemiek geraakt 

toen hij in 1854 in Didrons Annales Archéologique een bijdrage had gepubliceerd waarin hij de 

schrale toestand van de “antiquités” in Nederland aan de kaak stelde. Deze achterstand weet Thijm 

aan de culturele hegemonie van het protestantisme met zijn schadelijke iconofobie. Leemans had 

Thijm via de pagina’s van De Gids van repliek gediend. Hij herinnerde de Amsterdammer eraan 

dat goede kunst niet per se synoniem hoefde te zijn met katholieke en middeleeuwse kunst.49 

Maar het wantrouwen van Thijm tegenover de commissie was niet alleen persoonlijk 

gericht tegen zijn voorzitter. Ongetwijfeld speelde ook de hybride status van de instantie een rol. 

Het ging namelijk om een zelfstandig initiatief van de Koninklijke Akademie, die echter op haar 

beurt financieringen van het rijk ontving. De commissie nam dan ook een onduidelijke, officieuze 

positie in die erg ver stond van het krachtige optreden rechtstreeks van overheidswege die Thijm 

graag wenste voor de Nederlandse monumentenzorg. Dezelfde kritiek op de ‘zwakke’ commissie 

kwam ook van vele, vooral conservatieve, Kamerleden die het argument hanteerden van de 

schade aan het nationale prestige.50 Bovendien bleek de commissie niet erg stijlvast en koos 

doelbewust geen partij in de toen woekerende polemiek tussen classicisme, eclecticisme en 

neogotiek.51 Dat weerspiegelde overigens de gedachte achter het laissez-faire-idee aan de basis van 

Thorbeckes houding in het kunstbeleid. Het doel was in principe niet zozeer het ontzeggen van 

                                                         
47 Van Biervliet, De relatie, op.cit., 107; W. Cortjaens, Amis gothiques. Der Briefwechsel von August Reichensperger und Jean-

Baptiste Bethune 1858-1891 (Brussel 2011) 71, 75. 
48 Krul, ‘Vooruitgang en verlies. Het moeizame begin van de Nederlandse monumentenzorg’, in: De Negentiende Eeuw 

(2005) XXIX, 9. 
49 C. Leemans, ‘De kunst in Nederland’, in: De Gids (1854,) XVIII, 145-180. 
50 R. Pots, Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland, 4e dr. (Amsterdam 2010) 86-90. 
51 Krul, ‘Vooruitgang’, op.cit., 10. 
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welke steun dan ook aan kunstenaars of projecten, hoewel daar ook niet te royaal mee moest 

worden omgegaan, maar het vermijden van het risico dat men bepaalde kunstenaars 

bevoorrechtte en derhalve een officiële stijl aan de hele natie oplegde.52  

De crisis rond de Haagse Ridderzaal werd voor Thijm de spreekwoordelijke druppel die 

de emmer deed overlopen. De restauratie van de Ridder- of Grote Zaal op het Binnenhof was 

aan de rijksbouwmeester Willem N. Rose toevertrouwd. Zijn keuze de houten overkapping met 

een nieuwe in gietijzer en terracotta te vervangen deed veel stof opwaaien in het land, hetgeen 

Krul in verband heeft gebracht met een groeiende wens bij de publieke opinie voor een meer 

wetenschappelijk en historisch verantwoorde aanpak van restauraties. Thijm zag er in elk geval 

het zoveelste bewijs van “wandalisme” in, van slordig, onberedeneerd en schadelijk ingrijpen in het 

erfgoed. Onder leiding van Cuypers werd de houten kap pas rond 1900 hersteld, maar voorlopig 

had de heftige polemiek, met Thijm als een van de hoofdaanvoerders, naast de overkapping ook 

het gezag van Rose en de commissie zwaar beschadigd. De spagaat waarin de architect 

terechtkwam spreekt boekdelen over zijn omstreden interventie. Gezien de toestand van het 

gehele Binnenhof, beschouwde Rose als architect en ingenieur de sloop van een groot deel ervan 

als verkieslijke technische oplossing. Maar als lid van de commissie, waarin hij in 1860 juist was 

opgenomen wegens zijn pleidooi voor een zorgvuldiger monumentenbeleid, werd hij tegelijkertijd 

geacht de keuze voor een restauratie te verdedigen.53 

Wie de stand van zaken vanuit het persoonlijk – en nogal eigenwijze – standpunt van 

Thijm beziet, zal zich dan ook niet verbazen dat België in zijn ogen haast op een paradijs leek. 

“Kunst en Wetenschap” werden er dankzij subsidies en prijsvragen van de kant van de overheid 

actief gestimuleerd en ondersteund. België groeide uit tot een referentiepunt “in het doven der 

partijzucht, ten beste der Maatschappij; en in het bijzonder der belangen van Wetenschap en 

Kunst; […] Vooral ook in het niet ignoreeren van Kunst en Wetenschap”, zoals hij reeds in 1848 

in De Spektator had opgemerkt.54 In deze positie kwamen de twee kanten – academisch en 

performatief - van een modern kunstbeleid samen. De overheid moest aan de ene kant de taak 

krijgen de studie en het behoud van het verleden te promoten, onder meer door middel van 

renovatieprojecten en geschikte opleidingen. Aan de andere kant moest ze de schepping van een 

coherente stijl voor de negentiende eeuw weten te ondersteunen. En de neogotiek had hiervoor 

volgens Thijm de beste papieren. De vergelijking die Thijm trok met de omringende landen en 

inzonderheid met België had in Nederland een geïnteresseerd publiek gevonden, bleek bij de 

oprichting van het Gilde. Tijdens de Maastrichtse excursie was het namelijk niet Thijm zelf maar 

burgemeester Pijls die de kwestie van de voordelen van het Belgische voorbeeld aankaarte: 

 

“M. Pyls fait ressortir les inconvénients de l’absence en Hollande, de toute espèce de 

guide pour la construction ou la restauration des monuments; une commission 

gouvernementale lui semblerait utile, ne fut-ce que pour obtenir, à l’aide d’une 

                                                         
52 Pots, Cultuur, koningen en democraten, op.cit., 90. 
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commission consultative de ce genre, des fonds de l’Etat qui actuellement ne fait rien 

pour les monuments.”55 

 

Het was inderdaad zo dat België een centrale Commission Royale des Monuments kende die in een 

eerdere vorm al in de jaren 1830 opgericht was en in 1860 een grondige reorganisatie had 

ondergaan. Toen werd een netwerk van provinciale commissies tot stand gebracht met een 

centraal coördinerend orgaan met hoofdzetel in Brussel.56 Het initiatief voor de reorganisatie was 

ontstaan onder impuls van de liberaal Charles Rogier, hoofdman van de regering en tevens 

minister van Binnenlandse Zaken: “Nos monuments religieux et civils ne sont pas, au point de 

vue de l’art, des propriétés particulières, ne sont pas des propriétés communales; ce sont des 

propriétés nationales. La nature des choses, [et] la loi elle-même l’ont proclamé.”57 Het feit dat hij 

zowel kerkelijke als burgerlijke gebouwen - als patrimonium van de gehele nationale gemeenschap 

- onder de bescherming van de overheid plaatste was juridisch gezien onaanvechtbaar, maar 

moest onvermijdelijk de argwaan van de ultramontanen wekken. Deze meenden in de woorden 

van Rogier een gevaarlijke poging tot staatsinmenging in kerkelijke zaken waar te nemen. Ook de 

kwaliteit van het toezicht en de gesteunde projecten stemden niet iedereen tot tevredenheid.58  

Weale, die corresponderend lid van de commissie was, besloot in 1861 het “vandalisme” van de 

vele architecten die geen verstand hadden van de hen toevertrouwde gebouwen, eens goed aan de 

kaak te stellen. Hij deed dit door een Mémoire sur la restauration des monuments publiques en Belgique 

voor te lezen tijdens een voorbereidende bijeenkomst op 24 september. Het was een lange 

klaagzang vol met voorbeelden van onverantwoorde restauraties die onder welwillend of 

onmachtig oog van de commissie uitgevoerd waren. Veel van zijn kritiekpunten waren niet nieuw 

en lang niet bij iedereen in de commissie vielen Weales opmerkingen in verkeerde aarde. Veel van 

zijn ideeën leefden voort en zouden uiteindelijk leiden tot een modernisering van de 

monumentenzorg – onder meer, wat onderwijs, inventarisatie, gebruik van fotografie en 

noodzaak tot zorgvuldig vooronderzoek betreft. De debatten in de pers droegen daar fors toe bij. 

Binnen de commissie moest Weale het daarentegen bekopen met een soort “censuur”.59 In de 

officiële verslagen werd zijn Mémoire niet opgenomen en niets werd er vermeld over de discussies 

die zij had aangezwengeld.60 Het Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas was dan ook bedoeld als 

alternatief voor een commissie die Weale en de andere medeoprichters niet wetenschappelijk 

genoeg en niet katholiek genoeg achtten. Zij voelden zich verplicht het rooskleurige beeld van 

Pijls en indirect van Thijm te matigen. Een overheidscommissie die bovendien over eigen 

financieringsbronnen kon beslissen was ook in staat veel schade aan te richten: 

 

“MM. J. Bethune et Weale combattent l’utilité d’une Commission des Monuments; le zèle 

des curés et la foi des fidèle suffisent pour faire plus et mieux souvent que les influences 

officielles.”61 
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De Belgische directe ervaring was dus een stuk minder positief dan het door de noorderburen 

geïdealiseerde Belgische beeld. Jules Helbig toonde zich in dit opzicht wat gematigder. Hij was 

meer geneigd het nut van een discussieforum in de vorm van een officiële commissie te 

erkennen: 

 

“M. Helbig croit que l’institution d’une Commission des Monuments est bonne en soi et 

peut rendre de grands services. Mais la difficulté est de trouver des hommes d’une 

fermeté de principes et d’un savoir suffisants pour être à la hauteur de la mission qui leur 

est confiée.”62 

 

Problematischer achtte hij het vinden van geschikte leden die de juiste (katholieke) overtuigingen 

en de nodige drift bezaten. Ondanks de nuanceverschillen bevatten Helbigs woorden dan ook 

eveneens een matiging van het enthousiasme van de Nederlanders. 

Juist de botsingen binnen de Commission hadden Weale, Bethune en Helbig – ze waren op 

dat moment alle drie corresponderend leden - tot andere projecten doen overgaan, waaronder de 

oprichting van een onafhankelijk maar ideologisch homogeen genootschap - het Gilde – naast 

projecten ter mobilisering van de kunstgevoelige gelovigen, met als doel beter en sneller dan de 

overheid bij te dragen tot de verspreiding van de neogotiek.63 Zo werd er snel werk gemaakt van 

de wens van Bethune cum suis vorm te geven aan een circuit van particuliere onderwijsinstellingen, 

die de ‘goede principes’ van de christelijk geïnspireerde kunst verspreidden. Eind 1862 was men 

op het Gentse Sint-Jacobspatronaat reeds begonnen met het geven van tekenlessen aan een 

kleine groep leerlingen. Uit die eerste kern groeide in de loop der jaren het succesvolle netwerk 

van de Sint-Lucasscholen.64 Hun oprichting vloeide voort uit een diepe ongerustheid tegenover 

de risico’s verbonden aan een van overheidswege gereguleerd (kunst- en architectuur)onderwijs 

waarin de richtlijnen van de Commission Royale centraal konden komen te staan. In dit katholiek 

exclusivisme werkten de opvattingen van Pugin over de noodzaak van een militante christelijke 

neogotiek ongetwijfeld door. Hun verspreiding in de Nederlanden was mogelijk gemaakt door de 

Engelsman Thomas H. King. Deze tot 1858 in Brugge woonachtige architect had zich ijverig 

ingezet voor de aanvaarding van de gotiek als officiële bouwkundige referentie voor het 

internationaal katholicisme, onder meer door in 1850 een Franse vertaling van Pugins traktaat 

True principles uit te geven.65 

De discussies over de rol van de overheid in de monumentenzorg verrieden het bestaan, 

onder het eensgezinde oppervlak, van diepe meningsverschillen binnen het Gilde. De Belgische 

inspiratoren verkeerden namelijk in een andere positie dan hun Nederlandse geestesgenoten, en 

zeker dan Thijm en een gematigde figuur als Pijls. De houding van een Bethune of een Weale 

jegens de Commission Royale en hun besluit hun eigen exclusief katholiek pad te bewandelen was 

een teken van een groeiend wantrouwen van de kant van veel ultramontanen tegenover de 

Belgische staat en zijn ‘liberale’ grondwet van 1830. Deze katholieken vonden dat het liberaal-
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katholicisme zijn grenzen had bereikt en dat de ‘Belgische vrijheden’ inmiddels misbruikt werden 

door de liberalen om een harde scheiding van Kerk en Staat in te voeren en het traditionele 

verband tussen België en katholicisme te verbreken.  

Anders lag de situatie voor de Nederlandse katholieken. Ook in het Noorden was er 

weliswaar sprake van een opkomende ultramontaanse stroming die vooral in het laatste kwart van 

de negentiende eeuw de basis zou leggen van een verzuild katholicisme. Maar in het 

enthousiasme van Thijm voor het belang van overheidsstimuli in de kunstsector was vooral een 

doorwerking te voelen van zijn constitutioneel katholicisme. Zijn oriëntatie verschilde duidelijk 

van die van Bethune. De laatste mikte op een integrale herkerstening van België die met de 

architectuur zou beginnen maar uiteindelijk elk aspect van de samenleving moest doordringen. 

De gaumistische opvattingen van Weale tegen het gebruik van niet christelijke auteurs in het 

onderwijs wijzen in dezelfde richting. De wereld moest langzamerhand bekeerd worden. Thijm 

streed daarentegen voor de erkenning van het katholicisme als volwaardig onderdeel en zelfs als 

eerste bron van de Nederlandse cultuur. De “rehabilitatie” van Vondel als rehabilitatie van heel 

katholiek Nederland levert een mooi staaltje van Thijms strategie. Hoewel zijn antirationalisme en 

antiprotestantisme een zeker apostolisch potentieel verrieden, was hij zich bewust van het 

religieus pluralisme van de Nederlandse samenleving en pleitte hij voor de acceptatie van het 

katholicisme door niet-katholieken. De ervaring bevestigde hem dat overheidsbijdragen niet per 

se synoniem hoefden te zijn met ongewenste inmenging en onwetenschappelijke bijdragen. Voor 

de Munsterkerk had Cuypers van de medefinanciering van de Roermondse gemeente genoten, 

maar voor de Sint-Servaaskerk had hij ook op steun uit Den Haag kunnen rekenen.66 

Het is kortom zeer de vraag of de Belgische bezwaren voor de Nederlandse leden 

overtuigend waren. Thijm kon Helbigs zorgen over de moeilijkheden om geschikte leden voor 

overheidscommissies te vinden zeker onderschrijven, maar in zijn ogen moesten deze voldoen 

aan de eisen van onpartijdigheid in het beoordelen van projecten en werkzaamheden. Als ze ook 

nog katholiek waren en overtuigde aanhangers van de neogotiek, kon het zeker geen kwaad. Maar 

een noodzaak was dat niet. Thijms standpunt is te illustreren aan de hand van zijn houding 

tijdens het getouwtrek in hetzelfde jaar 1863 rond de oprichting in Den Haag van een monument 

ter ere van de nationale wederopstanding van 1813. De prijsvraag werd gewonnen door het 

neogotische project van Cuypers, getiteld N.O., waarin het vertrouwde – maar ook 

gewantrouwde, als het van een katholiek kwam – beeld van de Nederlandse Maagd was verwerkt. 

De initiatiefnemers, onder wie de redacteur van De Nederlandsche Spectator Carel Vosmaer, lieten 

echter uiteindelijk een ander standbeeld oprichten, naar het classicistisch ontwerp van de 

Hagenaren Van der Waayen Pietersen en Koelman, met de titel Ebenhaëzer, dat in de prijsvraag op 

de tweede plaats was beland. Volgens Thijm was deze beslissing niet alleen gemotiveerd door het 

“inconvénient” van Cuypers’ geloof en dus door antipapisme. Ze had ook en vooral schadelijke 

gevolgen voor het imago van het land. Ebenhaëzer straalde geen nationale kracht uit: de 

Nederlandse Leeuw was er bijvoorbeeld zittend en zonder wapens afgebeeld. Niet bepaald een 

houding die respect en vrees afdwongen, merkte Thijm snerend op.67 Hij hekelde dus 

voornamelijk dat het uitgevoerde project niet krachtig en patriottisch genoeg was. Hij vroeg niet 
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om katholieke beoordelaars, het zou al genoeg zijn geweest als Vosmaer cum suis maar niet uit 

anti-katholicisme had gehandeld. 

Thijm kon dan ook moeilijk geloven dat de toestand in België even erg kon zijn als in 

Nederland. Zo kon hij in 1871 na een bezoek aan Ieper samen met Cuypers de restauratie van het 

stadhuis van het West-Vlaamse stadje roemen om de zorgvuldigheid waarmee men te werk was 

gegaan. De Ieperse restauraties waren echter juist een van de projecten die Weale in zijn Mémoire 

van 1861 gedeeltelijk had bekritiseerd als stilistisch niet altijd even goed doordacht en historisch 

niet helemaal te verantwoorden.68 De wandbeschilderingen die door de (katholieke) 

Antwerpenaren Guffens en Swerts waren hersteld, wisten zowel Thijm als Weale te waarderen. 

Thijm ging echter een stap verder. Het feit dat de keuze voor een katholiek atelier toentertijd 

genomen was door de liberale schepen – alsmede Kamerlid en minister - Alphonse vanden 

Peereboom kon Thijms sterk geïdealiseerde visie op de ‘onpartijdige’ Belgische monumentenzorg 

alleen maar bevestigen.69  

Ten slotte, Thijms houding stond op veel punten haaks op de integralistische positie van 

de gildeoprichters. Thijm zag in de neogotiek voornamelijk de eenheidsstijl die de negentiende 

eeuw kon onderscheiden van de classicistische voorafgaande eeuwen. Maar de dagen van het 

classicisme waren inmiddels geteld. De echte vijand was dus het eclecticisme, dat maar moeilijk 

om zijn stilistische coherentie geprezen kon worden. Een (naar Thijmiaanse opvattingen) 

onpartijdige beoordeling kon dan ook niet anders dan gunstig uitpakken voor de neogotiek. Het 

ging hem in eerste instantie om de technisch-bouwkundige suprematie ervan en minder om de 

ideologische associaties van de neogotiek die de Belgen zo nauw aan het hart lagen. De 

verschillende antwoorden die binnen het Gilde werden gegeven op de vraag naar het 

wetenschappelijk en tevens religieus gehalte van de kunst legden een aantal breuklijnen bloot die 

de verdere (grensoverschrijdende) ontwikkeling van het genootschap zouden frustreren. Heel 

snel werd het duidelijk dat die breuklijnen niet altijd als het ware met de landgrenzen samenvielen 

maar ook dwars door de leiding van het Gilde heen liepen.  

 

Gilde Néerlandaise ou Gilde de Bruges? 

Onder de leden van het Gilde ontstond al gauw het idee om een eigen tentoonstelling van 

‘christelijke kunst’ te organiseren. Naast prijsvragen en concours die open waren voor architecten 

en kunstenaars uit heel Europa en die voornamelijk bedoeld waren om het Gilde internationaal 

op de kaart te zetten, kon een tentoonstelling ervoor zorgen dat het ideaal van het Gilde aan een 

breder publiek kon worden getoond. In 1864 besloot men zich aan te sluiten bij de Exposition 

d’Art Chrétien die James Weale naar aanleiding van de tweede Mechelse Assemblée had 

georganiseerd. Aan het einde van de excursie naar Dinant en Namen in 1865 wist Weale echter 

aan te kondigen dat de eerstvolgende bijeenkomst van het Gilde in 1867 in Brugge gehouden kon 

worden. En dit omdat hij in de West-Vlaamse hoofdstad samen met Helbig en de broer van J.B. 

Bethune, kanunnik Felix A. Bethune, een tentoonstelling gepland had met “tableaux des peintres de 

l’ancienne école, une série remarquable de portraits de Brugeois distingués et une intéressante collection 

d’antiquités”.70 Het werd de Exposition de tableaux anciens, d’objets d’art et d’antiquités die de werken van 

tegenwoordig als Vlaamse Primitieven bekende kunstenaars bij het grote publiek deed 
                                                         
68 Stynen, De onvoltooid, op.cit., 129. 
69 Dietsche Warande (1871) IX, 271-273. 
70 Bulletin des séances (1863-1869) 27. 



242 

 

doorbreken. De tentoonstelling, die samen met de Brugse Société archéologique werd georganiseerd, 

bevatte overigens ook een afdeling met oudheidkundige voorwerpen. Deze bleef echter al met al 

onderbelicht. 71 

De bijeenkomst van het Gilde in 1867 – van 9 tot en met 12 september – stond volledig 

in het teken van de grote tentoonstelling. Het risico dat deze beperkte focus het Gilde zijn 

grensoverschrijdende aspiraties deed verwaarlozen baarde de voorzitter Voisin grote zorgen. Hij 

achtte het op een bepaald moment nodig eraan te herinneren dat het Gilde naar contacten en 

samenwerking met Nederland en Duitsland moest streven “pour donner aux discussions un caractère 

plus scientifique”.72 Dat er iets aan de hand was werd echter pas duidelijk door de confrontatie die 

tussen Weale en Bethune ontstond naar aanleiding van de tentoonstelling. De discussie betrof de 

historische betekenis van de Vlaamse Primitieven. Ze dienden volgens een door Weale opgesteld 

rapport benoemd te worden als Ecole Néerlandaise. Het ging om kunstenaars als “les van Eyck, 

Hugues van der Goes, Thierri Bout, Roger de la Pasture, Hans Memlinc et Gérard David.”73 Ze waren 

immers kunstenaars - vermeldt het Bulletin verder onder de argumenten van Weale - die in 

verschillende centra van de Nederlanden hadden gewerkt. Bethune diende bezwaar in. Hij 

meende dat de naam ‘Nederlandse School’ voor verwarring kon zorgen: 

 

“On a l’habitude d’attribuer le nom d’une ville à chaque groupe d’artistes qui, dans les 

diverses phases de l’histoire de l’art, ont adopté une technique similaire. On désigne sous 

le nom d’Ecole d’Anvers les artistes qui ont suivi le genre de Rubens, […]. Cela ne veut 

pas dire que les artistes, appartenant à ces diverses écoles, soient nés dans ces villes, mais 

seulement qu’ils ont adopté un style qui avait en quelque sorte son centre et son foyer 

dans ces mêmes localités.”74 

 

Weale vond deze argumenten nogal zwak. Het traditie-argument hield volgens hem weinig stand 

omdat de benaming ‘Nederlandse School’ allang ingeburgerd was bij kunsthistorici in Duitsland, 

Engeland en Nederland, maar ook in België en Frankrijk.75 Bovendien hadden de meesten van de 

bovengenoemde kunstenaars nauwelijks banden met Brugge. Niet iedereen had ooit de stad 

bezocht en – sterker nog – de meesten hadden hun opleiding niet aldaar genoten: 
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maakte aan de pogingen om ze in te kapselen in de Duitse nationale kunstgeschiedenis, vgl. hieromtrent Krul, “Het 

Lam Gods. Oud-Nederlands, Vlaams, Frans, Duits en Belgisch”, in: Tollebeek, Te Velde (red.), Het geheugen, op.cit., 

176. 
72 Bulletin des séances (1863-1869) 31-33. 
73 Er word hier waarschijnlijk bedoeld: W.H.J. Weale, Tableaux de l’ancienne Ecole néerlandaise, exposés à Bruges dans la 

Grande salle des Halles (Bruges 1867). In hetzelfde jaar had hij echter met Thijm over de kunstenaar Hubert Goltz 

gecorrespondeerd en hem gedefinieerd als “artiste que je n’aime pas, mais qui doit entrer dans mon Histoire de l’Ecole 

Flamande”, vgl. L. van Biervliet, De brieven, op.cit., 76. De positie van Weale was dus wellicht minder overtuigd dan het 

op het eerste gezicht kan lijken. 
74 Bulletin des séances (1863-1869) 28. 
75 ibid. 
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“Il serait éminemment injuste de vouloir monopoliser pour Bruges la gloire que 

Maeseyck, Haerlem, Tournai, Louvain, Gand, Bruxelles, Oudewater et d’autres villes ont 

incontestablement le droit de partager.”76 

 

Het was volgens Weale beslist anachronistisch een preponderantie te willen veronderstellen van 

Vlaamse – en specifiek Brugse – kunstenaars boven Hollandse. Het verschil was namelijk slechts 

pas na de Opstand ontstaan. Voor de periode daarvoor kon men geen onderscheid maken tussen 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Ten tijde van de Vlaamse Primitieven hadden ze één 

gebied gevormd. De benaming Ecole Néerlandaise kwam dan ook overeen met de historische 

context: 

 

“Avant la grande scission religieuse et politique il n’y avait qu’une seule grande école; ce 

n’est que depuis cette scission qu’on peut distinguer entre l’Ecole Hollandaise et l’Ecole 

Flamande.”77 

 

De discussie lijkt geen langdurige consequenties te hebben gehad voor de relatie tussen Jean 

Bethune en James Weale. In de correspondentie tussen de twee is wel een gat voor de periode 

tussen september 1867 en mei 1869 aan te treffen, maar de toon van de brief van 27 mei 1869, de 

eerste na de leemte, doet eerder denken aan het ontbreken van een aantal brieven en niet aan een 

onderbreking in de relatie.78 Maar het debat, waaraan ook Bock en de Belgische kanunnik 

Adolphe Delvigne, docent archeologie in Mechelen, deelnamen zonder dat het Bulletin hun 

argumenten vermeldde, moest op een bepaald moment onoplosbaar lijken. Voisin besloot, op 

voorstel van Bethune, dat er gestemd zou worden over diens standpunt en die van Weale. De 

uitslag liet niets aan onduidelijkheid over: 

 

“[…] le Président met aux voix une proposition de M. Jean Bethune, à savoir si dans les 

publications faites au nom de la Gilde, il convient faire usage de la dénomination d’Ecole 

Néerlandaise ou bien de celle d’Ecole vulgairement dite Ecole de Bruges. La majorité se prononce 

pour cette dernière appellation.”79 

 

Helaas is de positie van de Nederlandse leden tijdens de discussie niet bekend en voor de 

catalogus van de tentoonstelling werd kennelijk voor een neutralere titel geopteerd.80 Desondanks 

was de discussie tussen Weale en Bethune van groot belang voor de evolutie van het Gilde. En 

wel op twee niveaus.  

Het was de eerste keer dat twee van de oprichters van het Gilde zo uitgesproken en 

openlijk van mening verschilden. Uit het feit dat het standpunt ten voordele van de benaming 

Ecole de Bruges een brede consensus onder de leden ondervond, valt te begrijpen dat de invloed 

van Bethune op de koers van het Gilde aan het toenemen was en dat hij de spin in het web 

binnen de groep aan het worden was. Ten tweede, in 1867 werden de leden van het Gilde 

                                                         
76 ibid. 
77 ibid. 
78 Van Biervliet, De relatie, op.cit., 26, 79-80. 
79 Bulletin des séances (1863-1869) 28. 
80 Ch. Verschelden, Catalogue: Exposition d’objets d’art et d’antiquités (Bruges 1867). 
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verplicht zich expliciet te beraden over de historische verhouding tussen Noordelijke en 

Zuidelijke Nederlanden. Uiteraard hadden de standpunten van Bethune en Weale veel te maken 

met hun persoonlijke biografie. Bethune had tussen 1837 en 1841 filosofie in Leuven gestudeerd. 

Daar was ook zijn aandacht voor de Vlaamse cultuur enigszins gestimuleerd. Op 26 juli 1840 had 

hij in de Société Littéraire een voordracht gehouden over “le flamand considéré comme langue littéraire”. 

Laconiek vermelden de notulen er nog bij dat “l’auteur […] croit que l’idiome que parle le peuple, dans la 

partie septentrionale de la Belgique, pourra devenir une langue”.81 Na een studie aan de Kortrijkse 

Kunstacademie, besloot hij in 1854 zich volledig te wijden aan kunst en architectuur in dienst van 

de katholieke zaak. Na onder meer de Heilig-Bloedkapel in Brugge te hebben gerestaureerd, 

vestigde hij zich in 1859 in Gent, waar hij meer werkperspectieven zag.82 Zijn uitgesproken 

voorkeur voor Brugge als bakermat van de Primitieven wijst erop dat hij de opvatting toegenegen 

was dat het graafschap Vlaanderen de historische bakermat van de hele (christelijke) kunst en 

architectuur in de Nederlanden was geweest. Dit was meteen ook het gebied dat hij 

kunsthistorisch gezien het beste kende en waarin hij niet alleen zijn eerste ateliers had opgericht 

maar waarin hij ook tijdens zijn lange carrière de meeste opdrachten uitvoerde.83 Die met Brugge 

werd “een zeer vruchtbare samenwerking”84 die de basis legde voor de verdere technische en 

architectonische ontwikkeling van Bethune. 

Weale, die meer dan wie dan ook ertoe heeft bijgedragen Brugge op de internationale 

toeristen- en kunstliefhebberskaart te plaatsen was zeker zelf ook niet ongevoelig voor het ideaal 

van de West-Vlaamse hoofdstad als artistiek hoogtepunt van de middeleeuwen in de Lage 

Landen en tevens als centre propulseur van het neogotische project. Toch bleef hij de benaming 

‘Brugse School’ tot op het einde nogal geforceerd vinden. Met zijn voorkeur ‘Nederlandse 

School’ probeerde hij kennelijk recht te doen aan de variëteit in de kunstuitingen die in de late 

middeleeuwen het licht hadden gezien, meestal ten tijde van het overkoepelende bewind van de 

Bourgondiërs. Uit zijn briefwisseling met Thijm is overigens al eerder gebleken dat Weale grote 

aandacht had voor de laatmiddeleeuwse kunstenaars uit Holland en daarnaast groot belang 

hechtte aan hun herkomstplaats en de invloed die zij van hun kant op de Vlaamse kunst konden 

hebben gehad. Hij veronderstelde een wisselwerking tussen Noord en Zuid eerder dan een louter 

eenrichtingsverkeer: “Les Van Eyck, Pieter Cristus de Baerle (Brabant Nord), Thierry Bouts de Haarlem, 

Gerard David d’Oudewater, Jan Joost dit de Calcar et Pieter Pourbus de Gouda. Les Hollandais de ces vieux 

temps catholiques étaient certainement les premiers peintres de leur temps de ce côté des Alpes.”85 

De namen Dirk Bouts en Haarlem vallen in dit werk niet voor het eerst. Ongeveer in 

diezelfde jaren koesterde ook de Leuvense stadsarchivaris Van Even belangstelling voor de 

verbanden tussen zijn stad en Haarlem.86 Leuven gold in zijn ogen zo goed als de toegangsdeur 

waarlangs de kunst van Bouts en van de Haarlemse School hun weg naar Vlaanderen hadden 

gevonden. Opmerkelijk kregen zijn onderzoeken geen aandacht van het Gilde en hijzelf werd er 

                                                         
81 Annuaire de l’Université Catholique de Louvain (1841) 27. 
82 Cortjaens, Amis gothiques, op.cit., 9. 
83 ibid., 11. 
84 J. van Cleven, ‘Bethune in Brugge, 1845-1859. Woonplatsen, atelier, medewerkers’, in: Trajecta (2008) XVII, 185. 
85 Van Biervliet, De brieven, op.cit., 84. 
86 Vgl. hs. 3. 
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nooit lid van.87 In Oost-Vlaanderen was men zich er daarentegen van bewust dat Gent en 

Haarlem beide een belfortklok hadden die de bijnaam Klokke Roeland droeg, mogelijk bewijs 

van de nauwe verbanden tussen de twee centra in de middeleeuwen.88 Is er in het Brugse 

stadspatriottisme van Bethune een zekere concurrentiedrang waar te nemen om Brugge als 

oerbron van ‘christelijke kunst’ boven andere Vlaamse steden te plaatsen? Dat valt niet helemaal 

uit te sluiten. Weale bleek in ieder geval niet zo gevoelig voor de mogelijke rivaliteit tussen 

Vlaamse steden. Uit zijn contacten met Thijm doemt vooral het beeld van een tweedeling op met 

Vlaanderen en Nederland als de twee polen binnen het geheel van de Lage Landen, een 

standpunt waarin ook Thijm, zoals eerder al aangetond, zich kon vinden. Het is verder bekend – 

en het is boven al vermeld – dat Weale en Bethune nauwe contacten hadden met Guido Gezelle 

en Adolf Duclos. De eerste had samen met Weale Rond den Heerd opgericht en was regelmatig te 

gast in Bethunes zomerverblijf in Marke, bij Kortrijk. Duclos was zelfs actief lid van het Gilde 

van Sint Thomas en Sint Lucas.89 Wellicht kan men een parallel trekken tussen de taalkundige 

opvattingen van de twee priesters en het kunsthistorische meningsverschil tussen Weale en 

Bethune. Net als Gezelle die een herdefinitie van de Nederlandse taal in gang hoopte te zetten 

waar de klanken en woorden van alle ‘Dietse’ streektalen in waren opgenomen, zo streefde Weale 

een kunstgeschiedenis van de middeleeuwen in de Lage Landen na waarin de bijdrage van alle 

grote en kleine centra met hun bekendste kunstenaars recht van bestaan hadden. Andersom, 

terwijl Duclos met zijn Gilde van Sint-Luitgaarde in feite het Gezelliaanse ideaal wijzigde door 

het West-Vlaams op de hoogste positie te stellen, zo scheen Bethune de historische mythe van 

Brugge als bakermat van de hele ‘christelijke kunst’ in de Nederlanden te willen promoten. 

De uitslag van de discussie rond de benaming van de Vlaamse Primitieven had tenslotte 

niet alleen gevolgen voor de interne verhoudingen binnen het Gilde maar ook voor de 

geografische focus van discussies en excursies. Ondanks de woorden van de voorzitter Voisin 

over het belang van de contacten met Nederland en de aanwezigheid van een aantal 

Nederlanders, gingen de debatten in de daaropvolgende jaren opvallend weinig over de kunst en 

architectuur in Nederland. De discussie tussen Weale en Bethune had dus een impact niet alleen 

op de interpretatie van de historische waarde van de Vlaamse Primitieven maar meer in het 

algemeen op het aandachtsgebied van het Gilde dat steeds meer binnen België kwam te vallen. 

 

‘Mêmes modèles, mêmes maîtres, toujours variété, pas de répétitions’ 

De toenemende gerichtheid van het Gilde op België blijkt ook uit de lijst van bestemmingen die 

werden aangedaan tussen het einde van de jaren 1860 en het begin van de jaren 1880. Niet-

Belgische oorden kwamen zelden aan bod, met de interessante uitzonderingen van het Rijnland 

in 1868, Limburg in 1874, Saint-Omer, in Frans-Vlaanderen, in 1878 en Londen in 1882, het jaar 

waarin de Wereldtentoonstelling in de Britse hoofdstad werd gehouden.90 Voor de rest werden er 
                                                         
87 In de notulen van de excursie van het Gilde in Leuven (1881) bevatten slechts enkele voetnoten een verwijzing 

naar Van Evens werk Louvain monumental uit 1860, maar zijn naam is in de hoofdtekst nergens te vinden, vgl. Bulletin 

des séances (1881-1883), 67-70 
88 Vgl. hs. 4. 
89 Duclos werd regelmatig belast met het opstellen van de compte rendu van de excursies en bijeenkomsten van het 

Gilde, vgl. correspondentie van Duclos aan Bethune, in: Archief J.B., Bethune, nr. 0644144. 
90 In de loop der jaren bouwde het Gilde – en Bethune in het bijzonder – nauwe verbanden op met Frans-

Vlaanderen. Van hem en zijn ‘rechterarm’ Verhaegen zijn onder meer de contacten met ultramontaanse kringen in 

Rijsel bekend. Ook de aandacht van een Gezelle of een Duclos voor dat deel van het oud Graafschap Vlaanderen is 
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systematisch Belgische bestemmingen geselecteerd: Doornik in 1869, Dixmuide in 1871, Tienen 

in 1873, Gent in 1875, Luik in 1876, Nijvel in 1877, Oudenaarde in 1879, Leuven in 1881 en Lier 

in 1884. En dit terwijl Weale regelmatig voor een excursie naar Nederland – of althans het 

Zuiden ervan – bleef pleiten. Reeds in 1867, als staartje van de discussie rond de ‘Nederlandse 

School’, kwamen Weale en Bethune opnieuw in aanvaring toen er besloten moest worden over 

de bestemming van de jaarlijkse uitstap in 1868. De Engelsman stelde Breda en Den Bosch voor 

omdat “cela conviendrait aux amis hollandais et pourrait procurer des nouvelles adhésions”.91 Weale hield 

duidelijk rekening met de positie van de Nederlandse leden die niet altijd de tijd of de 

mogelijkheid hadden om helemaal naar België af te reizen. Hij wenste bovendien nadrukkelijk dat 

het Gilde meer Nederlandse leden ging rekruteren en dat het zich dus veel meer noordwaarts zou 

richten door kunsthistorici uit het Noorden en onderzoek naar de architectuur in Nederland te 

integreren in het programma. Bethune stemde liever in met het voorstel van de Duitse 

deelnemers om de stadjes Xanten, Essen en Calcar, in het Rijndal, te bezoeken en de jaarlijkse 

ledenvergadering aldaar te houden.92  

Tijdens de ledenvergadering van 1868 werd met nadruk op de overeenkomsten van de 

collegiale kerk van Sint Victor van Xanten met de bouwkunstproductie uit Maastricht gewezen.93 

Dit werd in een Notice sur Calcar gecombineerd met de herinnering aan de nauwe banden die 

bestonden tussen de verschillende gebieden van de Bourgondische Kreits, die Vlaanderen, 

Nederland en het land van Kleve in de late middeleeuwen onder zijn invloed had verenigd.94 Het 

was dus niet alleen de centrale rol die de bouw van de Keulse Dom speelde in de katholieke 

neogotiek dat het Gilde over de oostgrenzen van België deed kijken. Hoewel de gotiek al gauw als 

hoogtepunt werd geïdentificeerd, toonde het Gilde aanvankelijk belangstelling voor het hele 

spectrum van de middeleeuwse architectuur in de Nederlanden, die in het geval van Limburg en 

Rijnland juist een sterk romaans karakter bezat, zoals in het geval van de al genoemde 

Munsterkerk en Sint-Servaas-kerk. Een zeker heimwee naar het oude Bourgondië speelde 

eveneens een rol. Kunstenaars uit dat gebied hadden namelijk eeuwenlang contacten gehad met 

kunstenaars in Limburg en Luik en het onderzoek naar de architectuur en de decoraties in die 

contreien was essentieel om een stuk Belgische architectuur te begrijpen. 

Ondanks de verering voor het oude Bourgondië en de nadruk op de historische banden 

tussen Nederland, Vlaanderen en het Rijngebied, ging het Gilde zich steeds meer op de twee 

laatste richten. In 1869 stelde Weale opnieuw voor om het daaropvolgende jaar Breda en Den 

Bosch te bezoeken, vanwege “la même raison que l’année précedente”. Bethune slaagde erin zijn 

                                                                                                                                                                                
reeds ter sprake gekomen. Frans-Vlaanderen viel dan ook slechts gedeeltelijk in de categorie ‘buitenland’. Rijsel is 

bovendien een belangrijke plaats in de geschiedenis van de Europese neogotiek. In 1845 had de Société française pour la 

conservation des monuments historiques er haar Séances generales gehouden waarop voor het eerst een internationaal netwerk 

van professionelen van de erfgoedzorg bijeen was gekomen – onder wie Didron, Voisin en S. Boisserée, de 

voorganger van Reichensperger bij de restauratie van de Keulse Dom. Vgl. Société Française pour la conservation 

des monuments historiques, Séances générales tenues à Lille en 1845 par la Société Française pour la conservation des monuments 

historiques (Paris/Caen 1846). 
91 Bulletin des séances (1863-1869) 41. 
92 Het hele Rijngebied onderging, onder invloed van de Keulse gebeurtenissen, een soort Gothic Revival op kleinere 

schaal. De gelijktijdige restauratie van de kathedraal van Xanten in de jaren 1850 en 1860 is hier een mooi voorbeeld 

van. Vgl. H. Schmenk, Xanten im 19. Jahrhundert: eine rheinische Stadt zwischen Tradition und Moderne (Keulen 2008). 
93 Bulletin des séances (1863-1869) 94. 
94 ibid., 105. 
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medeleden voor het Flandre maritime, de Westhoek, te doen kiezen. Ieper, Poperinge, Veurne en 

Nieuwpoort werden aangedaan vanwege het belang volgens Bethune van de “pétites eglises bien 

conservées” van de streek.95 Ook in dit geval werd er over beide voorstellen gestemd, ten voordele 

van Bethune dus, maar de discussie lijkt puur op wetenschappelijk niveau te zijn gebleven. Op 

persoonlijk vlak schijnen er, voor zover de briefwisseling tussen de twee mannen laat zien, 

wederom geen gevolgen te zijn geweest. 

Interessant is in elk geval dat Weale zich niet snel gewonnen gaf. In 1871, in Dixmuide, 

kwam hij weer uit de hoek met het idee om Den Bosch te bezoeken. De voorzitter Voisin moest 

Weale er echter aan herinneren dat de keuze al op Tongeren was gevallen. Over de manier 

waarop deze keuze was bepaald is in de notulen verder niets te achterhalen, maar dat Weale er 

wellicht geen vrede mee had, getuigt het feit dat het in 1873 in Tienen weer tot een confrontatie 

met Bethune kwam. Deze vond het moment gekomen om zich naar Noord-Frankrijk te begeven. 

Over de precieze bestemmingen vertelt het Bulletin van dat jaar niets, maar het ging waarschijnlijk 

om het bezoek aan Artesië en Frans-Vlaanderen dat uiteindelijk in 1878 plaatsvond. Weale haalde 

zijn stokpaardje weer tevoorschijn: Noord-Brabant, Breda en Den Bosch in het bijzonder, nu met 

toevoeging van Nederlands Limburg. Deze keer kwam het niet tot een openlijke stemming maar 

tot een overleg tussen Bethune, Weale, Helbig, Duclos en andere leden die gezamenlijk tot een 

compromis wisten te komen. De keuze viel uiteindelijk op Limburg. Noord-Brabant viel weg en 

er werden twee vergaderingen in het Belgische Hasselt respectievelijk in het Nederlandse 

Roermond gehouden. De excursies naar de twee steden en die naar Maaseik en het nabij gelegen 

Aldeneyck gaven Helbig en Delvigne de kans om te benadrukken dat de Munsterkerk een 

uitstekend voorbeeld van “architecture rhénane” was en de kerk van Aldeneyck een sterke gelijkenis 

toonde met de “octagone carlovingien d’Aix-la-Chapelle”, de paltskapel van Aken.96 Maar in welke 

richting deze appreciatie voor de Rijnlandse architectuur moest gaan, maakte Bethune al in zijn 

openingsrede meer dan duidelijk: een beter begrip van de Belgische ‘art chrétien’. Door een 

vergelijking te trekken tussen Vlaanderen en Limburg kwam hij tot de conclusie dat het om een 

geheel ging dat gemeenschappelijke trekken vertoonde en dus gezamenlijk bestudeerd moest 

worden: “mêmes modèles, mêmes maîtres, toujours variété, pas de répétitions”.97 Vijf jaar later, in 1883, kon 

Helbig zich kennelijk herkennen in deze visie toen hij in Herentals tijdens de excursie naar de 

Antwerpse Kempen constateerde dat het stadhuis van het stadje heel veel overeenkomsten 

toonde met de kerken van Sint Joris en Sint Martin in Luik, wat de indruk van een 

architectonisch continuüm van het Rijn-Maasgebied tot Brabant en indirect tot het “Flandre 

maritime” en de Noordzee versterkte.98 

Maar het belang van het Rijnland was niet puur bouwkundig. Historisch gezien had die 

streek tot aan de Franse Revolutie grotendeels het Prinsbisdom Luik gevormd, in zekere mate het 

kloppende hart van de katholieke Nederlanden. Dat gebied mochten de aanhangers van een 

katholieke neogotiek zeker niet over het hoofd zien. Deze verering voor het oude Prinsbisdom, 

dat altijd in goede verstandhouding was gebleven met het huis van Bourgondië, werd in het 

bijzonder tijdens het uitstapje naar Luik in 1876 geuit. Het werd de meest expliciete uitdrukking 

van de geografische opvattingen die impliciet aan de basis van de discussies van het Gilde lagen: 
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“Il y avait pourtant beaucoup de bon et du charme dans ces divisions d’autrefois. Elles 

étaient basées sur la nature, correspondaient à d’anciens divisions de peuplades, qui 

avaient des caractères divers, des institutions particulières, des langues ou des idiomes 

différents. Puis cette division en États état bien plus favorable à la liberté et au bonheur 

des peuples, ainsi qu’au progrès dans toutes les branches de la civilisation. […] L’esprit de 

nationalité, comme on a baptisé l’engouement pour les empires-colosses, ne tient pas 

compte de toutes ces petitesses et ne travaille qu’à l’effacement du passé.”99 

 

Gelet op het sterk historiserend karakter van de neogotiek is een dergelijke nostalgische uitspraak 

op zich weinig verbazingwekkend. Maar men kan er ongetwijfeld ook een afwijzende, zelfs 

angstige houding in lezen tegenover het ontstaan en de oppermacht van de moderne staten die in 

ultramontaanse ogen niet zelden de indruk wekten broeinesten van liberalisme en antiklerikalisme 

te worden. Het citaat brengt bovendien het idee van een nauw verband tussen gotiek en natuur 

naar voren dat in feite al was gelegd nog voor er sprake was van een neogotische stroming in de 

kunst. In de Bulletins zijn meerdere verwijzingen te vinden naar bijdragen waarin rivieren geprezen 

werden als communicatiewegen die materialen, ideeën en modellen tussen Henegouwen en 

Vlaanderen of tussen Limburg, Luik en het Rijn-Maasgebied hadden helpen verspreiden.100 Ook 

de samenhang tussen architectuur en taal – de gotiek als visuele “Muttersprache” van het Duitse 

volk - was reeds door Reichensperger in zijn Die Christlich-germanische Baukunst geponeerd.101 Maar 

uit het citaat blijkt ook een sterk heimwee naar een traditionele wereld, gefundeerd op 

eeuwenoude loyaliteiten en ‘natuurlijke grenzen’, die in de ogen van de ultramontanen de 

evenknie was van het maatschappelijke evenwicht en de harmonie die de hele middeleeuwse 

beschaving had bezield. Het wantrouwen tegenover de moderne staten dat aan de wieg van het 

Gilde had gestaan bereikte hier een hoogtepunt: zelfs de staatsgrenzen werden in twijfel 

getrokken. 

In het “pays de Liège” werd overigens een staaltje van het hele Rijngebied gezien, inclusief 

in het bijzonder Limburg, zoals Helbig kort daarna duidelijk maakte toen hij zijn werk La Sainte 

Vierge et l’Enfant Jésus. Les groupes sculptés des anciens sanctuaires de Liège ter sprake bracht: 

 

“L’étude que nous publions n’a pas la prétention de former un travail complet, ni 

d’épuiser pour le pays de Liège, un sujet intéressant. Nous pourrions la développer 

considérablement et multiplier les monuments à citer en y comprenant les Vierges 

remarquables qui se trouvent dans d’autres localités de la principauté. Il en existe encore 

dans les églises de Maestricht, de Tongres, de St-Trond, etc.”102 

 

De architectuur van het Rijn-Maasgebied werd als geheel beschouwd en de gedeelten die in 

negentiende eeuw binnen de Duitse of Nederlandse grenzen waren komen te liggen konden niet 

over het hoofd worden gezien. Ze waren essentieel om de architectuur van Luik en Belgisch 

Limburg naar behoren te begrijpen. Het Rijnland bestuderen betekende dus ook de hele 
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Belgische christelijke architectuur beter doorgronden. Nederland, met uitzondering van Limburg, 

kon kennelijk onderbelicht blijven want het was op artistiek en bouwkundig vlak minder 

productief of betekenisvol geweest gedurende de Vlaamse ‘Gouden Eeuw’.  

De twee citaten bevestigen verder dat de verering van de ‘christelijke kunst’ niet alleen om 

een artistiek en architectonisch, maar ook een maatschappelijk ideaal ging, dat gebaseerd was op 

de overtuiging dat de middeleeuwen een tijdperk van sociale rust waren geweest waarin alle 

machten, standen en beroepen – de naam van het Gilde zei het in feite al – in evenwicht en in 

productieve samenwerking met elkaar konden leven. Dit ideaal kon dus ook vérgaan en 

‘organische staten’ naar vermeend middeleeuws model insluiten, waarvan de grenzen bepaald 

waren door traditie en natuur en alle doordrongen waren van de heilzame spirituele leiding van de 

Kerk. Hoewel in de notulen geen sprake is van een uitgesproken verering van de figuur van Karel 

de Grote, lijken het historisch continuüm tussen het Rijngebied en Vlaanderen alsmede de 

belangstelling voor de paltskapel in Aken wel in die richting te wijzen. Het Heilig Roomse Rijk 

was in het negentiende-eeuwse katholieke mediëvalisme al gauw uitgegroeid tot model van een 

niet centralistische machtsstructuur die heel Europa onder zich had verenigd, en van een 

harmonische evenwichtshouding tussen kerkelijke en politieke macht, twee idealen die ook de 

meeste gildeleden overtuigd hadden omarmd.103 

Pas in 1881 kwam er verandering in. Er werd verwezen naar de succesvolle reorganisatie 

van het Nederlandse Sint-Bernulphusgilde, waarover later meer, die door de oprichter Van 

Heukelum uitgevoerd was. Deze reorganisatie werd toegejuicht als een duidelijke vooruitgang 

ook “en Hollande” voor de “propagande des idées qui animent la Gilde”.104 Er viel als gevolg al snel een 

groeiende belangstelling voor de noorderburen waar te nemen. Er werd opnieuw een excursie 

naar Nederland voorgesteld, deze keer niet alleen naar de voormalige Generaliteitslanden, maar 

ook naar Holland, met Utrecht, Haarlem, Gouda en Rotterdam als mogelijke tussenstops. Als 

alternatief werden de Antwerpse Kempen naar voren geschoven.105 De notulen vermelden niet 

van wie de twee voorstellen kwamen, maar dat het idee naar Nederland te gaan niet van Weale 

kwam is zo goed als zeker. De Engelse oudheidkundige steunde dat jaar namelijk een uitje naar 

Engeland om de Wereldtentoonstelling mee te maken die in 1882 in de Engelse hoofdstad plaats 

zou vinden. Bij het vooruitzicht zo’n groot evenement bij te wonen, bovendien in zijn 

moederland, aarzelde Weale niet zijn steun aan een Nederlandse excursie in te trekken en wel met 

een opmerkelijke motivatie: “[…] moi-même j’ai depuis longtemps patronné l’excursion en Hollande. 

Cependant nous ne verrions là que des monuments peu différents de ceux que nous visitons dans toutes nos 

pérégrinations en Belgique”.106 

Weale gebruikte nu het argument van de grote overeenkomsten tussen Belgische en 

Nederlandse middeleeuwen om de studie hiervan als niet dringend te presenteren. Opmerkelijk is 

dat juist Bethune zich nu als voorstander van een bezoek aan de noorderburen profileerde, ook in 

dit geval met een interessant betoog: “On a parlé du rapprochement entre les divers styles d’architecture: 

l’excursion de la Hollande fournirait aussi matière à des etudes intéressantes.” Hij wees Engeland officieel af 

om organisatieproblemen te voorkomen en zou een tocht naar Reims ook wel eens hebben zien 

                                                         
103 Onder meer Louis de Bonald droeg fors bij tot het discours van de onlosmakelijke samenhang tussen ‘politieke 

gemeenschap’ en ‘religieuze maatschappij’, vgl. Van Kesteren, Het verlangen, op.cit., 81-82. 
104 Bulletin des séances (1881-1883) 9-10. 
105 ibid., 10. 
106 ibid., 11. 
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zitten, maar Nederland kon – “en troisième lieu” – het makkelijkste en het goedkoopste 

georganiseerd worden.107 Ook hij veranderde zijn standpunt niet: Nederland vormde een geval 

apart en had tot op dat moment – uitgerekend om deze reden – weinig aandacht gekregen in de 

organisatie van de jaarlijkse excursies. Maar met het oog op een toenadering van de verschillende 

stijlen, lees een versterking van het internationale netwerk van de neogotiek, kon ook een tocht 

door Nederland alsnog interessante inzichten opleveren.108 

Het werd uiteindelijk Londen. De lokroep van de Wereldtentoonstelling was moeilijk te 

weerstaan en Bethune moest zich erbij neerleggen. Het Gilde zou pas in 1891 in Nederland 

bijeenkomen – in Breda, Den Bosch, Nijmegen, Utrecht en Amsterdam, om precies te zijn. Dit 

gebeurde weliswaar na Weales terugkeer naar Engeland in 1878, een beslissing die voor het Gilde 

nauwere verbanden met de Engelse neogotiek tot stand zou brengen, mede dankzij de oprichting 

door Weale van het Guild of SS. Gregory and Luke, dat de neogotiek in Engeland naar model van 

het Belgische genootschap wilde promoten.109 Het werd een eerste stap in een proces van 

institutionele – en niet meer alleen persoonlijke – opening van het Gilde tot de rest van het 

neogotische netwerk in Europa, een ontwikkeling die mede het resultaat is geweest van het in 

1881 door Bethune gewenste “rapprochement” met de omringende landen. Na de excursie in de 

Kempen, die uiteindelijk in 1883 werd gehouden, kwamen excursies naar Trier in 1884, Reims (in 

combinatie met Dinant) in 1886, Noord-Duitsland in 1888, Zeeland (in combinatie met 

Antwerpen) in 1892, opnieuw Londen (en Yorkshire) in 1893 en Normandië in 1895.  

Deze reeks, waarin bezoeken aan Belgische oorden als Lier, Brussel, de Westhoek en 

Gent weliswaar niet ontbreken, week beslist af van de lijst bestemmingen die voor het Gilde 

tussen de jaren 1860 en 1880 tot de mogelijkheden hoorden. Ze vormde dus een uitbreiding van 

de geografische oriëntatie van de leden, die zich steeds meer gingen interesseren voor de 

verhoudingen, overeenkomsten en verschillen tussen de gotiek in de Lage Landen en de 

omringende gebieden.110 Menigmaal werd er in de notulen benadrukt dat deze excursies juist heel 

leerzaam waren omdat het om een andere gotiek ging en zij de kans boden om zowel de 

algemene kenmerken als de lokale variaties van deze architectuurstijl te bestuderen. In de 

openingen van de compte-rendu van de excursie van 1888 naar Noord-Duitsland, waarin via 

Bremen en Hamburg ook de kust van de Oostzee, met onder meer Lübeck en Rostock, werd 

aangedaan, werd het belang van deze reis gevonden in de vele sporen van de Vlaamse 

architectuur en cultuur die er aan te treffen waren: 

                                                         
107 ibid., 31; uit ibid., 32 blijkt dat Reims hoe dan ook niet serieus in beschouwing werd genomen, het Belgische lid 

Hendrix vatte de patstelling in deze discussies als volgt samen: “Certains membres sont opposés au voyage de l’Angleterre, 

d’autres à celui de la Hollande”. 
108 Er moet hier gepreciseerd worden dat Bethune inmiddels meer bekend was geraakt met de Nederlandse 

architectuur. Zijn contacten met Cuypers, van wie hij vooral tekeningen en ontwerpen voor glasschilderingen 

ontving, met Thijm en met Schaepman laten zien dat hij minstens twee keer – in 1872 en 1878 – Nederland, en zeker 

Den Bosch en Utrecht, bezocht. Vgl. briefwisselingen met Alberdingk Thijm, Cuypers, Brouwers, en Schaepman, in: 

Archief J.B. Bethune, nr. 064200, 064204, 0644117, 0644209. Tijdens zijn verblijf in Utrecht had hij ook een van de 

zittingen van het Sint Bernulphusgilde bijgewoond. Vgl. Het Gildeboek. Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheden, 

uitgegeven door het St. Bernulphus-Gilde te Utrecht (1881) IX, 154. 
109 Van Biervliet, Leven en werk, op.cit., 55. 
110 Wellicht droegen juist de nauwere contacten met het in 1879 door Weale opgerichte Londense Guild of SS Gregory 

and Luke tot de uitbreiding van het blijkveld van het Gilde. Voor meer informatie over dit gilde en zijn leden vgl. Van 

Biervliet, Leven en werk, op.cit., 55. 
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“Partout, en effet, au Nord de l’Allemagne, le souvenir de nos compatriotes s’est rappelé 

à nous, dans les constructions en briques, dans les tableaux, dans les lames funéraires, 

dans la langue même, qui, aujourd’hui comme au moyen âge, offre tant de rapports avec 

nos idiomes des Flandres.”111 

 

De keuze was overigens op Noord-Duitsland boven Nederland gevallen na advies in die richting 

van de kant van Reichensperger, wiens mening over de schade die het calvinisme aan de 

Nederlandse (kerk)architectuur had aangericht waarschijnlijk een onder de gildeleden wijd 

verspreide opvatting verwoordde:  

 

“[…], dass ich von dem Ausflug nach Holland abrathe. Dies Land liegt vor den Thoren 

Belgiens und kann füglich zu einer späteren, ordentlicheren Excursion ausgespart werden. 

Dasselbe bietet überdies verhältnissmässig wenig grossartige, in ihrer Art seltene 

Kunstdenkmäler; die alten Kirchen sind durch den Calvinismus misshandelt und gänzlich 

ausgeplündert worden; nur die Gemäldesammlungen im Haag, in Amsterdam und in 

Haarlem sind wahrhaft schätzbar, können aber in wenigen Tagen besichtigt werden. Auf 

das entschiedenste empfehle ich hingegen eine Reise bis Lübeck, […]. Die im Bereich 

dieser Reise befindlichen Bauwerke, meist aus Backstein, sind eigenartig und haben die 

Lutheraner, in deren Besitze sie sich befinden, deren innere Ausstattung, insbesondere die 

Altäre, meist bestehen lassen; […].”112 

  

Maar ondanks het eigenaardige karakter van de Lübeckse kerken was het ook “au point de vue 

patriotique et national que le Nord de l’Allemagne offre un intérêt tout particulier aux archeólogues belges.” In 

het gebied rond de Oostzee werden juist in de sporen gezien die de ‘Belgische’ kunstenaars en 

handelaars in de architectuur van dat gebied hadden achtergelaten. Aangezien de streek het 

“vandalisme architectural du XVIIe et du XVIIIe siècle” grotendeels bespaard was gebleven, bood ze 

dus de kans om veel oorspronkelijke trekken van de middeleeuwse ‘Belgische’ architectuur waar 

te nemen, die in eigen land daarentegen sinds de Renaissance vaak aangetast waren.113 In de loop 

van de reis, bijvoorbeeld in Lübeck, vielen er echter ook veel verschillen op. De architecten van 

de stad hadden zonder succes geprobeerd de Brugse stijl na te bootsen maar hun gotiek was 

tegelijk onderhevig geweest aan de invloed van lokale omstandigheden, waardoor men van een 

eigen stijl moest spreken: 

 

“On s’explique que les Allemands, en imitant les monuments de Bruges, aient voulu faire 

du nouveau. Ils n’y ont réussi qu’à demi; d’autre part, il faut reconnaître qu’un grand 

talent a été déployé dans la confection des briques et dans leur emploi. 

Un caractère dominant dans l’architecture de Lubeck est l’absence de la pierre; il n’y a 

peut-être dans toute l’église Notre-Dame, un mètre cube de pierre taillée ou sculptée. 

Tout ce qui chez nous est en pierre, se fait ici en briques; c’est sans doute comme 
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conséquence de ce système que les architectes ont, en général, dans l’architecture civile, 

adopté les fenêtres à une seule lumière, et renoncé à l’emploi des meneaux.”114 

 

Tijdens het “pèlerinage artistique” naar Normandië – het gebied waar zowel Pugin als Bethune hun 

studies naar de gotiek waren begonnen – benadrukte dr. Coutan, een local, de specifieke 

combinatie van lokale en Franse kenmerken die de kathedraal van Rouen uniek en vooral anders 

dan de kathedraal van Amiens maakten: 

 

“Notre cathédrale, en effet, comme celle d’Évreux, appartient à un style mixte. Normande 

par le sol sur lequel elle est fondée, elle a subi la forte empreinte de l’école de l’Ile de 

France, sa voisine.”115 

 

Vijf jaar daarvoor, in 1890 had de abbé L. Kintsschots verder duidelijk gemaakt dat het 

‘rattachement’ met het buitenland ook praktische redenen had: “Nous avons décidé autrefois de faire 

alternativement nos excursions, une année en Belgique et une année à l’étranger. […] En Belgique, d’ailleurs, tout 

est vu ou à peu près; […]”. Er werd uiteindelijk gekozen voor de excursie naar Nederland, en niet 

alleen naar ’s-Hertogenbosch en Breda, zoals door Kintsschots voorgesteld – hoewel hij er 

onmiddellijk aan toe moest voegen dat de twee steden “offrent peu de choses vraiment remarquables”, 

zeker minder dan Noord-Frankrijk. Cuypers wist de compagnie over te halen Brabant te 

combineren met een bezoek aan Holland, Utrecht en Nijmegen voor een reis die crescendo moest 

verlopen.116 Van zo’n crescendo is in de notulen niet direct veel te merken. De grootste aandacht 

wordt er besteed aan Brabant en Nijmegen. Onder meer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 

Breda werden de gelijkenissen benadrukt met de Zavelkerk in Brussel en met de basilieken van 

Mechelen, Antwerpen en Leuven.117 Maar er vielen ook verschillen waar te nemen:  

 

“Mais où l’analogie cesse radicalement, c’est pour ce qui concerne les pieds-droits des 

arceaux qui séparent la nef majeure des bas-côtés. A Bréda, ces pieds-droits sont formés, 

comme presque partout, par des colonnes à tambour avec base moulurée et chapiteau à 

corbeille feuillagée ; dans la partie méridionale du Brabant, nous trouvons, au contraire, 

cet ingénieux mais un peu chétif agencement, […], où les moulures multiples, descendant 

des arcs doubleaux, des arcs ogives et des arceaux, viennent se confondre en un faisceau 

qui descend sans profil horizontal, jusque près du pavement. Ce dernier type, nous le 

verrons également, réalisé dans la nef de Saint-Jean de Bois-le-Duc.”118 

 

In ’s-Hertogenbosch werden eveneens de raakvlakken tussen de Sint-Janskathedraal en de 

kathedraal van Antwerpen geconstateerd, weliswaar ten gunste van de eerste: “à Bois-le-Duc, l’on 
                                                         
114 ibid., 208. 
115 Bulletin des séances (1895) 333. 
116 Bulletin des séances (1890-1892) 3; L. Kintsschots had ten tijde van de Antwerpse Exposition universelle in 1885 enige 

bekendheid verworven als auteur van de historisch-toeristische gids Anvers et ses faubourgs. Guide historique et description 

des monuments, contenant la calssification de l’Exposition Universelle (Brugge 1885); dit werk verscheen overigens bij uitgever 

Desclée-De Brouwer in dezelfde reeks Collection des guides belges waarin ook een heruitgave van Weales bekende Bruges 

et ses environs (Brugge [18621], 1884) werd opgenomen. 
117 ibid., 142-143. 
118 ibid., 143. 
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rencontre plus d’élancement et des proportions plus heureuses”.119 Brabant kreeg zo te zien de rol van 

schakel tussen Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Een soortgelijke positie nam ook 

Nijmegen in, “petit coin de Suisse – en miniature – contrastant singulièrement avec l’aspect ordinaire de la 

Néerlande”.120 Het belang van Nijmegen voor Karel de Grote, de positionering ervan aan de 

oevers of in de buurt van de Grote Rivieren en de nauwe banden met het aangrenzende Land van 

Kleve worden in de notulen veelvuldig benadrukt om de afzonderlijke positie van de stad binnen 

Nederland als verbindingselement tussen het Rijn-Maasgebied en Holland. Aan het bezoek aan 

Utrecht en vooral aan Amsterdam wordt in de notulen opmerkelijk weinig ruimte besteed. 

Duidelijk was in elk geval dat de gotiek boven de rivieren een andere ontwikkeling had gekend 

dan in het Zuiden. Vanwege het constante risico van overstromingen en de ongeschiktheid van 

de grond in veel gebieden kon men slechts laat, vanaf de vijftiende eeuw, van een Hollandse 

gotiek spreken: “bien peu [de monuments] appartiennent aux premières époques ogivales”.121 De reis werd 

verder ook naar andere streken van Holland voortgezet, maar daaraan nam slechts een deel van 

de gildeleden deel. Deze vervolgroute werd overigens slechts terloops vermeld – “Edam, Alkmaar, 

Enkhuyzen, Hoorn, Haarlem, Delft”- maar zonder dat er notulen zijn opgesteld van deze 

aanvullende dagen.122 Kortom, dat Nederland uiteindelijk in 1891 werd bezocht, en wel met een 

nogal lang verblijf dat in dit opzicht meer op de ‘lange’ excursies naar Noord-Frankrijk of Noord-

Duitsland leek, laat begrijpen dat Holland – maar Noord-Brabant in mindere mate – 

langzamerhand was gaan ressorteren onder de categorie ‘buitenlandse architectuur’, die juist na 

1880 steeds vaker aan bod kwam binnen het Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas kwam. 

 

De nationale ontwikkeling van de neogotiek in de Nederlanden 

Tussen nationale katholicismen en katholiek internationalisme 

Hoewel alle leden, Belgen net als Nederlanders en Duitsers, het Gilde in principe als forum zagen 

voor de studie en de verspreiding van de ‘christelijke kunst’, schuilden achter deze benaming 

nogal wat perspectiefverschillen. De discrepantie tussen Weale en Bethune over de eventuele 

studiereis naar Nederland laat twee verschillende houdingen zien tegenover het historisch-

wetenschappelijk gehalte van het Gilde. De oudheidkundige Weale pleitte voor een insluiting van 

de Noordelijke Nederlanden in het aandachtsgebied van het genootschap in naam van een op 

kunsthistorische argumenten gefundeerde eenheidsvisie op de middeleeuwse Nederlanden. 

Bethune had daarentegen vooral het performatieve potentieel van de ‘christelijke kunst’ voor 

ogen. Zijn kunsthistorische expertise wordt hier uiteraard niet in twijfel getrokken maar zijn 

praktijk als architect en restaurator had vooral de heropleving van de gotische bouwprincipes in 

de moderne samenleving als doel. Hij plaatste dit streven namelijk in het kader van het bredere 

ultramontaanse project ter herevangelisatie van Europa en ter hervorming van de samenleving 

naar corporatief model. Terwijl de gotiek bij Weale als studieobject de boventoon voerde, kreeg ze 

bij Bethune de rol van instrument in dienst van een groter doel. Het feit dat leden zonder 

specifieke expertise op het gebied van architectuur en erfgoedzorg, zoals de Nederlander Herman 

Schaepman en de Gentenaar Joseph de Hemptinne, in de jaren 1860 en 1870 toegelaten werden 

tot het Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas, laat blijken dat dit ondanks zijn onmiskenbaar 
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kunsthistorische roeping ook een ontmoetingsplek voor katholieken in bredere zin was 

geworden. Of beter gezegd, dat de ‘christelijke kunst’ als onderdeel werd gezien van het 

ultramontaanse project, dat tegen het einde van de negentiende eeuw steeds duidelijker de 

landelijke politiek als strijdveld koos voor de herkerstening van de samenleving. Deze vernauwing 

grosso modo binnen de Belgische grenzen is duidelijk af te lezen uit de mening die het directielid 

Hendrix in 1881 in Leuven uitte over de bestemming van eerstvolgende excursie: 

 

“Je ne sais pas s’il faut donner la préférence à l’Angleterre ou à la Hollande sur notre pays, 

quant à l’intérêt et au profit qu’on pourrait en retirer. Il y a dans notre pays des localités 

qui n’ont pas été visitées et qui offrent beaucoup d’intérêt. Certains membres sont 

opposés au voyage de l’Angleterre, d’autres à celui de la Hollande. […], je viens de 

proposer de nous en tenir à une simple promenade dans notre patrie. Il est juste après 

tout que nous étudiions avant tout nos propres monuments.”123 

 

Het werd als gezegd uiteindelijk een reis naar het Londen van de wereldtentoonstelling. Toch 

krijgt men uit Hendrix’ woorden de indruk dat Nederland definitief buitenland was geworden en 

dat de kwestie vooral door de Belgische leden –toch wel een overweldigende meerderheid onder 

de aanwezigen – beslecht moest worden.  

Maar deze heroriëntatie grotendeels binnen de staatkundige grenzen van België 

impliceerde geenszins de automatische aanvaarding door Bethune cum suis van de Belgische staat 

in de bestaande grondwettelijke vorm. De drie oprichters van het Gilde voelden zich verplicht 

het enthousiasme van Thijm en Pyls voor de organisatie van de monumentenzorg in België snel 

af te dempen. Het bestaan van een centrale Commission Royale naast provinciale commissies zagen 

ze als een sluwe poging van de (liberale) overheid om controle te krijgen over kerkelijke 

bezittingen en kunstwerken. Veel beter was het dan een zelfstandig genootschap als het Gilde op 

poten te zetten om de studie en zorg van de ‘christelijke kunst’ aan trouwe en technisch bekwame 

gelovigen toe te vertrouwen. Terwijl Thijm in eigen land voor de inculturatie van het katholicisme 

streed en dus in bredere zin het ideaal koesterde van een Nederlandse samenleving die ook voor 

katholieken leefbaar was, wezen de Belgische ultramontanen de Belgische liberale grondwet 

steeds nadrukkelijker af als in strijd met de kerkelijke leer. De Belgische staat moest exclusief 

katholiek worden. De aanwezigheid van De Hemptinne binnen het Gilde is in dit opzicht 

betekenisvol. In de jaren voor zijn toetreding had hij een centrale rol gespeeld in de zogenaamde 

eedkwestie. De discussie rondom de vraag of katholieke mandatarissen een eed mochten afleggen 

op een grondwet die niet strookte met de katholieke leer, bereikte in de jaren 1860 en 1870 een 

hoogtepunt en bewees hoe ver het ultramontaanse project voor een confessionalisering van de 

grondwet en een ‘ander’ België kon gaan.124 “La constitution n’est pas un idéal: […]. Il est donc très 

constitutionnel de critiquer la Constitution et […] de souhaiter som amélioration légale et d’y préparer les esprits”, 
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radicale ultramontanen haalbaar, vgl. Van den Berg, In vrijheid gebonden, op.cit., 112-113. 



255 

 

wist De Hemptinnes Le Bien Public in 1878 te vermelden, overigens naar aanleiding van een 

antigrondwettelijke brochure van Verhaegen.125 

Hendrix’ woorden leidden voorspelbaar genoeg tot een levendige discussie waarin ook de 

voorstanders van een reis naar Noord-Frankrijk van zich lieten horen. Interessant is echter de 

opmerking van voorzitter Bethune: 

 

“Permettez-moi, mes amis, de vous faire remarquer combien cette épithète «étranger» 

sonne mal aux oreilles quand il s’agit de l’appliquer aux monuments de l’art du moyen âge, 

dans lesquels les membres de la Gilde découvrent sans peine, les marques d’une filiation 

commune, d’une seule et même origine, puisée dans ces sentiments catholiques, c’est-à-

dire universels, de tous les lieux, de tous les temps, que nous sentons revivre encore de 

nos jours. […] Peut-on bien, d’ailleurs, se dire à l’étranger là où on est sûr de retrouver 

des frères ? et il faudrait aller bien loin pour que la Gilde soit dans un complet isolement, 

car elle a le bonheur d’avoir dans son sein des frères et même des confrères français, 

hollandais, allemands, anglais et belges, tous unis de cœur et d’âme dans un même élan 

d’admiration pour les chefs-d’œuvre de nos ancêtres, artistes des âges de foi.”126 

 

Bethunes woorden bevatten een duidelijke erkenning van de nationale herkomst van de meeste 

leden, maar tegelijk ook van hun harmonische samengaan in het geloof. Het “rapprochement” dat 

Bethune na 1880 voorstond - het toenemende aantal excursies buiten de Zuidelijke Nederlanden 

en het Rijn-Maasgebied - is precies in het kader van het opkomend internationaal katholicisme te 

plaatsen. Zoals Bethune expliciet stelt, de leden van het Gilde deelden veel meer dan een 

intellectuele, kunsthistorische belangstelling voor de middeleeuwse kunst. Ze deelden een geloof, 

dat per definitie de nationale grenzen overschreed. Deze woorden werden niet toevallig 

uitgesproken in de nasleep van de grote mobilisering van de katholieke massa’s naar aanleiding 

van de Italiaanse eenwording en het einde van de Pauselijke Staten, waarvan de inzameling van de 

Sint-Pieterspenning en de rekrutering van de zoeaven de meest bekende uitingen zijn. Ook 

internationale netwerken als de Vincentianen met hun volksgerichte activiteiten of de 

zogenaamde Zwarte Internationale, die het tot stand brengen van een katholieke publieke opinie 

op Europees niveau in de hand werkten, dienen eveneens als hoogtepunten van het negentiende-

eeuwse katholiek internationalisme te worden beschouwd.127 Het is precies tussen de hamer van 

dit grensoverschrijdend ultramontanisme en het aambeeld van zijn nationale – en steeds meer 

ook politieke128 - geleding dat het potentieel van één neogotisch programma voor de hele 

Nederlanden verdampt schijnt te zijn. 

                                                         
125 Citaat ontleend aan De Maeyer, De rode baron, op.cit., 146. 
126 Bulletin des séances (1881-1883) 33. 
127 Lamberts, ‘L’Internationale noire. Une organisation secrète au service du Saint-Siège’, in: id. (red.), The Black 

International, op.cit., 75-84; Viaene, ‘Nineteenth-Century Catholic Internationalism and Its Predecessors’, in: A. Green, 

en V. Viaene (red.), Religious Internationals in the Mordern World (Londen 2012) 82-110. 
128 Het was vooral vanaf de jaren 1880 dat het ultramontanisme het radicalisme van (onder andere) de eedkwestie 

verliet en herleid werd binnen de grenzen van de bestaande instellingen, hetgeen het pad effende voor de vorming 

van een katholieke partij – de fase van het zogenaamde ‘programmisme’ -, voor de katholieke 

verkiezingsoverwinning in 1884 en voor de dertig jaar confessionele politiek die daarop volgde, vgl. Lamberts, ‘Het 

ultramontanisme in België 1830-1914’, in: id. (red.), De kruistocht, op.cit., 53-59, en De Maeyer, ‘La Belgique: un élève 

modèle’, op.cit., 377-384. 
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Een Keuls en een Utrechts Gilde 

Maar de heroriëntatie kwam mede vanwege parallelle evoluties in Duitsland en Nederland tot 

stand. Reichensperger, de regisseur van de voltooiing van de Dom in Keulen was in de loop van 

de jaren niet alleen een van de bekendste architecten van Duitsland en van de neogotische 

beweging geworden maar had zich steeds krachtiger ingezet, wat ook een politiek engagement 

veronderstelde, voor de verdediging van het Rijnlandse katholicisme in het grotendeels lutherse 

openbare leven van Pruisen. In 1870 werd de katholieke en gematigde Zentrumpartei opgericht. 

Reichensperger was niet alleen een van de founding fathers maar werd ook Rijksdaglid voor deze 

partij. Hij speelde dan ook een centrale rol ten tijde van Bismarcks Kulturkampf. Ondanks zijn 

deelname aan allerlei bijeenkomsten van het Gilde, werkte hij altijd met een oog op Berlijn 

gericht om het bestaansrecht van de katholieken in Duitsland te verdedigen en het cultureel-

religieuze evenwicht van het zich uitbreidende Pruisen niet teveel oostwaarts – in de richting van 

de kweekvijver van het lutheranisme – te doen verschuiven.  

In datzelfde jaar werden verder ook een Keuls en een Utrechts Gilde opgericht, het Gilde 

van Sint Albertus Magnus respectievelijk het Sint-Bernulphusgilde. De eerste groep zou nooit op 

volle toeren gaan draaien. Volgens De Maeyer werd dit gilde als het ware in de wieg gesmoord 

toen het oplaaien van de Kulturkampf de aandacht van velen weg van de neogotiek trok.129 Tot op 

zekere hoogte kreeg het idee van een zelfstandig gilde voor de Duitse neogotiek geringe 

ontplooiingskansen mede vanwege de overweldigende invloed van de ‘Keulse neogotiek’ 

waarvoor de werkzaamheden bij de Dom bepalend werden. De Bauhütte werd het referentiepunt 

en de organisatievorm die in de praktijk tot een heropleving van de gotiek in de negentiende-

eeuwse samenleving moest leiden. Ondanks de contactpunten tussen de gilde- en de Bauhütte-idee 

was de tweede sterk projectgebonden – hoewel gebonden aan een project dat decennia in beslag 

nam. Na afronding van de Keulse Dom zou de Bauhütte in principe ontmanteld worden, wat niet 

wegnam dat de leden met de nodige expertise later opnieuw ingezet konden worden voor andere 

projecten, maar niet noodzakelijkerwijs in dezelfde samenstelling. Een gilde veronderstelde 

daarentegen een langdurig genootschap met een samenwerkingsverband tussen alle leden. 

Cuypers’ en Stoltzenbergs Atelier religieux in Roermond, dat niet toevallig pas in 1892 ontbonden 

werd, was weliswaar een particuliere onderneming, maar kwam qua intentie aardig in de buurt van 

het gilde-ideaal. Hetzelfde geldt voor het atelier van Bethune waarvan in 1876 de bedrijfsvoering 

mede toevertrouwd werd aan Arthur Verhaegen. Wat de onderneming rond de Keulse Dom en 

de ateliers van Bethune en Cuypers wel gemeen hadden was het ruime assortiment 

productielijnen – meubilair, beeldhouwwerk, schilderwerk, smidswerk, textiel – en de strakke 

organisatie met een paternalistisch-hiërarchische structuur. Bovendien werden projecten niet als 

gewone restauraties van specifieke objecten aangevat, maar veelal als concepten die een geheel 

historisch beeld moesten doen herleven. Achter het oppervlak van middeleeuwse 

functiebenamingen en mogelijke onderlinge nuanceverschillen schuilde dan ook een werkelijkheid 

van moderne, grootschalige bedrijven met typisch negentiende-eeuwse productie- en 

organisatiekenmerken.130 

                                                         
129 De Maeyer, ‘Pro Arte Christiana’, op.cit., 162. 
130 A.J. Looijenga, ‘Corporatisme en neogotische ateliers in Nederland’, in: Trajecta (2008) XVII, 191-192, 196 



257 

 

Het Utrechtse Gilde kende meer succes dan het Keulse en groeide in snelle tijd tot de 

enige in gilde georganiseerde neogotische groep in Nederland. Het werd in december 1869 in 

Utrecht opgericht. Het idee een Nederlands gilde te stichten had de Utrechtse priester Van 

Heukelum opgedaan na zijn deelname aan de excursie van het Gilde van Sint Thomas en Sint 

Lucas in Xanten in 1868. Het model werd nauwkeurig gevolgd. De leden van het gilde zouden 

een keer per jaar samenkomen om het tijdens jaarlijkse excursies van minimaal drie dagen over 

‘christelijke kunst’ te hebben. Men moet echter ook een aantal eigenaardigheden niet over het 

hoofd zien. Het Sint Bernulphusgilde, genoemd naar een middeleeuwse Utrechtse bisschop, was 

een priestergenootschap. In de eerste jaren konden alleen geestelijken lid worden van de 

groepering. Bovendien waren alle leden afkomstig van de diocese Utrecht en van buiten dit 

gebied – de rest van Nederland of het buitenland - werden slechts aanmeldingen aanvaard voor 

corresponderende of ereleden.131 Pierre Cuypers, die inmiddels mede dankzij het promotiewerk 

van Thijm zijn naam als kerkenbouwer in heel Nederland aan het vestigen was, werd tot erelid 

benoemd, maar echt gewaardeerd werd hij nooit. Het feit dat de provincie Utrecht de enige is 

waarin hij geen kerken heeft gebouwd (maar wel gedecoreerd of gerestaureerd132) is vermoedelijk 

ook te wijten aan de strakke regie die het Gilde en Van Heukelum, in samenwerking met 

bisschop Andreas I. Schaepman, op de uitvoering van de lokale opdrachten wisten te houden.133 

Maar dat zegt ook veel over de ideologische specificiteit van de Sint 

Bernulphusneogotiek. Van Heukelum was de oprichter van het bisschoppelijk museum in 

Utrecht, tegenwoordig opgenomen in het Museum Catharijneconvent, en trad jarenlang als 

animator van het genootschap op. Van hem kwam de beslissing om het lidmaatschap in 1880 

voor leken open te stellen in de hoop de groep levendiger en invloedrijker te maken. Een 

uitvoerige uiteenzetting van zijn ideaal van Nederlandse neogotiek heeft hij echter zelf nooit 

geschreven.134 Alfred Tepe, die de meeste projecten op naam van het genootschap uitvoerde, 

hield op 1 juli 1871 wel een lezing getiteld Beginselen der Nederlandse kerkelijke bouwkunst. Hij 

verwierp er de Renaissance in al haar verschijningen, maar eveneens het passief nabootsen van 

Duitse en Franse gotische modellen. De Nederlandse gotiek was later ontstaan, legde hij verder 

uit, in de vijftiende en zestiende eeuw, toen de gotiek in de omringende landen reeds over haar 

hoogtepunt heen was. Het volgen van buitenlandse voorbeelden uit vroegere eeuwen hield dan 

ook het risico in dat “de bijzondere geaardheid van bodem, materiaal en behoeften der 

verschillende landen” genegeerd werd en dat men ervan afzag interne referentiepunten op te 

zoeken met het bijbehorende respect voor de specifieke periodisering van kunstuitingen binnen 

de eigen landsgrenzen.135 

                                                         
131 id., De Utrechtse School in de neogotiek. De voorgeschiedenis en het Sint Bernulphusgilde. Proefschrift (Leiden 1991) 344. 
132 Vgl. Cuypers volledige oeuvrelijst in H. Berens, P.J.H. Cuypers (1827-1921). Het complete werk (Rotterdam 2007). 
133 ibid., 293. 
134 Van Heukelum was onder de indruk van Georg Jakobs werk Die Kunst im Dienste der Kirche. Hij schijnt van plan te 

zijn geweest de Nederlandse versie hiervan te schrijven, niet bepaald fantasierijk getiteld De kunst in dienst van de kerk. 

Verder dan de titel is hij niet gekomen. Vgl. Looijenga, De Utrechtse School, op.cit., 352. 
135 Bij deze periodisering hoorde ook een zekere bewondering voor de Vlaamse Primitieven, die overigens slechts 

één keer werd geuit. In 1877 verklaarde Van Heukelum dat Memling, Van Eyck en Van der Weyden waarlijk 

Nederlandse kunstenaars waren geweest. Deze opvatting werd in de notulen niet verder toegelicht en het is moeilijk 

hier conclusies uit te trekken over de positie van het middeleeuwse Vlaanderen binnen het denkkader van het Gilde. 

Vgl. Het Gildeboek (1877) 66. 
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Looijenga heeft opgemerkt dat de formulering van Tepe toch nogal vaag was, om niet te 

spreken van de stilte van Van Heukelum op theoretisch gebied. De gotiek in Nederland toonde 

namelijk een aantal lokale variaties die gingen van de Limburgse transitiestijl tussen romaans en 

gotiek over de Brabantse natuurstenen gotiek tot de kustgotiek met veel gebruik van hout, zoals 

bijvoorbeeld de beruchte overkapping van de Ridderzaal.136 Naar welke variant Tepes voorkeur 

uitging is niet expliciet te achterhalen. Maar wat hij met zijn woorden bedoelde was in feite 

baksteengotiek naar kerkelijke voorbeelden die vooral op het gebied van de diocese Utrecht – 

Utrecht, Gelderland en Overijssel – aan te treffen waren. Deze vorm van gotiek had zich echter 

ook over de grens veelvuldig voorgedaan. Het gilde aarzelde dus niet om regelmatig Duitse 

kunstenaars uit Westfalen uit te nodigen of te raadplegen – men denke bijvoorbeeld aan de 

glazenier Heinrich Geuer en de beeldhouwer Friedrich W. Mengelberg – en excursies naar deze 

gebieden te houden om de originele modellen te bestuderen.137 Looijenga heeft dan ook 

geconcludeerd dat Van Heukelum, Tepe en de andere leden van het genootschap, ondanks hun 

onscherpe formuleringen, vooral een neogotisch ideaal met regionale grenzen – de Nederrijns-

Westfaalse gotiek uit de Utrechtse diocese – voor ogen hadden dat ze idealiter verheffen wilden 

tot model voor heel de Nederlandse katholieke kerkenbouw.138 Een bekend voorbeeld van 

uitvoering van dergelijke opvattingen is de parochiekerk in Jutphaas, nabij Utrecht, waarvan Van 

Heukelum sinds 1873 pastoor was en die in 1874-1875 onder leiding van Tepe werd gebouwd, 

met als onderscheidend aspect het exclusief gebruik van baksteen.139 De verwijzingen naar 

Duitsland waren echter grotendeels functioneel aan de verfijning van het ideaal. Ze bleken nodig 

vanwege de historische verbanden tussen de baksteengotiek in Nederrijn en Westfalen, maar van 

een actief nagestreefd grensoverschrijdend project is nooit sprake geweest.  

In de nadruk op het gebruik van lokale modellen en vooral van baksteen kan men ook 

een zekere argwaan tegenover het werk van Cuypers zien. Deze zou niet modelvast genoeg zijn 

en liet zich bovendien graag inspireren door buitenlandse modellen – zijn contacten met Viollet-

le-Duc zijn al genoemd. Ook Cuypers’ vele reizen, opdrachten in het buitenland en bereidheid 

zijn projecten aan te passen aan de lokale materialen en bouwtradities strookten niet goed met de 

geografisch gezien veel minder verspreide gotiek die Tepe en Van Heukelum zo bewonderden. 

Cuypers’ gotiek was kortom niet Nederlands genoeg. En wellicht niet eens gotisch genoeg, als 

men denkt aan zijn vroege belangstelling voor overgangsstijlen. Maar de kloof tussen Cuypers en 

zijn inspirator Thijm aan de ene kant en het Sint Bernulphusgilde en Van Heukelum aan de 

andere was eerst en vooral ideologisch van aard. Dat het Utrechtse gilde oorspronkelijk slechts 

voor geestelijken toegankelijk was spreekt in dit opzicht boekdelen: het genootschap was een 

product van de integralistische en klerikale ontwikkeling van het Europese katholicisme dat we al 

in het geval van het Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas hebben waargenomen. Van Heukelum 

en Tepe vonden dat de eigentijdse architectuur niet alleen in neogotische, maar ook en vooral in 

religieuze richting moest worden gestuurd. Wat ze om zich heen waarnamen was veeleer een 

gebrek aan geloof en religieus gevoel dan een louter gebrek aan gotiek. Deze werd als onderdeel 

gezien van een breder programma ter herkerstening van de maatschappij. In dezen zaten ze op 

                                                         
136 ibid., 355-357. 
137 ibid., 369. 
138 ibid., 357. 
139 Voor een gedetailleerde beschrijving van de kerk, vgl. H.J.A.M. Schaepman, en G.W. van Heukelum, De Sint-

Nicolaaskerk van Jutfaas (Utrecht 1906). 
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dezelfde golflengte als Bethune en het Belgische Gilde, weliswaar met het verschil dat Bethune en 

‘zijn’ genootschap zich niet exclusief toespitsten op de kerkenbouw. Niet toevallig bleven Van 

Heukelum en Herman Schaepman – ook lid van het Sint-Bernulphusgilde, hoewel zelf geen 

ervaren kunsthistoricus - ook in de jaren 1870 en 1880 trouw deelnemen aan de excursies van het 

Belgische Gilde, toen Thijm en vooral Cuypers het steeds vaker lieten afweten. Typerend voor 

deze kloof is dat de notulen van de excursie naar Holland in 1890 veel meer ruimte reserveren 

voor de werkzaamheden van het Sint-Bernulphusgilde, in het bijzonder van Tepe en Van 

Heukelum.140 Aan het Rijksmuseum van Cuypers werden welgeteld vijf bladzijden gewijd.141 

Bepalend in het theoretiseren van deze integralistische houding in de ‘christelijke kunst’ was 

Adolf Duclos, die in zijn Principes Généraux uit 1875 het principe van stilistische eenheid en 

coherentie verdedigde als fundamentele regel voor de bouw- en restauratiepraktijk. Goed 

beredeneerde uitzonderingen bleven wel mogelijk. Zo konden romaanse kenmerken 

gecombineerd worden met latere, gotische elementen. De grens trok Duclos – en Bethune en 

Weale met hem – bij de renaissance. Alles wat hierna was gekomen moest verworpen worden 

daar er “une incompatibilité essentielle” bestond met de middeleeuwse ‘christelijke kunst’. Typerend is 

verder dat het integralistische project naar middeleeuwse model van beide gilden volgens deze 

opvattingen niet alleen voor kerkelijke maar ook voor burgerlijke gebouwen moest gelden.142 

Voor Cuypers was het probleem van de eigen tijd daarentegen architectonisch van aard: 

een gebrek aan beredeneerde bouwprincipes in het algemeen. De restauratie van de Munsterkerk 

was nauw verbonden met zijn voorkeur voor overgangsstijlen. In de laat-romaanse architectuur 

van de Roermondse kerk zag hij voornamelijk een vooraankondiging van wat er nog komen zou: 

de gotiek.143 In dit opzicht was hij minder streng dan Van Heukelum en Tepe maar ook dan 

Reichensperger, voor wie de neogotiek in tegenstelling stond tot de Rundbogen-variant van vele 

Duitse academies, waar wel eens neoromaanse trekken in herkend zijn.144 Het voorgaande 

bevestigt overigens het bekende beeld van de middeleeuwen als historisch tijdperk waaraan de 

herinnering in het negentiende-eeuwse Nederland volledig door katholieken werd 

gemonopoliseerd. Bij katholiek monopolie moet men zich echter geen al te monolithisch blok 

voorstellen. Thijm en Cuypers zorgden ervoor dat de zogenaamde academische neogotiek ook in 

Nederland verspreid raakte en zodoende namen ze afstand van de ideologisch-ultramontaanse 

neogotiek van het Sint-Bernulphusgilde. Beide stromingen gingen met elkaar, weliswaar binnen de 

grenzen van het katholieke kamp – de bekende Nederlandse uitzondering -, de confrontatie aan, 

                                                         
140 Van de Utrechtse Sint-Willibrordkerk van Tepe werd benadrukt dat ze geïnspireerd was op in Holland nog 

bestaande kerkgebouwen uit de vijftiende eeuw, die gekenmerkt waren door copieus gebruik van baksteen; er werden 

verder ook de raakvlakken met de kerkbouwkunst in Noord-Duitsland opgemerkt, vgl. Bulletin des séances (1890-1892) 

194; wat Van Heukelum betreft, brachten de gildeleden een bezoek zowel aan zijn parochiekerk in Jutfaas als aan het 

Utrechtse museum van religieuze kunst waar Van Heukelum inspirator en oprichter van was, vgl. ibid., 196-203. 
141 De kunstwerken van “l’ancienne école des Pays-Bas”, “à placer en parallèle avec ceux de l’école des Van Eyck et des Memlinc”, 

werden overigens snel afgedaan als ver beneden de maat van hun Vlaamse evenknieën. Wel waren ze de afspiegeling 

van “une foi simple et une allure naïve, qui compensent bien quelques gaucheries de perspectives ou de proportions”, vgl. ibid., 231. 
142 Het citaat in het Frans is ontleend aan P. Allossery, ‘Kanonik Adolf Duclos’, in: Annales de la Société d’Emulation de 

Bruges (1928-1929) LXXI, nr. 3-4, 341; vgl. ook J. Caen et al., ‘Het verleden herscheppen. De restauratie-ethiek en –

praktijk in het negentiende-eeuwse glasatelier Bethune-Verhaegen’, in: Trajecta (2008) XVII, 154; Stynen, De onvoltooid, 

op.cit., 165. 
143 Van Leeuwen, Pierre Cuypers, op.cit., 72. 
144 Lewis, The Politics, op.cit., 59-62. 
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maar ze vormden tegelijkertijd de doorwerking in de Nederlandse context van het rationalisme à 

la Viollet-le-Duc respectievelijk het ultramontanisme à la Didron en à la Bethune. Een monopolie 

dus dat echter veel weg had van een duopolie. 

 

Een rationele ‘christelijke kunst’ 

Op de ontwikkeling van Cuypers van Limburgse tot Nederlandse architect is de invloed van 

Thijm en die van Victor de Stuers van fundamenteel belang geweest. De drie mannen werden 

door velen doorgaans als een katholieke kliek gezien die het doel had Nederland de neogotiek als 

officiële overheidsstijl op te leggen. Dat ze – en dan vooral De Stuers – heel goed wisten te 

lobbyen om neogotische projecten erdoor te krijgen valt ook niet te ontkennen. Maar in de kern 

deelden ze onderling dezelfde preoccupaties over het culturele peil van het land, dat huns inziens 

ronduit bedroevend was. Zo maakte ook De Stuers zich grote zorgen over het groeiende 

‘wandalismus’ in de erfgoedpraktijk in Nederland.145 Juist het achterwege blijven van een efficiënte 

en moderne monumentenzorg gold voor hem als symbool van Nederlands achterstand in 

vergelijking met de omringende landen. België en zijn provinciale Commissions Royales golden als 

absoluut referentiemodel: “Iets dergelijks zou in België – een land dat wij ons gaarne tot voorbeeld moesten 

stellen, niet gebeurd zijn. […] ik zal op België wijzen, dat sinds jaren een instelling heeft, die ons tot model kan 

dienen: ik bedoel de Commissions Royales d’Art et d’Archéologie.”146 Net als Thijm wenste De Stuers een 

actievere overheid en dat maakte hij duidelijk in zijn bekende stuk Holland op z’n smalst dat in 1873 

in De Gids verscheen en waarin hij de oud-liberale opvattingen over een kleine overheid die zich 

onthield van enig kunstbeleid als achterhaald afdeed en gevaarlijk noemde voor de bestendigheid 

van de vaderlandsliefde van de burgers. Het artikel kan men gerust genadeloos noemen, zelfs de 

brandveiligheid van de bestaande musea werd er aan de kaak gesteld als symbool van de 

stuurloosheid van het beheer van de Nederlandse kunstschatten.147 Het artikel verschafte hem 

een solide reputatie op het gebied van erfgoedbeleid. In 1875 werd hij, die al enkele jaren als 

advocaat en hoge ambtenaar had gewerkt, tot referendaris van de afdeling Kunst en 

Wetenschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken benoemd, een positie waarvan hij 

handig gebruik maakte om Cuypers en andere geestesverwante architecten te promoten.148 

Thijm en Cuypers deelden op hun beurt een grote bewondering voor het gedachtegoed 

van Viollet-le-Duc en zijn ‘rationele’ aanpak van de architectuur. “Toute forme qui n’est pas indiquée 

par la construction doit être rejetée”, luidt een van zijn bekende oneliners. Decoraties waren niet bij 

voorbaat uitgesloten, maar mochten de aandacht niet afleiden van de hoofdstructuur van een 

gebouw, hetgeen in het overdreven versierde renaissance en barok juist te vaak het geval was 

geweest. Viollet zag in de dertiende-eeuwse Franse gotiek – en niet toevallig vooral in de 

monumentale volumes van de kathedralen uit die tijd – een evenwicht tussen gebruik van 

                                                         
145 In 1868 verscheen van de hand van De Stuers een artikel getiteld Wandalismus in De Nederlandsche Spectator, vgl. J. 

Perry, Ons fatsoen als natie. Victor de Stuers 1843-1916 (Amsterdam 2004) 67. 
146 V. de Stuers, ‘Holland op zijn smalst’, in: De Gids (1873) XXXVII, 381-383. 
147 De Stuers, ‘Holland op zijn smalst’, op.cit., 346; de aanklacht tegen de brandveiligheid van Nederlandse musea was 

niet willekeurig gekozen: vooral de aanwezigheid in het gebouw van het Rijksmuseum, het Amsterdamse 

Trippenhuis, van “petroleumtonnen” voor de verwarmingskachels en het brandgevaar dat de hele wijk daardoor liep, 

baarden menigeen grote zorgen, vgl. J.Th.M. Bank, ‘Exempla virtutis. Een negentiende-eeuwse interpretatie van 

vaderlandse geschiedenis en kunst in het Rijksmuseum in Amsterdam’, in: Leidschrift: historisch tijdschrift (1992) VIII, 

45. 
148 Van Leeuwen, De maakbaarheid, op.cit., 13. 
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materialen, ruimteverdeling en te dragen kosten dat vanaf de Renaissance niet meer bereikt was. 

Om al deze redenen wenste hij een herinvoering van de beproefde gotische bouwmethodes in de 

negentiende eeuw. Het geloofskarakter van de kathedralen was voor hem van secundair belang 

tegenover het equilibrium en de rationaliteit van hun structuur. Het academische primeerde in 

Viollet-le-Duc boven het ideologisch-katholieke. Dit laatste was dan weer bij Thijm en Cuypers 

van groter belang dan bij hun Franse inspirator. Hun architectonische reflecties waren 

welteverstaan voor een goed deel verkapte ideologische discussies waarin kunst en architectuur 

het fundament moest worden van de herkerstening van de samenleving.149 Maar hun 

beschavingsideaal was al met al minder nostalgisch dan bij Bethune of de Utrechtse School. Zij 

wilden veeleer de middeleeuwen aanpassen aan de geest van de negentiende eeuw, dan andersom. 

Het is onder deze voorwaarden dat men het verlangen van Thijm en Cuypers naar een 

eenheidsstijl voor de negentiende eeuw moet verstaan, een stijl die definitief korte metten maakte 

met barok en classicisme en, nog gevaarlijker, met het eclecticisme dat de kunst van na 1800 in 

hun ogen een tamelijk ‘rommelige’ aanblik verschafte.150 In tegenstelling tot veel leden van het 

Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas mikten ze echter op een ‘herinterpretatie’ van de gotische 

bouwprincipes binnen het kader van de moderne samenleving en niet noodzakelijkerwijs een 

letterlijke herinvoering van alle vormen en details van middeleeuwse gebouwen. Kortom, een 

negentiende-eeuwse gotiek, waarin deze aangepast werd aan de tijdgeest en aan de mogelijkheden, 

in termen van techniek en materialen, die de eeuw beschikbaar stelde. Ze namen het dan ook 

minder nauw met de bestaande historische modellen en voelden zich niet verplicht deze met 

filologische nauwkeurigheid te volgen. Dat ze als referentiepunt een ideaalmodel koesterden dat 

in geen enkel moment van de geschiedenis in die exacte vorm had bestaan en waarin elementen 

uit meerdere gebouwen samenkwamen blijkt dan ook een intellectuele noodzaak geweest te zijn 

om de stilistische en bouwkundige eenheid van de ontwerpen alsnog te garanderen. 

Het is eerder al duidelijk geworden dat de noodzaak zich aan te passen aan de tijdgeest 

door Thijm sterk gevoeld werd. De gotiek was de uiting geweest van de geest van een tijd waarin 

geloof en maatschappij elkaar diep binnendrongen en juist daarom kon Thijm haar waarderen. 

Maar andere tijdperken hoefden niet direct afgekeurd te worden, mits ze verstaan werden in het 

kader van de respectievelijke historische context. Zo had de oude Griekse en Romeinse kunst de 

tijdsgeest van de oudheid goed weergegeven, hoewel dit uiteraard betekende dat ze een 

onvermijdelijk heidens karakter bezat. Overeenkomstig had hij ook Rubens als hoogtepunt in de 

kunstgeschiedenis van de Nederlanden weten te beschrijven, juist vanwege de sterke Italiaanse 

invloeden die weliswaar niet strookten met de Nederlandse geest maar toch wel erg typerend 

waren voor de kunst van de renaissance. In Cuypers kwamen in feite Thijm en Viollet samen: 

enerzijds het gevoel van de eerste voor het tijdgeestgebondene in de Nederlandse kunst en 

anderzijds de aandacht van de tweede voor het technisch-bouwkundige evenwicht in 

middeleeuwse gebouwen anderzijds.  

Uit al de net genoemde elementen, gecombineerd met zijn persoonlijke voorkeur voor 

overgangsstijlen, vloeide Cuypers’ ontvankelijkheid voor de in zijn tijd zogenaamde ‘oud-

                                                         
149 A. van der Woud, ‘Onuitsprekelijke schoonheid. Waarheid en karakter in de Nederlandse bouwkunst’, in: Feit en 

fictie (1993) I, 28. 
150 Extreem voorbeeld van de ideologische implicaties van het eclecticisme was de architect Johannes H. Leliman die 

aanhanger was van “een nieuwe bouwkunst zonder stijl” waarin de samenhang tussen vorm, functie en constructie 

van een project de boventoon voerden boven eender welke ideologische stijlvoorkeur, vgl. ibid., 24-25. 
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Hollandse stijl’ voort, een ontwikkeling die gepaard ging met Thijms groeiende bewondering voor 

de Gouden Eeuw, zoals deze zich vooral in zijn geboortestad Amsterdam had gemanifesteerd. In 

de grachtenpanden van de Nederlandse hoofdstad klonken nog voldoende gotische noten door, 

maar met hun statige aanblik boden ze een uitstekende afspiegeling van de traditionele ‘Hollandse 

geest’: bedrijvig maar ingetogen, open maar bescheiden. En dit in tegenstelling tot de 

uitbundigheid van de classicistische renaissance, een mediterraan product dat derhalve niet 

Germaans genoeg was voor de Nederlandse steden. Het was een architectuur zonder abstracte 

symmetrieën, een bouwkunst die de mens als maat nam en het respect van de proporties tussen 

de onderdelen centraal stelde. Thijms Amsterdamse stadspatriottisme dat reeds bij de 

Vondelfeesten van 1867 was opgevallen werd hier uitgebreid tot de kunsten en de architectuur. 

Wel interessant is natuurlijk dat deze positie het nodig maakte een stijl vorm te geven die niet 

meer alleen op religieuze gebouwen – Viollets kathedralen of Cuypers kerken, waarop hij zich tot 

in de jaren 1870 bijna exclusief had toegespitst – maar ook op burgerlijke gebouwen toegepast 

kon worden.151  

Deze opvattingen speelden voor een groot deel een rol in het project voor de aanleg van 

de Vondelstraat in Amsterdam, die Cuypers in de eerste helft van de jaren 1870 realiseerde. Het 

innovatieve in zijn ontwerp, dat voor een deel ook stadsvilla’s en een park bevatte, naar 

eigentijdse trends, lag vooral in de gesloten reeks gezinswoningen aan de westzijde van de straat. 

Voor een deel was deze kant reeds door de architect Nicolaas Redeker Bisdom gebouwd die voor 

panden had gekozen met gelijke gevels en rechte lijsten. Dit was – in het klein – naar het 

voorbeeld van Georges E. Haussmanns strakke boulevards in Parijs, die Viollet-le-Duc vanwege 

hun gelijkmatigheid een architecturale vooraankondiging van het communisme had gevonden.152 

Cuypers deelde de zorgen van zijn Franse collega en maakte er werk van om de straat een meer 

‘schilderachtig’ aanzien te verschaffen. Het begrip ‘schilderachtig’ was direct ontleend aan Thijm 

en Cuypers gaf er invulling aan door te citeren uit de zestiende-eeuwse Amsterdamse 

grachtenpanden met rijke verwijzingen naar neogotische motieven. Voor een deel werd het 

project ook door financiële overwegingen en door wettelijke bepalingen beïnvloed, maar Cuypers 

kreeg tegelijk ruimte genoeg om zijn eigen inbreng naar voren te laten komen. “Een spitse 

topgevel met extreem steile kap en forse overstekken doorbreekt de rij en geeft een verticaal 

accent, wat nog eens wordt onderstreept door een forse erker”. Het later zo populaire 

ingebouwde portiek werd ingevoerd en schoorstenen en schoorsteenpijpen waren prominent 

zichtbaar, wat gebruikelijk was in de neogotiek waarin ze symbool stonden voor de haardstede.153 

Dit algemeen patroon werd verder gecombineerd met voor elk pand originele elementen. De 

zorg voor het algemeen straatbeeld werd hierdoor gekoppeld aan een poging elk huis individueel 

aan te pakken en van de rest te onderscheiden. Niet iedereen keurde het project goed en een 

enkeling verliet heel snel zijn net gekochte huis aan de Vondelstraat na kritisch commentaar van 

vrienden en kennissen over zijn nieuwe woning aldaar.154 Maar er kwamen ook veel positieve 

                                                         
151 Omtrent de doorwerking van Thijms bekoring voor zijn geboortestad, vgl. Van Leeuwen, ‘P.J.H. Cuypers, zijn 

atelier en restauratiepraktijken’, in: Trajecta (2008) XVII, 212. 
152 Oxenaar, P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme. Architectonisch denken, ontwerpen en uitgevoerde gebouwen (Rotterdam 

2009) 371-374. 
153 ibid., 374. 
154 ibid., 377-379; ibid. definieert de combinatie van straatbeeld en individueel aanpak voor elk pand als “eenheid in de 

veelheid”. 
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reacties. Zo wist J.H. Bronke in een lezing gehouden in Architectura et Amicitia in 1878 Cuypers’ 

Vondelstraat met algemene instemming van de genootschapsleden te prijzen vanwege haar 

gezelligheid die bijvoorbeeld in de te strakke en uniforme Jacob van Campenstraat daarentegen 

ver te zoeken was.155 

Met het Vondelstraat-project vestigde Cuypers zijn bekendheid als burgerlijk architect 

benevens zijn al gevestigde reputatie als kerkenbouwer. De opening tot de ‘oud-Hollandse stijl’ 

met zijn “renaissancegevels op een gotisch stramien”156 had het pad geëffend naar het gebruik 

van gotische elementen ook voor niet-religieuze architectuur. Dit onderstreepte niet alleen de 

afstand tussen de Amsterdamse groep en de Utrechtse School maar betekende ook de afsluiting 

van een kwestie die Thijm al ongeveer een kwart eeuw had beziggehouden, oftewel de vraag of 

ook burgerlijke gebouwen volledig gotisch mochten zijn. In de jaren 1850, in reactie op een 

artikel van Tétar van Elven die voor niet-religieuze gebouwen de voorkeur gaf aan een ‘flexibeler’ 

en ‘tijdloos’ mengsel van gotische en classicistische elementen, had Thijm het potentieel van de 

gotiek voor alle soorten ontwerpen verdedigd. De middeleeuwse maatschappij had namelijk haar 

fundament gevonden in de harmonie tussen mens en gemeenschap en tussen kerkelijk en politiek 

gezag, een evenwicht dat in de gotiek in haar samenhangend geheel van het “geestelijke” en het 

“stoffelijke”, van het “inwendige” en het “uitwendige” nadrukkelijk aanwezig was en deze 

daarom geschikt maakte om het tij van het moderne individualisme te keren.157  

Mede van invloed op deze opvattingen waren de studies van Van Even over het 

middeleeuwse Leuven en in het bijzonder over de architectuur van het stadhuis van de 

universiteitsstad. Matthijs de Layens, die actief had deelgenomen aan de bouw van het stadhuis, 

definieerde Van Even in zijn brief aan Thijm van 6 mei 1854 als “christelijke bouwmeester van 

den XVe eeuw”, een typering die juist het bestaan van een nauw verband tussen christelijke 

inspiratie en burgerlijke bouwprojecten veronderstelde.158 Thijms focus op de gotiek in de jaren 

1850 stond echter niet helemaal haaks op zijn latere waardering voor de Gouden Eeuw en de 

‘oud-Hollandse stijl’. De gotiek die hij vooral voor Nederlandse burgerlijke gebouwen geschikt 

achtte was namelijk de vijftiende-eeuwse Hollandse stijl van het bekende huis van Maarten van 

Rossum te Zaltbommel: weinig rijzig, minimale versieringen die de constructie niet 

overschaduwden en veelvuldig gebruik van baksteen. “[…] de constructie was logisch, volgens de 

gildentraditiën der midden-eeuwen; de decoratie, die relatief van ondergeschikten aard is, was 

renaissance, doch volkomen aannemelijk, wijl zij de constructie niet verwrong en bedierf”, 

stemde De Stuers in.159 Zijn constatering dat de dertiende-eeuwse hooggotiek, zoals die in 

Frankrijk waar te nemen was, in Nederland nooit bestaan had, bevatte in de kiem de 

heroriëntering op Amsterdam en Holland als bakermat van heel Nederland die ook in zijn 

verering van Vondel en de Muiderkring naar voren kwam. Bovendien maakte de sterke aandacht 

                                                         
155 Schilt, Van der Werf, Genootschaap, op.cit., 50. 
156 Van Leeuwen, ‘De conflicteren restauratieopvattingen van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en 

P.J.H. Cuypers’, in: E. de Jong et al. (red.), Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Schetsen uit de geschiedenis van het 

genootschap (Amsterdam 1993) 89; ibid. gebruikt deze typering naar aanleiding van het Franeker stadhuis, dat onder 

leiding van Cuypers rond de eeuwwisseling werd gerestaureerd, maar het is mijns inziens een rake typering van 

Cuypers en De Stuers ideale mengsel van neogotiek en (Hollandse) neorenaissance dat ze als ‘oud-Hollandse stijl’ 

interpreteerden. 
157 Dietsche Warande (1857) III, 28-29; ibid. (1858) IV, 171-180. 
158 Brief van Van Even aan Thijm, 6 mei 1854, in: Archief Thijm, THYM 349. 
159 Citaat ontleend aan Van Leeuwen, De maakbaarheid, op.cit., 166. 
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voor een ‘late gotiek’ de stilistische sprong naar de burgerlijke architectuur van de Amsterdamse 

grachtenpanden zichtbaar minder groot. Het artikel ‘Eene bouwkunst voor onze tijd’, verschenen 

in 1860 in de Dietsche Warande, gaf duidelijk aan dat Thijms gedachten niet stilstonden en 

ondertussen aan een evolutie onderhevig waren. Men moest de middeleeuwen beslist niet 

klakkeloos imiteren maar, zoals de titel al verraadde, de essentie van de middeleeuwse kunst 

destilleren en die toepassen op een stijl die adequaat was om aan de behoeften van de moderne 

wereld tegemoet te komen. De praktische invulling en de maatschappelijke context waarin een 

project uitgevoerd moest worden, kregen in dat stuk expliciet een prominentere plaats dan 

voorheen het geval was geweest.160 Thijms benoeming tot hoogleraar aan de Rijksacademie in 

Amsterdam, die eerder al vermeld is, met de opdracht college te geven over de hele 

kunstgeschiedenis vanaf de oudheid kan met goede redenen als het eindpunt van deze evolutie 

worden gezien. 

Het is de combinatie van Thijms intellectuele en stilistische ontwikkeling en De Stuers 

politiek netwerk en lobbying-talent dat de ‘oud-Hollandse stijl’, die achteraf typerend voor Cuypers’ 

touch is geworden, de contouren kreeg van een officiële overheidsstijl. De twijfels die in 1880 

binnen Architectura et Amicitia waren gerezen over de vraag of de “zogenaamde Oud-Hollandsche 

stijl” niet alleen “voor kleine geveltjes met fijne détails”, zoals in de Vondelstraat, maar ook voor 

monumentale panden “als musea, paleizen van justitie enz.” geschikt was, bewijzen dat deze 

uitkomst allesbehalve vanzelfsprekend was.161 De argumenten over de vermeende lagere kosten 

van neogotische gebouwen – gebruik van lokale materialen, focus op de structuren en dus minder 

onnodige versieringen – die handig werden aangehaald om de oren van ministers en 

overheidsapparaten te strelen, waren niet zonder invloed geweest. Maar de combinatie van 

verwijzingen naar de middeleeuwen en de Gouden Eeuw als de twee hoogtepunten van de 

Nederlandse geschiedenis droegen ongetwijfeld even sterk bij aan de aanvaardbaarheid van de 

‘oud-Hollandse stijl’ naar Cuyperiaanse leer.162 Het voormalig ministerie van Justitie in Den Haag, 

dat door toedoen van De Stuers vanaf 1876 uiteindelijk door Cuypersleerling C.H. Peeters werd 

uitgevoerd, valt te bezien als een van de eerste hoogtepunten van deze mengeling van neogotiek 

en (Hollandse) neorenaissance. Het resultaat is door Krul als een “sprookjeskasteel” gedefinieerd 

dat bedoeld was om te pronken tegenover de fel bekritiseerde “fabriek” van het voormalig 

miniserie van Koloniën163, door Rose ontworpen en eveneens op het Haagse Plein gevestigd. Het 

gebouw dat het meest nationale ambities toonde, is echter ongetwijfeld het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Het gebouw, oorspronkelijk als Museum Willem I geconcipieerd en waar de 

kunstschatten van het inmiddels te klein geworden rijksmuseum in het Trippenhuis geherbergd 

moesten worden, werd in 1885 voor het publiek geopend na jarenlang getouwtrek, onder meer 

over het overdreven gotische, en dus katholieke, karakter van Cuypers uitvoering.164  

                                                         
160 Dietsche Warande (1860) V, 504-511. 
161 Schilt, Van der Werf, Genootschap, op.cit., 52. 
162 Het zij in ieder geval gezegd dat de ‘oud-Hollandse stijl’ nooit officieel als overheidsstijl is erkend. Dat velen hem 

zo definieerden dient voor een goed deel als polemisch argument eerder dan als vaststaand feit te worden gezien. 
163 Krul, ‘Grote gebaren’, op.cit., 220-221. 
164 De details van de voorbereidende discussies en van de polemieken die met de opening gepaard gingen zijn in de 

bestaande literatuur ruim bekend en worden hier dan ook niet herhaald; vgl. onder andere G. van der Ham, 200 jaar 

Rijksmuseum. Geschiedenis van een nationaal symbool (Zwolle/Amsterdam 2000), en J. Perry, Ons fatsoen, op.cit. 
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Zijn project beschreef Cuypers als een gebouw met “Nederlandse bouwvormen eigen aan 

eind XVIe en begin XVIIe eeuw […] in overeenstemming met de kunstschatten die het moet 

bevatten.”165 Dat het museum ook een afdeling middeleeuwse kunst zou krijgen maakt 

begrijpelijk dat de verwijzing naar de zestiende en zeventiende-eeuws vrij ruim werd opgevat. En 

zo geschiedde. Cuypers maakte volop gebruik van de soepelheid, de vaagheid als men wil, van het 

etiket ‘oud-Hollandse stijl’ die ook in de officiële overheidsopdracht was gebruikt om er 

verwijzingen in te verwerken naar de verscheidene tijdperken van de Nederlandse geschiedenis 

maar ook naar de eigenaardigheden van de architectuur van al de provincies.166 Het werd een 

Gesamtkunstwerk, een encyclopedische reeks verwijzingen naar de verschillende streken en stijlen 

die op Nederlandse grond aan te treffen waren. Het werd een huldebetoon aan “de middeleeuwse 

stad en de stadstaatjes uit de Renaissance”, een combinatie van elementen en fragmenten uit de 

periode van de Nederlandse bouwkunst die van de late middeleeuwen tot aan de zeventiende 

eeuw strekte.167 De opsomming van deze verwijzingen in het Fragmentengebouw van het 

Rijksmuseum – hét nationaal-historisch gedeelte van Cuypers’ project, waar herinneringen aan 

kunst en geschiedenis uit het vaderlandse verleden opgenomen moesten worden - is 

duizelingwekkend: 

 

“Middeleeuwse beelden, orgels, de originele deuren van het Maastrichtse Bergportaal, ook 

de beschilderde koorgewelven van Alkmaar en Warmenhuizen. […] classicistische 

fragmenten van het Haagse Huygenshuis, de gotische bogen van de Kleine Kerk te Edam 

en de renaissance waterpoort van Gorkum. De stadspoorten van Deventer en Groningen, 

Amsterdamse gevelstenen en de muur van het kasteel van Breda kunnen er ook in 

worden opgenomen.”168 

 

Hier kan gerust van een verschuiving noordwaarts gesproken worden. Vlaanderen verdween en 

Groningen verscheen. Het Nederlands Museum leverde een soortgelijk beeld op: 

 

“Voor de zalen over de gotiek maken de heren een keuze uit elementen van onder meer 

de Roermondse Munsterkerk, de Utrechtse Dom, de Bovenkerk in Kampen en de kerk in 

Zwolle. Er zijn burgerlijke interieurs met de monumentale schoorstenen van Bergen op 

Zoom en de Zwolse schepenzaal.”169 

 

De lokalen moesten in overeenstemming zijn met de periode waaruit de tentoon te stellen 

voorwerpen dateerden zodat structuur en inhoud harmonisch in elkaar konden samenvloeien. 

Maar ook buiten de middeleeuwse zalen waren in het gebouw en op de gevels katholieke 

symbolen waar te nemen, zoals ze door Cornelis Broere in De Katholiek gepopulariseerd en door 

Thijm zelf geïnterpreteerd waren. Zo kreeg de figuur van de Nederlandse Maagd een prominente 

plaats in het fries aan de voorgevel van het Rijksmuseum waar ze als ‘christelijke muze’ gehuldigd 

                                                         
165 Citaat uit Van Leeuwen, Pierre Cuypers, op.cit., 252. 
166 Oxenaar, P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme, op.cit., 497. 
167 ibid., 505 
168 Van Leeuwen, Pierre Cuypers, op.cit., 260 
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werd. Het was een oud symbool voor Nederland maar tevens ook een gevaarlijke zinspeling op 

de Maagd Maria, die zo centraal stond in de katholieke esthetica van Broere en Thijm.170 

De keuze voor streekgebonden verwijzingen was overigens bedoeld om de indruk van 

een middeleeuws Nederland te wekken waarvan de grenzen heel veel op die van het negentiende-

eeuwse Nederland leken. Vlaanderen raakte onderbelicht. Maar helemaal afwezig was het niet. De 

gebroeders Van Eyck werden op de oostelijke gevel afgebeeld als voorbeeld van de bloeitijd van 

de kunst onder de Bourgondiërs.171 De aanwezigheid van Dirk Bouts op dezelfde façade 

herinnerde aan de historische rol van de ‘Haarlemse School’ onder de Vlaamse Primitieven. Maar 

dit was ook meteen het enige (potentieel) Groot-Nederlandse element in het exterieur van het 

Rijksmuseum, dat als een reeks historische taferelen was ontworpen en tegelijk als aankondiging 

was bedoeld van wat de bezoeker binnen het gebouw zou vinden.172 Rijksgebouwen restaureren 

of aanleggen betekende een uitgesproken ‘vaderlandse’ stijl uitvinden.  

Om een nationale stijl hadden in het bouwprogramma vooral de Rijksadviseurs gevraagd, 

wat het probleem van de financieringsbron naar voren doet komen. Naargelang de neogotiek 

vaker opdook in het straatbeeld van Europese landen en een aanvaardbare stijl werd, groeide de 

toegang tot overheidsstimuli evenredig. Deze waren echter doorgaans landelijk georiënteerd en 

het Rijksmuseum – met zijn bestemming tot tempel voor de Nederlandse schilderkunst uit de 

zestiende en zeventiende eeuw – levert er een duidelijk voorbeeld van. Het Centraal Station in 

Amsterdam, dat Cuypers in 1882 voltooide en veel overeenkomsten toont met het Rijksmuseum, 

valt in dezelfde categorie. Hoewel bedoeld als complement van de spoorwegen, die aangelegd en 

geëxploiteerd werden door een particulier spoorwegbedrijf, was ook de opdracht voor dit project 

oorspronkelijk, in 1876, van de minister van Binnenlandse Zaken Van Heemskerk gekomen.173 

Inspiratie voor de structuur en de distributie van de ruimtes van het Rijksmuseum vonden 

Cuypers en Stuers weliswaar in andere grote Europese musea, waaronder het South Kensington 

Museum, waarvan James Weale vanaf 1890 conservator zou worden.174 Maar de structuur waarin 

deze inspiratie werd gegoten was bedoeld om die gebouwen een Nederlands karakter uit te laten 

stralen. Het Rijksmuseum werd dus als waarlijk Gesamtkunstwerk geconcipieerd waar de 

opvattingen van Stuers en Thijm over de Nederlandse (kunst)geschiedenis in een gebouw 

uitmondden waarin een sterk katholiek-symbolisch gehalte en referenties aan alle streken en 

historische periodes van het land met elkaar gecombineerd werden. Een duidelijke evolutie in 

nationale richting dus, die bovenop een aantal ideologische, technische en stilistische verschillen 
                                                         
170 Van Hellenberg Hubar, ‘Eerdienst en kunst, op.cit., 151-176. 
171 Hoogewoud et al. (red.), Cuypers en Amsterdam, op.cit., 83; J. Becker, ‘Ons Rijksmuseum wordt een tempel: zur 

Ikonographie des Amsterdamer Rijksmuseums’, in: E. de Jong et al. (red.), Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis 

van een nationale instelling (Weesp 1985) 320. 
172 Stuers wist Jan van Eyck te prijzen om de invloed die hij op de Nederlandse schilderkunst had uitgeoefend. Dat 

was o.m. het geval geweest tijdens Van Eycks verblijf in Den Haag (1422-1424) aan het hof van Jan van Beyeren, 

hertog van Holland, Zeeland en Henegouwen, vgl. V. de Stuers, en P.J.H. Cuypers, Het Rijks-Museum te Amsterdam 

(Amsterdam 1896) 18. De nadruk lag dus vooral – en dit was toen een algemene opvatting in Nederland - op de rol 

van Van Eyck als “bron en origine van de grote nationale schildertraditie” in Holland, vgl. Krul, ‘Het Lam Gods. 

Oud-Nederland, Vlaams, Frans, Duits en Belgisch’, in: Tollebeek, Te Velde (red.), Het geheugen, op.cit., 178. 
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zuidelijke gevel afgebeeld “ter gelegenheid zijner kunstreis door de Nederlanden, te ’s-Bosch ontvangen door het 

goudsmidsgilde en de broeders van het St.-Lukasgilde”, vgl. De Wetenschappelijke Nederlander (1885) nr. 3, V, 43. 
173 Berens, P.J.H. Cuypers, op.cit., 244. 
174 Van Hellenberg Hubar, ‘Limburgs Verleden in het Rijksmuseum te Amsterdam’, in: De Maasgouw (1983) CII, 58 
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met de Belgische neogotiek kwam en geen ruimte liet om enige vorm van culturele nabijheid met 

de Zuidelijke Nederlanden.175 

                                                         
175 Interessant is dat Cuypers zelf zijn combinatie van vormen en elementen uit verschillende tijdperken, die reeds in 

de Vondelstraat in het oog sprong, als neogotisch bleef beschouwen. Niet alleen zag hij het romaans als 

vooraankondiging van de gotiek en dus gerechtvaardigd, ook de gebouwen in de vroege ‘Hollandse stijl’ van kort na 

1600 zouden in de structuur nog veel gotiek hebben behouden en hierdoor ook voor neogotische projecten 

toepasbaar zijn geweest. Vgl. Hoogewoud et al. (red.), P.J.H. Cuypers en Amsterdam, op.cit., 80. 
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VI 

Een katholiek drieluik 

De verkenningen van Brouwers, Nuyens en Schaepman  

in de Nederlandse (en Vlaamse) identiteit 

 
Samen maar niet gelijk: Jan Willem Brouwers en de eenheid der Nederlanden 

Brouwers op de Mechelse Assemblées des Catholiques 

Het eerste optreden van een nieuwe generatie Nederlandse katholieken in België vond plaats in 

1867 tijdens de derde Mechelse Assemblée des Catholiques de Belgique. Deze bijeenkomst was 

georganiseerd in het kielzog van de twee Assemblées van 1863 en 1864. Het idee voor een soort 

états généraux van het Belgische katholicisme was zoals bekend uit liberaal-katholieke hoek 

gekomen, maar de bijeenkomst van 1867 liet duidelijk blijken dat ook meer traditionalistische en 

integralistische krachten hun stem steeds luider lieten horen.1 Van de Nederlandse delegatie 

maakte ook Jozef A. Alberdingk Thijm deel uit, maar de notulen van de eerste drie Assemblées in 

de jaren 1860 schrijven hem een bescheiden rol toe.  

In de jaren 1840 en 1850 had hij – net als de rest van de zogenaamde Jeune Hollande 

Catholique aansluiting gevonden bij de thorbeckianen die bereid waren geweest de katholieken een 

ruime godsdienstvrijheid te verlenen. De evolutie van het Europees katholicisme vanaf de jaren 

1860 en de groeiende radicalisering van het liberalisme in Nederland – dat het heftigste in de 

verdediging van het staatsonderwijs naar voren zou komen – hadden Thijm in de armen van de 

conservatieven doen belanden. In 1866 gaf hij een pamflet uit waarin hij de liberalen te lijf ging.2 

Zijn low profile in Mechelen is dan ook door Brom toegeschreven aan de overtuiging dat er uit de 

Assemblées maar weinig vooruitgang voor het katholicisme te behalen viel.3 In 1874 wist hij 

instemmend te constateren dat de invloed van het zogenaamde liberaal-katholicisme tanende was: 

“C’était libérté par-ci, libérté par-là; tout comme si la liberté était une idee absolue et absoluement bonne […]. On 

est revenu de cet engouement.”4 De duidelijke politisering van de Mechelse bijeenkomsten moet echter 

eveneens een rol hebben gespeeld. Brom heeft Thijm niet toevallig getypeerd als iemand voor wie 

kunst vóór politiek kwam. In de politiek liet hij de eer graag aan anderen over, Schaepman in het 

bijzonder.5 Na het einde van het ‘papo-thorbeckiaanse’ avontuur voelde Thijm zich veel meer 

verwant met het bredere conservatieve kamp dat in zijn ogen de veiligste optie was voor de 

verbetering van de sociale en culturele positie van de Nederlandse katholieken: “het 

konservatisme is iets religieus: het ziet in het bestaande Gods hand.”6 

Veel actiever tijdens de Mechelse Assemblées bleek Jan Willem Brouwers, die in 1831 in het 

Limburgse Margraten was geboren en later leraar in Rolduc werd. In 1863 was hij verhuisd naar 

                                                         
1 A. van der Zijden, Katholieke identiteit en historisch bewustzijn. W.F.J. Nuyens (1823-1894) en zijn ‘nationale’ geschiedschrijving 

(Hilversum 2002) 149-150. 
2 Brom, Alberdingk Thijm (Utrecht/Antwerpen 1956) 232. 
3 ibid. 
4 Bulletin de la Dietsche Warande (1874) X, 1. 
5 Brom, Thijm, op.cit., 235. 
6 ibid., 233. 
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het Westen waar hij in 1872 pastoor was geworden in Bovenkerk, in de buurt van Amsterdam. 

Bekend is hij tegenwoordig vooral vanwege zijn redacteurschap van De Tijd in de periode 1863-

1872, maar, ofschoon hij in de geschiedschrijving meestal door een bekendere priester, politicus-

dichter Herman J.A.M. Schaepman, overschaduwd is, heeft hij toch duidelijk meer betekend. De 

aanwezigheid van Nederlanders op een congres van Belgische katholieken dient in het bredere 

kader van het groeiende ultramontaanse internationalisme te worden geplaatst. Doel van de 

Assemblées was ongetwijfeld de stand van zaken op te maken van het katholicisme in België en de 

vraag te beantwoorden naar de beste strategie om de moderniteit en de toekomst te trotseren. 

Maar tegelijkertijd werd er een sterke nadruk gelegd op de contacten met het buitenland.7 

Delegaties uit allerlei Europese landen werden gemobiliseerd om het universele karakter van het 

katholicisme, onder leiding van de paus, te onderstrepen. Om de wisselwerking tussen 

katholieken uit verschillende landen te bevorderen werden de aanwezige delegaties in 1867 

uitgenodigd een spreker naar voren te schuiven die de toestand van het katholicisme en de Kerk 

in eigen land toelichtte.  

Brouwers kreeg de eer La situation du catholicisme en Hollande uiteen te zetten. Hij hield zijn 

toehoorders een waar succesverhaal voor, het verhaal van een katholicisme dat na drie eeuwen 

schuilkerken – “maisons intérieurement transformées en sanctuaires” of, nog treffender, “catacombes”8 – in 

een vijftigtal jaren gelijke rechten (1798), volledige godsdienstvrijheid (1848) en het herstel van de 

bisschoppelijke hiërarchie (1853) had weten te verwerven. Deze evolutie was bovendien ook 

cultureel en sociaal van aard geweest: de oud-katholieken waren ondertussen een steeds kleinere 

minderheid geworden, het protestantisme was niet meer zo bepalend voor de Nederlandse 

identiteit en veel vrome katholieke jongens hadden de veiligheid van hun dagelijkse leven 

achtergelaten om naar Rome te trekken en daar als zouaven voor de paus te vechten. Wie niet 

kon vertrekken had op een andere manier weten bij te dragen, het succes van de Sint-

Pieterspenning was er het beste bewijs van. Ook cultureel beleefde katholiek Nederland een 

ongekende bloei. De katholieke Vondel stond op het punt – het was 1867 – om alom erkend te 

worden als het absolute hoogtepunt van de Nederlandse literatuur en De Tijd was inmiddels een 

gezaghebbende krant geworden. Ten slotte trok Brouwers een vergelijking tussen de zestiende en 

de negentiende eeuw. Hij gaf toe dat er nog aardig wat moest gebeuren voordat men aan alle 

katholieke klachten in Nederland tegemoet zou komen. Vooral het onderwijsbeleid, dat het 

openbaar onderwijs vooropstelde, diende grondig hervormd te worden. En meer openbare 

ambten moesten aan katholieken toevertrouwd worden. Maar in vergelijking met de tijden van de 

Opstand konden de Nederlandse katholieken vol vertrouwen naar de toekomst kijken, onder 

meer vanwege de bescherming van hun koning Willem III, die weliswaar protestants was maar in 

zijn politieke optredens steeds opnieuw blijk gaf van onberispelijke onpartijdigheid. Ook in dit 

opzicht vond Brouwers het moment gekomen om het einde te verklaren van ‘Neêrlands Israël’: 

Oranje stond niet meer synoniem voor protestantisme.9  

In zijn bijdrage ontkende Brouwers niet dat de katholieken een moeilijke weg achter de 

rug hadden en dat er een aantal moeilijkheden overbleven. Tegelijkertijd kan men uit zijn 

woorden een sterke trots opmaken, op zijn geloof uiteraard, maar eveneens op Nederland. Het is 

zeker zo dat de Mechelse congressen geen ruimte lieten voor Groot-Nederlandse gevoelens en 
                                                         
7 ibid., 145. 
8 Assemblée Générale des Catholiques en Belgique. Troisième session à Malines, 2-7 september 1867 (Brussel 1868) I, 248-249. 
9 ibid., 235-257. 
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het verbaast dus niet dat Brouwers met geen woord repte over de historische en religieuze 

verbanden tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, behalve heel eventjes in een passage 

over Vondel. Desalniettemin straalde de Limburgse priester ongetwijfeld zelfverzekerdheid uit 

samen met een onbegrensd vertrouwen in koning Willem III in diens hoedanigheid van 

beschermer van de vrijheid – vooral de godsdienstvrijheid - van alle Nederlanders. Het ging meer 

in het algemeen om een verering van de negentiende eeuw als bevrijdingsmoment voor de 

Nederlandse katholieken van de protestantse overheersing, een verering die als de basis zou 

gelden voor de hele emancipatieretoriek die zich in de eerste helft van de twintigste eeuw heeft 

ontwikkeld. 

 

De “magere jaren” van de Nederlandse Congressen 

Brouwers’ deelname aan het Mechelse congres was echter slechts één episode in een langere 

reeks contacten met de Zuidelijke Nederlanden. Vanaf de jaren 1870 was hij regelmatig ook op 

de Nederlandse Congressen te zien waar hij samen met Thijm en Schaepman de Nederlandse 

katholieke bijdrage aan die Groot-Nederlandse bijeenkomsten belichaamde. Net als Thijm 

rekende hij op een nauwe samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse katholieken. 

Verhelderend in dit opzicht is zijn brief aan Gezelle naar aanleiding van het Congres van 1884 in 

Brugge: 

 

“Ten uwent, waren, helaas!, in de laatste jaren die Taal- en Letterk. Congressen in een 

geuzenvaarwater verzeild. Zou het nu niet plicht zijn in de goede richting terug te komen? 

En Gij, Gij zoudt niet naar Brugge komen? […] Wij, Holl. Kath. sprekers willen, als 

vrijwilligers onder U en met U strijden; nu, te Brugge, maar als Gij er niet zijt, wat willen 

wij er doen? Wij komen er, en rekenen op U: als Gij er niet waart, zouden wij ons 

aangetergd gevoelen, om, ik weet niet, wat te doen. Ik bid en smeek U dus, komt Gij er 

vooral, en laten we samen den goeden strijd strijden voor God en Vaderland.”10 

 

Brouwers wilde de West-Vlaamse dichter en de andere geloofsbroeders in Brugge wel een handje 

helpen, maar wenste er tegelijk zeker van te zijn dat de lokale geloofsgenoten daadwerkelijk 

zouden komen opdagen. Het risico in typisch Belgische tegenstellingen tussen katholieken en 

liberalen te worden meegesleept achtte Brouwers te groot om de katholieke zaak aan Nederlandse 

buitenstanders over te laten. Bovendien zouden de Vlaamse liberalen naar vermoeden steun 

vinden bij hun Nederlandse compagnons en bij de protestanten. Tegen zo’n breed front konden 

de Nederlandse katholieken in hun eentje weinig doen, impliceerde de Limburgse priester. 

Om te beginnen valt er in Brouwers woorden aan Gezelle enig wantrouwen waar te 

nemen over het nut van de Congressen. Uit het citaat lijken deze vooral bijeenkomsten te zijn 

geworden waar confrontatie prevaleerde boven consensus en samenwerking. De houding van 

Brouwers was niet nieuw, een zeker argwaan tegenover de Congressen was al in de contacten 

tussen Thijm en David naar voren gekomen. In de loop der jaren werden de katholieken echter 

steeds kritischer vanwege de sfeer die op de Congressen heerste en voelden zij zich steeds 

duidelijker in de hoek gedreven door het grote aantal liberale deelnemers.11 Dat Brouwers de 

                                                         
10 Brouwers aan Gezelle, [s.d.] augustus 1884, in: Gezellearchief, inventarisnr. 5420; onderstrepingen in het origineel. 
11 Vanacker, De “Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen”, op.cit., 73-75. 
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mogelijkheid serieus in overweging nam dat zelfs West-Vlaamse katholieken niet eens in hun 

eigen hoofdstad zouden komen opdagen spreekt boekdelen.  

Maar de tegenstellingen tussen liberalen en katholieken waren slechts een deel van de 

problemen. Hoewel officieel nog steeds bedoeld als Groot-Nederlands forum, waren de 

Congressen ook vaak een groot evenement op lokaal niveau. Dat een Nederlander als Brouwers 

zich in Brugge een beetje een buitenstaander voelde laat duidelijk zien dat de crisis verder ging 

dan de groeiende levensbeschouwelijke tegenstellingen, en de bestaansreden zelf van de 

Congressen aantastte. Een echte en hechte Groot-Nederlandse geestesgemeenschap was nog 

nauwelijks waar te nemen en Nederlanders en Vlamingen traden maar al te vaak op met hun 

eigen lokale en landelijke contexten in hun achterhoofd, eerder dan om gemeenschappelijke 

belangen te verdedigen. Er gingen overigens al gauw stemmen op die een verder gaande algehele 

herziening van organisatie, structuur en doelen van de Congressen eisten. Reeds in 1865 in 

Rotterdam had de Gentse liberaal Julius Vuylsteke voorgesteld om de samenwerking tussen 

Nederlanders en Vlamingen anders aan te pakken. De jaarlijkse – en soms zelfs twee- of 

driejaarlijkse – marathonzittingen over uiteenlopende onderwerpen konden maar moeilijk een 

dienst bewijzen aan de zaak van de toenadering tussen Noord en Zuid. Een reeks lokale en 

thematische afdelingen die intern debatteerden in aanloop naar het echte Congres zouden meer 

soelaas kunnen bieden.12 Volgens Vanacker stonden vooral de liberale Nederlanders nogal 

huiverig tegenover het idee van meer samenwerking met en groeiende toenadering tot de te 

katholieke Vlaamse cultuur. Ze namen dan ook genoegen met de bestaande situatie en het 

voorstel van Vuylsteke bleef uiteindelijk bij de goede voornemens.13 

Niet veel productiever maar wel intensiever werd de discussie in de late jaren 1870. Toen 

hadden de “magere jaren”14 – de “daling der belangstelling”15, als men wil -  van de Congressen 

inmiddels hun intrede gedaan. In 1879, in Mechelen, werd de hervorming van de Congressen met 

maar liefst drie voordrachten een van de hoofdthema’s van de bijeenkomst van dat jaar. Jan ten 

Brink, letterkundige en op dat moment leraar te Den Haag, hield een pleidooi voor een 

uitbreiding van het aandachtsgebied van de Congressen. Naast louter taal- en letterkundige 

discussies moest men zich daadkrachtiger inzetten voor de bevordering van de boeken- en 

tijdschriftencirculatie tussen Noord en Zuid. Noch te veel auteurs en bladen – ronduit de meeste 

– waren nog totaal onbekend over de grens. Er moest verder een subsidiesysteem op poten 

worden gezet waarmee de Congressen jonge auteurs zouden ondersteunen die het moeilijk 

hadden een uitgever te vinden. De vernieuwing en de vitaliteit van de Nederlandse letteren zou er 

alleen maar baat bij hebben. Om een soortgelijke organisatie in stand te houden was het echter 

beter dat de Congressen geflankeerd werden door een permanente vereniging. Op deze manier 

konden de Nederlanden meedraaien in het internationale circuit van letterkundige 

genootschappen die in andere Europese landen als paddenstoelen uit de grond kwamen.16 Daniël 

van Eck, Haags advokaat en thorbeckiaans Kamerlid voor Zeeland, en de Antwerpse liberale 

                                                         
12 ibid., 33b. 
13 ibid., 33a; Vuylstekes voorstel deed wel stof opwaaien in verschillende kranten waar ze na het Congres een tijd lang 

inzet van debat bleef, vgl. Ter Haar, Nederland en Vlaanderen, op.cit., 110-116. 
14 Vanacker, De “Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen”, op.cit., 35. 
15 Ter Haar, Nederland en Vlaanderen, op.cit., 120. 
16 Handelingen van het XVIIde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres gehouden te Mechelen den 24, 25, 26 en 27 Augustus 

1879 (1880) 113-116. 
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dichter Jan van Beers bleken veel ambitieuzer. Huns inziens moesten de Congressen de jaarlijkse 

conferentie worden van een grotere nog te stichten vereniging die de Nederlandse – lees, 

Nederlandse én Vlaamse – belangen in eigen land zou behartigen en tevens contacten in het 

buitenland zou aanknopen. Niet alleen taal- en letterkunde, niet alleen geschiedenis, kunst en 

muziek, ook zaken die concreet konden bijdragen tot de toenadering van Noord en Zuid – 

afschaffing van invoerrechten op boeken, tolunie, diplomatieke verhoudingen – moesten behoren 

tot de aandachtsgebieden van de verenigingsleden. Dit was gedeeltelijk ook een zuivere 

constatering: juridische en diplomatieke kwesties met duidelijke, hoewel soms indirecte, politieke 

implicaties waren toen al een tijd algemene kost geworden op de Congressen. Maar tot acties of 

campagnes, in welke vorm dan ook, was het nooit gekomen. Hier schoten de Congressen 

duidelijk te kort: ideeën waren er genoeg, maar over het algemeen stelde men zich tevreden met 

plechtige verklaringen of de benoeming van een commissie die de zaken verder moest 

onderzoeken.  

Een internationale aansluiting is wat ook de Bruggeling Van Zuylen wenselijk achtte. In 

zijn ogen was het ook duidelijk in welke richting de Congressen het moesten zoeken. Deze 

konden het beste onderdeel worden van de eerder al genoemde Association littéraire internationale, 

die Victor Hugo in 1878 had opgericht. Het zou dus gaan om een Nederlandse afdeling van deze 

internationale association en niet een aparte Nederlandstalige vereniging náást de Franse, zoals Ten 

Brink het voor ogen had gehad. Op deze manier, preciseerde Van Zuylen, kon de sterke focus op 

taal en literatuur geplaatst worden in het bredere kader van een internationale vereniging die zich 

sterk maakte voor de regulering op internationaal niveau van auteurs- en invoerrechten met als 

doel de verspreiding van cultuur te bevorderen over de grenzen heen.17 Het verbaast niet dat Van 

Zuylens voorstel de kritische aandacht van J.A. Alberdingk Thijm trok, die auteursrechten eerder 

juist als gevaarlijke belemmering van de vrije ideeëncirculatie opvatte. De Amsterdammer was wel 

te spreken over de oprichting van een genootschap dat meer dan alleen de Congressen 

organiseerde, maar een aansluiting tot Hugo’s Association kon hij beslist niet steunen.18 

Het was kortom voor iedereen evident geworden dat de Congressen aan nieuwe vormen 

van engagement toe waren, maar tijdens de discussies die door de verschillende voorstellen 

werden aangezwengeld, kwamen concrete beslissingen niet direct tot stand. Uiteindelijk stelde de 

Vlaamse dichter Jacob F.J. Heremans als voorzitter van de zitting voor – volledig naar de traditie 

van de Congressen – een commissie te benoemen die op termijn de knoop moest doorhakken.19 

In 1881 presenteerden de leden van de commissie dan ook hun plannen ter oprichting van een 

Noord- en Zuidnederlandschen Verbond. De brede benaming laat zien dat het voorstel van Van Eck en 

Van Beer tot oprichting van een vereniging die zich ook met cultuurbeleid en –diplomatie durfde 

in te laten, uiteindelijk als sterkste voor de dag kwam.20 De algemene toejuiching op dit besluit 

was echter voorbarig: tot daadwerkelijke oprichting en organisatie van het Verbond is men nooit 

overgegaan en de Congressen bleven zich ongeveer tot aan het einde van de eeuw in 

onduidelijkheid en langdradigheid voortslepen. Pas in 1895 besloot Hippoliet Meert, leraar 

Nederlands in Brussel, tot oprichting van een – tegenwoordig nog actief - Algemeen-Nederlands 

                                                         
17 ibid., 130-132, 138. 
18 ibid., 133-135. 
19 ibid., 140. 
20 Handelingen van het XVIIIde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, gehouden te Breda, den 31 Augustus, 1, 2 en 3 

September 1881 (1882) 65. 
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Verbond over te gaan.21 Op het Congres van 1897 in Dordrecht werd dan ook besloten zich aan te 

sluiten bij deze nieuwe organisatie en haar ook in Nederland bekend te maken.22 

 

Tussen Thijm en Gezelle: Brouwers’ cultureel pluralisme. 

De correspondentie tussen Gezelle en Brouwers lijkt, voor zover de bestaande archieven 

uitwijzen, niet bijzonder uitvoerig te zijn geweest.23 Maar dat de Limburger grote bewondering 

had voor de West-Vlaamse taaldebatten mag duidelijk zijn. Het is eerder al gezegd dat Gezelle 

een kleine handvol bewonderaars kende in Nederland die er echter nooit in zijn geslaagd hem 

tijdens zijn leven populair te maken. Pas in de jaren 1890 zou hier verandering in komen. Aan de 

in de literatuur bekende namen dient hier ook die van Brouwers toegevoegd te worden. Hij had 

namelijk – zoals De Tijd het in 1930 verwoordde – “het oudste oordeel over Guido Gezelle in 

Noord-Nederland” gegeven.24 Zijn interesse was niet zozeer op de dichtkunst van Gezelle gericht 

maar vooral op diens taalkundige opvattingen en specifieke taalgebruik. Brouwers’ stokpaardjes 

zijn te achterhalen aan de hand van zijn eigen tijdschrift De Wetenschappelijke Nederlander, dat in 

eerste instantie tussen 1881 en 1885 verscheen en na een doorstart opnieuw tussen 1886 en 1890. 

In De Wetenschappelijke Nederlander zijn meerdere staaltjes van deze Gezelle-verering aan te 

treffen. In een recensie uit 1882 van het net verschenen etymologisch woordenboek Glossaire 

flamand van de Bruggeling Edward Gailliard schreef Brouwers dat men voor dit soort studies 

onvermijdelijk naar het Zuiden moest kijken aangezien het Hollands van nu “op de schouders” 

stond van het Vlaams van toen. Het feit dat het werk van Gailliard ook door de sociaal-liberale 

Amsterdammer was geprezen deed Brouwers hopen dat ook niet-katholieke Nederlanders zich 

steeds meer bewust werden van het belang van middeleeuws Vlaanderen voor de hele 

Nederlandse cultuur. Lof dus voor alle taalgeleerden die zich bezighielden met het bestuderen en 

toegankelijk maken van dat erfgoed en in het bijzonder voor Guido Gezelle en Leonard L. de Bo, 

de vaderen van de Vlaamse taalstudies.25 Drie jaar later kon Brouwers zijn lezers een relaas niet 

onthouden van de huldedag aan De Bo die het Davidsfonds op 30 september 1883 in Tielt had 

gehouden. Hij besteedde er zelfs een heel nummer van de Nederlander aan, met een staartje in het 

daaropvolgende nummer.26 De feestelijkheden ter ere van de “kampioen voor de Vlaamsche 

Moedertaal en het Belgisch Vaderland” boden Brouwers de kans de belangrijkste taalkundige 

werken van De Bo op te noemen alsmede de lijst ondertekenaars van de huldedag, onder wie ook 

de Nederlanders Winkler en De Vries, die beiden een aanmoedigende brief hadden gestuurd aan 

de organisatoren.27 Maar de centrale positie reserveerde hij voor de redevoering van Gezelle die 

hij integraal opnam. In Gezelles “meesterlijke lofrede” was een samenvatting te vinden van een 

aantal basisargumenten van de ‘West-Vlaamse school’, in het bijzonder de verdediging van de 

                                                         
21 Vanacker, Congressen, op.cit., 41. 
22 ibid., 42. 
23 4 brieven en 2 naamkaarten van J.W. Brouwers aan Gezelle, in: Gezellearchief, inventarisnr. 4406, 5420, 5734, 

3586 [jaar 1862, 1884, 1884, 1886] en 10014, 10281 [s.d. en jaar 1889]. 
24 De verwijzing is naar de recensie van Gezelles Vlaemsche Dichtoefeningen die Brouwers in 1858 als redacteur schreef. 

Daarvoor had Thijm opdracht gegeven in zijn hoedanigheid van uitgever van de krant, vgl. A.v.D. [Anton van 

Duinkerken?], ‘Het oudste oordeel over Guido Gezelle in Noord-Nederland. Jan Willem Brouwers in het Dagblad 

“De Tijd”’, in: De Tijd (4 mei 1930) LXXXIV, 2. 
25 De Wetenschappelijke Nederlander (1882) II, nr. 18, 140-141. 
26 ibid. (1885) V, nr. 11-12, 161-178. 
27 ibid., 163-164. 
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waarde van streektalen, het West-Vlaams in het bijzonder, de opvatting dat Nederlands en 

Hollands niet een en dezelfde taal waren en uiteraard het belang van de Vlaamse volkstaal als 

bastion ter bescherming van het katholicisme: “[…] de taal die hem vrij, natuurlijk en eenvoudig 

uit het herte vloeit en van de tonge rolt, de ware nederduitsche taal, de katholieke taal van de 

katholieke Vlaming.”28 

Met hetzelfde enthousiasme kondigde Brouwers de uitgave van Amaat Joos’ Spraakkunst 

en Volkstaal aan. Ook de priester-leraar uit Sint-Niklaas was een aanhanger van het principe dat de 

volkstaal de basis voor de taalstudies diende te zijn, in tegenstelling tot de zogezegd kunstmatige 

en te normatieve boekentaal. Een opvatting die Brouwers volledig onderschreef.29 Hij ergerde 

zich er dan ook aan toen de Rotterdamse katholieke krant De Maasbode, opgericht in 1868 als 

concurrent van De Tijd, in een van haar brieven uit België lamenteerde dat Gezelle zijn verzen in 

het West-Vlaams had gecomponeerd en niet in een algemeen verstaanbaar Nederlands. De 

Wetenschappelijke Nederlander nam de taak op zich om de puntjes op de i te zetten: “mannen […] 

als de taalkundige pastoor en dichter Guido Gezelle, die uit de oude mijnen onbekende schatten 

aan het licht brengen.”30 Deze woorden doen nogal onkritisch aan, maar het moet gezegd dat 

Brouwers als eerste in Nederland goed doorhad wat het programma van Gezelles taal- en 

letterkundige activiteit was geweest: de schepping van een nieuw ‘Diets’, en zeker niet louter de 

promotie van het West-Vlaams. In dezen stond hij duidelijk onder invloed van de pluralistische 

taalopvattingen van Thijm, met wie Brouwers kort na zijn aankomst in Amsterdam goed 

bevriend raakte.31 

 

De berichtgeving uit België in De Wetenschappelijke Nederlander 

België trok ook buiten Gezelle om vaak de aandacht van de redacteur van De Wetenschappelijke 

Nederlander. Het tijdschrift publiceerde regelmatig ‘brieven’ over de Belgische actualiteit en dit, 

voegde het blad eraan toe, naar voorbeeld van De Maasbode.32 Brouwers gebruikte hiervoor 

Belgische correspondenten, in het bijzonder Jakob Muyldermans33, pastoor in Mechelen en leraar 

aan het Sint-Jozefcollege in Aarschot, en Petrus Jozef Goetschalckx, pastoor in het Kempische 

Grobbendonk. Naast een groot aantal faits divers en samen met enkele ongetekende stukken die 

Brouwers vermoedelijk zelf aan Belgische bladen had ontleend – draaiden de ‘brieven’ 

voornamelijk rond twee Leitmotiven: de strijd omtrent de Vlaamse grieven en de aankondiging van 

nieuwe literaire en historische werken uit België.34 Wat de Vlaamse Beweging aanging, werd de 

oprichting van de Vlaamse Academie en de benoeming van haar leden op de voet gevolgd en, bij 

hun installatie in 1886, bejubeld. Hetzelfde gebeurde met de oprichting, ook in 1886, van het 

maandblad Het Belfort en met de verhuizing naar het Zuiden van Thijms Dietsche Warande een jaar 

later. Eindelijk kon katholiek Vlaanderen op de bijdrage rekenen van twee eigen volwaardige 

algemeen-culturele bladen in het Nederlands. Dit vond Brouwers ongetwijfeld een geruststellende 
                                                         
28 ibid. (1885) V, nr. 11, 174. 
29 ibid. (1886) 2e serie, I, nr. 15, 237-238. 
30 ibid., nr. 22, 358-359. 
31 Brouwers werd in Amsterdam zo vaak samen met Thijm en Cuypers op straat gezien dat de drie mannen in de 

literatuur wel eens als “hecht Amsterdams ABC” zijn bestempeld, vgl. Schrama, De Tijd, op.cit., 65. 
32 ibid., 358. 
33 Muyldermans kwam hier reeds aan bod bij bespreking van Het Belfort, vgl. hs. 4. 
34 Voor brieven en recensies van Muyldermans en Goetschalckx, vgl. De Wetenschappelijke Nederlander (1884-1885) IV, 

nr. 16, 244-247, en nr. 23, 357-361; ibid. (1886) 2e serie, I, nr. 4, 64-66, en nr. 20, 317-319. 
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ontwikkeling. Zo had hij in de beginjaren van Muyldermans’ medewerking zijn Belgische 

correspondent voorgesteld De Wetenschappelijke Nederlander ook in het Zuiden te promoten want 

“in den aard van ons blad heeft het Kath. Zuid-Nederland geen Nederl. Blad, als ik mij niet 

vergis”: Vlaanderen kon dan ook hulp uit katholiek Nederland goed gebruiken, aldus Brouwers.35 

Overigens bleef de toon van de Belgische brieven sterk antiliberaal. Er werd aan herinnerd dat 

alleen katholieke ministers en volksvertegenwoordigers tot dan toe voor de taalrechten van de 

Vlamingen waren opgekomen. Hetgeen de Nederlandse lezers niet hoefde te verbazen, 

preciseerde Muyldermans. De katholieken waren per slot van rekening gevoeliger voor de risico’s 

die gepaard gingen met de invoering - via Wallonië, dat geen taalbarrière kende - van de Franse 

zede- en goddeloosheid. Het kon dan ook geen toeval zijn dat liberalen zowel in Wallonië als in 

Vlaanderen de Vlaamse Beweging altijd al tegengewerkt hadden: in de eisen van de Beweging 

namen ze de diepe katholieke ziel van het Vlaamse volk waar die ze zo sterk duchtten, aldus 

Muyldermans.36  

Ook de vrijmetselarij werd onder de aandacht van De Wetenschappelijke Nederlander 

gebracht. In 1884 werd vermeld dat onlangs een groep vrijmetselaars in de straten van Brussel 

antikatholieke leuzen had uitgeschreeuwd. Dat in het aanwakkeren van deze vormen van 

antikatholicisme de liberale burgemeester Karel Buls een rol werd toegeschreven, werd door het 

blad aangehaald als bewijs van het machtige politieke netwerk van de vrijmetselaars bij de 

zuiderburen.37 Maar de strijd voor de verdediging van de Kerk had inmiddels internationale 

proporties aangenomen en in dit kader kreeg de vrijmetselarij steeds vaker de rol van duivelse 

tegenhanger toegekend. Reeds in de achttiende eeuw waren de eerste pauselijke veroordelingen 

gevallen, maar het was pas in de tweede helft van de negentiende eeuw dat het katholieke 

antimaçonnisme een escalatie onderging die een hoogtepunt bereikte met de publicatie van de 

werken (rijkelijk doorspekt met verzinsels) van de Franse journalist Léo Taxil in de jaren 1880 en 

1890 en de organisatie van het Antimaçonnieke Congres in Trente in 1896.38  

Ofschoon van veel bescheidener proporties dan in andere landen, was de aversie tegen de 

vrijmetselaars ook bij Nederlandse katholieken voelbaar. Reeds onder Willem I was er wel eens 

met argwaan gereageerd op de half bekende, half vermoede nauwe banden tussen het Hof, de 

loges en ’t Nut.39 Ook Thijm had zich in 1864 onderscheiden door een aanval op de 

vrijmetselaars die in de Warande verscheen met de sarcastische titel ‘De Nederlandsche 

nationaliteit, voortaan gewaarborgd’. Deze francs-maçons uit België en Nederland waren in dat jaar 

samengekomen voor een ‘broederfeest’ waarop de wens was uitgesproken dat de loges een factor 

van verbroedering tussen Noord en Zuid konden worden. Thijm kon vanzelfsprekend geen goed 

woord overhebben voor de zelfverklaarde “vertegenwoordigers van de gehele ‘nederlandsche 

natie’”, onder wie zich ook dezelfde Belgische liberalen bevonden die in eigen land de rechten 

van de Vlamingen met voeten traden.40 Het verbaast dan ook niet dat katholieke bladen positief 

                                                         
35 Brouwers aan Muyldermans, 23 november 1884, in: AMVC/Letterenhuis, nr. 64952/77a-b. 
36 ibid., nr. 6, 99-102. 
37 ibid. (1884-1885) IV, nr. 24, 358-359. 
38 A. van de Sande, ‘Antimaçonnisme bij katholieken en protestanten in de negentiende eeuw’, in: A. van de Sande, 
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39 ibid., 148-149. 
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reageerden toen bekend werd dat Willem III ervoor had gekozen, in tegenstelling tot zijn 

voorgangers, geen grootmeester van de Loge te worden41, een enthousiasme dat overigens perfect 

paste in het kader van de toen opkomende Oranjecultus onder katholieken. 

Even opgewekt had Brouwers zijn Mechelse toehoorders in 1867 laten weten dat de 

kerkelijke hiërarchieën in Nederland bezig waren met het opzetten van efficiënte tegenacties die 

de invloed van de loges op de maatschappelijke elites in korte tijd zouden ondermijnen.42 Onder 

meer werden pastoors op lokaal niveau ingezet om katholieke logebroeders te pressen hun 

intrede in de vrijmetselarij af te zweren, desnoods onder bedreiging van excommunicatie.43 

Hierdoor hadden ze de macht van de francs-maçons weten in te dammen, meende Brouwers.44 Maar 

in andere landen, in het bijzonder in Frankrijk en België, waren de antimaçonnieke sentimenten al 

met al veel openlijker dan in Nederland. Zo hadden de Belgische hiërarchieën volens nolens reeds in 

1838 een herderlijk schrijven tegen de vrijmetselarij van de kansel laten voorlezen, hetgeen in één 

klap de meeste logebroeders in antiklerikaal vaarwater duwde en de unionistische samenwerking 

van liberalen en katholieken een eerste flinke deuk deed oplopen.45 Uit de Belgische berichtgeving 

in Brouwers’ Nederlander kreeg België ook in het Noorden de functie van strijdtoneel toegedicht 

waar men een beslissend gevecht aan het voeren was voor het voortbestaan van de Kerk en tegen 

de invloeden van de vrijmetselaars op het politieke en economische leven. 

Naast een constante aandacht voor Belgische zaken en voor de Vlaamse beweging gaf 

Brouwers ook blijk van belangstelling voor de in het laatste kwart van de eeuw ontluikende 

studentenbeweging, die nauwelijks aandacht kreeg in de rest van de Nederlandse pers. Brouwers 

publiceerde geen algemene beschouwingen over die beweging, maar uit een aantal stukken kan 

men een en ander afleiden. Zo vermeldde De Wetenschappelijke Nederlander in 1883 dat een groep 

leerlingen van het Antwerpse O.L. Vrouwecollege een “Vlaamschen Bond” had opgericht om 

onderwijs in de moedertaal te eisen als “in Holland, bij onze Noorder stam- en taalbroeders”.46 

Deze Vlaamsgezinde studenten hadden verder ook een open brief geschreven aan hun 

kameraden aan het Sint-Ignatiuscollege, ook in de Scheldestad, aan wie ze hun solidariteit 

uitspraken naar aanleiding van de opheffing van hun afdeling van de “Vlaamschen Bond” door 

het vermeend Fransgezinde bestuur van de instelling. Oprichter van het Bond was de leerling 

Adolf Pauwels. Zijn aanvaring met de rector van het O.L. Vrouwecollege, Van de Put, had vooral 

te maken met de poging van het bestuur een oogje in het zeil te houden in de organisatie van de 

Bond.47 Aangezien Brouwers kort voor het incident rond de ‘Vlaamsche Bond’ een recensie van 

de hand van Pauwels in zijn Nederlander had geplaatst, lijkt het aannemelijk dat ook de informatie 

rond de Antwerpse studentenbeweging van Pauwels zelf kwam, hetgeen de aanvankelijk positieve 

houding van het blad verklaart.48 

De Wetenschappelijke Nederlander moest echter kort daarna een toelichting plaatsen, naar 

eigen zeggen naar aanleiding van de negatieve reacties van een aantal lezers over de 
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ongehoorzaamheid van de Antwerpse studenten.49 Brouwers maakte duidelijk dat zijn sympathie 

voor de Vlaamse zaak nooit had gewankeld: “Alles wat redelijker wijze ter bevordering van het 

Vlaamsch in België in goede richting kan worden gedaan, mag rekenen op onze sympathie”. Maar 

hij gaf tevens toe de brief zonder de nodige aandacht te hebben gelezen. De houding van 

Pauwels cum suis was bij nader inzien allesbehalve redelijk en kon zelfs ongunstig uitdraaien voor 

de Vlaamse zaak. Ze vormde een uiting van openlijke – en voor katholieken geenszins te 

verantwoorden - ongehoorzaamheid tegen de leraren en het bestuur van het college. Bovendien 

had de directie in het begin een zaal ter beschikking gesteld voor de vergaderingen van de Bond. 

De aanklachten van Fransgezindheid aan het adres van de bestuursleden waren dan ook volstrekt 

ongefundeerd, aldus de Nederlander. De beslissing tot opheffing van de studentenvereniging was 

onvermijdelijk geworden nadat een aantal ouders bij de rector had geprotesteerd dat de leerlingen 

naar het schijnt liever in kroegen of herbergen in en om Antwerpen vergaderden dan in de 

lokalen van het college.50 De toon van Brouwers verhaal is opvallend vanwege de plotselinge en 

uiterst negatieve houding tegenover de Vlaamse studentenbeweging. Dat het onderwijs in 

Vlaanderen het Nederlands vaak over het hoofd zag kon hij moeilijk ontkennen, maar hij meende 

ook dat oproer geen voordeel kon opleveren. Alleen een geordende politieke strategie zou tot 

resultaten leiden.  

Niets lijkt Brouwers te hebben geweten over Rodenbach en zijn West-Vlaamse 

medeleerlingen die in de jaren 1870 hun Antwerpse collega’s voor waren gegaan. Maar het is 

evident dat hij in zijn interpretatie van de Vlaamse studentenbeweging over het algemeen in het 

kielzog van Gezelle en de Belgische bisschoppen voer. Zowel de priester-dichter als mgr. Faict 

werden verrast door de opstandige houding van de West-Vlaamse studenten, die het in naam van 

de Vlaamse zaak zelfs tegen hun collegebesturen durfden op te nemen. Gezelle en Faict hadden 

dan ook niet geaarzeld de blauwvoeterij volmondig te veroordelen en daarmee haar poging de 

Vlaamse beweging enerzijds los te koppelen van de kerkelijke voogdij en haar anderzijds een 

levensbeschouwelijk overkoepelende rol toe te schrijven. De reactie van de Mechelse 

aartsbisschop, mgr. Goossens, getuigde van een soortgelijke houding: wat het gebruik van het 

Vlaams in katholieke onderwijsinstellingen betreft, kwam het initiatief de kerkelijke hiërarchieën 

toe en dienden deze met uiterste voorzichtigheid te opereren. Zo stuurde Goossens in 1886 een 

rondzendbrief aan alle bisschoppelijke onderwijsinstellingen met de uitnodiging ruimte te 

scheppen voor meer onderwijsuren over en in het Vlaams.51 Brouwers stemde duidelijk in met 

Goossens’ beleid van kleine stappen en schoof het naar voren als voorbeeld tegenover de 

onstuimige ‘haast’ van de leerlingen die blijk hadden gegeven van onvergeeflijk weinig geduld en 

vertrouwen. Hiermee nam Brouwers niet alleen een standpunt in tegenover de verhoudingen 

tussen Kerk en Vlaamse Beweging maar schetste hij tevens een beeld van de ideale verhoudingen 

tussen hiërarchieën en leken. Het waren de eerste – de interne hiërarchie van het college of de 

hogere kerkelijke leiders – die de voortrekkersrol moesten krijgen en de weg wijzen aan een 
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passief gehoorzamende massa gelovigen. De Vlaamse studenten waren met andere woorden in 

dubbel opzicht het verkeerde pad ingeslagen: ze hadden als haastige strategen de Vlaamse 

Beweging geen goede dienst bewezen en hadden zich met hun opruiende initiatieven ook nog 

eens slechte katholieken getoond. 

 

Eenheid en verdeeldheid in de Nederlanden door de eeuwen heen 

In Nederland waren de historische revindicaties van de katholieken al genoeg bekend en konden 

zo samengevat worden: de erkenning van de middeleeuwen als katholieke bakermat van 

Nederland - en de hele Nederlanden - en van de Opstand als onrechtmatig oproer tegen het 

gevestigde gezag, dat wil zeggen als voorbode van het revolutionaire tijdperk dat met Luther was 

begonnen en tot 1789 had geleid. Reeds Le Sage ten Broek – op een sterk polemische toon – en 

J.A. Alberdingk Thijm – in een half geslaagde poging tot verwetenschappelijking – waren in de 

bres gesprongen voor deze roomse visie op de geschiedenis van de Lage Landen. Thijm had 

echter ook de Gouden Eeuw en daarin de rol van de ‘liberale’ Muiderkring, en Vondel in het 

bijzonder, geherwaardeerd. Brouwers, overtuigde Vondelvereerder, voer duidelijk in het kielzog 

van Thijm: de Opstand bleef voor beiden een revolutie van machtsbeluste calvinisten en als 

zodanig ongeoorloofd. 

Zoals gezegd waren deze tegenstellingen op zich niet nieuw. Maar 1853 had een nieuw 

tijdperk ingeluid waarin katholieken steeds mondiger in het openbaar gingen optreden. Ook hun 

visie op het verleden droegen ze met toenemende zelfbewustzijn uit, hetgeen niet zelden tot 

harde confrontaties leidde. De jaren tussen de herdenking van de slag bij Heiligerlee (1568) en die 

van de inname van Den Briel door de watergeuzen (1572) kunnen als kantelmoment worden 

gezien. Zowel in 1868 als in 1872 werden pogingen gedaan om tot een nationaal-oecumenische 

interpretatie van de historische gebeurtenissen te komen. Het liberaal-protestantse verhaal bleef 

echter de boventoon voeren: beide momenten, die centraal stonden in de heldenverhaal van de 

Opstand, stonden symbool voor de strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid van de 

Nederlanders. De katholieken konden zich moeilijk herkennen in deze versie van de 

gebeurtenissen. Er kwam een reeks brochures uit om het officiële verhaal tegen te spreken en de 

katholieke prominenten Schaepman, Thijm en Brouwers bleven bij de herdenkingen uiteindelijk 

weg.  

De rol van Brouwers was vooral in 1868 essentieel geweest, het was zijn brochure De 

Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee die de radicalisering van de katholieke positie bekend 

maakte.52 Vier jaar later toonde hij, samen met Schaepman, een mildere houding. Uiteindelijk 

vonden beide priesters de toon en de invalshoek van de officiële feestelijkheden nog steeds te 

liberaal en te calvinistisch, maar ze wilden klaarblijkelijk een nieuwe confrontatie voorkomen. Ze 

kozen ervoor de herdenking gewoonweg te negeren. Het was in dat geval Thijm die de stilte 

doorbrak met zijn Wat wil men u doen vieren op 1 April? (en enkele andere brochures in de nasleep 

ervan) en de beslissing weg te blijven ostentatief in de aandacht bracht.53 Bekend in zijn biografie 

is dat hij toen de hele dag in zijn Amsterdamse huis doorbracht met gesloten luiken, als teken van 

rouw. Die dag, waarop hij uit solidariteit een bezoek van de Gids-oprichter Potgieter kreeg en 

tevens de steun van Schaepman en zijn medekatholieken zo pijnlijk miste, kan als het beginpunt 
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worden gezien van de marginalisering van Thijm in het eigen katholieke kamp, een ontwikkeling 

die vooral in de laatste jaren van zijn leven – de Tartuffe-crisis – haar hoogtepunt bereikte.54  

De deelname van Belgen aan al deze schermutselingen bleef al met al beperkt. Het waren 

hoe dan ook vooral zuidelijke liberalen die in de tweede helft van de eeuw graag aansluiting 

zochten bij hun geestesgenoten in het Noorden. In eigen land gingen ze ook gebruik maken van 

een orangistische retoriek, met bijzondere aandacht voor de historische figuur van Willem van 

Oranje. Dit gebeurde niet noodzakelijkerwijs in Groot-Nederlandse zin maar wel altijd met 

antikatholieke bedoelingen. Deze tegenstellingen – ondanks alle goede voornemens om onder 

stamgenoten eensgezind te blijven – werden ook op de Nederlandse Congressen breed 

uitgemeten. Het Congres van 1872 in Middelburg had Thijm en anderen reeds kopzorgen 

bezorgd: het leek erop dat de Vlaamse liberalen er een hulde wilden brengen aan Marnix van Sint-

Aldegonde. Uiteindelijk gingen ze niet zo ver, hetgeen Thijm met lof deed spreken van de 

organisatoren die de onpartijdigheid van de Congressen hadden weten te behouden.55 Maar in een 

historische fase waarin ieder eeuwfeest uitgebreid gevierd (en besproken) werd, lag het risico van 

een confrontatie altijd op de loer. Brouwers, die zich in 1868 had onderscheiden door zijn vurige 

pamflet tegen de herdenking in Heiligerlee, toonde zich op het Mechelse Congres van 1879 even 

strijdvaardig.  

Hij reageerde er op een pleidooi van de Antwerpenaar Van den Bosch die de groeiend 

staatkundig-nationale invulling van het begrip “Vaderlandsche Geschiedenis” had gelaakt. Het 

was een benaming geworden waaronder men doorgaans Nederlandse óf Belgische geschiedenis 

verstond. Gemeenschappelijke periodes zoals Bourgondië of de elfde- en twaalfde-eeuwse 

middeleeuwen konden echter niet naar waarde worden geschat indien men ze in het keurslijf van 

negentiende-eeuwse staatsgrenzen duwde. Vijf jaar later, in 1884, maakte Thijm zich deze klacht 

eigen in zijn recensie van enkele net verschenen geschiedenisboeken die hem uitgerekend niet 

Groot-Nederlands genoeg leken.56 Maar Van den Bosch ging ook verder en toonde opvattingen 

over de ‘landsaard’ van Nederlanders en Vlamingen die de wenkbrauwen van menig katholiek 

moesten doen fronsen. In antwoord op de vraag naar de bijdrage van de Nederlanden tot de 

vooruitgang der volkeren noemde de spreker de drie kwaliteiten die zijns inziens de inwoners van 

deze hoek van de wereld onderscheidden van de buurvolkeren: burgerlijke vrijheden en 

nijverheid, zoals die in de middeleeuwse gemeenten en in de Gouden Eeuw gestalte hadden 

gekregen; godsdienstvrijheid, die zogezegd gered was door Nederland met de Opstand tegen 

Filips II; en kunst, die in alle tijden en in alle streken het pronkstuk van de Nederlanden was 

geweest.57 

Vooral de uitingen van waardering voor de burgerlijke middeleeuwen en voor de 

Opstand, alsof deze louter een protestantse strijd voor godsdienstvrijheid was geweest, lokten een 

katholieke reactie uit. Brouwers trad in polemiek met Van den Bosch. Hoewel hij het doel van 

zijn tegenstander om de wezenlijke ‘volksziel’ van Nederlanders en Vlamingen te doorgronden in 

de kern steunde, vond hij het nodig de accenten her en der anders te leggen. Om te beginnen, 
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achtte Brouwers het niet zo verwonderlijk dat men in België en Nederland twee aparte 

Vaderlandse Geschiedenissen had ontwikkeld. Natuurlijk was de eenheid der Nederlanden een 

strijdwaardig ideaal, maar tot nu toe was deze enkel door dichters bezongen en in leven 

gehouden. Buiten deze categorie liepen niet erg veel mensen warm voor een Groot-Nederland. 

Juist in het opvullen van deze leemte moest men in eerste instantie investeren, in “meer eenheid 

in het streven des geestes, meer eenheid in het streven des wils”.58 Pas daarna kon men denken 

aan een grotere eenheid, bijvoorbeeld in de geschiedschrijving. 

Vervolgens ging Brouwers illustreren wat hij met meer eenheid bedoelde. Eenheid mocht 

volgens hem geen “centralisatie” betekenen. De eenheid waarvan hij droomde was de lossere van 

de Zeventien Provinciën, die van onder uit was ontstaan, uit de lokale streken zelf.59 Eenheid van 

bovenaf proberen op te leggen zou daarentegen weinig opleveren. De invloed van Gezelle en van 

lokalistische opvattingen valt moeilijk te ontkennen. Over de zogenaamde Nederlandse 

kunstschool die Van den Bosch als kroonstuk van de cultuur van de Nederlanden had genoemd 

preciseerde Brouwers – overigens geheel in de geest van Thijm - dat eenheid ook op dat gebied 

geen synoniem mocht worden van gelijkheid. De lokale specificiteit van de verschillende streken 

diende herkend en bewaard te worden, onder meer het verschil tussen de Hollandse en de 

Vlaamse school waarvan de waarde en de verdiensten beter uitblonken als ze in hun eigenheid 

werden bestudeerd.60 

In deze bijdrage over de eenheid der Nederlanden bracht Brouwers ook een parallel aan 

tussen de zestiende en de negentiende eeuw. Drie eeuwen eerder waren er slechts weinigen echte 

liefhebbers van een volledige godsdienstvrijheid geweest: noch Filips II, met zijn onberedeneerde 

centralisering, noch de Opstandelingen, die zich schuldig hadden gemaakt aan aanvallen op 

geestelijken en kerken en aan de onderdrukking van hun katholieke medeburgers. In antwoord op 

een opmerking van Ten Brink over de toch positieve rol van Willem de Zwijger, gaf Brouwers 

toe dat deze zich voor godsdienstvrijheid had uitgesproken, maar zonder dat zijn aanhangers – 

ook niet de naaste medewerkers zoals Marnix - de gedachte in praktijk hadden weten te brengen: 

“De Zwijger was staatsman genoeg om te begrijpen, dat het niet aanging in de katholieke 

Nederlanden den katholieken godsdienst te willen verbieden. Men was in de XVIde eeuw niet in 

staat Willem te begrijpen. […] In zoover beken ik, dat Willem van Oranje boven zijne eeuw 

stond, […]”.61 

In een andere sessie van het Mechelse Congres kon Brouwers de degens kruisen met Paul 

Fredericq. De Gentse historicus stond bekend om zijn Groot-Nederlandse sympathieën – hij 

refereerde aan de Nederlanden als “ons Vaderland”62 en was regelmatig op de Nederlandse 

Congressen aan te treffen. Fredericq haalde in 1879 zijn stokpaardje aan: de Inquisitie. Aan dit 

onderwerp wijdde hij zijn hele wetenschappelijke carrière, met als hoogtepunt de uitgave van een 

lange reeks tot dan toe onbekende documenten van en over de Inquistie in de Nederlanden in het 

vijfdelige Corpus documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae (1889-1906).63 In Mechelen 

legde hij in het bijzonder een verband tussen de Inquisitie en de politieke strategie van zowel 
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Karel V als Filips II. Beiden hadden de Inquisitie als instrumentum regni gebruikt, als middel om de 

greep op hun territoria te houden, in het bijzonder de vrijheidsgezinde Nederlandse gemeenten 

en gewesten. De Inquisitie was echter van oorsprong een kerkelijke rechtbank, wat volgens 

Fredericq de gevaarlijke Spaansgezinde, en dus onvaderlandse, opstelling van de katholieken in de 

Nederlanden tijdens de Opstand bewees.64 Het antiklerikalisme en het antidespotisme dat in 

Fredericqs woorden doorschemerde had veel te maken met zijn politiek geëngageerde 

geschiedschrijving die hij bezigde met de Belgische levensbeschouwelijke tegenstellingen in zijn 

achterhoofd. Zijn negatieve beoordeling van de Inquisitie – en van de Kerk in het algemeen – en 

van het centraliserende beleid van het Huis van Bourgondië in de Nederlanden was reeds in 1876 

tijdens de organisatie van de herdenking van de Gentse Pacificatie naar voren gekomen, uiteraard 

tot grote ontsteltenis van de Belgische katholieken.65 

Brouwers reageerde vlug dat de gelijkstelling van kerkelijke en Spaanse Inquisitie 

onrechtvaardig was. De eerste was in de middeleeuwen tijdens de kruistocht tegen de Catharen 

opgericht en was altijd een rechtbank geweest die louter op spirituele zaken – tegen de ketterij – 

vonniste. De tweede was daarentegen inderdaad een politiek instrument geweest dat de Spaanse 

koningen hadden misbruikt om een centrale staat in te voeren en de lokale vrijheden en privileges 

van de Nederlandse gewesten af te schaffen: “De staatsinquisitie is geen uitvloeisel van de 

kerkelijke, maar stond er vaak tegenover, en was zelfs niet zelden tegen de Kerk gericht. De 

staatsinquisitie, waartegen ook ik mij zou verzetten, was eene plant van vreemden bodem en niets 

dan eene usurpatie van de rechten van den Staat tegenover die der Kerk.”66 De Kerk had op een 

ander niveau dan de politieke macht geopereerd en kon dus niet verantwoordelijk worden geacht 

voor het wanbeleid van de Spaanse koning. Misbruiken van kerkelijke structuren dienden dus ook 

op de rekening van Filips II en zijn gezanten te worden geschreven.67 Brouwers ontkenning van 

de nauwe verbanden tussen Inquisitie en politieke macht stond duidelijk onder invloed van 

Joseph de Maistre. In zijn zes Lettres à un gentilhomme russe sur l’Inquisition espagnole had de Franse 

traditionalist de Kerk vrijgepleit van medeplichtigheid aan de handelingen van de Spaanse 

Inquisitie in de zestiende eeuw. Deze instelling droeg dezelfde naam als de kerkelijke Inquisitie 

die in de middeleeuwen tegen de ketterij was ingezet, maar bezat in feite een ander karakter. Ze 

was namelijk geannexeerd door de politieke macht om zijn strijd tegen joden, moslims en andere 

andersdenkenden te voeren die het bestaan van de Spaanse monarchie bedreigden. Zodoende 

was de Inquisitie een politiek orgaan geworden waarvan de beslissingen (en eventuele 

gruweldaden, die overigens in historisch perspectief niet eens zo uitzonderlijk waren, aldus De 

Maistre) mochten niet op de rekening van de kerkelijke machten worden geschreven:  

 

“L’Inquisition est, de sa nature, bonne, douce et conservatrice: c’est le caractère universel 

et ineffaçable de toute institution ecclésiastique: […]. Mais si la puissance civile, adoptant 

cette institution, juge à propos, pour sa propre sûreté, de la rendre plus sévère, l’Eglise 

n’en répond plus.”68 
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De houding van Brouwers bevatte ook elementen die een verzoening mogelijk konden maken. 

Willem van Oranje werd tot op zekere hoogte geherwaardeerd als eerste bode van de 

godsdienstvrijheid in Nederland, lees de vrijheid die na 1848 de basis van de herleving van het 

Nederlandse katholicisme was geworden. Parallel ging Brouwers ook de vermeende katholieke 

Spaansgezindheid dempen door de historische verantwoordelijkheden van Filips II los te 

koppelen van die van de Kerk. De kern van deze katholieke boodschap bleef onaangeroerd: 

Marnix en de geuzen waren niet goed te praten en de Kerk en de katholieken bleven onschuldige 

slachtoffers. Toch werd ook Filips II niet meer de hemel in geprezen. Hij had weliswaar 

gevochten in de naam van het katholicisme maar had voornamelijk machtcentralisatie op het oog. 

Met zijn strijd had hij de rechten van de Nederlandse gewesten en zodoende ook de specifieke 

belangen van de katholieke bevolking van de Nederlanden geschonden. 

Het begrip “centralisatie” vormde een essentieel element in Brouwers’ visie op het heden 

en het verleden van de Nederlanden. Niet alleen in de taal, de literatuur en de kunsten moesten 

de lokale verschillen herkend en gewaardeerd worden als tekens van rijkdom, ook in de 

geschiedschrijving en bij uitbreiding in de politiek moest men zich altijd verzetten tegen pogingen 

tot machtscentralisme waarmee men gelijk probeerde te maken wat slechts gelijkwaardig moest 

blijven. Brouwers probeerde dus een uiterst originele visie te ontwikkelen die in eerste instantie 

op Thijms en Gezelles pluralistische opvattingen inzake taal- en letterkunde gebaseerd was, maar 

ook op andere fronten grote implicaties had. Brouwers verhief zijn strijd tegen het politieke 

‘centralisme’ tot toetssteen van zijn historische en politieke analyse. In een andere voordracht die 

hij in Mechelen hield, reageerde hij op de woorden van de Brusselaar Edmond van Geertruyen. 

Deze had voor een politieke eenheid van de Nederlanden gepleit die als vooraankondiging moest 

gelden van een Europese politieke unie.69  

Het is niet duidelijk in welke richting het voorstel van Van Geertruyen, die zakenman en 

bankier was en in de jaren 1860 initiatiefnemer was geweest voor de oprichting van de 

Rotterdamsche Bank70, concreet geïnterpreteerd moet worden. Wel is bekend dat hij om etnische 

redenen – niet alleen Nederlanders en Vlamingen maar ook Walen waren afstammelingen van 

Germaanse volkeren – naar de politieke eenheid der Nederlanden terugverlangde.71 Het is verder 

zo dat de voorstellen voor een verenigd en vreedzaam Europa, ofschoon uiteindelijk niet erg 

succesvol, na 1848 welig tierden, vooral ook in de jaren na de Frans-Pruisische oorlog van 1870. 

In Duitse gebieden begon het begrip Mitteleuropa aan een opmars. In de context van de 

Bismarckiaanse regeerperiode werd dit begrip echter dikwijls gezien als “expression of ‘Deutschtum’”, 

als een dekmantel voor een Europa onder groeiende Duitse culturele en politieke invloed: “unified 

Europe resembled German expansion”.72 Het lijkt dan ook aannemelijker dat Van Geertruyen zich had 

laten inspireren door de debatten die onder Franse intellectuelen gaande waren – en die een 

verenigd Europa voorstelden waar nationalistische wrokgevoelens gesublimeerd konden worden. 

Zo had Victor Hugo zich uitgelaten onder indruk van de bloedige afloop van de Servische 

opstand in het Osmaanse Rijk in 1876: “il faut à l’Europe une nationalité européenne, un gouvernment uni, 
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un immense arbitrage fraternel, la démocratie en paix avec elle-même.”73 Van Geertruyen vermeldde er niet 

toevallig nog bij dat de Lage Landen dankzij de tweetaligheid van hun bevolking en hun gunstige 

ligging, in het hart van de driehoek Duitsland-Frankrijk-Engeland, uiterst geschikt waren als basis 

en kern van een Europese eenheid die nationalistische rivaliteiten moest weten te overtreffen. 

Nederlanders – in brede zin dus – waren een “klein volk” en als zodanig wars van imperialistische 

aspiraties: ze konden zich met de buurvolkeren verenigen zonder deze te willen domineren.74 

Brouwers toonde zich niet principieel negatief over Van Geertruyens proto-

Europeanistische plannen, maar onderstreepte wel het belang dat de genius loci altijd bewaard zou 

worden. Dit kon gebeuren door verschillen in de kunstuitingen te waarderen maar ook door de 

staatsmacht zodanig in te perken dat de vrijheid van gezinnen en lokale besturen – “gemeenten” 

–, die het dichtst bij de lokale ‘volksaard’ stonden, gewaarborgd werd.75 Brouwers’ houding stond 

duidelijk op één lijn met het katholieke subsidiariteitsgedachtegoed, dat in het laatste kwart van de 

negentiende eeuw uitgroeide tot basis van de sociale leer van de Kerk en van de 

christendemocratie76: “De vrijheid van een volk bestaat volstrekt niet in zijne onafhankelijkheid. 

Een volk kan als volk onafhankelijk zijn, maar toch kunnen de burgers zich in slavenketen 

bevinden en de knechten zijn van hunne regeerders, vorsten of presidenten. De ware vrijheid 

ontwikkelt zich in hart, huis en gemeente en moet het heiligdom worden van een volk.”77 Het 

idee van de autonomie van gezinnen en andere sociale organisaties tegenover het risico van 

staatsalmacht gebruikte Brouwers om het project van culturele eenheid van de Nederlanden een 

nieuwe inhoud te geven. Door de waarde van gemeenten en steden te erkennen – dit lijkt het 

rationale achter Brouwers’ redenatie te zijn - zou een continuüm van lokale culturele 

gemeenschappen ontstaan dat van Noord-Nederland tot Brussel strekte en meer levensvatbaar 

zou zijn geweest dan Van Geertruyens onwaarschijnlijke projecten voor een sterke staatkundige 

eenheid. 

 

Dat in Mechelen de historische betekenis van de Inquisitie zo prominent naar voren werd 

geschoven stond niet op zichzelf. De anti-Inquisitie-retoriek was een protestantse topos bedoeld 

om het onderdrukkende karakter van de Kerk en het katholicisme te onderstrepen met gruwelijke 

verhalen over bloeddorstige geloofsrechters.78 Het was een historisch argument dat vaak ook op 

de negentiende-eeuwse Kerk was toegepast, onder meer ter rechtvaardiging van het einde van de 

wereldlijke macht van de pausen.79 In de loop van de negentiende eeuw werd het argument 

overgenomen door de zuidelijke liberalen die er veelvuldig gebruik van maakten in hun 
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antiklerikale retoriek. Ook het getouwtrek rond de figuren van Marnix van Sint-Aldegonde en 

van de Bourgondische keizer Karel V, met bijdragen van onder meer Fredericq en P. Paul 

Alberdingk Thijm80, sloot nauw aan bij de bredere strijd over de rol van de Inquisitie en de 

kerkelijke structuren tijdens de Opstand. 

Volledigheidshalve moet hier worden vermeld dat Brouwers ook buiten de Congressen 

om goed op de hoogte blijkt te zijn geweest van de historiografische productie uit het Zuiden. In 

De Wetenschappelijke Nederlander springt een aantal recensies van katholieke werken over de 

zestiende eeuw in het oog: de studies van Pierre Génard over de tegenstellingen katholieken-

protestanten in de Scheldestad ten tijde van de Opstand in het Antwerpsch Archievenblad (1885), 

L’Inquisition et le régime pénal pour la répression de l’hérésie dans les Pays-Bas du passé van mgr. P. 

Claessens, schoolboekenauteur voor het katholiek onderwijs en medewerker van de Revue 

Catholique (1886), en Le règne de Philippe II van de Leuvense emeritus rector Mgr. Namèche (1887). 

Deze laatste recensie bevatte ook een verwijzing naar Les Huguenots et les Gueux van Kervyn de 

Lettenhove.81 Ook Fredericq kreeg een vermelding van zijn Travaux de cours pratique d’histoire 

nationale, die hij samen met enkele studenten had uitgegeven. Het werd in 1885 in De 

Wetenschappelijke Nederlander door Goetschaelckx negatief beoordeeld, juist vanwege de 

‘verwarring’ tussen kerkelijke en Spaanse inquisitie.82 Enige wisselwerking is dus niet te 

ontkennen, toch was er geen sprake van één historisch debat. De groeiende nationale invulling 

van het begrip ‘vaderlandse geschiedenis’ zorgde ervoor dat ook het onderzoek naar historische 

periodes waarin de Nederlanden een geheel vormden steeds meer in het kader van nationale 

wetenschappelijke fora plaatshad. De Nederlandse Congressen bleven als enige uitzondering 

over. Fredericq zelf had moesten constateren dat ze de enige ontmoetingsplaats waren waar 

Nederlanders en Vlamingen elkaar nog met enige regelmaat tegenkwamen.83 Door het uitblijven 

van enige numeriek relevante delegatie katholieken uit Vlaanderen moesten de Nederlandse 

katholieken het doorgaans in hun eentje opnemen tegen het liberaal-protestantse discours.  

De Belgische katholieken aarzelden bovendien niet Oranje en protestantisme op één 

hoop te gooien als vijanden van het katholicisme en derhalve ook van het Belgische volk, dat het 

geloof als onderscheidend element had. In het Zuiden was in de tweede helft van de negentiende 

eeuw nauwelijks evolutie te merken in de negatieve beoordeling van Willem van Oranje en de 

bewondering voor Filips II en Alva als strijders voor Kerk en recht. De anti-orangistische leuzen 

van de Gentse katholieke pers ten tijde van de Pacificatiefeesten en de aanvallen op Willem van 

Oranje van Kervyn de Lettenhove zijn uitgesproken voorbeelden van deze trend.84 De 

Nederlandse katholieken moesten daarentegen balanceren tussen aan de ene kant de verdediging 
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van de historische betekenis van het geloof en de Kerk in de Nederlanden en aan de andere kant 

de ‘Klein-Nederlandse’ strijd om hun vaderlandsliefde en Oranjegevoel te bewijzen. De 

standpunten liepen duidelijk uiteen en in dit opzicht hadden Nederlandse en Vlaamse katholieken 

maar moeilijk een eigen uniform katholiek verhaal kunnen uitdragen, ook wanneer ze zich in 

groteren getale naar de Nederlandse Congressen hadden begeven. 

 

W.J.F. Nuyens’ Groot-Nederlandse geschiedschrijving 

Brouwers en zijn Wetenschappelijke Nederlander bezaten in katholiek Nederland zeker geen 

monopolie op de discussie over de zestiende eeuw. Eén man onderscheidde zich meer dan 

anderen in deze historiografische strijd: Willem J.F. Nuyens. In het dagelijks leven dorpsarts in 

het West-Friese Westwoud, is Nuyens de geschiedenisboeken ingegaan als de eerste katholieke 

Nederlandse historicus die zijn wetenschappelijke aspiraties waarmaakte en de katholieke 

geschiedschrijving op een hoger niveau tilde dan de, hoewel niet betekenisloze85, geloofsbroeders 

die hem voor waren gegaan. Het doel was onderzoek te verrichten dat in staat was te wedijveren 

met het officiële liberaal-protestantse verhaal dat vooral aan de universiteit van Leiden onder 

leiding van Robert Fruin vorm kreeg.86  

De vier pijlers van Nuyens’ interpretatie van de Opstand zijn te vinden in een lange 

bijdrage die hij in de derde jaargang van De Wachter in 1873 publiceerde met de titel Opmerkingen 

en aanmerkingen naar aanleiding van een nieuw boek van een Nederlandse geschiedschrijver.87 Het stuk werd 

geschreven naar aanleiding van de verschijning van de studie De Staat der Vereenigde Nederlanden in 

de jaren zijner wording 1572-1594 van Pieter L. Muller, Fruins leerling en later hoogleraar in 

Groningen. Nuyens onderscheidde vier aspecten die volgens hem in ogenschouw dienden te 

worden genomen bij een onpartijdige geschiedsbeoefening omtrent de Nederlandse Beroerten.88 

Om te beginnen was het revolutionaire karakter van de Opstand gewoonweg niet te ontkennen. 

Het ging om een revolutie tegen het gevestigde gezag en als zodanig kon een katholiek er weinig 

goede woorden voor over hebben. Ten tweede, het calvinistische karakter van die revolutie, dat 

uiting vond in de Beeldenstorm, de aanvallen op geestelijken en de daaropvolgende overheersing 

van de Gereformeerde Kerk in het publieke leven van de Republiek. Ten derde, de nationale 

“giststoffen” van de Opstand die wel degelijk ook een “strijd voor een eigen zelfstandig 

volksbestaan” had betekend.89 Tot slot, de noodzaak om de negentiende-eeuwse politieke en 

religieuze tegenstellingen niet als anachronistisch interpretatiekader te hanteren door ze op het 

verleden te projecteren. De eerste twee punten waren niet nieuw en maakten deel uit van de 

bekende katholieke interpretatie van de zestiende eeuw. Het laatste punt klinkt vooral als een 

verwijt van Nuyens tegen zijn tegenstanders die zijns inziens de feiten selectief zouden gebruiken 

om ze in hun straatje te laten passen. Bekend is in dit opzicht de manier waarop Nuyens de 

antirevolutionaire historicus G. Groen van Prinsterer in verlegenheid probeerde te brengen door 

te benadrukken dat de inname van Den Briel het begin van een regelrechte revolutie was geweest: 
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de echte antirevolutionairen waren dus de katholieken, die de feiten van 1572 het liefst niet 

vierden.90 

Nuyens’ historiografische methode is door Van der Zijden als contre-mémoire gedefinieerd. 

Het begrip is afgeleid van de bekende definitie van Pierre Nora van traditie als een 

aaneenschakeling van ruimtelijke en intellectuele lieux de mémoire waarmee onder andere 

negentiende-eeuwse natiestaten hun bestaansreden door middel van een historische canon 

formuleerden. Naast de herinneringsoorden die door de politieke en intellectuele elite als 

onderbouwing van de officiële geschiedenis vereerd en via standbeelden, herdenkingen en later 

via het onderwijs gepopulariseerd werden, ontstonden ook alternatieve tradities waarmee 

gemarginaliseerde bevolkingsgroepen hun eigen identiteit en tegelijkertijd hun anders-zijn in 

historisch perspectief meende te rechtvaardigen. Het gebeurde in Frankrijk met de katholieke 

mythe van de Vendée-opstand tegen de Revolutie, het gebeurde in Nederland met de 

geschiedschrijving van Nuyens, aldus Van der Zijden.91 Nuyens maakte ruim gebruik van 

overleveringen over het lot van katholieken tijdens de Opstand en in de Republiek, die meestal 

slechts in mondelinge vorm en in familieverband van generatie tot generatie overgedragen waren. 

Die verhalen, die voornamelijk het antikatholieke geweld van geuzen en protestanten beschreven 

en nauwelijks te vinden waren in de niet katholieke geschiedenisboeken, zette Nuyens in zijn 

historische reconstructies in teneinde de officiële ‘triomfalistische’ geschiedschrijving over de 

Opstand als ontwaking van het Nederlandse volk ter discussie te stellen.92 

Interessant is echter dat Nuyens bij het derde punt van zijn artikel van 1873 toch wel 

toegaf dat de Opstand niet puur op religieus fanatisme was gebaseerd. Er was wel degelijk een 

Nederlands element aanwezig in de strijd tegen Filips II. Deze had van zijn kant geen begrip 

getoond voor de drang naar autonomie van de Nederlandse gewesten en zodoende een 

radicalisering van de tegenstellingen in de hand gewerkt. Willem van Oranje - zelf een Duitser, 

noteerde Nuyens fijntjes - stond symbool voor het verzet, niet van het gehele volk, maar van de 

adel tegen de centralisatiepogingen van Filips II die hun belangen aantastten. Als leider van de 

opstandelingen droeg hij dus de verantwoordelijkheid een strategie te hebben uitgewerkt die tot 

confrontatie moest leiden zonder in staat te zijn de eenheid van het bestaande nationale element 

– de eenheid van het Nederlandse volk, zoals deze nog onder Karel V had bestaan – te 

behouden.93 

Nuyens zat dus op de lijn van Brouwers. En ook Schaepman en Thijm zetten een 

soortgelijke visie op het vraagstuk van vrijheid en nationaliteit in de zestiende eeuw uiteen. Op 

het Nederlands Congres van Antwerpen in 1873 hadden de letterkundige en vrijdenker Johannes 

van Vloten en de Vlaamse liberale politicus en schrijver Julius Vuylsteke verklaard dat de 

Opstand door het hele Nederlandse volk was gewild om zich aan het Spaanse en Roomse juk te 

onttrekken. In reactie hierop hadden de twee katholieke voormannen het nodig gevonden de 

mythe van de protestantse Opstand ter discussie te stellen, in het bijzonder door te herinneren 

aan het veelvuldige gebruik van geweld, onder andere tijdens de Beeldenstorm en tegen de 

gebroeders De Witt en Van Oldenbarneveldt – die Thijm in zijn Volksalmanak reeds als 
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prominenten van diens “partij van vrede en schikking” had afgebeeld.94 Het was geen moment 

van “mannenkracht”, van heldendom, geweest, eerder ging het om “overspanning”, 

onberedeneerde hartstocht, die op geen goed woord kon rekenen.95 Nuyens deelde dezelfde 

opvattingen en stond met zijn aandacht voor de gehele Nederlanden en met zijn streven naar een 

‘evenwichtiger’ beeld van de zestiende eeuw vooral onder invloed van Thijm. Het was niet 

toevallig de Amsterdammer die hem in de jaren 1850 het pad van de geschiedschrijving had 

gewezen.96 Bekend is echter ook de crisis in de vriendschap tussen de twee mannen in latere 

jaren. Voor een deel had ze te maken met financiële conflicten tussen de uitgever Thijm – hij had 

in 1863 de drukkerij Van Langenhuysen overgenomen - en de schrijver Nuyens. Maar in de loop 

des tijds ontaardden die kwesties in een ideologische breuk die voortvloeide uit uiteenlopende 

opvattingen over de toekomst van het katholicisme en de verhouding tussen esthetica en moraal 

in de kunsten.97 De toenadering tussen Nuyens en Schaepman, die samen het maandblad De 

Wachter/Onze Wachter oprichtten, werd steeds nauwer naarmate de afstand van Thijm groter werd. 

In dit opzicht is het interessant dat Nuyens ook in zijn Wachter-jaren waardering kon opbrengen 

voor het vrijheidsideaal.98 De vrijheid waaraan Nuyens dacht was in wezen anders dan de vrijheid 

die Lamennais had gepredikt en door Le Sage ten Broek naar Nederland was geïmporteerd. Het 

ging niet om een complete scheiding van Kerk en Staat die gekoppeld werd aan het vertrouwen 

dat de waarheid van het katholicisme op den duur zou zegevieren. Nuyens’ opvattingen waren 

het product van een generatie katholieken die zich het idee van een religieus pluralistisch 

Nederland inmiddels eigen had gemaakt en zich inzette voor de verdediging van de vooruitgang 

die katholiek Nederland dankzij de grondwettelijke vrijheden van 1848 had weten te boeken. Het 

kan paradoxaal lijken, maar deze houding had juist in Thijms grondwettelijk katholicisme haar 

voedingsbodem gevonden. De ontwikkelingen van het internationaal katholicisme en de evolutie 

van het Nederlandse liberalisme in anticonfessionele richting, in het bijzonder inzake het 

onderwijs, deden veel katholieken een defensieve houding innemen die versteviging van de eigen 

achterbaan vooropstelde boven opening tot en samenwerking met andersdenkenden. 

Toch zag Nuyens de Zuidelijke Nederlanden zeker niet over het hoofd. In zijn poging tot 

katholieke geschiedschrijving kon hij goed gebruik maken van een Groot-Nederlands kader. De 

zestiende eeuw kon natuurlijk moeilijk anders aangepakt worden dan door de Zuidelijke 

Nederlanden er ook bij te betrekken. Maar voor Nuyens was dit niet alles. Van der Zijden heeft 

benadrukt dat Nuyens zich altijd nauw verbonden voelde met België, waar hij onder meer in 

contact kwam met de zuidelijke tak van zijn familie.99 Hij presenteerde de Nuyens dan ook graag 

als Groot-Nederlandse clan die de tekens van de verdeling van de Nederlanden door de eeuwen 

heen in zich droeg. Dit familiale aspect is niet alleen biografisch van aard maar staat in direct 

verband met de onderzoeksmethode van Nuyens waarin de familiale overlevering van oude 

verhalen een centrale positie innam. De ontdekking dat zijn Belgische familieleden grotendeels 
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dezelfde verhalen over de Opstand vertelden als zijn Hollandse grootvaders overtuigde hem 

ervan dat ook het katholieke geheugen van de Zuidelijke Nederlanden opgenomen moest worden 

in zijn onderzoek.100 

De duidelijke Groot-Nederlandse inborst van Nuyens was dus een structureel biografisch 

element, zoals Rogier en Nooy reeds opmerkten.101 Toch had Nuyens’ belangstelling voor de 

zuiderburen ook enige schaduwkanten. De naam Nuyens treft men wel eens aan op de lijst 

deelnemers aan de Nederlandse Congressen maar nooit in de notulen van de discussies die daar 

werden gevoerd.102 Toen hij in zijn omvangrijke Algemeene Geschiedenis des Nederlandschen Volks van 

de vroegste tijd tot op onze dagen aandacht besteedde aan de Zuidelijke Nederlanden, deed hij dat 

slechts voor de periodes waarin deze een politieke eenheid vormden met de noordelijke 

gewesten, dat wil zeggen voor de eeuwen tot en met de Opstand en voor de korte episode van 

het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Voor de rest, bijvoorbeeld in het geval van de 

Republiek in de achttiende eeuw, richtte hij zijn aandacht slechts op het Noorden of op de 

bredere context van de onderlinge verhoudingen van de Europese mogendheden.103 In de 

voorrede van zijn Vaderlandsche Geschiedenis voor de Jeugd, waar hij de zaken wel eens vereenvoudigd 

en onverholen voorstelde, vermeldde hij nadrukkelijk in 1878: “In eene geschiedenis der 

Nederlanden moet tot aan de scheiding van Noord en Zuid, evenzeer gelet worden op de Zuid-

Nederlandschen gewesten van den Nederlandschen stam, b.v. op Brabant, Limburg, Vlaanderen, 

als op de Noord-Nederlandsche, Holland, enz.”104 Nuyens had dus duidelijk Groot-Nederlandse 

voornemens – het ‘Waalse’ Luik en Henegouwen, bijvoorbeeld, noemde hij niet eens – maar de 

kern van zijn publiek bestond uit (Noord-)Nederlanders en zijn tegenstanders in het historische 

vak waren voornamelijk de liberale en protestantse professoren in het Noorden, hetgeen 

nauwelijks ruimte liet voor een gemeenschappelijke geschiedschrijving voor Nederland en België 

(casu quo Vlaanderen). 

Nuyens biedt een goed voorbeeld van de vernauwing van het begrip Vaderlandse 

Geschiedenis waarop hierboven reeds gewezen is. In de jaren 1850, zijn debuutjaren, had Nuyens 

zich in zijn eerste omvangrijke historische werk, Het katholicismus, in betrekking met de beschaving van 

Europa (1856-1857), uitgesproken tegen de bekende tegenstelling tussen enerzijds protestantse, 

Germaanse, ontwikkelde en anderzijds katholieke, Latijnse, achtergestelde landen. Hij had Vondel 

genoemd met diens door alle Nederlanders erkend genie: niet alleen protestanten hadden ijver en 

arbeid hoog in het vaandel en niet alle kinderen van de ‘Germaanse stam’ waren protestants.105 

Nuyens verwees verder naar de Franse historicus en politicus Guizot, niet bepaald bekend als 

rechtzinnige ultramontaan, die de Belgische katholieken wel eens had geprezen voor hun 

vrijheidsliefde en respect voor de grondwet, twee gevoelens die voor Nuyens uitgerekend door 

hun geloof ingegeven waren en niet onderdeden voor die van de Nederlanders: 
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“België is katholiek, zoo als weinige landen van Europa. De overleveringen, de sympathie 

des volks, de gehechtheid van de groote meerderheid der natie, spreken daarvoor luide. 

Het is verre van af, dat al degenen, die voor de liberale partij stemmen, daarom de 

godsdienst hunner vaderen verloochenen.”106 

 

In België waren ook de meeste liberalen in feite katholiek. Het moet herhaald dat deze woorden 

in de jaren 1850 uit de pen vloeiden. De sterke antiklerikale tonen die later gangbaar zouden 

worden van de kant van veel Belgische liberalen waren toen nog niet zo sterk te horen.  

De tegenstelling tussen “het (zogenaamde) protestantsche Nederland en het katholieke 

België”107 vond Nuyens ten slotte irrelevant, eerder een afzwakking van de gemeenschappelijke 

historische wortels van de Lage Landen: 

 

“Wij gelooven dat wij onze natie niet verheerlijken door hare naburen te verachten. Men 

verheft zich niet door met minachting neder te zien op minderen en vooral niet op 

gelijken. 

En gelijken zijn wij met onze Zuid-Nederlandsche stamgenooten, van wie, helaas!, de 

onvergeeflijke dwaasheid der “onverbeterlijken” ons heeft gescheiden.’108 

 

Met de scheiding van de Nederlanden waren echter ook twee afzonderlijke historische verhalen 

ontstaan. Als Nederlander vond Nuyens dat het zijn plicht was op het lot van zijn 

geloofsbroeders in de Republiek te reflecteren: 

 

“[…] wij nederlandsche Katholieken, hebben nog eene bijzondere grieve. De vrijheid (die 

eigenlijk alleen voor het zogenaamde patriciaat heeft bestaan) werd aan een belangrijk 

gedeelte van het nederlandsche grondgebied onthouden. Is er gestreden “voor de vrijheid 

der vaderen”, dan was het niet voor die “der vaderen”, die in Noordbraband, Limburg en 

Staats-Vlaanderen woonden. De bevolking van die streken werd als overwonnelingen 

behandeld. – En zijn de naneven dier overwonnelingen van de XVIIe eeuw geen 

Nederlanders?”109 

 

De Opstand was geen nationale ontluiking van de hele Nederlanden geweest, eerder een 

verminking ervan met nefaste gevolgen voor het katholieke bevolkingsdeel. Hiermee werd de 

focus ineens vernauwd tot de Generaliteitslanden en hun tweederangsrol ten tijde van de 

Republiek: een teken van discriminatie dat Nuyens aanhaalde om de zwakheid van het 

triomfantelijke liberaal-protestantse verhaal aan de kaak te stellen. Fruin cum suis moesten 

erkennen dat de Opstand ook langdurige kwaadaardige gevolgen had gehad die moeilijk uit te 
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leggen waren binnen het verhaal van Nederland als model van vrijheid en tolerantie. Alleen zo 

kon een waarlijk evenwichtig beeld van die periode ontstaan met alle lichten én schaduwen van 

dien. 

Verder hadden de negatieve gevolgen van de scheuring niet alleen de katholieken 

getroffen. Zo had het rampjaar – met aanvallen van Engelse, Franse, Münsterse en Keulse 

troepen op de Nederlanden - volgens Nuyens minder rampzalig uitgepakt als de Nederlanden één 

politieke eenheid hadden gevormd.: 

 

“[…] doch de zeventien gewesten reeds onder één scepter vereenigd, werden van 

elkander gescheiden in twee deelen. Waren zij met elkander vereenigd gebleven, zij 

hadden zich allengskens meer en meer los gemaakt van de spaansche monarchie, hadden 

een afzonderlijke Staat, onder een vorst uit het aloud stamhuis gevormd: iets, wat reeds 

het streven van de politiek van eene machtige partij, met Aerschot aan het hoofd was 

geweest. 

En die Staat, geplaatst tusschen Frankrijk, Duitsland en Engeland, had der 

veroveringszucht van eerstgenoemden nog veel krachtdadiger tegenstand kunnen bieden, 

dan de zeven provincien dit in 1672 hebben gedaan.’110 

 

Het Nederlandse nationale element in zijn geheel – de eenheid van Noord en Zuid – had 

bewaard kunnen worden en toch tot onafhankelijkheid kunnen leiden, maar dan niet alleen voor 

het Noorden, mits Willem van Oranje en de adel blijk hadden gegeven van meer geduld en beter 

strategisch inzicht zodat het gevoel tot één volk te horen vanzelf – “allengskens” – vorm kon 

krijgen. 

Nuyens was Groot-Nederlands ingesteld, onder meer vanwege de geschiedenis van zijn 

eigen familie en een zekere nostalgie naar de katholieke eenheid der Nederlanden onder de 

Bourgondiërs, die door de calvinistische ‘dwingelandij’ was onderbroken. Maar in zijn historische 

reconstructie bezat het Groot-Nederlandse perspectief eveneens een essentiële functie voor de 

deconstructie van het heersende (Klein-Nederlandse) liberaal-protestantse discours. Nuyens had 

een Groot-Nederlands perspectief nodig om het monopolie van dit discours op het verleden te 

ontkrachten en zodoende ruimte te scheppen voor zijn alternatieve reconstructie naar katholieke 

zin. Deze noodzaak de Zuidelijke Nederlanden in te zetten binnen het Nederlandse debat had 

Thijm reeds gevoeld en benut. Nuyens lijkt zich veel onbezorgder te hebben neergelegd – veel 

meer dan Thijm met zijn aanbidding voor het middeleeuwse Vlaanderen – bij de constatering dat 

samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen (of België) op historisch gebied inmiddels haast 

onmogelijk was geworden. Door de facto te aanvaarden dat de scheiding in de zestiende eeuw 

onvermijdelijk tot twee verscheidene historische tradities had geleid, wist hij – blijkt uit het 

bovengenoemde artikel van 1873 - de ‘officiële’ visie op de Opstand als ontstaan der natie, 

hoewel niet meteen gunstig voor de katholieken, te aanvaarden. 

 

De erfenis van Thijm: de verering van Vondel bij Brouwers en Schaepman 

Niet alleen de geschiedschrijving maar ook de literatuur werd veelvuldig aangehaald om een 

katholiek verhaal over het verleden van Nederland neer te zetten. In dit verhaal nam Vondel een 
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centrale plaats in. Vooral Brouwers kan met goede argumenten als de op Thijm na grootste 

promotor van de ‘katholieke’ Vondel worden gezien. Hij bleek een onvermoeibare reiziger die de 

beide Nederlanden doortrok om de kunst van de katholieke Vondel overal aan te prijzen en geen 

kans aan zich liet voorbijgaan om Vondels werk bekend te maken. 

In 1871 plaatste Brouwers een bijdrage in het Franstalige Bulletin van de Dietsche Warande 

waarin hij Vondel als “le Dante de la Néerlande” definieerde.111 Zodoende bracht hij zijn twee 

literaire helden nauw met elkaar in verband: aan de ene kant Dante, de geïnspireerde katholieke 

dichter uit de middeleeuwen, aan de andere kant de grote Nederlandse auteur die voor het 

Nederlandse publiek naar het voorbeeld van de Italiaan even katholieke en even geïnspireerde 

verzen had gecomponeerd. Het verband tussen Vondel en Dante was niet erg vergezocht in het 

katholieke Nederland van de tweede helft van de negentiende eeuw. Niet alleen de auteur van 

Gysbrecht maar ook die van De Goddelijke Komedie waren onderwerp geworden van een echte cultus. 

Zoals Brouwers er in 1887 aan herinnerde, was Dante in de zeventiende en achttiende eeuw – 

ook buiten Nederland – niet enorm populair geweest.112 In de tweede helft van de negentiende 

eeuw kwam hier verandering in. Om te beginnen, met de vertaling van De hel door Abraham Kok 

(1864) en die van de hele Komedie door Johan van Mijnden (1867-1873).113 In dezelfde jaren was er 

ook in Duitsland een heropleving van de belangstelling voor Dante en verschenen er nieuwe 

Dante-vertalingen die ook in Nederland circuleerden en tot de Komedie-cultus bijdroegen.114  

In het kader van de specifiek katholieke perceptie van het verleden verenigde de Dante-

cultus in zich vooral de verering van de middeleeuwen en het beeld van het katholieke geloof als 

inspiratie voor kunst en literatuur. Ook Schaepman waagde zich aan de overzetting van een aantal 

verzen van de Komedie, in het bijzonder uit het Paradijs115, maar tot een complete vertaling kwam 

het nooit. Dit katholieke toe-eigeningsproces ontstond onder meer in reactie op de liberale 

interpretatie die Dante als voorloper van de Italiaanse eenheid en van de oorlog tegen de 

Pauselijke Staten voorstelde.116 Het hoogtepunt van deze katholieke annexatie in Nederland werd 

bereikt met de vertaling van de Komedie in de jaren 1880 door Joan Bohl. Uiteraard kon Bohl, die 

regelmatig recensies publiceerde in De Wetenschappelijke Nederlander, op de bewonderende 

beoordeling van Brouwers rekenen, die ook een aantal uittreksels van de vertaling in zijn blad 

opnam.117 Problematischer waren volgens Witlox de verhoudingen met de oprichters van De 

Wachter. Na een geschil met Schaepman en Nuyens kreeg Bohl het recht de naam De Wachter te 

blijven gebruiken. Bohl voegde er Dante-orgaan aan toe en maakte er een blad van dat 

voornamelijk maar niet exclusief aan Dante-studies gewijd was. In 1874 stapten Schaepman en 

Nuyens over op de titel Onze Wachter zonder grote veranderingen in de structuur en de redactie 
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van hun blad.118 Van de meer algemene artikelen in Bohls Wachter zijn ook verwijzingen naar 

Thijm en Nolet de Brauwere aan te treffen.119 Het blad kreeg dus gedeeltelijk een ‘open-katholiek’ 

karakter dat vermoedelijk Bohls eigen opvattingen weerspiegelde. Verder onderzoek zou dit 

moeten uitmaken, maar dit zou meteen ook de bron van het geschil met de klerikale Schaepman 

en Nuyens kunnen zijn. 

De rode lijn die van Dante naar Vondel werd getrokken paste in de strategie van de 

Nederlandse katholieken om Vondel als boegbeeld van de katholieke literatuur op Europees 

niveau te presenteren. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen Milton en Vondel, die 

Brouwers in 1866 in de Dietsche Warande had getrokken en voorspelbaar slecht uitpakte voor de 

Engelse auteur. Hoe kundig deze ook was geweest, hij moest het onderspit delven tegenover de 

hogere roomse inspiratie van de Nederlander die het licht van de waarheid in heel Europa had 

laten schijnen.120 In 1883 uitte Brouwers eens te meer zijn wens Vondel te verheffen boven het 

louter Nederlandse kader en zijn werk als erfgoed van het Europese katholicisme erkend te zien. 

Naar aanleiding van de biografie van Vondel die in Duitsland door Alexander Baumgartner was 

geschreven, concludeerde Brouwers dat Vondel ook in het buitenland steeds meer waardering 

ondervond. Met boeken over Vondel en vertalingen van zijn werken in andere talen konden veel 

meer mensen – “zeer vele millioenen menschen [...] in de Oude en in de Nieuwe wereld”, “tot in 

de hoogste kringen van kunst en wetenschap” – zich overtuigen van zijn grootheid en van zijn 

universele waarde.121 In de loop der jaren werden alle nieuwe uitgaven van Vondel door Brouwers 

consequent toegejuicht.  

Het groeiende enthousiasme van De Wetenschappelijke Nederlander kan worden gezien als 

een lange aanloop naar het pronkstuk van Brouwers’ Vondelverering: de Vondelfeesten van 1887, 

georganiseerd om de geboorte van de grote dichter drie honderd jaar eerder te vieren. Zoals 

bekend, het waren niet de eerste feesten ter ere van Vondel. Reeds in 1867 had Thijm de 

Amsterdamse elite weten te mobiliseren voor een plechtige rehabilitatie van de grote dichter als 

katholieke Amsterdamse schrijver. In 1879 had het derde eeuwfeest ter herinnering van de dood 

van Vondel een nog duidelijkere katholieke signatuur gekregen. Betekenisvol is dat Brouwers 

toen naar het Zuiden trok om de Vlamingen te overtuigen deel te nemen aan de herdenking. 

Aldaar hield hij een reeks lezingen, in het bijzonder op de Davidsfonds-afdelingen van 

verschillende steden: Aalst, Hasselt, Leuven en Brussel.122 Optredens in andere kringen zijn niet 

bekend. Brouwers’ doel was kennelijk enkel katholieke Vlamingen te mobiliseren. Ook in de 

Vondelherdenking kon men een kentering waarnemen: het katholicisme kreeg een strijdlustiger 

en tegelijk meer gesloten karakter.123 Figuren als Schaepman en Brouwers monopoliseerden met 

hun klerikale visie de Vondelcultus en in feite de hele katholieke literaire wereld. 

                                                         
118 Witlox, Schaepman als staatsman (Amsterdam 1960) I, 57; in 1886 ging Bohls Wachter over in Brouwers 

Wetenschappelijke Nederlander die in dat jaar aan zijn tweede serie begon; in hetzelfde jaar ging ook Onze Wachter over in 

De Katholiek, vgl. ibid. 
119 F. ter Horst, ‘De Hoogleeraren Moleschott en Alberdingk Thijm’, in: De Wachter. Nederlandsch Dante-orgaan (1877) 

II, 84-89; J. Nolet de Brauwere van Steeland, ‘Na den strijd’, in: ibid., 221-225; Ter Horst, ‘Dr. Nolet’s Poëzy en 

Proza’, in: ibid. (1879) III, 381-390. 
120 Bulletin de la Dietsche Warande (1866) VII, 15. 
121 De Wetenschappelijke Nederlander (1882) II, nr. 3, 20. 
122 De Vlaamsche Wacht (1879) I, nr. 15, 58-59. 
123 J.F.M. Sterck, ‘Alberdingk Thijm en Vondel’, in: De beiaard – Thijm-nummer (1920) V, dl. 2, 62-63. 
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Thijm trok zich steeds meer terug, maar niet zonder slag of stoot. Uitgerekend in de 

periode tussen de twee Vondelfeesten van 1879 en 1887 raakte hij betrokken in een reeks 

letterkundige polemieken die zijn marginalisering binnen het katholieke kamp versnelden. De 

polemiek rond de moraliteit van Vondel naar aanleiding van de uitgave van diens Volledige Werken 

door Van Vloten in 1871 was een vooraankondiging geweest van nog grotere botsingen. Thijm, 

die overtuigd was van de waarde van álles wat Vondel had geschreven en de uitgave had bejubeld, 

werd door De Katholiek op de vingers getikt. De redactie van het blad had liever een gekuiste 

versie willen lezen met uitsluiting van een aantal werken, in het bijzonder de bruiloftgedichten, 

die niet goed strookten met de katholieke zeden.124 Het opdoemende dilemma tussen esthetica en 

moraal stelde twee uiteenlopende visies op de Kerk en de verhouding tussen clerus en leken 

bloot. Thijm eiste de vrijheid om zelfstandig invulling te geven aan zijn kunstopvattingen en 

desnoods af te wijken van de kerkelijke morele richtlijnen. De grotendeels uit geestelijken 

bestaande redactie van De Katholiek stond een katholiek cultureel leven voor dat onder 

onvoorwaardelijk toezicht van de clerus moest staan. 

Thijm was niet bereid zijn kunstopvattingen voor een louter moreel standpunt te laten 

zwichten, zoals blijkt uit zijn recensie uit 1881 van het gedicht Lilith (1879) van Marcellus 

Emants, voorbode van de literaire revolutie van Tachtig. Thijm hekelde de niet-christelijke 

achtergrond van het gedicht: de god van Emants was duidelijk niet de christelijke God. Toch kon 

hij de frisheid en de moed van de stijl wel waarderen.125 Zodoende trachtte hij esthetische en 

morele beoordeling te scheiden. De Katholiek en Onze Wachter bleken even standvastig als in 1871 

en toonden weinig begrip voor Thijms pogingen. Dit was echter slechts de laatste discussie in een 

reeks confrontaties die was begonnen met de zogenaamde ‘toneelstrijd’ oftewel het ‘Tartuffe-

schandaal’. Toen in 1879 bekend was geworden dat Thijm een Nederlandse vertaling van 

Molières Tartuffe in voorbereiding had, ontving hij een brief van Nuyens waarmee deze hem tot 

de orde riep. Molière voldeed niet aan de morele criteria voor katholieken en Tartuffe in het 

bijzonder was een antireligieus toneelstuk dat geloof gelijkstelde aan huichelarij en dus ten 

stelligste afgekeurd moest worden.126  

Ondanks dat Nuyens erin slaagde een deel van de Nederlandse clerus tegen Thijm op te 

zetten, zag deze niet af van zijn vertaalwerk. In 1880 werd Tartuffe naar Thijms tekst volgens plan 

uitgevoerd in Amsterdam en Den Haag.127 De ‘strijd’ barstte definitief los toen Thijms zestien-

jarige zoon Karel, later bekend als kopstuk van de beweging van Tachtig onder de schuilnaam 

Lodewijk van Deyssel, zich in de controverse wierp. Van Deyssel publiceerde in 1881 in de 

Dietsche Warande het polemische essay De eer der Fransche meesters ter ere van Victor Hugo’s 

tachtigste verjaardag.128 De keuze was doelbewust provocerend daar Hugo bij veel katholieken als 

voorman van ‘goddeloos’ Frankrijk te boek stond. Nuyens beperkte zich deze keer niet tot een 

brief aan Thijm maar trad in het openbaar met een kritisch artikel over Hugo dat in De Wachter 

werd opgenomen. Schaepman sprong hem kort daarna bij om met heftige taal het principe van 

l’art pour l’art - dat in zijn ogen op een totaal gebrek aan hogere inspiratie en idealen was 

gefundeerd – te verwerpen. De pennentwist ging enkele maanden door, mede doordat 

                                                         
124 F. Ruiter, en W. Smulders, Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (Amsterdam/Antwerpen 1996) 86. 
125 Sanders, Het spiegelend venster, op.cit., 86-87 . 
126 Ruiter, Smulders, Literatuur en moderniteit, op.cit., 87-91; Sanders, Het spiegelend venster, op.cit., bl. 88-99. 
127 Janssen, ‘Thijm en Nuyens’, op.cit., 261. 
128 Dietsche Warande (1881) Nieuwe Reeks, III, 478-512. 
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Schaepman en Nuyens niet meteen wisten wie zich achter de naam Van Deyssel schuilhield, maar 

tot een toenadering van de posities kon – wilde – men niet komen.129 Schaepmans groot ideaal 

was religieus geïnspireerde en tegelijk religieus inspirerende poëzie, die de katholieke bezieling 

combineerde met een expliciet opvoedende taak. God moest erdoor klinken en dit was maar 

moeilijk te rijmen met het arrogante idee van de kunstenaarsautonomie. Voor Schaepman net als 

voor Nuyens konden esthetica en moraal niet op gelijke voet samenleven; om het katholieke 

karakter in de kunst te waarborgen moest de eerste buigen voor de tweede. Thijm viel tussen wal 

en schip. Hij stond open voor de nieuwe poëzie van de jongere generatie, maar kon niet voor al 

haar opvattingen warmlopen. Tegelijkertijd miste hij de steun en de erkenning van zijn 

geloofsgenoten. Niet alleen hadden de kerkelijke hiërarchieën zijn Dietsche Warande nooit 

gesteund. Nu deden ze dat wel met Schaepmans Wachter, die in de verdediging van zijn 

moralistische kunstopvattingen ook nog door De Katholiek werd bijgestaan. De teleurstelling van 

Thijm was dan ook groot. In 1877 weigerde hij, tot grote ontsteltenis van Nuyens, mee te doen 

aan de viering ter herdenking van vijfentwintig jaar herstel van de bisschoppelijke hiërarchie: 

“Mijne grieven zijn te talrijk; zij laten geen plaats voor een enthouziasme als bij dergelijke 

gelegenheden onmisbaar is.”130 

In de katholieke verering van Vondel bleven echter ook veel aspecten onveranderd, 

waardoor men in dit geval toch niet van een totale breuk kan spreken. Het idee dat Vondel 

exclusief katholiek patrimonium was geworden dat door liberalen of protestanten bewonderd 

moest worden zonder dat ze hem helemaal konden vatten, loopt als een rode draad van 1879 tot 

1887. Zo werden de Vondelstudies van de in 1885 overleden literatuurhistoricus Willem J.A. 

Jonckbloet op het Nederlandse Congres van 1887 in Amsterdam in een polemiek met de 

Hagenaar D.C. Nijhoff door Thijm bekritiseerd vanwege Jonckbloets bewering dat Vondels 

verzen een gebrek aan dramatische en tragische kracht zouden tonen: de veelzijdigheid en de 

expressieve kracht van Vondel verdienden een meer doordachte beoordeling, aldus Thijm.131 Ook 

de Vondeluitgaven van Van Lennep kregen ervan langs: de bezorger had de taal van de grote 

dichter “geflatteerd”, verbeterd dus, en zodoende onrecht gedaan aan de typisch Vondeliaanse 

volkstaal.132 Spin in het web van de Vondelcultus en van de feestelijkheden van 1887 was 

ongetwijfeld Brouwers, mede vanwege Thijms leeftijd – hij overleed twee jaar later, op 

achtenzestig-jarige leeftijd - en diens tanende invloed binnen het katholieke kamp. De Limburger 

spande zich in binnen het Amsterdamse Vondelcomité, maar onderhield net zo ijverig contacten 

met de comités in de twee andere Vondelsteden, Keulen en Antwerpen. In zijn Wetenschappelijke 

Nederlander berichtte hij met regelmaat over de organisatie en het verloop van de vieringen in die 

steden en zorgde hij ervoor dat alle andere buitenlandse activiteiten ter ere van Vondel of alle 

nieuwe vertalingen in andere landen een vermelding kregen in zijn blad. 

                                                         
129 Janssen, ‘Thijm en Nuyens’, op.cit., 260-263. 
130 ibid., 254. 
131 De Wetenschappelijke Nederlander (1887) 2e serie, II, nr. 20, 314-316; Thijm nam het ook op voor Vondels 

onpartijdigheid, in het bijzonder naar aanleiding van Jonckbloets overtuiging dat de Lucifer verwijzingen bevatte naar 

de Opstand, vgl. Handelingen van het XXe Congres ([1888])120-126; Thijm ontkende de aanwezigheid van deze 

verwijzingen niet, maar benadrukte dat het “vrij zeker [is], dat de dichter niet in de eerste plaats een zekere tendenz in 

zijn werk heeft willen leggen – hij heeft vooraf en vooral de schoonheid tot ideaal gekozen”, vgl. ibid., 126. 
132 De Wetenschappelijke Nederlander (1887) 2e serie, II, nr. 20, 314-316. 
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Hoogtepunt van Brouwers’ inzet werd de derde jaargang van De Wetenschappelijke 

Nederlander van 1888 en 1889, waarvan de eerste nummers een nogal monografisch karakter 

kregen. Bijna alle artikelen, enkele weken lang, werden gewijd aan Vondel en vooral aan het relaas 

van feestelijkheden, hulden en congressen en aan het publiceren van allerlei gelegenheidsstukken 

die wereldwijd het licht hadden gezien ter ere van de Nederlandse dichter.133 Deze “ster uit het 

Noorden”134 scheen in alle contreien en talen van Europa en ook daarbuiten een hulde te hebben 

gekregen. Zelfs een Chinees gedicht – nota bene, in de oorspronkelijke versie met vertaling - 

vond Brouwers het vermelden waard.135 Maar het interessantste hier zijn de bijdragen van 

Brouwers zelf, in het bijzonder de voordrachten die hij hield in Amsterdam en Rijsel, waar in 

december 1887 tijdens de Assemblée Générale des Catholiques du Nord et du Pas-de-Calais een Franse 

Vondel-hulde werd georganiseerd.136 Verbazingwekkend is de aanwezigheid in Amsterdam van 

een groot aantal militairen die duidelijk voor de geplande lezing van Brouwers over Vondel in 

betrekking tot leger en vloot waren gekomen. Doel van de spreker was een hulde te brengen aan alle 

gedichten die door Vondel “bij verschillende gelegenheden, als veldtocht en berenningen bij 

Nederland en triomfen vervaardigd” werden. In dezen had Vondel zich een “warm vaderlander” 

getoond wiens “hart opsprong van vreugde wanneer de vaderlandsche wapenen de zee 

bevochten hadden”.137 De indruk dat men hier met een ‘verhollandsing’ van Vondel 

geconfronteerd werd, wordt versterkt door het vervolg van Brouwers’ voordracht zoals in De 

Wetenschappelijke Nederlander samengevat: 

 

“Het zwaarte punt van Brouwers rede lag in de toepassing van Vondel’s patriottische 

leeringen op den hedendaagschen tijd. In ongewone van vaderlandsliefde blakende 

bewoordingen wekte de spreker het levende geslacht op om de verdediging van den 

vaderlandschen bodem als den oppersten plicht van regeering en van volk te beschouwen. 

[…] Wie slapen blijft, pleegt verraad aan het vaderland. […] Met een warme betuiging van 

aanhankelijkheid aan Koning en Koningin en Prinses, met een “wij zweren trouw in leven 

en in dood, met hoofd en hart en arm, en hand en tand, trouw aan het vaderland, ons 

aller Nederland, “besloot Brouwers zijne toegejuichte rede, terwijl de beeltenissen van 

Koning, Koningin en Prinses zich aan het oog vertoonden.”138 

 

In Rijsel toonde Brouwers zich wat evenwichtiger en vergat de Keulse en vooral de Vlaamse roots 

van Vondel niet: 

 

“Qui est Vondel? C’est un poëte d’origine flamande : et son père et sa mère étaient 

flamands ; et quand j’entendais l’autre jour votre archêveque, le succeseur de Fénelon, dire 

qu’il aimait les Flamands, je me suis dit : alors il aimera surtout mon poëte!”139 

 

                                                         
133 De Wetenschappelijke Nederlander (1888) 2e serie, III, [nrs. onbekend], 1-49. 
134 ibid., 21. 
135 ibid., 10-11. 
136 ibid., 1-8, 33-39, 49. 
137 ibid., 6. 
138 ibid. 
139 ibid., 37. 
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Brouwers was een begenadigd spreker, in het Frans net als in het Nederlands. Hij wist de 

aandacht van zijn publiek te trekken en dit deed hij onder meer door zijn onderwerp aan te 

passen aan zijn toehoorders. In Amsterdam benadrukte hij het nauwe verband tussen Vondel en 

Holland, in Frans-Vlaanderen stak Vondels zuidelijke herkomst weer de kop op. Maar het is 

duidelijk dat Amsterdam inmiddels de belangrijkste tussen de Vondelsteden aan het worden was 

en dat de dichter steeds meer Hollandsgekleurd werd.  

Dit beeld van Vondel als Hollander stond niet op zichzelf. Ook bij Schaepman is dezelfde 

evolutie waar te nemen. Reeds in 1867 had hij een lang gedicht opgesteld ter ere van de grote 

dichter dat tegelijkertijd als hulde aan Amsterdam was bedoeld: 

 

 “Rijs nog eenmaal voor onze oogen, 

 Fiere, heerlijke Amstelstad, 

 Die de schatten eener wareld 

 In uw grachtengordel vat; 

 […] 

 

 Rijs nog eenmaal, in de volheid 

 Van uw zestiende-eeuwsche pracht, 

 Met uw forsche burgerijen, 

 Edel door hun eigen kracht; 

[…] 

 

Geef ze ons weer uw kloeke zonen; 

Slechts nog levend op ’t paneel, 

 Levend door de tooverkleuren 

 Van der Rembrandts kunstpenseel, 

Geef hen weer, die u verrijkten 

Met een wonderwerk te meer; 

Geef vooral uw hoogste glorie 

Hollands dichter, Vondel, weer!”140 

 

Hoewel geen zoon van Holland werd Vondel duidelijk als “Hollands grootste zanger”141 

herdacht: 

 

 “[…] Ja waarlijk, gij zijt groot, mijn Vondel! De geslachten 

 Regeert uw koningsnaam; en hoor, uit iedre borst, 

 Die Hollandsch klopt en voelt, naar Hollands grootheid dorst, 

 Weêrklinkt op vrijen toon, met onbedwongen krachten, 

 Een zegelied voor u, o Neêrlands dichtervorst!”142 

 

                                                         
140 H.J.A.M. Schaepman, Verzamelde dichtwerken (Amsterdam 1899) 15. 
141 ibid., 17. 
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De rest van de Nederlanden werd te elfder ure nog in het beeld opgenomen, maar dat Vondel als 

allerbelangrijkste bijdrage tot de Nederlandse literatuur duidelijk een Hollandse - een 

Amsterdamse - bijdrage was mocht toch duidelijk zijn. Het is eerder al benadrukt dat ook Thijm 

vanaf het einde van de jaren 1860 enigszins in een spagaat terecht kwam tussen zijn Groot-

Nederlandse idealen en zijn bewondering voor Amsterdam en Oud-Holland, die steeds centraler 

werden in zijn engagement. Uit de woorden van Schaepman en Brouwers kan men concluderen 

dat deze evolutie niet exclusief voor Thijm was, maar eerder een nieuwe fase in het proces van 

emancipatie van de Nederlandse katholieken inluidde. 

In de loop der jaren zou deze tendens alleen maar sterker worden. In 1878 probeerde 

Schaepman – die door Van Lennep inmiddels tot ‘nieuwe Vondel’ was herdoopt143 - de 

deelnemers aan het Nederlandse Congres in Kampen te animeren om een bijdrage te leveren aan 

de feestelijkheden van 1879, die hij samen met Brouwers aan het organiseren was. Hiervoor 

onderstreepte hij de lessen die men in de negentiende eeuw uit de grote dichter kon trekken: 

 

“Ik hoop, dat […] men een oogenblik den zanger zal herdenken, die in zijn zang den 

geheelen adel teruggeeft van zijn volk, dat zijn wereld was, en ons daarin de voorstelling 

geeft, wat de zonen van Holland moeten en kunnen zijn.”144 

 

De context – een Nederlands Congres – waarin deze woorden werden uitgesproken was per 

definitie Groot-Nederlands. Voor het gros van zijn voordracht benadrukte Schaepman dan ook 

het belang van Vondel voor de hele Nederlandse literatuur, en hij definieerde hem “de maatstaf 

waaraan het gansche Nederlandsche volk de grootheid van zijne letterkundigen, dichters en 

schrijvers meet.”145 Deze grootheid stond in direct verband met de taal die Nederlanders en 

Vlamingen verenigde en die Vondel tot haar expressieve hoogtepunt had gebracht: 

 

“De grootheid van van den Vondel is de glorie van onze taal, die, niet dan door zeven 

millioen tongen gesproken, door hem wordt gelijk gemaakt met de grootste taal, van het 

geheele wereldrond! […] De taal, die Maerlant heeft gevormd, die Hooft met den adellijke 

stempel van zijne ridderschap heeft voorzien, die is door van den Vondel gemaakt tot een 

taal van Koningen, toen de burgemeesters van Amsterdam gelijk stonden met de 

Koningen van Europa.”146 

 

Vondel stond zowel stilistisch als taalkundig model voor het hele Nederlandstalige gebied, maar 

er werd steeds nadrukkelijker naar voren geschoven dat zijn virtuositeit mogelijk was gemaakt 

door de specifiek Amsterdamse context waarin ze tot ontplooiing was gekomen.  

 

De Oranje-verering van een ‘nieuwe Vondel’ 

Het ‘Hollandscentrisme’ van de Vondelverering ging gepaard met een andere al met al tamelijk 

opmerkelijke ontwikkeling in het katholiek leven in Nederland rond de eeuwwisseling: een 
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uitgesproken Oranjecultus. Naar aanleiding van het huwelijk van koningin Wilhelmina in 1901 

besloot Schaepman de meest Oranjegezinde verzen van Vondel, die van het Oranje May-lied, te 

herschrijven ter ere van het Koninklijke Huis. Het dichtstuk werd in Schaepmans blad Chronica, 

dat tussen 1901 en zijn sterfjaar 1903 verscheen, opgenomen en gaf blijk niet alleen van de 

evolutie van het beeld van Vondel als Hollandse dichter maar ook van de groeiende Oranje-

cultus bij Schaepman: 

 

 “Vondel spreekt: 

 “Nu berst een bron van blijdschap uit onze aders 

 Bij ’t klinken van de zilvren Vreetrompet;” 

 Zoo zong ik eens op Amstels vredevaders, 

 Toen ’t zegel op ’s lands vrijdom werd gezet; 

 ‘k zong Amsterdam, niet Amsterdam alleen, 

 Mijn “Prinselied” had ik nog niet vergeten, 

 Neen, ik vergat de “Oranjesnoeren” niet, 

 “De banden waar ’t geweld aan lag getemd,” 

 Getemd door al die prinselijke helden, 

 Wier namen ruischend rondgaan door de lucht 

 Die Holland ademt.”147 

 

De gehoorzaamheid en het respect jegens de regerende vorst waren nooit punten van discussie 

geweest onder katholieken. Wel leken ze vaak op een noodzakelijk kwaad, bij gebrek aan 

katholieke koningen. De geschiedenis van de familie Oranje, in het bijzonder de rol van Willem 

de Zwijger in de Opstand, waren verder enorme struikelblokken die enige vorm van rooms 

orangisme belemmerden. In 1884, bij de herdenking van de dood van Willem van Oranje, bleven 

de katholieken eens te meer ostentatief weg. De erkenning van de volledige godsdienstvrijheid 

tijdens de regeerperiode van een van de afstammelingen van Willem van Oranje had een zeker 

argwaan niet helemaal weg kunnen nemen. Ook de jonge Schaepman gaf wel eens blijk van een 

gedwongen “royalisme”, zoals in de volgende passage over de voorbereidingen voor het 

vijfentwintig-jarige jubileum van koning Willem III, afkomstig van een van de eerste brieven aan 

Frédéric Belpaire in Antwerpen uit 1874: 

 

“[…] il y a dans le pays comme dans toute l’Europe un sentiment de malaise. Nous 

tachons de le dominer – éteindre c’est impossible – pour fêter du moins avec un air de 

plaisir le jubilé de notre bon et gros roi. Tout le monde s’empresse. Verhulst a fait de la 

musique, Alberdingk de la poésie, moi, hélas, aussi ! Nous faisons profession de royalisme 

et de patriotisme.”148 

 

                                                         
147 Schaepman, Chronica over Staatkunde en Letteren (1901) 1e reeks, 116. 
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MDCCCLXXIV, den 25en verjaardag der huldiging, als Koning en Koningin der Nederlanden van Willem den Derde en Sophia 
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Slechts vijf jaar later, in de al genoemde brief van 20 januari 1879, hekelde Schaepman naar 

aanleiding van de dood van prins Hendrik diens uitgesproken antikatholicisme. Koning Willem 

III gold als tegenvoorbeeld, vanwege zijn boven al genoemde onpartijdige houding jegens de 

verschillende bevolkingsgroepen.149 De houding van Willem III tegenover Cuypers en het 

Rijksmuseum – hij weigerde in het begin de eerste steen te leggen en na afloop de opening van 

dat “klooster” te verrichten150 - vielen bij de architect zelf en zijn inspiratoren Thijm en De Stuers 

zeker niet in goede aarde, maar hadden overigens slechts een beperkte invloed op het opkomende 

katholieke orangisme. Dit werd onder meer bewezen door het enthousiasme waaraan katholieke 

persorganen uitging gaven ten tijde van de Oranjefeest voor de troonsbestijging van Wilhelmina 

in 1898 – “echt Nederlandsche en echt Christelijke Koningin”, juichte De Maasbode.151 Schaepman 

droeg zelf bij tot deze verering van de negentiende-eeuwse vorsten als beschermheren van het 

Nederlandse volk, een verering die in feite onderdeel was van de bredere verheerlijking van en 

trots op de eigen eeuw als tijdperk van het katholieke reveil. In 1884 tijdens een parlementair 

debat rond de benoeming van regentes Emma waagde Schaepman, in antwoord op het sociaal-

liberale Kamerlid Samuel van Houten die de Kroon als “veeleer een fundament, dan het 

fundament” van het Nederlandse staatsbestel had gedefinieerd, een parallel tussen gotische 

architectuur en monarchie: “Wanneer ik nu denk aan de plaats van de Kroon in het Staatsgebouw 

van ons Nederland, dan denk ik aan den sluitsteen in het gewelf die tegelijkertijd is het sieraad en 

het constructieve lid, dat geheel den hoog opstrevenden bouw tezamen houdt.”152 

Uit de mond van een katholiek konden moeilijk andere woorden komen, uiteraard. 

Desondanks, als men het net aangehaalde citaat combineert met Schaepmans definitie van het 

Huis van Oranje als “band voor het gehele volk” die hij in 1882 tijdens een debat rond de 

schoolwetgeving had geformuleerd153, wordt het duidelijk hoe ver Schaepman inmiddels afstond 

van de monarchale retoriek van Le Sage ten Broek. Hier hebben we niet meer met een algemene 

aanprijzing van de monarchie als best regeermiddel te maken, maar met een regelrechte 

Oranjeverering die in de eerste helft van de eeuw nog ondenkbaar was geweest. Zo had Thijm 

met zijn tweedeling tussen “partij van vrede en schikking” en “partij van oorlog” de indruk willen 

wekken dat de ‘oorlogzuchtige’ Willem van Oranje veeleer zijn eigen belang diende en geenszins 

als Vader des Vaderlands te zien viel.154 Parallel aan de nuancering van de positie van de Oranjes 

in de Nederlandse geschiedenis die zowel in Brouwers als in Nuyens in de tweede helft van de 

eeuw naar voren kwam, gingen de Nederlandse katholieken steeds vaker een hulde brengen aan 

de regerende vorsten (of vorstinnen): 

 

“Wat Willem van Oranje ook mocht hebben gedaan, de liefde, welke wij ons geëerbiedigd 

vorstenhuis, dat in de vrouwelijke lijn van Prins Willem afstamt, moeten toedragen, mag 

daarom niet verminderen. Het Huis van Oranje is ons wettig vorstenhuis: in 1815 is de 

overgrootvader van onze koningin tot wettigen koning der Nederlanden uitgeroepen, en 

                                                         
149 Schaepman aan Belpaire, 20 januari 1879, in: AMVC/Letterenhuis, S2287. 
150 Perry, De Stuers, op.cit., 215. 
151 Aerts, Te Velde, ‘De taal van het nationaal besef, 1848-1940’, in: Van Sas, Vaderland. Een geschiedenis vanaf de 

vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 430. 
152 Witlox, Schaepman, op.cit., I, 326-327. 
153 ibid., 266. 
154 Volk-Almanak voor Nederlandsche Katholieken (1863) XII, 222; vgl. ook hs. 3. 
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niemand mag tegen zijne wettige overheden oproerig worden; integendeel, hij moet altijd 

denken aan de woorden van den Zaligmaker: “geeft God wat God, en den vorst wat den 

vorst toekomt.”155 

 

Schaepmans bejubeling van Wilhelmina’s huwelijk geldt dan ook als het eindpunt van een 

aanhoudende tendens tot versterking van het zelfbeeld van de Nederlandse katholieken als 

“goede vaderlanders – eigenlijk de besten van allemaal”156 en tot insluiting van de Oranjes tot 

“een algemener Nederlands natiebesef […] dat losser stond van een specifieke confessie.”157 

 

H.J.A.M. Schaepman en de Zuidelijke Nederlanden 

Schaepman en de familie Belpaire 

De groeiende vervlechting van katholicisme en vaderlandsliefde die aan de basis lag van 

Schaepmans Oranjecultus bleef niet zonder gevolgen voor diens aandacht voor de zuiderburen. 

De al genoemde briefwisseling met Belpaire is een bewijs van zijn interesse voor Vlaanderen casu 

quo België en geeft blijk van het drukke netwerk van contacten dat hij aldaar in de loop der jaren 

wist op te bouwen. De papieren nalatenschap van de Nederlander is enkele jaren na diens dood 

verbrand, maar het archief van de Belpaires in het Antwerpse AMVC bevat nog honderden 

brieven van Schaepman, voldoende om aanleiding te geven tot enkele overwegingen. Bekend is 

vooral zijn correspondentie met Marie-Elisabeth Belpaire, oprichtster van het tijdschrift Dietsche 

Warande & Belfort in 1900 – als samenvoeging van de twee gelijknamige maandbladen - en wel 

eens als moeder van de (katholieke) Vlaamse Beweging voorgesteld. Van haar ontving 

Schaepman regelmatig stukken en artikelen ter revisie en in ruil hiervoor hield de Nederlander 

haar op de hoogte van eigen en andermans nieuwigheden die boven de Rivieren uit de pers 

rolden. Voor de bedoelingen en de periode die hier centraal staan is echter de briefwisseling met 

Marie-Elisabeths oom, Frédéric Belpaire, bijzonder relevant. De eerste brief is van 1873 en de 

correspondentie ging door tot Schaepmans overlijden in 1903.158 Elk jaar daartussenin is 

vertegenwoordigd door minstens enkele missives, soms heel kort soms pagina’s lang. Alleen van 

deze contacten zijn een honderdtal brieven overgebleven.  

De Belpaires waren van oudsher een gegoede familie van de Antwerpse liberale 

bourgeoisie. Het was pas rond 1870 dat een tak van de familie toenadering zocht tot 

ultramontaanse milieus.159 Dit gebeurde onder toedoen van Frédéric die allerlei initiatieven op 

poten zette om het culturele en politieke leven van het katholieke Antwerpen te animeren – 

meestal in samenwerking met zijn schoonzus Betsy en later zijn nicht Marie-Elisabeth, in 

Schaepmans brieven wel eens schertsend “Sappho” hernoemd vanwege haar literaire aspiraties.160 

De innige verstandhouding met Frédéric kwam in 1873 tot stand naar aanleiding van Schaepmans 

verblijf in de Scheldestad voor het Nederlandse Congres van dat jaar. In de loop der jaren 
                                                         
155 Nuyens, Vaderlandsche Geschiedenis, op.cit., 110; dit citaat is ontleend aan de vijfentwintigste (herziene) druk van ibid., 

daterend uit ca. 1905, hetgeen de verwijzing naar koningin Wilhelmina uitlegt. 
156 Aerts, en Te Velde, ‘De taal van het nationaal besef’, op.cit., 430. 
157 Van Eijnatten, ‘Oranje en Nederland zijn één: orangisme in de negentiende eeuw’, in: De Negentiende Eeuw 

(Leiden/Rotterdam 1999) XXIII, 17. 
158 Schaepman aan F. Belpaire, in: AMVC-Letterenhuis, S2287. 
159 R. Christens, ‘Belpaire, Maire-Elisabeth’, in: De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 457. 
160 ibid.; voor enkele voorbeelden van het gebruik van de koosnaam Sappho, vgl. onder meer de brieven van 

Schaepman aan M.E. Belpaire. Antwerpen: AMVC/Letterenhuis, nr. B417/B2. 
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groeiden die contacten tot een hechte vriendschap.161 Op de deelname van Schaepman en Thijm 

aan het Congres was overigens door Belpaire zelf sterk aangedrongen vanwege het kleine aantal 

Nederlanders, en zeker katholieke Nederlanders, dat zich bij aankondiging had aangemeld.162 Het 

werd voor Schaepman de eerste van een lange reeks bezoeken aan de Belpaires. En inderdaad is 

uitgerekend het plannen van zijn bezoeken op de residentie van de familie in Antwerpen een van 

de in die correspondentie vaakst voorkomende onderwerpen. Schaepman – seminarieprofessor, 

vanaf 1885 voltijds politicus en natuurlijk, aldus Thijm, “gewezen dichter-gastronoom”163 - werd 

bij de Belpaires ontvangen, vermeldt Persyn, “als kind van den huize”.164  

De gezelligheid die hij naar Vlaanderen meenam zal de Belpaires welgevallig zijn geweest, 

maar daarnaast bracht Schaepman ook zijn hartstocht en zijn eruditie met zich mee. Deze kon hij 

goed gebruiken tijdens zijn optredens op het Cercle Catholique d’Anvers, een katholieke burgerlijke 

sociëteit zoals er tegen het einde van de eeuw in alle grote steden van België en van Europa 

ontstonden, waar lezingen en debatten werden gehouden naar aanleiding van uiteenlopende 

onderwerpen. Ook Schaepman mocht er wel eens komen praten en het succes van zijn 

uitbundige stijl smaakte heel snel naar meer. Oprichter van het Antwerpse Cercle was uitgerekend 

Frédéric Belpaire en de meeste bijeenkomsten werden dan ook in de familieresidentie gehouden, 

wat de contacten tussen Schaepman en de familie wel zal hebben vergemakkelijkt. Daar maakte 

Schaepman kennis onder anderen met enkele Nederlanders die inmiddels naar Antwerpen waren 

verhuisd: de Noord-Brabantse maar in Antwerpen woonachtige gebroeders Snieders - de 

populaire romanschrijver J. Renier en de journalist August, directeur van Het Handelsblad - en 

Antoon M. Oomen, dichter en novellist, die zijn pennenvruchten zowel in Nederland – in de 

Almanak van Thijm – als in Belgische tijdschriften liet verschijnen.  

Met Oomen had Schaepman trouwens een nogal stormachtige verhouding. De aanleiding 

voor de volgende typering van de man in een van Schaepmans brieven is niet bekend, maar de 

toon is duidelijk: “Je vous assure aussi que j’ai vu rarement tant d’indélicatesse grossière dans un homme qui 

veut toutes les délicatesses et tous les égards pour lui.” In dezelfde brief had Schaepman echter ook 

vermeld in correspondentie te willen blijven met Oomen, “parceque c’est l’ami de votre maison”.165 Tot 

een open breuk zal het dan ook niet zijn gekomen. Het is overigens zeer de vraag of Schaepman 

Oomen wel een twist waard vond. De onstandvastige literaire aspiraties van Oomen hadden 

Schaepman waarschijnlijk ook doen twijfelen aan de kwaliteiten van de man. Hij was overigens 

niet de enige. Oomen schreef in de loop der jaren over plantkunde, publiceerde reisjournaals, 

maar wist ook enkele verzen op papier te krijgen. Hij overleed in 1888 en in een levensbericht 

vermelde Het Belfort een jaar later dat juist deze verscheidenheid aan werken en onderwerpen de 

reden was geweest van zijn beperkte bekendheid bij het grote publiek.166 De boodschap lijkt 

duidelijk: hij had zich nergens langdurig genoeg in verdiept om ergens ook daadwerkelijk in te 

kunnen excelleren. 
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163 Brom, Thijm, op.cit., 231. 
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Schaepman en het ‘liberale’ België 

In de briefwisseling met Frédéric Belpaire zijn meerdere verwijzingen te vinden naar de 

Nederlandse politieke actualiteit. De pogingen tot toenadering tot de antirevolutionairen van 

Abraham Kuyper – “les vrais gueux”167 - en de plannen ter oprichting van een katholieke partij 

passeerden in de loop des tijds de revue. Beide ontwikkelingen vonden plaats in de context van 

de Schoolstrijd die katholieken en antirevolutionairen voerden tegen de voornamelijk financiële 

bevoorrechting van openbare scholen door liberale kabinetten, in het bijzonder de regering van 

Kappeyne van de Coppello (1877-1879). De Pacificatie zou pas in 1917 komen, zoals bekend, 

maar de strijd dateerde al uit de tijd van Le Sage ten Broek en was in een stroomversnelling 

gekomen naar aanleiding van de onderwijswet van 1857, die het financieringsmechanisme niet 

aantastte, en het mandement van de Nederlandse bisschoppen in 1868 dat het levensvatbaar 

maken van katholieke onderwijsinstellingen tot breekpunt voor katholieke politici had 

opgetrokken. Deze houding valt ook te herleiden tot de al genoemde subsidiariteitsgedachte. 

Onderwijs en opvoeding waren in katholieke ogen niet van elkaar te scheiden en confessionele 

scholen verdienden dan ook speciale erkenning als rechterarm van de ouders in het verzorgen 

van een adequate opvoeding voor hun kinderen. 

In België speelde zich in dezelfde jaren eveneens een Schoolstrijd af die aangezwengeld 

werd door de katholieke reactie op het ideaal van de “école laïque” naar Frans model dat 

voornamelijk door de regering van Frère-Orban in de jaren rond 1880 uitgedragen werd. Zowel 

in Nederland als in België was het onderwijs, in België weliswaar wat eerder dan in Nederland, 

uitgegroeid tot dé toetssteen waaraan de toepassing van de grondwettelijke vrijheden afgemeten 

werd. Nederlandse respectievelijk Belgische katholieken voerden echter hun slag om het 

onderwijs vanuit gedeeltelijk uiteenlopende perspectieven. Terwijl de Belgische ultramontanen 

het einde van de bestaande gesubsidieerde vrijheid vreesden en hun verdediging van het katholiek 

onderwijs kaderden in hun programma tot herkerstening van de Belgische staat, streden hun 

Nederlandse geloofsbroeders juist voor erkenning van confessionele scholen als volwaardige 

onderwijsinstellingen die overheidsfinanciering verdienden. Hiervoor was weliswaar een 

grondwetswijziging nodig, maar het uitgangspunt was toch duidelijk anders dan dat van iemand 

als De Hemptinne. Deze droomde van een volledig katholiek België, ook in het onderwijs. De 

Nederlander trachtte daarentegen de katholieken als volwaardige Nederlandse burgers te laten 

erkennen. Een eigen volwaardig onderwijsnet was voor hem het ijkpunt bij uitstek om deze 

integratie te vervolledigen. Het verbaast dan ook niet dat de Belgische ultramontanen niet 

terugdeinsden scherpe kritiek te uiten op de Belgische staat en de grondwet van 1831 terwijl hun 

Nederlandse evenknieën zich in de laatste decennia van de eeuw juist een uitgesproken 

vaderlandslievende – orangistische – retoriek eigen maakten. Ze zagen zichtzelf als “een zeer 

vaste kern” van de natie maar “hebben nooit de pretentie gehad het eigenlijke volk te zijn.”168 

Schaepman was zich goed bewust van deze kloof, zoals blijkt uit het feit dat hij veeleer 

weinig begrip kon tonen voor de keuzes en de houding van de Belgische geloofsgenoten. In een 

van zijn eerste brieven aan Frédéric Belpaire, gedateerd 9 october 1873, uitte hij de mening dat de 

katholieken in België nog te zwak en verdeeld waren om de ‘geuzen’ in de landelijke politiek, 

maar ook binnen de Vlaamse Beweging, de pas af te snijden.169 In december 1875 zou hij op dit 
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argument voortborduren naar aanleiding van de katholieke nederlaag in Antwerpen en Gent in de 

verkiezingen van dat jaar. Vele medegelovigen hadden zich te veel gericht op specifieke kwesties. 

Zo hadden de bladen La Croix en Le Bien Public  een kruistocht aangevangen tegen het burgerlijke 

huwelijk. Door deze bomen hadden ze het bos van de algemene strijd dan ook niet meer 

gezien.170 De Belgische katholieken kwamen er behoorlijk slecht van af, als naïevelingen die 

hoogdravende leuzen verspreidden maar in de praktijk weinig wisten te bereiken. In Schaepmans 

woorden is ongetwijfeld een teken van groeiende zelfverheelijking bij katholiek Nederland te 

zien. Van enig minderwaardigheidscomplex tegenover het ooit o zo katholieke België (of 

Vlaanderen) lijkt de van herkomst Twentse priester zich te hebben geëmancipeerd. 

De ijver waarmee Schaepman de Belgische liberalen te lijf ging en de zuidelijke 

katholieken zijn strategie enigszins probeerde bij te brengen bevestigt deze conclusie. De 

polemiek met De Laveleye is in dit opzicht indicatief. Sinds 1863 was Emile de Laveleye 

hoogleraar politieke economie in Luik. Hij was alles wat Schaepman niet wilde zijn: overtuigd 

individualist en protestants, tegen de toegang tot de politiek van de ongeschoolde katholieke 

massa’s, bewonderaar van Nederland vanwege de moderne agrarische economie en het 

onderwijsbeleid van de noorderburen waarop de scheiding van Kerk en Staat zijns inziens 

volledig toegepast was.171 Laveleye was een overtuigde liberaal, met duidelijke sociale interesses 

maar ook antiklerikale trekken. De twee mannen kenden elkaar persoonlijk. Ze hadden een keer 

ten tijde van het Nederlandse Congres in 1873 samen gedineerd aan de tafel van de Belpaires in 

Antwerpen en de vonken moesten er die avond heel snel vanaf zijn gevlogen.172 Kort daarna 

kregen ze het openlijk met elkaar aan de stok. In januari 1874 had Laveleye in de Revue de Belgique 

het liberalisme opgeroepen tot een alliantie met het protestantisme en het jansenistische oud-

katholicisme om een barrière te vormen tegen het bijgeloof. In deze oproep is een evidente 

antikatholieke houding te vinden gepaard met de typisch negentiende-eeuwse liberale opvatting 

dat religie essentieel was om een geordende samenleving in stand te houden. En als het een 

strategie van “élever l’autel contre l’autel”173 moest zijn, dan liever het protestantisme, dat met zijn 

strijd voor de bevrijding van het individu toch een hoger beschavingsniveau had bereikt dan het 

katholicisme.174 Een jaar later beweerde de Luikse geleerde, die het federalisme als de beste 

staatsvorm beschouwde en allesbehalve negatief stond tegenover de Vlaamse Beweging175, in een 

nieuw stuk in de Revue de Belgique dat de Germaanse volkeren een bloeiende toekomst voor de 

boeg hadden terwijl Latijnse landen juist steeds zichtbaarder in verval raakten. ‘L’avenir des 

peuples catholiques’, zoals de titel van het artikel luidde, zag er dan ook nogal somber uit en dit 

vanwege de onderdrukking en het bijgeloof waar het katholicisme synoniem voor stond. 

Onderwijs, vrijheid, zelfontwikkeling, alles wat de Rooms-Katholieke Kerk steeds had 

tegengewerkt stond in protestante landen hoog in het vaandel, hetgeen zichtbaar had bijgedragen 

tot hun economische en geestelijke ontwikkeling.176 
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De opvattingen van Laveleye vonden ook buiten België weerklank. In Nederland werd 

zijn artikel als brochure uitgegeven in een vertaling van de kuyperiaan Alexander de Savornin 

Lohman.177 In 1874 was in De Wachter reeds een kort commentaar verschenen over een Leuvense 

lezing van Laveleye rond het thema ultramontanisme en liberalisme. De twee stromingen stelde 

Laveleye als met elkaar onverzoenbaar voor, hetgeen het blad had doen concluderen dat het 

liberalisme van de Luikse professor inmiddels religieuze trekken had gekregen. Laveleye was niet 

meer in staat zijn eigen ideeën kritisch te bekijken en hoefde niet langer serieus te worden 

genomen.178 Een jaar later, naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van Laveleyes brochure, 

hervatte Schaepman de aanval.179 Hij beschuldigde Laveleye valse argumenten te gebruiken en 

feiten te vertekenen om ze in zijn eigen straatje te laten passen. Jazeker, doorgaans zijn 

protestante landen rijker en welvarender, maar dat is altijd het product geweest van de 

economische uitbuiting en de politieke uitsluiting van het katholieke bevolkingsdeel - kijk nu 

maar naar de scheve verhouding tussen het rijke Engeland en het arme Ierland, voegde 

Schaepman eraan toe.180 Ook de glorieuze strijd van de Nederlanden tegen Spanje had maar zeer 

weinig te maken met het protestantisme. Het was een strijd om de vrijheid geweest, een kamp 

waarin het heldhaftige karakter van het Nederlandse volk uitblonk en zeker niet de kracht van de 

Hervorming. Ook de niet centralistische staatsvorm van de Republiek was uitsluitend een 

product van de vrijheidsgezinde ‘landsaard’ van de Nederlanders: “Het is waar, Nederland, ons 

Nederland heeft een roemvol tijdperk doorleefd [in de strijd tegen Filips II, RD], […], een 

tijdperk waarin een glorie ons deel is als de wereld slechts zelden geven kan. Maar danken wij die 

glorie aan de Hervorming? […] Geen frazen, maar historie. […] Ten goede heeft het 

Protestantisme met dit alles niets te doen. Een indien de heer de Laveleye slechts enigszins de 

kennis had gemaakt onzer geschiedschrijvers “issu de Calvin”, hij zou wel weten, dat “de type der 

federale Vereeniging” geen vrucht van het ware Protestantisme mag heeten.”181 Op de keper 

beschouwd wist Laveleye behoorlijk weinig van het protestantisme: slechts hetgene dat in zijn 

verhaal paste, concludeerde Schaepman. Hoe ver de persoonlijke nog eerder dan intellectuele of 

levensbeschouwelijke afkeer van Schaepman jegens Laveleye kon gaan, bewijzen enkele passages 

uit de correspondentie met Frédéric Belpaire: “Il vole ce pauvre Renan, il falsifie, il ment, il ricane, il jette 

des ordures, enfin, c’est un traître réussi”, “Chez Mr. De Laveleye le radotage s’affirme. Son “double programme 

du parti libéral” est un chef d’oeuvre de Oudewijverij. On voit bien qu’il ne dort plus, mais il sommeille toujours” 
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(5 februari 1877) en nog persoonlijker “Il faut que je vous apporte les dernières Revues de Belgique. Les 

lettres d’Italie du grand Emile sont étourdissantes. On fait la cour jusqu’à sa femme” (7 augustus 1879).182 

Het beeld van België dat uit de vorige alinea’s naar voren komt, is ongetwijfeld somber. 

België was voor Schaepman geen monolithisch model van katholicisme meer. Hij was bovendien 

scherp en realistisch genoeg om de verschillen met Nederland niet te ontkennen, hoewel de 

vergelijkingen niet altijd in het nadeel van de zuiderburen uitpakte. Dit geldt in het bijzonder voor 

het hoger onderwijs, een terrein waarop de Nederlandse katholieken nog steeds een forse 

achterstand hadden: om aan een katholieke universiteit te kunnen studeren moesten ze naar 

België – Leuven – gaan. In 1901 merkte Schaepman in een artikel Over een Katholieke Universiteit op 

dat Nederland nog niet aan een vrije universiteit toe was. Het moest zijns inziens een universiteit 

zijn die deze naam waard was, een instelling met alle belangrijkste faculteiten en niet alleen een 

theologische opleiding zoals de door Kuyper opgerichte Vrije Universiteit, die in 1880 in 

Amsterdam haar deuren had geopend. Zo een ‘universele’ universiteit zou uiteraard om grote 

financiële inspanningen vragen alsmede een reorganisatie van het Nederlandse 

onderwijslandschap, in het bijzonder de sluiting van enkele bestaande instellingen om ruimte vrij 

te maken voor de nieuwe ‘vrije’ universiteiten. Het was een mening die Schaepman al 1882 had 

geformuleerd183 en die tegen het laatste kwart van de negentiende eeuw wijd verspreid was. Ook 

Bohls Dante-orgaan was de mening toegedaan dat het aantal bestaande universiteiten ruim 

voldoende was voor de eigentijdse studentenpopulatie. Zo had het in een artikel in 1879 

voorspeld dat de toen pas opgerichte gemeentelijke universiteit in Amsterdam “een dood 

geboren wicht” zou blijken.184 De bestaande universiteiten in Utrecht, Leiden en Groningen 

waren namelijk qua prestige en beschikbare plaatsen meer dan voldoende. Twintig jaar later 

herhaalde Schaepman dus eenzelfde argument om de oprichting van een katholieke universiteit in 

Nederland als onwaarschijnlijk te bestempelen. Toch was de toon van zijn bijdrage minder 

somber dan die van Bohls blad, waarvan de voorspelling omtrent het lot van de Amsterdamse 

universiteit, kan men tegenwoordig concluderen, uiteindelijk een misrekening bleek. Het idee van 

een universiteit zoals die van Leuven zou voor Nederlandse katholieken vooralsnog een 

onbereikbaar ideaal blijven, aldus Schaepman.185 Vroeger of later zou die wel komen, voorspelde 

hij, hoewel hij er de tijd nog niet rijp voor achtte. Het lager en het middelbaar onderwijs, die de 

kweekvijver moesten worden van de lichtingen studenten die naar de toekomstige katholieke 

universiteit van Nederland moesten doorstromen, zouden namelijk tot de Pacificatie van 1917 de 

volle aandacht van de katholieke leiders blijven vergen.  

 

 

                                                         
182 Schaepman aan F. Belpaire, 14 augustus 1874, 5 februari 1877, en 7 augustus 1879, in: AMVC-Letterenhuis, 

S2287; de “Lettres italiennes” van Laveleye verschenen in de Revue de Belgique , waarvan de Luikse professor 

mederedacteur was, tussen december 1878 en januari 1880 en waren officieel geadresseerd aan een andere redacteur 

van het maandblad, het liberale Kamerlid graaf Eugène Goblet d’Alviella. Het is niet helemaal duidelijk waar de 

woorden van Schaepman naar verwijzen, de brieven bevatten namelijk bijna exclusief brede uitwijdingen over de 

politieke situatie in het schiereiland, de landbouw, het onderwijs- en uiteraard het kerkelijk beleid van de Italiaanse 

regeringen; heel weinig valt er te lezen over de meer mondaine aspecten van Laveleyes Grand Tour en zeker 

nauwelijks iets over zijn vrouw, vgl. De Laveleye, L’Italie actielle. Lettres à un ami (Den Haag 1880). 
183 Witlox, Schaepman, op.cit., I, 211. 
184 [s.a.], ‘Amsterdam’s Universiteit’, in: De Wachter. Nederlandsch Dante-orgaan (1879) III, 93. 
185 Schaepman, Chronica over Staatkunde en Letteren (1901) 1e reeks, 45-47. 
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Schaepman en de Vlaamse Beweging 

Maar Schaepman was evenmin onverschillig voor de zoektocht van de katholieke Vlaamse 

Beweging naar een geschikte locatie om een katholieke én Nederlandstalige universiteit op te 

richten. Er is eerder al gerefereerd aan de plannen voor een Katholieke Hogeschool in Sint-

Niklaas, die in Het Belfort gepresenteerd waren. Schaepmans sarcastische commentaar uit 1881 

over een soortgelijk project van de hand van Jan I. de Beucker, priester en leraar tuinbouwkunde 

in Amsterdam en Antwerpen186, laat weinig te raden over omtrent zijn mening: 

 

“Est-ce que vous savez que de Beucker veut faire fonder à Anvers par les Evêques 

hollandais une Université flamando-catholique ? Ses lettres sont d’un pathos ébouriffant. 

Il arrive accompagné de N.S. et de tous les Saints. Il ne dit pas si M. Claeys l’accompagne 

aussi, si de Koninck conduit le choeur des Cherubins et si les S.S. Innocents portent le 

buste dont on lui a fait cadeau à St. Nicolas. 

Vous voyez d’ici l’enthousiasme que s’est emparé des nos Evêques!”187 

 

Ook de Vlaamse Beweging komt hier als bijzonder naïef naar voren, met haar ambities die veel te 

groot waren voor een voorlopig niet zo gulle werkelijkheid en met de bombastische toon van veel 

van haar aanhangers die in Schaepmans ogen al met al weinig om het lijf hadden. 

De toon waren niet minder scherp geweest in 1874 toen Schaepman zijn mening gaf over 

de stand van zaken in de Vlaamse literatuur. Naar aanleiding van de uitgave in Duitsland van de 

verzen van de jonge Oost-Vlaamse dichter Emmanuel Hiel bestempelde Schaepman diens 

dichtstukken in een brief aan Belpaire als ver beneden de maat.188 Kort nadien verscheen in Onze 

Wachter – ondertekend E.L.C. – een negatieve recensie van Hiels gedichten, die ons in staat stelt 

ook de achtergrond van Schaepmans ongunstige mening beter te doorgronden: 

 

“Men roept mij toe, dat de Vlaamsche letteren eerst nu haar wedergeboorte vieren, dat 

onze Zuidelijke poëzie nog in haar jeugd verkeert, dat men der jonkheid veel moet 

vergeven, dat een zekere vormeloosheid, een zekere losbandigheid haar een eigenaardige 

schoonheid verlenen. Waartoe dient dat spelen met woorden? – Wij hebben hier immers 

niet met de vormeloosheid van den Ilias, van de Edda of van de Niebelungen te doen. 

Neen, daar is in deze vormeloosheid zeer veel “school”; men weet wat men wil en men 

wil het zoo. Hierin ligt veel wat der klacht, maar ook wat der veroordeling waardig is.”189 

 

Hiel had ervoor gekozen zijn Vlaamse verzen in Duitsland uit te geven, en dit interpreteerde de 

recensent als een erg onvaderlandslievend teken van germanofilie. Verder vond hij de 

hoogdravende toon van de meeste stukken moeilijk te verteren: “[…] de man, “hard als brons”, 

                                                         
186 J. van Kerckhoven-Donnez, ‘Zuid-Nederland – J.I. de Beucker’, in: Neerlandia: orgaan van het Algemeen Nederlandsch 

Verbond ([s.n.] 1906) X, 275-276. 
187 Schaepman aan F. Belpaire, 3 augustus 1881, in: AMVC-Letterenhuis, S2287; tuin- en landbouwkundige Jan I. de 

Beucker pleitte vanaf de jaren 1880 als een van de eersten voor de oprichting van een katholieke Vlaamse 

universiteit; hij was tussen 1864 en 1872 leraar geweest in Nederland en hoopte er blijkbaar steun voor de Vlaamse 

zaak te vinden; vgl. De Schryver, ‘Beucker, Jan I. de’, in: id. (red.), Nieuwe Encyclopedie, op.cit., 489-490. 
188 Schaepman aan F. Belpaire, 15 augustus 1874, in: AMVC-Letterenhuis, S2287. 
189 Onze Wachter (1874) II, 62. 
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die op de wijze van “Deutschland, Deutschland, du mein Lieben” zijn “Vlaandren, Vlaandren, 

mijne bruid” aanheft, de man, die niets kent, niets weet, tenzij Vlaanderen, ziedaar…Rommedom, 

teritom!...Ziedaar,…boem- boem- boem!!!...Ziedaar Emanuel Hiel!”.190 Bij deze uitspraak dringt 

Van Deyssels bekende oneliner over zijn Vlaamse collega’s zich ongevraagd op: “Ju, ju, wat een 

grof volkje. Het is ongeloofelijk, welk eene hoeveelheid riemen papier die lieden hebben vol-

geschreven om te laten zien, dat zij, letterkundig, bij Holland behooren.”191 Ook in hun kijk op de 

zuiderburen was de inculturatie van de Nederlandse katholieken in eigen land kennelijk niet 

zonder effect gebleven. Hiel toonde weinig taalgevoel en –kennis en zijn verzen bevatten te 

weinig Nederlands en te veel Vlaams:  

 

“Een der krachtigste en stoutste eigenaardigheden van den heer Em. Hiel is zijn 

onverholen afkeer van het “Waalsch”. Hij gruwt van taal- en volksverbastering en, indien 

men hem op zijn woord wil gelooven, met meer dan Draconische gestrengheid houdt hij 

ieder Gallicisme buiten zijn vers. Daar is waarlijk iets bloedigs in die gestrengheid; in 

verhevener soort gelijkt de dichter op den reus van Klein Duimpjen: hij spalkt de 

neusgaten, hij snuift de lucht op, zijn oogen fonkelen, hij legt de hand aan het mes: “Ik 

ruik…Waalsch!”- 

Maar is nu om en met en door dit alles de taal van deze dichter reeds Nederlandsch? Men 

mag over het gebruik der volkstaal en der dialecten zoo vrijzinnig mogelijk oordelen, daar 

is toch altijd een zekere grens, dien de goede smaak, de beleefdheid in de Letterkunde, 

aanwijst. Gul is gul en grof is grof. Het gaat waarlijk toch niet aan om Nederlandsche 

gedichten op zoo gulle wijs met idiotismen te vullen, dat een Nederlander daar verward in 

raakt. Vooral als sommigen dezer idiotismen wel wat op Germanismen gelijken en in een 

gewoon Nederlandsch Woordenboek, b.v. Van Dale, niet alle worden gevonden.”192 

 

De jonge dichter had volgens de Rijsenburgse professor duidelijk nog een lange weg af te leggen. 

In dezen stond Schaepman nogal ver van Brouwers, die – allicht vanwege zijn Limburgse 

achtergrond – meer begrip toonde voor de Vlaamse pogingen om een Nederlandse taal te 

scheppen die niet alleen op het noordelijke taalgebruik gemodelleerd was. Er moet hier echter 

worden gezegd dat Brouwers ook veel onkritischer leek in zijn spontane enthousiasme voor de 

Vlaamse Beweging en zich eerder een van diegenen toonde volgens wie men, zoals Onze Wachter 

het formuleerde, “der jonkheid veel moet vergeven.”  

Hiel stond echter ook bekend om zijn liberale engagement. Zo was hij naast Fredericq 

betrokken geweest bij de Gentse Pacificatiefeesten van 1876.193 Zijn ‘geuzenvlag’ zal Schaepmans 

negatieve beoordeling zeker hebben beïnvloed. Maar ook over de katholieke dichter Lodewijk de 

Koninck liet Schaepman zich uit met de gebruikelijke scherpe humor. Naar aanleiding van De 

Konincks heldendicht Het menschdom verlost kon hij het volgende opmerken: “En Mijnheer de 

Koninck heeft alras het menschdom verlost! Nu zal de Paus ook wel spoedig vrij komen en Bara 

                                                         
190 ibid., 58. 
191 L. van Deyssel, ‘Boekbeoordelingen’, in: De Nieuwe Gids (1891) VI, dl. 1, nr. 3, 443. 
192 Onze Wachter (1874) I, dl. 2, 54. 
193 Hij componeerde de verzen van een historische cantate van de Gentse componist Hendrik Waelput, vgl. U. 

Vermeulen, ‘Katholieken en Liberalen’, op.cit., 173. 
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vallen.”194 Een lovende recensie van de hand van de katholieke flamingant Adolf Pauwels werd 

door Brouwers overgenomen in zijn Nederlander195 en velen in (katholiek) Vlaanderen hadden zich 

lovend uitgelaten over het een-en-twintigduizend verzen lange historisch-religieuze dichtstuk 

waarin De Koninck niets minder dan de hele geschiedenis van de mensheid vanaf de schepping 

bezong.196 Schaepmans kritiek stond in elk geval niet op zichzelf. De “gespierden alexandrijnen-

dichter” met zijn “zwaarluidende onnederlandsche woordkoppelingen” en “eigenaardige en 

schilderachtige uitdrukkingen” had ook Nederlander-in-België Nolet de Brauwere meer dan een 

vraagteken doen zetten bij zijn “bombast” en “letterkundig mismaaksel”.197  

Net voordat hij zijn mening over De Koninck had gegeven, had Schaepman verder nog 

weten te vermelden: “Il me semble que le Davidsfonds peut bien imprimer M. Oomen. Après M. Claeys…”. 

Hij zinspeelde naar alle waarschijnlijkheid op de gedichtenuitgave Gemengde gedichten die in 1878 bij 

het Davidsfonds was verschenen198 van de hand van Hendrik Claeys, priester-leraar in Sint-

Niklaas, bewonderaar van De Koninck199 en in latere jaren lid van de Vlaamse Academie. De 

bundel kon kennelijk ook niet op de goedkeuring van de Nederlander rekenen. Over het 

algemeen ondervond deze twee grote hindernissen die hem het genieten van de Vlaamse 

literatuur verhinderden. Ten eerste, het amateuristische karakter van vele, in eigen land ten 

onrechte geprezen dichters, die vooral in de metriek en het taalgebruik te onzorgvuldig te werk 

waren gegaan. In dit opzicht kon ook een ‘rijmelaar’ als Oomen wel representatief zijn voor het 

literaire klimaat dat hem omringde. Ten tweede, de weinig opbouwende inhoud van de werken 

van katholieke auteurs maakte het Schaepman onmogelijk dezen nog katholiek te noemen. “Et 

pourquoi ceux parmi vos flamands qui ne sont pas gueux, ne sont-ils pas franchement catholiques?”, was hem, 

die van duidelijke taal hield, opgevallen.200 Schaepmans enthousiasme over Belpaires Cercle 

catholique – “Quand ferez-vous le discours d’ouverture, le grand discours. [...] J’espère bien que vous direz quelque 

chose d’ultraterrible, […]”201 had hij zijn Antwerpse vriend reeds bij hun eerste contacten gevraagd – 

had dan ook veel te maken met zijn onbegrip voor de Vlaamse strijd an sich. Hij interpreteerde die 

slechts als onderdeel van de strijd tussen liberalen en katholieken. 

Schaepmans frustratie over de lage kwaliteit van de Vlaamse poëzie en meer in het 

algemeen over het gebrek aan vechtlust van de katholieke zuiderburen gaf op zich wel blijk van 

een oprechte interesse in de Belgische politiek en ook in de Vlaamse Beweging: “Ne serait-il 

possible d’arracher cette pauvre cause flamande aux mains de ces gueux, qui ne savent pour la plupart que le 

flamand de cabaret et quelques jurons de matelots hollandais?”, vroeg hij nog in de brief van 9 october 

1873. Hij moest in de loop der jaren echter tot de conclusie komen dat de verschillen tussen 

Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden inmiddels groter waren dan de raakvlakken. Reeds in 

1875 had hij een onderscheid gemaakt tussen de ‘twee Nederlandse leeuwen’. Hoewel duidelijk 

                                                         
194 Schaepman aan F. Belpaire, 25 oktober 1882, in: AMVC/Letterenhuis, S2287; in deze passage – overigens een 

van de weinige in het Nederlands van de hele briefwisseling met F. Belpaire – zinspeelde Schaepman op de 

‘gevangenschap’ van de Paus in de Vaticaanse paleizen na de inname van Rome door de Italiaanse troepen in 1870 

en op de toenmalige minister van Justitie Jules Bara, een van de boegbeelden van het Belgische liberalisme. 
195 De Wetenschappelijke Nederlander (1882) II, nr. 15, 115-116. 
196 Vanlandschoot, Albrecht Rodenbach, op.cit., 245-246. 
197 Th. Coopman, en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde (Antwerpen 1910) 331-332. 
198 Simons, Geschiedenis van de uitgeverij, op.cit., I, 96. 
199 Vanlandschoot, Rodenback, op.cit., 246. 
200 Schaepman aan F. Belpaire, 9 oktober 1873, in: AMVC/Letterenhuis, S2287. 
201 ibid. 
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geestig bedoeld, is deze metafoor toch veelzeggend over de groeiende kloof die in Schaepmans 

ogen bestond tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden: 

 

“Je vous l’ai toujours dit: votre lion belge (le lion officiel et officieux) n’est pas un lion, 

c’est un chien savant qui fait des tours et qui joue au domino. Il est même un peu dominé. 

Le nôtre est vieux, mais c’est un brave gaillard et je l’aime malgré ses rhumatismes 

calvinistes. Ça s’en va quand on l’aura purifié un peu et, si cela se pourrait, il faudrait le 

confirmer encore, mais ce sacrement ne se répète pas. Cependant le nôtre est grossier et 

bon – le vôtre c’est un pédant, un lion de boudoir, un lion sans queue et sans ongles.”202 

 

De tijd zou deze perceptie alleen maar versterken. Op de Assemblée des Catholiques die in 1891 in 

Luik werd gehouden zou hij een soortgelijke metafoor gebruiken – en ietwat serieuzer deze keer - 

om de verschillen in ‘zeden’ en politiek tussen België en Nederland te benadrukken: 

 

“Ik kan op dit oogenblik, het gedacht niet van mij afzetten, dat ik in eene stad ben, waar 

eenmaal de primaten van al de Nederlanden gezeteld hebben, de primaten van Kamerijk, 

van Mechelen en van Utrecht. Maar van eenen anderen kant weet ik dat zij, die in dit land 

ééne taal spreken met mij, nochtans tot een ander volk behooren. 

Daar is een vers van den grooten Vondel dat mij op dit oogenblik in het gedacht komt: 

twee korte regels door Vondel gedicht op den Hollandschen leeuw en door mij toegepast 

op den leeuw die zijne klauwen slaat op de Belgische grondwet en op den leeuw der 

Nederlanders. Dit vers luidt als volgt: 

«Geen paar zoo vernuftig en kloek, 

Als leeuw met zwaard en leeuw met boek.» 

Maar, Mijne Heeren, en dit moeten wij niet vergeten, het is een paar, en een paar moet 

het blijven; het is niet een enkele leeuw.”203 

 

De literatuur en de taal komen telkens weer terug als gemeenschappelijk erfgoed – “onze 

Zuidelijke poëzie”204 -, maar buiten deze gebieden, en tot op zekere hoogte ook op dat vlak - 

denkt men even terug aan Hiel of De Koninck – was Schaepman “bien aisé de ne pas être belge”, 

zoals hij Belpaire in 1882 met zoveel woorden vertelde. Anders zou hij – het zij met een korreltje 

zout vermeld - misschien de neiging hebben gehad om tot “voies de fait”, tot hardhandige acties, 

over te gaan tegen de “Gueux”.205 

Toch bleef Schaepman regelmatig verschijnen op de Nederlandse Congressen. Zijn eerste 

congres had hij in 1872 in Middelburg meegemaakt. In de bestaande literatuur over Schaepman 

heeft deze first time bijna mythische proporties gekregen. Hij hield er een gepassioneerde 

                                                         
202 Schaepman aan F. Belpaire, 5 februari 1877, in: AMVC/Letterenhuis, S2287; het is niet helemaal duidelijk waar 

Schaepman met zijn verwijzing naar een ‘officiële’ en een ‘officieuze’ leeuw op zinspeelt; op basis van andere 

aanwijzingen in dezelfde brief lijkt hij in elk geval met ‘officiële leeuw’ het regerende kabinet – in Nederland de 

conservatieve regering Heemskerk - te bedoelen: “Notre officiel c’est un perroquet qui se dit consérvateur et parle libéral”. 
203 Assemblée Générale des Catholique en Belgique. Session de 1891 (Mechelen 1892) I, 64-65; aanhalingstekens in het 

origineel. 
204 Onze Wachter (1874) I, dl. 2, 62. 
205 Schaepman aan F. Belpaire, 8 april 1882, in: AMVC-Letterenhuis, S2287. 
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voordracht over de perfectie van Isaäc da Costa’s dichtkunst en nam gretig deel aan allerlei 

randactiviteiten, in het bijzonder aan banketten. Kortom, hij voelde zich snel als een kind in een 

snoepwinkel in zo’n gemengd gezelschap van Vlamingen en Nederlanders van allerlei 

levensbeschouwelijke tendensen.206 Dat de eerste keer voor hem toch ook een beetje een 

ontdekking was geweest – en over het algemeen niet een ongezellige – zal hier niet in twijfel 

worden getrokken. Drie jaar later in Maastricht was de ijver echter voor een groot deel al 

weggewaaid. Het was de wil om Thijm niet alleen te laten tegen de liberalen, die hem uiteindelijk 

naar Limburg had doen afreizen:  

 

“Je suis tout à vous après le Congrès de Maestricht. Sans me sentir vivement porté par le 

désir d’y assister j’y dois aller pour être sur les lieux quand vos Gueux ou les nôtres, […], 

y feraient des sottises. Alberdingk y va aussi.”207 

 

Wie verder de brieven aan Belpaire in de daaropvolgende jaren ter hand neemt, hoort Schaepman 

steeds luider klagen over de noodzaak tot deelname aan deze congressen. De vraag dringt zich 

spontaan op: waarom ging hij er dan toch keer op keer weer heen? Uit diezelfde brieven blijkt dat 

zijn aanwezigheid op de Nederlandse Congressen in Brussel in 1876 en in Kampen in 1878 

telkens weer heel veel te maken had met de deelname van de andere grote patriarch van de 

Nederlandse katholieken, Jozef A. Alberdingk Thijm: 

 

“Je ne sais si je me rendrai au congrès de Bruxelles ; la question pour moi se pose ainsi :  

a. Si Alberdingk Thijm y est seul pour défendre la bonne cause, on – moi – fait une 

mauvaise impression en Hollande, où on n’aime pas à voir A.T. pour seul comme 

Catholique Néerlandais. De plus, comme membre du clergé néerlandais, je n’aime pas à 

voir un laïque prendre la parole là où la parole nous appartient par devoir.  

b. Cependant si le clergé Belge ne prend pas part au congrès la position pour moi est très 

délicate. […] il ne faut pas laisser tout de bon gré dans les mains des infidèles. Il faut 

qu’on y soit en foule pour se soutenir les uns les autres.”208 

 

Dat de jonge Schaepman, toen hij zijn eerste verzen op papier zette, met enig ontzag naar Thijm 

opkeek, is voldoende bekend. Eveneens hebben historici en letterkundigen zich in de loop van de 

tijd meermaals gebogen op de vete tussen de twee mannen in latere jaren naar aanleiding van hun 

uiteenlopende opvattingen over de noodzaak van een katholieke partij en over de verhouding 

tussen esthetiek en moraal in de kunsten. Het wantrouwen tussen Thijm en Schaepman had ook 

veel te maken met hun uiteenlopende visie op de verhoudingen tussen leken en clerus, en het net 

aangehaalde citaat bewijst dat. 

Schaepman geloofde in een sterk klerikaal katholicisme waarin de clerus een 

leidinggevende rol speelde niet alleen binnen de Kerk maar ook in het leven van de gelovigen. 

Hoe uitgesprokener deze opvattingen werden, bij Schaepman net als bij de Nederlandse 

hiërarchieën, hoe groter ook het wantrouwen tegenover een eigenzinnige figuur als Thijm. Een 

andere uitspraak bevestigt het beeld van groeiende afstand tussen de twee roomse prominenten: 
                                                         
206 Persyn, Dr. Schaepman, op.cit., II, 388-395. 
207 Schaepman aan F. Belpaire, 7 augustus 1875, in: AMVC-Letterenhuis, S2287. 
208 Schaepman aan F. Belpaire, 22 augustus 1876, in: AMVC-Letterenhuis, S2287. 
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“En premier lieu il ne faut pas que lui [Thijm, RD] seul montre le courage d’aller en 

champs clos avec vos Gueux ; en second lieu il n’est pas assez ferré sur certaines choses. 

Scandale pour scandale. Je conviens qu’il faut que je me règle d’après les idées belges, 

mais je ne puis pas oublier que je dois aussi quelque chose aux idées hollandaises. Chez 

nous, on n’aime pas qu’Alb. soit le seul ; on aime encore moins qu’il fasse des déclarations 

catholiques quand il ne profère que des théories personnelles.”209 

 

Pausverering en katholiek internationalisme 

De houding van Schaepman tegenover België als geheel en de Vlaamse Beweging in het bijzonder 

was op z’n minst ambigu. Hij trok regelmatig naar het Zuiden om er speeches te houden, 

knoopte contacten aan met prominente katholieken aldaar, was altijd goed op de hoogte van de 

Belgische politiek en schrok er niet voor terug zijn eigen mening daarover uit te spreken. Toch 

was er vaak in zijn belangstelling voor België een schaduwkant. De waardering en de interesse 

gingen meestal gepaard met een bezorgde of zelfs neerbuigende houding. België en de Vlaamse 

Beweging waren zelf verscheurd door de tegenstellingen tussen katholieken en liberalen en 

Schaepman vond dat de katholieken aldaar niet altijd even strijdlustig durfden te zijn. Bovendien 

was het taalgebruik van veel Vlaamse literatoren nog sterk beneden de maat in vergelijking met 

hun Nederlandse collega’s – onder wie Schaepman zelf, wel te verstaan. Taal en literatuur deelde 

‘Hollanders’ en Vlamingen in principe samen, maar de kloof tussen Noord en Zuid kon soms 

onoverbrugbaar lijken. 

Hoe valt de aanhoudende aandacht voor de zuiderburen bij een uitgesproken en 

zelfvoldane Nederlander als Schaepman dan toch te verklaren? De historische en geografische 

verbanden tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zijn zeker een factor van betekenis. Hij 

benadrukte telkens weer dat Nederland en Vlaanderen één waren op taal- en letterkundig vlak en 

dit bleef hij herhalen ondanks al de kritiek die hij op de Vlaamse literatoren en op de Vlaamse 

Beweging kon hebben. Nederland was hem duidelijk te klein en hij heeft dan ook altijd 

belangstelling voor de zuiderburen gehad, net als voor andere Europese landen. Zijn contacten 

met Duitsland zijn goed gedocumenteerd. Hij keek naar de Zentrum-partij van Windthorst en 

Reichensperger als model voor de politieke organisatie van de Nederlandse katholieken. De 

belangstelling was overigens wederzijds. In de briefwisseling met Belpaire zijn talloze 

verwijzingen aan te treffen naar lezingen in het Rijnland waarvoor Schaepman werd uitgenodigd. 

Hij woonde verder ook regelmatig katholiekendagen bij de oosterburen bij. Hij keek ten slotte 

met spanning en nieuwsgierigheid naar de afloop van de Kulturkampf die bij de Nederlandse 

katholieken voor een paniekgolf zorgde in de overtuiging dat de liberalen uit Den Haag ook 

Duitse toestanden wilden ontketenen.210  

De aandacht voor Frankrijk was daarentegen veel beperkter. Het Franse katholicisme 

werd in de jaren 1870 nog gedomineerd door figuren als Veuillot en Montalembert met wie 

Schaepman zich maar niet kon identificeren. De eerste – die Schaepman aanvankelijk als 

journalistiek model had gezien - scheen hem op den duur telkens weer de polemiek om de 

polemiek op te zoeken terwijl de tweede te veel in de liberaal-katholieke retoriek was blijven 
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hangen.211 Toch meende Schaepman Belpaire te mogen melden dat hij niet alle hoop voor “ce 

peuple perdu” had opgegeven. Ooit zou Frankrijk weer een lichtpunt van orthodoxie worden.212 

Schaepmans hoop dat de Romeinse leer een referentiepunt voor het Europese katholicisme over 

de grenzen heen zou worden berustte op een absoluut vertrouwen in het pauselijke leiderschap. 

Met de strijd voor de verdediging van de Pauselijke Staten in de jaren 1860 en de val van Rome in 

1870 was door heel Europa een golf van roomse mobilisering gegaan. Niet alleen waren 

duizenden jongens naar Rome getrokken – vooral uit Frankrijk, België en Nederland – om de 

territoriale onafhankelijkheid van de Heilige Stoel te beschermen. Er had zich ook een wezenlijk 

ideologische heroriëntatie voltrokken. Onder meer met de verkondiging van het dogma van de 

pauselijke onfeilbaarheid in uitspraken ex cathedra maar eveneens door middel van een 

doelgerichte Vaticaanse strategie werd de persoon van de paus in de tweede helft van de 

negentiende eeuw zo goed als de verpersoonlijking van de Kerk zelf, een ontwikkeling die met de 

laatste paus-koning Pius IX en onder zijn opvolger Leo XIII definitief voet aan de grond kreeg.213 

Het ultramontanisme was van een louter theologische stroming uitgegroeid tot het officiële 

kerkelijke gedachtegoed.214 Schaepman had zelf een kleine rol gespeeld in deze ontwikkelingen: in 

1870 had hij als jonge journalist en secretaris van de bisschop van Haarlem plaats mogen nemen 

in de delegatie die de Nederlandse bisschoppen op het Eerste Vaticaans Concilie vergezelde.215 

Ook Schaepmans belangstelling voor de ‘Germaanse’ gotiek stak bleekjes af bij de fascinatie voor 

de Eeuwige Stad die hem na het Concilie nooit meer zou verlaten. Zijn ultramontanisme kende 

bredere grenzen dan het geval was bij Thijm. Terwijl deze met zijn Groot-Nederlandse ijver en 

zijn voorkeur voor de neogotiek en de ‘Oud-Hollandse’ stijl vorm wenste te geven aan een louter 

Nederlands-Germaans getint katholicisme, was Schaepman veel meer “een kind van Romaansch-

Germaansch bloed, in zich harmonieerend de rijkste elementen der beide rassen”216 en 

balanceerde hij voortdurend tussen katholiek internationalisme en Hollandgerichte 

vaderlandslievende retoriek. 

Op een breder niveau was het ultramontanisme ook een van de krachten achter het 

katholiek internationalisme. Zodoende werd Rome in een handvol decennia het kloppende hart 

niet alleen van de katholieke spiritualiteit maar ook een vast ijkpunt in het politieke katholicisme 

dat toen in Europa vaste vorm kreeg.217 De zogenaamde ‘Zwarte Internationale’ is een goed 

voorbeeld van deze ontwikkelingen. Hoewel het een exclusief intransigent ultramontaans forum 

was, werd deze selecte groep aristocratische leken onder de schutse van Mgr. Mermillod van 

Lausanne-Geneve – officieel Comité de Genève (1870-1878) genoemd – een van de eerste 

geplande pogingen tot politieke en sociale organisatie en mobilisering van katholieken op 

internationaal niveau, dat echter tegelijk gebruik maakte van nationale afdelingen. De 

theocratische tendensen die aan de basis van het Comité lagen, zorgden ervoor dat de Zwarte 

                                                         
211 Bornewasser, ‘Schaepman, ultramontaan en christen-democraat’, in: id., Kerkelijk verleden, op.cit., 286. 
212 Schaepman aan F. Belpaire, 16 mei 1876, in: AMVC-Letterenhuis, S2287. 
213 Voor een detailleerde reconstructie van de evolutie van het pausbeeld in Nederland en de rol van Schaepman 

daarin, vgl. De Valk, Roomser dan de paus?, op.cit., 123-155. 
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Internationale de affaire van een radicale minderheid bleef.218 Veel bekender (en populairder) op 

sociaal niveau werd het internationale netwerk van talloze liefdadigheidsinstellingen, in het 

bijzonder de Vincentianen, die reeds in de jaren 1840 de basis hadden gelegd van de katholieke 

armenzorg in heel West-Europa.219 

In Nederland voltrok zich de integratie van de katholieken in het bestaande politieke 

stelsel juist door direct en actief toedoen van Schaepman, die zichzelf zijn hele leven lang zag als 

dichter voor wie de politiek meestal te verlokkelijk was. Ter rechtzetting van dit beeld heeft Brom 

hieromtrent opgemerkt: “In de schouwburg zat Thijm op de eerste rang, maar in de staatkunde 

stond Schaepman vooraan.”220 Mede doordat de Tachtigers Schaepman tot symbool uitriepen van 

een stijl en een literatuur die rond de eeuwwisseling als bombastisch en hopeloos achterhaald 

werden gezien, kan men zeker zeggen dat zijn politieke verdiensten langdurigere effecten hebben 

gehad dan zijn literaire. De Frans-Pruisische oorlog van 1870 had Schaepman duidelijk gemaakt 

dat de toekomst van Europa voorlopig van de staten zou zijn. Het politieke spel van na 1870 

werd dan ook binnen de bestaande staatkundige grenzen gespeeld. Dit bewustzijn en zijn 

aanwezigheid in Rome ten tijde van het Concilie symboliseren het ideële spanningsveld waarin 

Schaepman en een goed deel van de Nederlandse katholieken zich bewogen in de laatste drie 

decennia van de negentiende eeuw: een sterke drang naar mobilisatie en profilering op sociaal en 

politiek niveau die werd gestimuleerd aan de ene kant door de Nederlandse clerus en aan de 

andere kant door min op meer op Rome georiënteerde internationale netwerken.  

Schaepman ontpopte zich als overtuigde promotor van beide tendensen – klerikalisering 

én romanisering van het katholiek leven op eigen bodem -  en het is dus niet verbazingwekkend 

dat hij weinig ruimte vrij vond voor het Groot-Nederlandse ideaal of op z’n minst voor het 

promoten van de taal- en letterkundige eenheid van Nederland en Vlaanderen. Ook zijn nauwe 

contacten met de Belpaires, zijn polemiek met Laveleye, zijn scherpe mening over de politieke 

gang van zaken in Brussel en zijn abonnementen op uitgesproken ultramontaanse bladen als La 

Croix uit Brussel en Le Bien Public uit Gent resulteerden vooral uit zijn sympathie voor de Kerk en 

het katholicisme overal in de wereld. Het ooit zo vrome België was voor een Nederlandse 

katholiek historisch en geografisch gezien het meest voor de hand liggende strijdtoneel waaraan 

aandacht besteed werd. De Nederlandse Congressen, met hun sterke liberale component en hun 

onduidelijke status, konden daarentegen onmogelijk in dienst worden gesteld van de katholieke 

zaak op internationaal niveau. Wellicht op banketten en gezellige soirées na, en de onderhuidse 

spanning met Thijm daargelaten, gingen ze Schaepman al snel minder boeien. 

 

*** 

 

Samenvattend kan men concluderen dat de katholieke wereld in de jaren 1870 gepolariseerd 

raakte tussen de twee uitersten van de staat en het ‘zwart’ internationalisme. Tussenidentiteiten 
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zoals Groot-Nederland verdwenen zeker niet van het toneel maar raakten zodanig in het nauw 

dat ze aan een herdefinitie toe waren. In de Nederlanden vond de facto een selectie plaats die 

duidelijk diende te maken op welke gebieden Nederlanders en Vlamingen konden – moesten? - 

samenwerken als één ‘Nederlandsche stam’ – een uitdrukking die overigens in rap tempo het 

woord ‘Dietsch’ aan het inhalen was. Slechts taal- en letterkunde bleven er feitelijk over. Maar 

terwijl de geestdriftige Brouwers de Vlaamse (katholieke) literatuur onkritisch bewonderde en de 

wisselwerking terstond wilde bevorderen, was Schaepmans belangstelling niet zonder haken en 

ogen en kan ze het best als hyperkritisch worden bestempeld. Nuyens was eerder een 

tussenfiguur: zijn Groot-Nederlandse sympathieën stelde hij in dienst van een historisch debat 

dat zich inmiddels bijna volledig binnen de staatsgrenzen afspeelde. In 1895 werd de voorlopige 

stand van zaken geschetst door het in 1889 opgerichte maandblad De Katholieke Gids, dat als 

poging tot verrijking van het katholieke tijdschriftenlandschap was bedoeld maar in feite nog 

volop in de geest van De Katholiek en Schaepman leefde.221 Recensent Justus Elsen bejubelde toen 

Albrecht Rodenbachs drama Gudrun.222 Elsen zag er een hoopgevend teken van wederopstanding 

van de Vlaamse letteren, maar voelde zich ook meteen verplicht zijn lezers te behouden voor een 

te overdreven enthousiasme – want “de hereeniging der Noord- en Zuid-Nederlandsche talen zal 

allerwaarschijnlijkst wel tot het gebied der utopiën behooren”. 223 

Wat deze woorden betekenden voor de Vlaams-Nederlandse culturele verhoudingen in de 

twintigste eeuw, en de rol van de katholieken daarin, valt buiten het chronologische kader van dit 

werk en wordt hier dan ook niet behandeld. Toch heeft de al bestaande literatuur over het 

onderwerp reeds tot enkele verlichtende inzichten geleid die het zojuist geschetste beeld van 

toenemende verwijdering in breder perspectief helpen bekijken. Zonder meer typerend voor het 

onderlinge onbegrip tussen Vlaamse en Nederlandse katholieken vlak voor de eeuwwisseling is 

het avontuur van de mislukte medewerking van de Nederlandse katholiek Anton M.J.I. 

Binnewiertz aan Dietsche Warande en Belfort, dat Marie Elisabeth Belpaire in 1900 had opgericht. 

Het komt erop neer dat de redactie van dat maandblad over het hoofd had gezien dat 

Binnewiertz in eigen land al met al minder behouden en onomstreden was dan Belpaire cum suis 

graag hoopten. Binnewiertz onderhield namelijk regelmatig contacten ook met de jongere 

generatie katholieken die zich had verenigd in de redactie van het blad Van Onzen Tijd (1900-

1920) en die open stond voor een harmonieus samengaan van de esthetische les van Tachtig en 

het katholieke element. Opvattingen die zowel door De Katholiek als door Marie Belpaire met 

grote argwaan werden bekeken en uiteindelijk tot het staken van Binnenwiertz’ bijdragen aan 

Dietsche Warande en Belfort leidden.224 

Janssens heeft benadrukt dat deze gedeeltelijke onbekendheid met elkaars culturele 

milieus niet enkel het product was van een ‘typisch’ Nederlands-Vlaamse kloof. Ook de in dit 

hoofdstuk benoemde intra-katholieke breuklijn tussen intergalisten en “modernen”, die mede een 

                                                         
221 Zo werden in hetzelfde jaar 1895 Lodewijk van Deyssels Verzamelde Opstellen uitgesproken negatief gerecenseerd, 

vgl. N. van Reuth, ‘Lodewijk van Deyssel. Letterkundige Fantasie’, in: De Katholieke Gids. Maandschrift voor het 

Katholieke Nederlandsche volk (1895) VII, 207-233. 
222 J. Elsen, ‘Iets over en uit de Zuid-Nederlandsche Letterkunde. Albrecht Rodenbach 1856-1880’, in: ibid., 469-489 
223 ibid., 469; dat dit vijftien jaar na verschijning gebeurde, wees op zichzelf al betekenisvol op de vertraagde 

wisselwerking tussen Noord en Zuid. 
224 Sanders, Het spiegelend venster, op.cit., 192-203. 



316 

 

generatieconflict werd, bleef lang doorwerken.225 Alles wijst erop dat juist de jongere katholieke 

intellectuelen, hoewel niet vrij van onderlinge tegenstellingen, met betere resultaten de draad van 

de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse katholieken opnieuw wisten op te pakken. 

Vanaf de jaren 1910 zullen twee katholieken als Gerard Brom en Anton van Duinkerken, onder 

meer in De beiaard (1916-1925) en deels tegen de esthetiserende tendensen van de groep rond 

Van Onzen Tijd, zich inzetten voor een herwaardering van het katholicisme als fundament voor 

kunst en literatuur waarin ook voor een ‘herontdekking’ van Vlaanderen een rol was weggelegd.226 

Parallel leidde Rodenbachs invloed in Vlaanderen tot het oprichten van een Algemeen Katholiek 

Vlaamsch Studentenverbond (1903) dat, wel eens in samenwerking met andersdenkende studenten, 

die toenadering met Nederland – met Nederlandse studenten - zocht die uiteindelijk van de kant 

van het Davidsfonds niet tot stand was gekomen.227 

Het slot van het voorliggende onderzoek schetst een wellicht nogal somber beeld, waarin 

de ‘bijna-onmogelijkheid’ tot één gemeenschappelijke culturele ruimte voor Vlaanderen en 

Nederland – en voor Vlaamse en Nederlandse katholieken in het bijzonder – centraal is komen te 

staan. Het zij ons in deze laatste alinea’s echter toegestaan lezer dezes te herinneren aan de 

groeiende samenwerking die juist na 1900 uit de grond werd gestampt. Het samenvallen van de 

Vlaamse en de Nederlandse cultuur mocht een ‘utopie’ heten, maar hiermee waren Vlamingen en 

Nederlanders nog niet van elkaar af, om Colenbranders woorden uit de inleiding te parafraseren. 

Na 1900 werden nieuwe pogingen tot toenadering gewaagd die tot op heden vruchten – en niet 

de minste - hebben afgeworpen. “De scheppende bezieling van het Zuiden en de dwingende 

vormkracht van het nuchtere Noorden zijn niet alleen gelijkwaardige componenten van het 

Nederlandsche volkstype, zij zijn twee eigenschappen, die elkander niet ontberen kunnen. Elke 

voor zich leidt vereenzelvigd tot wanstaltigen misgroei”, vatte Van Duinkerken het in 1931 voor 

een Vlaams publiek samen.228 Het is in dit kader, en in het bijzonder op het gebied van 

taalkundige en literaire samenwerking, dat er nog mogelijkheden bestonden om een eigen 

katholieke stem te laten horen die idealiter betrekking kon hebben op het hele taalgebied. Hoe, in 

welke mate en in welke contexten deze stem na 1900 te horen was, zal verder onderzoek echter 

meer systematisch moeten uitwijzen. 
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Slotbeschouwingen 

 

Wat waren de culturele grenzen – de geografische grenzen van de ‘mentale ruimte’ - van het 

Nederlandstalige katholicisme tussen 1830 en het einde van de negentiende eeuw? Tot op welke 

hoogte lag Nederland binnen de ‘mentale ruimte’ van de Vlaamse katholieken en, vice versa, 

hoeveel maakte Vlaanderen deel uit van de culturele horizon van de Nederlandse katholieken? 

Deze vraagstelling loopt als leidraad door het voorliggende boek. Uitgangspunt voor het 

vaststellen van de onderzoeksvragen was de hypothese dat de katholieke cultuur in de 

Nederlanden in de loop van de negentiende eeuw een eigen specifieke bijdrage heeft geleverd aan 

de Vlaams-Nederlandse beeldvorming. Op deze processen waren veel factoren en actoren van 

invloed, zoals recentelijk nog aangetoond door Leerssen. In het algemeen kan men spreken van 

een (her)afbakening van de culturele grenzen die tevens kansen hebben geschapen voor 

toenadering en groeiende samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse culturele werelden na de 

breuk van 1830. Op basis van de hier geselecteerde tijdschriften en de andere bestudeerde 

bronnen kan men van een katholieke bijdrage aan deze afbakening spreken, maar dan eerder op 

basis van verwijdering. Of beter gezegd, van ontnuchtering: Nederlandse katholieken 

relativeerden hun ideaalbeeld van de Zuidelijke Nederlanden als katholiek bolwerk terwijl hun 

Vlaamse geloofsgenoten het traditionele beeld van Nederland als protestants land geleidelijk aan 

bijstelden. 

Wat Nederland betreft is een evolutie van het beeld van de ‘Buren’ in twee stadia te 

onderscheiden: een vernauwing van België naar Vlaanderen en vervolgens een verandering van de 

kijk van de Nederlandse katholieken op de zuiderburen. De ‘eerste emancipator’ Joachim G. le 

Sage ten Broek had op basis van een originele combinatie van paternalistische machtsopvattingen 

en ultramontanisme een ideaalbeeld geschetst van de Zuidelijke Nederlanden als bakermat van 

het katholicisme in de Lage Landen en – na 1830 – als model van vrijheid van godsdienst en 

onderwijs. België viel in deze visie dan ook volop binnen de mentale ruimte van het Nederlandse 

katholicisme. Het religieuze element kreeg duidelijk de overhand en van een geprivilegieerde 

aandacht voor Vlaanderen in naam van de gemeenschappelijke Nederlandse taal was dus geen 

sprake. Een generatie na Le Sage bracht Jozef A. Alberdingk Thijm daar verandering in. Hij 

deelde het in de jaren 1840 heersende beeld van België als katholiek land, maar koppelde het aan 

Groot-Nederlandse overtuigingen. Zijn aandachtsgebied verkleinde zich van België tot 

Vlaanderen, hoewel het bredere Belgische staatsverband uiteraard niet van het toneel kon 

verdwijnen, en zodoende vielen de culturele grenzen van het Nederlandse katholicisme met die 

van het taalgebied samen. Thijms engagement was dan ook dubbel. Hij probeerde culturele 

eenheid tussen Nederland en Vlaanderen tot stand te brengen. Maar tegelijkertijd zette hij 

Vlaanderen binnen het Nederlandse publieke debat in om de traditionele trias Nederland-Oranje-

protestantisme te ontkrachten en ruimte te scheppen voor een pluralistische invulling van de 

Nederlandse cultuur, waar niet alleen het Vlaamse maar ook het katholieke element een 

volwaardige plaats zou krijgen. Door een combinatie van interne en internationale 

ontwikkelingen konden deze twee polen mettertijd steeds moeilijker met elkaar gerijmd worden. 

Vanaf de jaren 1860 verdween Vlaanderen niet van de culturele horizon van de Nederlandse 
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katholieken, maar er verschenen tekenen van wat boven ‘ontnuchtering’ is genoemd. Vooral 

Schaepmans kritische blik op de niet altijd even doelgericht opererende Vlaamse Beweging 

maakte duidelijk dat het Nederlands katholicisme zich definitief aan het ontworstelen was aan het 

minderwaardigheidscomplex dat zich schuilhield achter het bekende ideaalbeeld van de Zuidelijke 

Nederlanden. 

De Vlaamse Beweging, en de katholieke component in het bijzonder, legde daarentegen 

een eigen traject af. Al gauw na 1830 was het zaak te bepalen of Nederland en Vlaanderen tot 

dezelfde culturele ruimte behoorden. Achter deze algemene kwestie, die ook in het Noorden de 

gemoederen bezighield, lag de in het Zuiden wijd verspreide perceptie dat de Vlaamse cultuur – 

taal en geloof - bedreigd was en derhalve ook de onafhankelijkheid van België. Deze ‘zedelijke’ 

vraag, gegoten in een patriottische retoriek, speelde mee tot in de jaren 1870. Zo werden de 

spellingtwisten ook een strijd om het beeld van Nederland, om te bepalen of het al dan niet als 

volledig protestants land te bezien was – en dus als gevaarlijk en onverzoenlijk ‘anders’. In de 

lexicografische debatten die vanaf de jaren 1850 gevoerd werden – Gezelles koine-ideaal, De Bo’s 

en Duclos’ West-Vlaams ideaal, maar eveneens het streven naar een algemeen Vlaams – werd 

doorgaans een gelijkaardig denkpatroon gehanteerd: het ging om de beste manier om het 

Vlaamse element te onderscheiden van het Nederlandse en zodoende geloof en vrijheid van 

België te beschermen. ‘Holland’ maakte volledig deel uit van de horizon van de Vlaamse 

katholieken, maar dan nadrukkelijk zonder de ‘hegemonie’ die het Hollandse taalgebruik en 

cultuurleven huns inziens bezaten in het Noorden. Pas met het ontstaan van wat men 

‘overkoepelend flamingantisme’ kan noemen, waar Davidsfonds, Vlaamse Academie en 

openstelling tegenover ‘Holland’ van de kant van de studentenbeweging  symptomen van zijn, 

prevaleerde het taalkundige element boven levensbeschouwelijke verschillen, maar natuurlijk 

zonder dat deze genegeerd werden. Pas toen werd ook door Vlaamse katholieken een beeld van 

een Nederlands taal- en cultuurgebied omarmd bestaande uit twee inwendig homogene polen, 

Vlaanderen en Nederland, waarvan de samenwerking echter in de praktijk tot dan toe nauwelijks 

gestalte had gekregen. 

De net geschetste ontwikkelingen deden zich voor op de kruising met ingrijpende 

veranderingsprocessen binnen het Europese katholicisme. Hieromtrent heeft Viaene het begrip 

‘internationaal katholicisme’ ingevoerd: pauselijke verering en romanisering van het kerkelijke 

leven, ontstaan van een wereldwijd missionarisch netwerk en in West-Europa van een web van 

liefdadigheids- en armenzorginitiatieven, mobilisering van de massa’s der gelovigen, onder meer 

door stimulering van volksdevotie. Dit waren de markantste tekenen van de diepe veranderingen 

die het gezicht van het katholicisme in de tweede helft van de negentiende eeuw veranderden en 

in duidelijk antiliberale en antisocialistische richting stuurden ten gunste van een integralistisch 

project ter herkerstening van de Europese samenleving.  

Dit bleef niet zonder gevolgen voor het katholicisme in de afzonderlijke landen. Mede 

dankzij het ideaalbeeld van de zuiderburen haalden de Nederlandse katholieken in de jaren 1830 

en 1840 liberaal-katholieke opvattingen uit het Zuiden binnen. Het ‘constitutioneel katholicisme’ 

dat in 1848 gestalte kreeg, vertoonde dan ook gedeeltelijke raakvlakken met het Belgische 

unionisme, onder meer in de tactische toenadering tot de thorbeckianen. Naar aanleiding van de 

net geschetste internationale ontwikkelingen kreeg het Nederlandse katholicisme vanaf de jaren 

1860 een strijdlustiger en klerikaler karakter, maar de grondwet werd nooit ten principale ter 

discussie gesteld. Ook een Schaepman, die een duidelijk katholieke stem in het Nederlands 
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politiek en cultureel debat liet klinken en mede de basis legde voor een ‘verzuild’ katholicisme, 

was zich ervan bewust dat de grondwet een onmisbare stabiliserende factor was in het religieus 

versplinterde Nederland. Het einde van het unionisme tussen 1847 tot de jaren 1860 

veroorzaakte daarentegen een verschuiving van het Belgische katholicisme in integralistische 

richting. De Belgische grondwet groeide uit, vooral in de ogen van enkele Gentse radicaal-

ultramontaanse kringen, tot hindernis op de weg naar een katholieke staat. Deze moest zich 

kenmerken door een maatschappelijk prominente rol van de Kerk en een corporatistisch-

lokalistische organisatie van de samenleving naar geïdealiseerd middeleeuws model. 

Het internationaal katholicisme kreeg dus duidelijke nationale nuances. Internationale 

tendensen overschaduwden tegelijkertijd grensoverschrijdende culturele stromingen, zoals de 

Groot-Nederlandse gedachte, die maar moeilijk in overeenstemming konden worden gebracht 

met de bestaande nationaal-staatkundige grenzen. Dit was echter vooral het resultaat van een 

samenloop van interne en internationale ontwikkelingen, zoals gezegd, en niet van duidelijk op 

een tijdslijn te plaatsen breekpunten. Op cultureel niveau is dan ook een selectieproces waar te 

nemen van de ‘subvelden’ waarop toenadering en samenwerking nog nastreefbaar bleken. En 

hoewel die zeker geen exclusief katholiek verschijnsel was, is het duidelijk geworden dat in het 

kader van dat proces Nederlandse en Vlaamse katholieken ook een aantal eigen knopen moesten 

doorhakken.  

Zo bezat het neogotische forum van het Gilde van Sint Thomas en Sint Lucas in het 

begin een duidelijk grensoverschrijdend potentieel. Aan de hand van een aantal discussiepunten 

en van de keuze voor de excursiebestemmingen is echter aangetoond dat er al gauw sprake was 

van een vernauwing van het aandachtsgebied, grotendeels binnen de Belgische grenzen. Het werk 

van Cuypers en diens interpretatie van de ‘Oud-Hollandse stijl’ legden ook voor Nederland een 

soortgelijk patroon bloot, net als de groeiende nadruk die aan beide kanten van de grens op de 

historische verschillen tussen de Vlaamse en de Hollandse Schilderschool werd gelegd. In de 

geschiedschrijving was een gelijkaardige vernauwing waar te nemen. Zo werd het steeds lastiger 

om aan het begrip ‘Vaderlandsche Geschiedenis’ een Groot-Nederlandse invulling te geven. Zelfs 

een Nuyens, die doorgaans bekend staat als Groot-Nederlander, had zijn Nederlandse 

tegenstanders in het vizier en betrok de Zuidelijke Nederlanden in zijn werken grotendeels 

slechts voor de periodes waarin deze een eenheid met het Noorden hadden gevormd. De 

relativering van het revolutionaire karakter van de Opstand, die ook voor de katholieken 

gedeeltelijk maar steeds expliciter tot ‘nationaal gebeuren’ uitgroeide, maakte overigens 

samenwerking met katholieke historici in het Zuiden moeilijker. Niet alleen bleven Vlaamse 

katholieken op de Nederlandse Congressen vaak weg, ook Belgische katholieke historici in het 

algemeen hielden vast aan een zwart-wit historisch beeld gekenmerkt door verheerlijking van 

Filips II en uitgesproken antiorangisme. Tegen 1900 waren de kansen op het ontstaan van een 

gemeenschappelijk debat waaraan Belgische (casu quo Vlaamse) en Nederlandse kunsthistorici, 

architecten en geschiedschrijvers van katholieke signatuur samen deel konden nemen, aanzienlijk 

geslonken. 

Dit selectieproces liet uiteindelijk slechts taal- en letterkunde over als culturele gebieden 

waarop de contacten tussen Vlaanderen en Nederland voortgezet konden worden. Dit gebeurde 

echter veelal bij uitsluiting: de al aangeknoopte contacten hadden namelijk voorlopig ook op dit 

gebied maar weinig tot stand gebracht. Van de vorming van enig grensoverschrijdend front was 

nog geen teken waar te nemen. De “magere jaren” van de Nederlandse Congressen stonden op 
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zich zelfs symbool voor de gaande crisis van de interne culturele verhoudingen in de 

Nederlanden. Eenzelfde indruk wekt bijvoorbeeld Schaepmans afkeer van de naïviteit van de 

Vlaamse Beweging en van de slechte kwaliteit van de Vlaamse literatoren. Toch gaf Schaepmans 

kritiek in de kern ook blijk van oprechte bekommernis om het lot van de Nederlandse taal en 

literatuur in Vlaanderen, en de katholieke stem daarin. De pogingen van Brouwers om katholiek 

Vlaanderen warm te maken voor de Vondelfeesten en de opening tegenover ‘Holland’ die het 

Davidsfonds en de studentenbeweging animeerde, wijzen in dezelfde richting. Met andere 

woorden, dat er taal- en letterkundige samenwerking moest komen, werd nauwelijks betwist. De 

richting, de vorm en de diepte daarvan moesten echter grotendeels nog bepaald worden, bij 

katholieken net als bij andersdenkenden. 
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Summary 
Two Lions, One Cross 

The role of Catholic cultural circles in the Flemish-Dutch relations 

(1830-circa 1900) 

 

Which were the cultural borders – the geographical borders of the ‘mental space’ – of the Dutch-

speaking Catholicism between 1830 and the end of the nineteenth century? To what extent were 

the Netherlands situated within the ‘mental space’ of the Flemish Catholics and, vice versa, how 

much was Flanders a part of the cultural horizons of the Dutch Catholics? Or put differently: 

what was the answer of the nineteenth-century Catholics to the burning question whether the 

Netherlands and Flanders share the same language and culture? Starting point of these research 

questions is the observation, already emphasised in the existing literature, that the Dutch and the 

Flemish cultures started to distinguish themselves in the course of the nineteenth century while 

undergoing a process of (re)definition of the mutual ‘cultural borders’. In this work, the position 

of the Catholic culture is scrutinised within this general scope. This research focuses on processes 

of reciprocal conceptualisation within the Low Countries, but also wants to contribute to a better 

understanding of the cultural and social emancipation of both the Catholic part of the Dutch 

population and of the Flemish Movement within the context of the Belgian state.  

 

*** 

 

The end of the United Kingdom of the Netherlands, under King William I of Orange-Nassau, 

came in 1830 as an extra hard blow to the Dutch Catholics, not just to the government 

supporters among them, who lived in the spirit of the katholische Aufklärung and an ideal of 

‘irenical’ Christianity, but perhaps even stronger to a convinced Ultramontane as Joachim G. le 

Sage ten Broek (1775-1847), the so-called ‘first emancipator of the Dutch Catholics’. As early as 

the 1820’s, Le Sage’s magazine De Godsdienstvriend (The Friend of Religion, 1818-1867) had 

distinguished itself by its sympathy for the views of the Belgian opposition. Furthermore, Le Sage 

attempted to encourage the Dutch Catholics to support the petitions that circulated in the South 

in the final stage of the crisis (1828-1830). He did so while keeping expressing his loyalty to the 

king, who was not – Le Sage concluded - correctly informed by his ministers about the deep 

sentiments of (a part of) his subjects. He believed in the cooperation between fellow Catholics in 

the North and the South – altogether the majority of the population – in the name of the 

continuity of the historical Catholic roots of the Low Countries which had, since the introduction 

of the Reformation and the Revolt against Spain in the sixteenth century, been best preserved in 

the Southern provinces. After the Belgian independence in 1830, La Sage was forced to adapt his 

attitude, but without fundamentally modifying it. Contributions in Le Sage’s Catholijke 

Nederlandsche Stemmen (Catholic Dutch Voices, 1835-1852) make it clear that he no longer hoped 

for the foundation of a common front among the Catholic public opinion of the (no longer 

united) Netherlands. However, he kept presenting Belgium as a model of (religious) freedom, 

adequately safeguarded from government interference. Belgium, thus, eventually maintained a 
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‘place of honour’ in the world view of Le Sage, who still held positive influences from the new 

Southern ‘neighbours’ for possible and desirable. 

In Le Sage’s vision, Belgium and the Netherlands belonged to the same cultural space, 

first and foremost for religious reasons. Although Le Sage did not completely overlook it, the 

linguistic aspect was clearly subordinate to the religious element. He did not hope for a 

rapprochement between the Netherlands and Flanders in the name of their mutual language and 

culture, but saw the Flemish vernacular as an instrument that could bring Dutch Catholics in 

contact with the religious life in the South and provide them inspiration in their process of 

cultural and social emancipation. That a Catholic front, as wished for by Le Sage, ultimately did 

not develop, is partly due to his own discursive strategy. On the one hand, he preached unity in 

the name of the common faith, but on the other hand he emphasised the deep divide between 

the Netherlands, inhabited by a significant Catholic population and nevertheless dominated by a 

Protestant elite, and Catholic Belgium. The arguments that in his view should promote unity, 

contributed implicitly to a deepening of the already existing chasm. 

Influenced by the views of the French Ultramonanist priest and theologian R.F. de 

Lamennais, who also preached the right of oppressed peoples to revolt, the Belgians proved in 

1830 to be prepared to take their opposition to its ultimate consequences. The mistrust in the 

Southern provinces towards the Dutch elite and the centralism of the government of King 

William I led to the separation from and the end of the United Netherlands (1815-1830). 

Suspicions against the House of Orange and to a certain extent against the Netherlands as such, 

echoed for a long time in the Belgian public opinion and intertwined in the 1830’s with the rising 

Belgian patriotic rhetoric. 

The first Flemish ‘language lovers’ (taalminnaars) also embraced this ‘Belgicistic’ way of 

thinking. Quite obviously, this implied a problematic attitude, not just towards France and its 

‘pernicious’ Romanticism, but also towards the Netherlands, the ‘last oppressor’ of the Belgians 

according to the patriotic rhetoric, and a country with a distinctive Protestant character. This final 

point was understandably more difficult for the Catholics than for the Liberals. However, the 

then nascent modern linguistics was providing sufficient arguments to support the assumption 

that Flemish and Dutch and their respective literatures had common linguistic and historical 

roots. The fact that the priest and professor Jan Baptist David (1801-1866) of the Leuven 

Catholic University and the rector of the same institution, P.F.X. de Ram, welcomed the idea of a 

common Dutch language and literature, proves that a good part of the Belgian Catholics had no 

insurmountable objections to start a co-operation with the North, albeit with a slight preference 

for Catholic correspondents and territories. The exponents of this cultural orientation elaborated 

on the moderate and appeasing rhetoric of the then dominant Belgian political unionism. 

Influenced by the archbishop of Mechelen, E. Sterckx, and the bishop of Liège, C. van Bommel, 

these circles did not only expressed liberal-Catholic views, partially affected by Lamennais’ 

conceptions. Some of them also appeared open-minded towards the possibility of a cultural 

interaction with the Netherlands. They did not share the stereotypical image of the Netherlands 

as an exclusively Protestant nation and often maintained personal contacts with Dutch Catholics 

– as it was the case, for instance, with David’s contacts in Amsterdam or his co-operation with 

the Limburgian priest H. Peters in the editorial board of De Middelaer (The Mediator, 1840-1843) 

and De School- en Letterbode (The Educational and Literary Herald, 1844-1845). 
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These ‘open-minded’ Catholics, however, were soon confronted by the opposition of a 

network of conservative Catholics which was particularly well-represented in West-Flemish 

parishes and seminaries, but also enjoyed support from a number of priests in the Antwerp 

province and from the conservative bishop of Bruges, F.R. Boussen. The booklets and 

periodicals promoting the ideas of these milieus, were all published and discontinued in a short 

lapse of time, in the early 1840’s –   Waeren Belg (True Belgian), Belgisch Chronykje (Small Belgian 

Chronicle), Den Vaderlandslievenden Belg (The Patriotic Belgian), Den Tael- en Letterminnenden 

Protestant (The Protesting Linguist and Writer). They promoted a very different image of the 

Dutch, founded on the conviction that state, religious and cultural borders had to coincide. 

Cultural rapprochement to France or the Netherlands, in whatever shape or form, was out of the 

question. For this group, co-operation on a linguistic or cultural level with the Protestant 

‘Hollanders’ would inevitably lead to a disconnection of the Flemish culture from its Catholic 

roots. Integralist views about Belgium’s future – with as a central ambition the assertion of a 

Catholic underpinning of all social and political action, inspired by anti-liberal traditionalist 

thinkers like the Frenchman L.G.A. de Bonald – and a strong aversion of the liberal-Catholic 

interpretation of the constitution of 1831 resulted in an explanation of the religious freedom not 

as an instrument to preserve the government’s impartiality towards all religious groups, but as a 

guarantee for the government’s protection of the liberty of the Catholic Church and therefore a 

precondition for a privileged relation between State and Church. These conceptions became 

interwoven with a strong distaste for the idea that Belgium’s political and ecclesiastical-

institutional framework existed next to a geographically divergent Dutch linguistic and cultural 

area. This would jeopardise the independence of Belgium – due to the co-operation with the 

‘enemy’ – along with the Catholic identity of Flanders – as a consequence of the collaboration 

with the Protestant ‘Hollanders’. For this group of Flemish Catholics, the Netherlands were by 

no means included within the cultural borders of Flanders. Paradoxically, their world view was, 

just as was the case with Le Sage ten Broek, more religious than language-oriented, but in 

Flanders, for that very reason, this made the idea of a united Catholic front in the Netherlands 

and Flanders appear impossible. At a certain stage, the debate came to revolve around the 

question whether Dutch and Flemish effectively represented one and only one common 

language. The more conservative traditionalist milieus quite unsurprisingly supported the 

adoption of a separate Flemish spelling, which would make ‘dangerous’ publications from the 

Northern Netherlands virtually impossible to read. For their opponents  – who kept political 

state and cultural nation separate – such a co-operation was possible and even desirable, since an 

independent Flemish culture was too small and still too young  – and therefore too weak – to 

withstand France’s cultural influences (and its assumed political annexation ambitions). It is 

interesting to note that both fronts of this so called ‘spelling war’ justified their positions with the 

motive of the defence of the uniqueness of the Belgian cultural identity – due to the presence of 

the Flemish population – as a precondition for the protection of the independence of the young 

state. This initial struggle within the nascent Flemish Movement possessed at its root a strong 

Belgicistic character. It was a ‘war’ between two alternative visions of Belgium, under the special 

circumstance that it was fought in Flemish and not in French, the language of the cultural elites in 

nineteenth-century Belgium. 

Only in the 1840’s, specific Flemish grievances began to emerge within the broader 

Belgian context while projects advocating a rapprochement between the North and the South 
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gained momentum. In 1849, the first of a long series of Nederlandsche Taal- en Letterkundige 

Congressen (Dutch Linguistic and Literary Congresses) – further on referred to as the Dutch 

Congresses – became the first official expression of ‘Great Netherlandish’ sentiments, that were 

in part favoured by the normalisation of the diplomatic relations between Belgium and the 

Netherlands produced by the peace treaty of 1839 and the accompanying establishment of the 

Dutch-Belgian borders. The ‘discovery’ of Flanders as a fully-fledged part of the ‘Dutch’ culture 

was brought about with a consistent contribution of Dutch Catholic intellectuals. In the 

Netherlands, the young author and critic Jozef Albert Alberdingk Thijm (1820-1889) – further on 

usually referred to as Thijm - played an essential role with the publication of his Volks-Almanak 

voor Nederlandsche katholieken (Popular Almanac for Dutch Catholics, 1852-1890) and his Dietsche 

Warande (Great Netherlandish Garden, 1855-1899).  In Catholic Flanders, the initiative for a 

rapprochement to the North came especially from Leuven, with David as one of the leading 

figures during the first congresses. 

Thijm and David were no strangers to a certain combativeness, despite the ‘ecumenical’ 

character of the Congresses. Both of them found themselves confronted with tenacious 

opponents. Thijm had to tackle a dominant Dutch self-image based on the triad Netherlands-

House of Orange-Protestantism. The combination of these three elements contained different 

aspects. Firstly, the conviction that the Netherlands possessed a history and culture of their own, 

making co-operation with Flanders no immediate necessity. Secondly, the prevalent view that 

Flanders had only been of importance to the Northern provinces from the Middle Ages to the 

Revolt against Spain. At that time, the Southern part of the Netherlands had been the focal point 

of the political, economic and cultural growth of the Low Countries, but with the Dutch Revolt, 

another story had begun, the success story of the ‘liberation’ from the Spaniards and the luxury 

and prosperity of the Dutch Golden Age, a development that had obscured or at least surpassed 

the memory of the Middle Ages. Thirdly, the definition of the Revolt as the ‘liberation’ of the 

Dutch national spirit from the alleged Roman superstition which had, especially in the Middle 

Ages, reached its highest level of influence in the cultural and social life. In this framework, not 

only were the Middle Ages written off as a dark period in Dutch history, but also Flanders as a 

whole received the negative connotation of Catholic, and therefore alien territory. On the 

domestic front, Dutch Catholics suffered the consequences of these arguments and found 

themselves branded as second-rate Dutchmen. 

Thijm was certainly not the only Dutchman to become captivated by the rising intellectual 

fashion of medievalism. However, he went further than just publishing scholarly editions of 

medieval texts. He advocated the recognition of the historical continuity between the Middle 

Ages and the present along with the contribution of the Catholics to the entire history of the 

Dutch culture, the Golden Age included. The ideal of the acceptance of Catholicism in the Dutch 

cultural canon, which ought to follow the formal legal emancipation definitively confirmed by the 

liberal constitution of 1848, was in Thijm’s eyes metonymically symbolised by the literary and 

artistic circle called ‘Muyderkring’. In the Muyderslot castle of the poet P.C. Hooft – where also 

Catholics such as Joost van den Vondel and Maria Tesselschade Roemers were accepted – 

seventeenth-century Amsterdam distinguished itself for its ‘open’, tolerant and pluralistic spirit – 

one that Thijm wished to see reintroduced in the nineteenth-century Netherlands. Thijm’s ‘Great 

Netherlandish’ conviction became inseparably intertwined with his battle for the emancipation - 

and enculturation - of the Dutch Catholics. Including Flanders within the cultural borders of the 
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Netherlands implied that Catholicism would be recognised as an integral part of the Dutch 

cultural heritage and that Catholics could be seen as fully-fledged Dutch. 

The same mix of domestic and ‘Great Netherlandish’ elements can be found in David’s 

attitude. He perceived, within Belgium, but also within the Flemish Movement, growing frictions 

between Catholics and Liberals and was not prepared to stand aside for anti-Catholic views. The 

support of Thijm – who aside from publishing his own periodicals also enjoyed writing for 

Flemish magazines – proved particularly useful to David. Thijm – along with an increasing 

number of fellow Dutch Catholics, who from the 1840’s onwards, sought publicity as devout 

Catholics  – provided David with the confirmation that the Netherlands were no longer a 

Protestant Nation and that cooperation with the ‘Northern brothers’ was possible and desirable. 

Again, this argument was mainly meant for use within the own Flemish-Belgian framework. 

In the 1860’s, the aforementioned polarisation increased in the whole of Europe and did 

not remain without effect on the internal cultural relations in the Low Countries. First of all, the 

polarisation involved mounting contrasts between divergent ideological orientations. But even 

the own Catholic camp as such did not remain free of internal frictions. The Assemblées of the 

Belgian Catholics in Mechelen (1863, 1864 and 1867) – who were also attended by Catholics 

from the Netherlands and other countries – and particularly the Assemblée of 1867 heralded a 

significant loss of influence for the liberal Catholics. From then on, the tone was clearly set by 

conservative, ultramontanist forces who, in various European countries, cultivated integralist 

views on Catholicism and the organisation of Catholic life as such (under the tutelage of the pope 

and, at a national level, of the bishops). 

In Flanders, the described interaction between domestic and international Catholicism 

went hand in hand with a revival of localistic views founded on the idealisation of ‘small 

territories’ reflecting old medieval borders and their corresponding dialects and vernaculars. A 

flood of  provincial or ‘general-Flemish’ idioticons aimed at tempering the perceived influence of 

the North on the then appearing first volumes of the Woordenboek der Nederlandsche Taal  

(Dictionary of the Dutch Language) by the insertion of a substantial dose of Flemish vocabulary. 

The existence of one uniform language and culture for both the North and the South remained 

as a persistent source of disagreement. The West-Flemish priest-poet Guido Gezelle (1830-1899) 

developed strongly regionalistic conceptions and cherished – for instance, in his linguistic 

periodical Loquela (1881-1895) – the ideal of a so-called ‘Dietsch’ language, in which the 

contribution of the medieval ‘Middle Dutch’ and of various dialects and vernaculars to the 

common Dutch language had to be clearly recognisable. In other words, he longed for a koine 

that had to evolve organically over time, with the contribution of words from all Dietsch dialects. 

However, Gezelle never completely clarified how this ideal should be realised in practice. 

It is therefore no surprise that his programme quickly became the object of criticism, sporadically 

even with a tone of sarcasm. P. Paul Alberdingk Thijm (1829-1904), brother of Jozef Albert, and 

since 1870 professor of Dutch Literature in Leuven, advocated language standardisation. Modern 

linguistics and faster communication techniques like the telegraph made it necessary to introduce 

a standard language. A language, richly peppered with dialect and medieval vocabulary, would 

hardly be of use in favouring modern supraregional communication. 

Also in Gezelle’s own homeland, West-Flanders, the need soon arose to give his ideas a 

more concrete shape. In the 1870’s, the priests Adolf Duclos (1841-1925) and Leonard L. de Bo 

(1826-1885) founded the Gilde van Sint-Luitgaarde (Guild of Saint Lutgardis). This antiquarian 
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society operated only for a short period of time (1874-1875), but the purpose of its founders was 

clear from the beginning: they aimed at the preservation and affirmation of the historical and 

etymological supremacy of the West-Flemish vernacular within the Dutch language area. 

Holland’s hegemony should be replaced by a West-Flemish one. In increasing opposition to this 

so-called ‘particularistic’ movement, the student-poet Albrecht Rodenbach (1856-1880) revealed 

himself – in the wake of his masters Hugo Verriest (1840-1922), priest and former student of 

Gezelle, and Paul Alberdingk Thijm  – as a supporter of a ‘general-Flemish’ standard language. 

This language should include local peculiarities but at the same time have the strength to be seen 

as the Southern counterpart of the Northern Dutch and help bridge ideological differences in the 

name of the common Flemish linguistic conflict within the Belgian state. Rodenbach’s hope to 

gain more knowledge about ‘Holland’ –  as mentioned in the introduction of his drama Gudrun 

(posthumously published in 1882) – was nipped in the bud by the disease that took his life when 

he was just twenty three years of age. However, the creation of the Davidsfond (David 

Foundation), in Leuven in 1875 and the establishment of the Koninklijke Vlaamse Academie voor 

Taal en Letterkunde (Royal Flemish Academy for Language and Literature) in Ghent in 1886 along 

with their more or less official magazines – De Vlaamsche Wacht (The Flemish Guard, 1878-1886) 

and Het Belfort (The Belfry, 1886-1899) – had made clear that the views of Verriest and 

Rodenbach were gaining the upper hand. Moreover, the West-Flemish camp was marginalised at 

the moment of electing the members of the Academy, with the only exception of Gezelle. Even 

though the Davidsfonds adopted a clearly decentralised structure, branches were nonetheless 

purposedly opened on the whole of Flanders and (ultimately unexecuted) plans were announced 

to expand this network into the (Catholic parts of) the Netherlands. 

In those years, Dutch Catholics distinguished themselves by their increasing 

combativeness. In 1853, during the anti-Catholic riots of the so-called April Movement 

(following the announcement of the reinstatement of Roman Catholic dioceses in the 

Netherlands), J.A.A. Thijm had opted for a low-profile, appeasing attitude. Twenty years later, 

during the commemoration of the fall of the town of Den Brielle into the hands of the anti-

Spanish troops (1572), he could no longer see any merit in a similar strategy. Even his beloved 

Vondel – for whom Thijm had organised a ‘rehabilitation’ festival in 1867 to which he had 

invited the entire Amsterdam elite to celebrate the tercentenary of the birth of the poet - gained a 

growing anti-Liberal and anti-Protestant character. The ‘Great Netherlandish’ elements in 

Vondel’s biography became less prominent and more emphasis was put on Holland’s  – 

Amsterdam’s – influence on his works. This happened mainly under the influence of priests such 

as Jan Willem Brouwers (1831-1893) and Herman J.A.M. Schaepman (1844-1903), particularly - 

although not exclusively - in their periodicals De Wetenschappelijke Nederlander (The Scientific 

Dutchman, 1881-1890) and De Wachter/Onze Wachter (The Guardian/Our Guardian, 1871-1885). 

More in general, the whole literary production was interpreted within a strong pastoral and 

religious framework. Morals before aesthetics, clergy before laymen, religious upbringing before 

individual research. J.A.A. Thijm opposed these conceptions and partially chose, in a well known 

polemic with Schaepman and the physician-historian Willem J.F. Nuyens (1823-1894), the side of 

the Tachtigers, the innovators of the Dutch literature in the 1880’s, of whom Thijm’s own son 

Karel, better known as Lodewijk van Deyssel, was a prominent representative. Schaepman and 

Nuyens firmly rejected the young generation’s principles of l’art pour l’art and of creative 

autonomy of the artists. More open-minded and suffering a lack of support from within the 
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Church hierarchies, Thijm soon found himself largely isolated within his own Catholic camp, 

while still remaining unwilling to support a complete devaluation of the moral dimension of 

literature. 

The attitude of Schaepman cum suis is representative of broader developments occurring 

within Dutch Catholicism in the last quarter of the nineteenth century. The most remarkable is 

without any doubt the emerging Orangism. Even Vondel’s more Orange-flavoured production 

was used to move Dutch Catholics towards patriotism. This can largely be ascribed to Brouwer’s 

efforts. Schaepman, although a Vondel admirer himself, rather sang the praises of the reigning 

monarchs as protectors of all Dutch, including the Catholics, in the name of the centuries-old 

connection between the House of Orange and the Dutch people. Nuyens and Brouwers – the 

first in his books as well as in his articles in De Wachter/Onze Wachter, the second at several Dutch 

Congresses – mitigated from their side the negative image of the ‘Father of the Fatherland’ 

William of Orange recognising that the sixteenth-century Revolt against the Spanish king had not 

just been an unlawful revolt against the establishment, but had also manifested the emergence of 

a Dutch national spirit. Besides, Schaepman combined his celebration of the House of Orange 

with a political career which had the so-called School Struggle for the funding of religious 

schools, the founding of a Catholic party and the anti-liberal and anti-socialist co-operation with 

the so-called ‘vrais gueux’ of the (Orthodox Calvinist) Anti-Revolutionary Party of Abraham 

Kuyper as its highlights. Nationalisation and polarisation revealed without any doubt the 

advancement of the Catholic emancipation, but represented simultaneously the Dutch variant of 

general tendencies towards mass mobilisation that animated the entire European Catholicism. 

This mobilisation had two poles – Rome on a doctrinal level, and the different states for concrete 

political and social actions - and, albeit not uniform in its execution in the various countries, it left 

a more limited space for in-between-identities, at least as far as the ‘Great Netherlandish’ identity 

was concerned. By giving the emancipation of the Dutch Catholics in his own country a great 

boost, Schaepman at the same time emancipated them from the inferiority complex that lay at the 

heart of their above mentioned idealised image of the Southern Netherlands. 

However, Schaepman was by no means indifferent to his Southern (Flemish, and more in 

general Belgian) ‘neighbours’. His interest in this respect is not only demonstrated by his 

participation to the Dutch Congresses, but also emerges, among other things, from the energy he 

displayed in his controversies with the social-liberal economist and university professor Emile de 

Laveleye, from Liège, along with his close contacts with the Belpaire family from Antwerp and 

his involvement with Gothic Revival circles. His membership of the Gilde de Saint Thomas et Saint 

Luc (Guild of St. Thomas and St. Luke) needs to be mentioned here. This circle was founded in 

1863 in Maastricht by the baron and architect Jean Baptiste C.F. de Bethune (1821-1894) and the 

antiquarians Jules Helbig (1821-1906) and W.H. James Weale (1832-1917) to serve as a meeting 

place mainly for Dutch, Belgian and German (Rhenish) Catholic Gothic Revivalists. Schaepman’s 

vehement attacks on Laveleye – who happened to be just as anti-clerical himself – and his 

relationships with Catholic milieus in the South make clear that he was certainly looking for co-

operation, but primarily with partners that proved to be good Ultramontanes themselves. His 

attention for Belgium and Flanders arose from ultramontanist internationalism rather than purely 

from ‘Great Netherlandish’ sentiments. He mainly showed appreciation for people representing 

the incarnation of a pillarised, clerical and socially and politically committed Catholicism, for 

whom art and literature were part of a broader world view aimed at the re-Christianisation of 
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Europe in which there was no room for aesthetic autonomy or co-operation with dissenters, 

unless strictly necessary.  

The fate of the Guild of St. Thomas and St. Luke, which despite its cross-border 

potential, ultimately became a largely Belgian affair, is a clear example of the difficulty of clerical 

Ultramontanes to come to cross-border cooperation on a cultural level. Several discussions held 

in the early years of the Guild, especially those concerning the best denomination (Ecole 

néerlandaise or Ecole de Bruges) for the ‘Flemish Primitives’, and the list of destinations chosen for 

the yearly excursions – all chronicled in the Bulletins des séances of the Guild – clearly illustrate a 

narrowing of the horizon of the group. The increasing absence of a few prominent Gothic 

Revivalists, particularly Thijm and Cuypers, illustrated the failure to weld the Guild into a group 

that could contribute to the knowledge and prestige of the Gothic Revival in the Low Countries 

and help put the whole region on the map of the European Neo-Gothic movement, in the centre 

of the triangle England-France-Germany. The ideological approach of the Guild’s leader Bethune 

clashed with the technical orientation of Cuypers, resulting in divergent visions on the function 

of the Gothic Revival in modern society. In the wake of the ‘rationalist’ Gothic Revival promoted 

by the Frenchman E.E. Viollet-le-Duc, Cuypers and Thijm were on a quest for a nineteenth-

century style, a way to adapt Gothic Revival forms and theories to an aesthetic and structural 

orientation able to express the Zeitgeist and call a halt to the individualistic eclecticism of many 

contemporary architects. Bethune envisaged a more philological-doctrinal Gothic Revival, a 

rather faithful reproduction of Gothic Revival elements aimed at the promotion in modern times 

of the ideal of the alleged medieval harmony between religion and society. For Bethune, but also 

for Duclos and Schaepman, the Gothic Revival was a part of a larger integralist programme in 

which art sacrificed its autonomy on the altar of the re-Christianisation of society. 

The persistence of all these differences was determined by the emergence of a national 

(country-related) mindset. Bethune’s opposition to the plans for excursions to the Netherlands is 

proof. Analogously, the Dutch domestic controversy regarding Cuypers’ project for the 

Rijksmuseum (National Museum) in Amsterdam speaks volumes in this respect. In consultation 

with J.A.A. Thijm and government official Victor E.L. de Stuers (1843-1916), Cuypers developed 

a style that can best be described as a transitional style. Gothic Revival motifs were combined 

with (Dutch) Neo-Renaissance elements that should symbolise a blend of the highlights of Dutch 

architectural history: the ‘Catholic’ Middle Ages – ideally represented by the early sixteenth-

century red brick house of military leader Maarten van Rossum in the town of Zaltbommel – and 

the ‘Protestant’ Golden Age – symbolised by the stately canal houses of Amsterdam. The 

building was adorned both on the exterior and interior with countless references to great names 

and events from the history of the Netherlands, but not of Flanders – perhaps with the only 

exception of the brothers Van Eyck. The Southern Netherlands had to give way to a general 

(Northern-)Dutch iconography that, although suitable for a National Museum, was also a 

product of the evolution of Cuypers’ and Thijm’s world views. 

 

*** 

 

A conclusive end to the study in question is of course not possible. In the last decades of the 

nineteenth century, Catholic culture could make but little progress in cross-border co-operation 

in the Netherlands and Flanders, due to the double pressure of national-political and 



349 

 

international-ultramontanist gravitational forces. However, there is no question of a definitive 

separation. Dutch Catholics had for almost fifty years, for different reasons, uttered their 

admiration for the Southern Netherlands, for Belgium as a stronghold of Catholicism in the Low 

Countries, or for Flanders as the cradle of the Catholic Netherlands. Both Le Sage and Thijm 

could not do without their Southern ‘neighbours’, or at least the perception they had of them, in 

order to shape and defend their own cultural programme. The same goes mutatis mutandis for 

David, who needed cooperation with the Dutch Catholics to contradict the image of the 

Netherlands as a Protestant nation, negate integralist forces within the domestic Catholic Flemish 

Movement and revivify the sleeping Flemish cultural life. The attention that a Dutchman like 

Schaepman and Belgians such as Bethune and Belpaire paid to each other in the last quarter of 

the century, seems mainly motivated by their joint participation in the political and social fight for 

the Church. They recognised and appreciated each other as fellow believers, but only subsidiarily 

as fellow Dutchmen. ‘Great Netherlandish’ events as the Dutch Congresses became less 

productive due to increasing ideological differences, with the fight against Freemasonry and the 

attacks on the liberal-Protestant oriented historiography as Catholic highlights of this evolution. 

These tendencies led in the Netherlands and Flanders to an increasing process of 

selection that mainly resulted in a narrowing of the cross-border contacts and focus areas.  It 

became clear that diverging views about the re-Christianisation of society made the establishment 

of a single Catholic architecture for the Low Countries impossible. Equally, art historians began 

to distinguish between a Flemish and a Dutch Painting Schools, which had grown apart along the 

history and had therefore to be studied separately. More generally, these divergent views resulted 

from different attitudes towards the ‘outside world’ on the sides of both Belgian and Dutch 

Catholics. Dutch Catholics did not abandon their ‘constitutional ultramontanist’ rhetoric, 

convinced as they appeared to be that the liberal constitution of 1848 provided the best guarantee 

for a peaceful coexistence of the different religious denominations present within the fragmented 

Dutch society (and, therefore, for a successful deployment of Catholic social and political 

activities). Contrary to the Dutch, the majority of the Belgian Catholics ended up in more 

integralist waters, due to the strong social position of the Church in their own country and 

simultaneously as a consequence of the ‘solitary’ character – without allies from different religious 

backgrounds – of their fight against individualism and socialism. Due to the strong emphasis they 

put on the ideals of re-Christianisation of the Belgian state and society, Belgian Catholics at 

(limited) times even went so far as to question the very legitimacy of the ‘too liberal’ constitution 

of 1831. 

A similar evolution towards mutual exclusion could be noted in the field of 

historiography. In the 1850’s, Thijm had still appreciated the publication of works in which the 

whole history of the entirety of the Low Countries, even the centuries of divided existence of the 

Northern and Southern regions, was told in a balanced manner. However, after 1870 Nuyens 

could, despite his ‘Great Netherlandish’ ambitions, do nothing but limit his attention to Belgium 

for the periods of actual political unity, id est from the Middle Ages until the foundation of the 

Dutch Republic, and from 1815 to 1830. In this respect, Brouwers once remarked that the 

creation of autonomous historiographies concerning separate Belgian and Dutch ‘National 

Histories’ should come as no surprise. The ideal of a ‘Great Netherlandish’ culture had until then 

only resonated in poets’ words. Writers had to pick up the slack in order to create possibilities for 

a more intensive co-operation on other fronts in the future. For the time being, only a mutual 
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rapprochement and reciprocal attention in the field of language and literature, even though not 

always positive and sometimes quite limited, could have any chance of success. 

It is, therefore, not possible to speak of growing rapprochement and co-operation. There 

was, however, a selection process of the ‘sub-fields’ in which co-operation and advancement still 

appeared promising. Flemish-Dutch co-operation in the areas of linguistics and literature is still a 

reality nowadays, although one cannot speak of a complete amalgamation of both cultural spaces. 

The current co-operation represents, however, the heritage of the long nineteenth-century tug-of-

war about the internal ‘cultural borders’ of these geographical areas and the associated images of 

the Self and the Other. In this process, the Catholics had partly to elaborate on or express their 

own preoccupations, traditions and canons and followed therein their own specific (partially 

autonomous) trail within the larger frame of the Dutch culture. Around the turn of the century, 

they came to a definitive demarcation of the ‘cultural spaces’ in the Low Countries, whose 

centuries-old balance had been severely shaken in the turbulent years between the Napoleonic 

adventure and the Belgian independence in 1830. Herder-inspired views on nations as 

communities founded on linguistic homogeneity were maintained only in the domains of 

linguistics and literature. It was in these fields that possibilities still existed to express a specific 

Catholic voice ideally pertaining to the whole language area. Existing literature and current 

experience suggest that, in this respect, the twentieth century proved more productive than the 

previous hundred years. Further systematic research will however have to reveal how, to what 

extent and in which contexts this voice specifically resounded after 1900. 
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Riassunto 
Due Leoni, Una Croce 

Il ruolo dei circoli culturali cattolici nelle relazioni fiammingo-olandesi 

(1830-circa 1900) 

 
Quali erano i confini culturali – i confini geografici dello ‘spazio mentale’ – del cattolicesimo di 

lingua neerlandese tra il 1830 e la fine del XIX secolo? In quale misura i Paesi Bassi ricadevano 

all’interno dello ‘spazio mentale’ dei cattolici fiamminghi e, viceversa, in quale misura le Fiandre 

erano incluse dentro agli orizzonti culturali dei cattolici olandesi? O formulando altrimenti la 

questione: qual era la risposta dei cattolici ottocenteschi alla pressante domanda se i Paesi Bassi e 

le Fiandre condividano o meno una stessa lingua e una stessa cultura? Punto di partenza che ha 

condotto a questi propositi di ricerca è la constatazione, già messa in luce dalla esistente 

letteratura in materia, che le culture olandese e fiamminga andarono distinguendosi nel corso del 

XIX secolo sulla base di un processo di (ri)definizione dei rispettivi ‘confini culturali’. Scopo del 

presente lavoro è la disamina della posizione della cultura cattolica nel quadro più generale della 

cultura neerlandofona. Questo studio affronta la questione della ‘immagine’ reciproca del mondo 

culturale olandese e fiammingo, ma vuole in egual misura contribuire ad una migliore 

comprensione dei processi di emancipazione sociale e culturale della popolazione cattolica nei 

Paesi Bassi da un lato e del Movimento Fiammingo all’interno del quadro statuale belga dall’altro. 

 

*** 

 

La fine del Regno Unito dei Paesi Bassi sotto Guglielmo I d’Orange-Nassau nel 1830 fu un duro 

colpo per molti, ed ancor più per i cattolici olandesi. Ciò vale non solo per i cattolici fedeli al 

governo, che operavano nello spirito della katholische Aufklärung e di un ideale di ‘cristianesimo 

ecumenico’, ma anche e forse soprattutto per un convinto ultramontano quale Joachim G. le Sage 

ten Broek (1775-1847), il cosiddetto ‘primo emancipatore dei cattolici olandesi’. Fin dagli anni 

Venti dell’Ottocento il mensile De Godsdienstvriend (L’Amico della Religione, 1818-1867), curato da 

Le Sage, si era contraddistinto per la sua simpatia verso le idee e le posizioni dell’opposizione 

antigovernativa belga. Instancabile si mostrò Le Sage anche nel tentativo di spingere i cattolici 

olandesi ad unirsi all’ondata di petizioni al parlamento che nella fase più acuta della crisi (1828-

1830) furono raccolte e firmate nelle province meridionali. Ciò in nome di una esplicita fedeltà al 

re, che a dire di Le Sage doveva essere correttamente informato sullo stato del paese, cosa che i 

ministri evidentemente non erano in grado di fare. Le Sage era convinto della necessità di una 

collaborazione tra correligionari nel Nord e nel Sud del regno – che insieme costituivano la 

maggioranza della popolazione – e ciò in nome delle radici storiche cattoliche delle ‘Terre Basse’ 

(Nederlanden, vale a dire Belgio e Paesi Bassi insieme), radici che con l’avvento del protestantesimo 

e con la rivolta antispagnola del XVI secolo erano state conservate nella loro continuità proprio 

nei territori meridionali. L’indipendenza del Belgio nel 1830 obbligò Le Sage inevitabilmente a 

modificare il proprio atteggiamento, senza però arrivare a mutarlo in misura radicale. Dalle pagine 

del settimanale Catholijke Nederlandsche Stemmen (Voci Olandesi Cattoliche, 1835-1852) emerge tra 
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l’altro come Le Sage avesse sì ormai abbandonato ogni speranza di veder sogere un fronte 

cattolico unito nell’opinione pubblica delle ‘Terre Basse’ (non più unite), ma continuasse pur 

sempre a presentare il Belgio quale modello di libertà (religiosa) affrancata da qualsivoglia forma 

di intervento governativo. Si può pertanto concludere che il Belgio venne ad occupare un ‘posto 

d’onore’ nella visione del mondo di Le Sage, il quale anche dopo il 1830 continuò a considerare 

possibile ed auspicabile l’influenza positiva proveniente dal nuovo vicino meridionale. 

Nella visione di Le Sage il Belgio e i Paesi Bassi appartenevano alla stessa area culturale, in 

primis per ragioni religiose. Il dato linguistico non viene di certo del tutto ignorato da Le Sage, ma 

questo aspetto appare chiaramente subordinato all’elemento confessionale. Le Sage non 

predicava un avvicinamento tra Paesi Bassi e Fiandre in nome della lingua e della letteratura 

comuni, ma vedeva nella parlata fiamminga uno strumento che poteva facilitare il contatto dei 

cattolici olandesi con la vita religiosa delle Fiandre e che poteva servir loro da ispirazione per la 

propria emancipazione culturale e sociale. Che un tale fronte cattolico secondo l’auspicio di Le 

Sage non abbia in fin dei conti mai preso forma, ha in parte a che vedere con le stesse strategie 

discorsive di questo autore. Da un lato Le Sage auspicava infatti unità e collaborazione tra 

cattolici in nome della fede comune, ma dall’altro finiva per rimarcare la distanza esistente tra il 

Belgio cattolico e i Paesi Bassi, egemonizzati da un’élite protestante nonostante la consistente 

popolazione cattolica. Proprio gli argomenti che ai suoi occhi dovevano avvicinare racchiudevano 

in sé elementi che non potevano non contribuire all’ampliamento del solco già esistente tra Nord 

e Sud. 

In parte per influsso delle concezioni del sacerdote e teologo ultramontano francese R.F. 

de Lamennais, che aveva difeso il diritto dei popoli oppressi a ribellarsi, nel 1830 i belgi apparvero 

pronti a portare le loro azioni antigovernative fino alle estreme conseguenze. La sfiducia 

prevalente nelle province meridionali nei confronti dell’élite ‘olandese’ e del centralismo del 

governo di Gugliemo I portarono infine alla separazione e con essa alla fine dell’esperienza del 

Regno Unito dei Paesi Bassi (1815-1830). La diffidenza verso gli Orange ed in buona misura 

verso i Paesi Bassi in generale fece sentire ancora a lungo la propria influenza nel neonato stato 

belga intrecciandosi negli anni successivi al 1830 con un crescendo di retorica patriottica 

belgicista. 

Anche i primi fiamminghi a proclamarsi ‘amanti della lingua’ (taalminnaars) erano 

espressione di questa corrente belgicistica. Si capisce quindi come le loro prime attività culturali e 

letterarie si ponessero in problematico rapporto non solo nei confronti della Francia e della sua 

‘perniciosa’ cultura romantica, ma altresì nei confronti dei Paesi Bassi, gli ‘ultimi oppressori’ dei 

belgi secondo la retorica patriottica, e per di più paese dalla chiara cifra protestante. Soprattutto 

quest’ultimo punto apparve particolarmente problematico per i cattolici, più che per i liberali. Il 

clero aveva infatti da sempre mostrato attenzione per il volgo fiammingo (volkstaal), 

prevalentemente per ragioni pastorali. Ma l’allora nascente linguistica moderna forniva argomenti 

sufficienti a sostenere l’unità tra lingua fiamminga e lingua olandese e tra i rispettivi mondi 

letterari. Il sacerdote e professor Jan Baptist David (1801-1866) dell’università cattolica di 

Lovanio e il rettore dello stesso ateneo P.F.X. de Ram sottoscrivevano entrambi l’idea di una 

comune lingua e letteratura neerlandese, il che dimostra come una buona parte del cattolicesimo 

belga non opponesse obiezioni insormontabili alla collaborazione con il Nord, per quanto con 

una preferenza per i contatti con corrispondenti e aree geografiche cattolici. Si trattava di una 

corrente di pensiero i cui esponenti costituivano di prevalenza una propaggine culturale della 
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retorica moderata dell’unionismo politico dominante in Belgio nei primi anni successivi 

all’indipendenza. Sotto l’influsso dell’arcivescovo di Malines, E. Sterckx, e del vescovo di Liegi, C. 

van Bommel, gli esponenti di quegli ambienti culturali coltivavano idee cattolico-liberali, nel 

segno di Lamennais, e condividevano un’idea della Chiesa belga quale garante delle libertà 

costituzionali per l’intero popolo belga. Parallelamente alcuni fra essi si mostravano non ostili 

verso la possibilità di una collaborazione con i Paesi Bassi sul piano culturale. Non condividevano 

un certo sterotipo abbastanza diffuso che voleva i Paesi Bassi un paese esclusivamente 

protestante ed allacciarono inoltre contatti personali con esponenti del cattolicesimo olandese – si 

pensi, per esempio, ai contatti di David ad Amsterdam o alla collaborazione dello stesso David 

con il sacerdote limburghese H. Peters nell’ambito della redazione dei periodici De Middelaer (Il 

Mediatore, 1840-1843) e De School- en Letterbode (L’Annunciatore scolastico e letterario, 1844-

1845). 

Di fronte a sé questi cattolici ‘aperti’ trovarono tuttavia l’opposizione di un network di 

correligionari, concentrati in gran numero nelle parrocchie e nei seminari delle Fiandre 

occidentali, ma con un buon seguito anche nella provincia anversese e con il prezioso appoggio 

del vescovo di Bruges, il conservatore F.R. Boussen. Dalle pagine delle loro pubblicazioni, che 

apparvero e scomparvero tutte in breve tempo nei primi anni Quaranta del XIX secolo – Waeren 

Belg (Vero Belga), Belgisch Chronykje (Piccola Cronaca Belga), Den Vaderlandslievenden Belg (Il 

Patriota Belga), Den Tael- en Letterminnenden Protestant (Il Linguista e Letterato Protestante) -, 

emerge un’immagine differente dei vicini olandesi, in nome di una coincidenza perfetta tra 

confini politici, religiosi e culturali. Ogni forma o tentativo di avvicinamento alla Francia o ai 

Paesi Bassi era in quest’ottica da escludere fermamente. La collaborazione linguistica e culturale 

con la protestante ‘Olanda’ avrebbe comportato uno scollamento della cultura fiamminga dalle 

proprie radici cattoliche. Concezioni integralistische relativamente al futuro del Belgio, ispirate al 

tradizionalismo antiliberale del francese L.G.A. de Bonald, e una chiara avversione verso 

l’interpretazione cattolico-liberale della costituzione del 1831 risultavano in una visione della 

libertà religiosa quale garanzia non di imparzialità dello stato verso le confessioni religiose ma 

piuttosto di protezione da parte dello stato belga della libertà della Chiesa cattolica e quindi quale 

precondizione di rapporto privilegiato del primo con la seconda. Tali concezioni finivano in 

questo quadro per intrecciarsi con la ferma opposizione all’idea dell’esistenza di uno spazio 

culturale neerlandofono autonomo rispetto all’area ricompresa nei confini politici ed ecclesiastici 

belgi. Il riconoscimento di una tale duplicità avrebbe messo in pericolo sia l’indipendenza del 

Belgio – a causa della collaborazione con il nemico del 1830 – sia la cattolicità delle Fiandre – in 

ragione dell’avvicinamento alla protestante ‘Olanda’. Per questo gruppo di cattolici fiamminghi i 

Paesi Bassi ricadevano decisamente al di fuori dei confini culturali delle Fiandre. Paradossalmente 

una visione di questo tipo si rivelava, proprio come nel caso di Le Sage ten Broek, più religiosa 

che culturale, con la differenza che in prospettiva fiamminga un tale atteggiamento portava ad 

una esclusione di ogni possibilità di formazione di un fronte cattolico comune tra Paesi Bassi e 

Fiandre. Pomo della discordia divenne proprio la questione se olandese e fiammingo fossero in 

fondo una ed una sola lingua. I settori tradizionalisti più conservatori peroravano non 

sorprendentemente la causa dell’adozione di una ortografia fiamminga sufficientemente distinta 

da quella olandese in modo da ostacolare la lettura delle ‘pericolose’ pubblicazioni provenienti dal 

Nord. I loro avversari al contrario – che distinguevano lo stato politico dalla nazione culturale – 

sostenevano proprio la possibilità di una collaborazione culturale adducendo a sostegno della 
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propria posizione le dimensioni ridotte e la gioventù – e quindi la debolezza – della cultura 

fiamminga nel formare da sola una barriera efficace contro gli influssi culturali (e i rischi di 

annessione politica) provenienti dalla Francia. Interessante è che entrambi i campi di questa 

cosiddetta ‘guerra ortografica’ peroravano le rispettive posizioni in nome della difesa della 

specificità culturale belga – la presenza di un popolo fiammingo – quale precondizione per 

l’indipendenza del giovane stato. Questa prima ‘guerra’ nel quadro dell’incipiente Movimento 

Fiammingo possedeva pertanto un forte carattere belgicista; si trattava di fatto di uno scontro tra 

due diverse visioni del Belgio, con la specificità che questo scontro veniva condotto in 

‘fiammingo’ e non in francese, lingua dell’élite culturale belga per tutto l’Ottocento. 

Fu solamente a partire dagli anni Quaranta del XIX secolo e a seguito della sconfitta delle 

correnti anti-olandesi che cominciarono a delinearsi dolenze specificamente fiamminghe 

nell’ambito del più ampio contesto belga e che iniziarono a prendere forma progetti concreti di 

avvicinamento tra Nord e Sud in nome della lingua e della cultura comuni. Il primo di una lunga 

serie di Congressi Linguistici e Letterari Neerlandesi (Congressi Neerlandesi, nel prosieguo) 

rappresentò nel 1849 la prima espressione di sentimenti di comunanza pan-neerlandese (Groot-

Nederlands), che risentirono anche della normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Belgio e 

Paesi Bassi e la fissazione definitiva del confine tra i due paesi raggiunta con il trattato di pace del 

1839. Alla ‘scoperta’ delle Fiandre quale componente a pieno titolo della cultura neerlandese 

contribuirono in modo consistente anche gli intellettuali cattolici. Nei Paesi Bassi svolse in questo 

un ruolo centrale il giovane scrittore e critico Jozef Albert Alberdingk Thijm (1820-1889) – di 

seguito, Thijm - grazie al suo Volks-Almanak voor Nederlandsche katholieken (Almanacco popolare 

per i cattolici neerlandesi, 1852-1890) e al suo mensile Dietsche Warande (Giardino neerlandese, 

1855-1899). Dal lato fiammingo l’iniziativa per un avvicinamento con i Paesi Bassi provenne 

soprattutto da Lovanio, con il già citato David tra i protagonisti cattolici dei primi Congressi 

Neerlandesi. 

Pur nel quadro ‘ecumenico’ dei Congressi, Thijm e David non difettavano certo di spirito 

combattivo. Entrambi si trovarono ad affrontare oppositori altrettanto tenaci. Di fronte a Thijm 

si profilava l’‘autostereotipo’ dominante nei Paesi Bassi basato sulla triade Olanda-Orange-

protestantesimo. Una combinazione dietro la quale si celavano diversi aspetti. In primo luogo, la 

convinzione che i Paesi Bassi possedessero una storia ed una cultura proprie, che rendevano una 

collaborazione con le Fiandre tutt’altro che prioritaria. In secondo luogo, l’idea che le Fiandre 

avessero contribuito alla cultura neerlandese soltanto nel periodo compreso tra il Medioevo e la 

rivolta antispagnola che aveva portato alla separazione tra Nord (Province Unite) e Sud (Paesi 

Bassi spagnoli e poi austriaci). Fin a quel punto l’odierno Belgio aveva sì costituito il cuore 

pulsante della prosperità politica, economica e culturale dell’intera regione, ma con la fine 

dell’unità un’altra storia aveva finito per prendere il sopravvento, la storia del successo della 

‘liberazione’ dagli spagnoli e della gloria e della ricchezza del Secolo d’Oro olandese, 

un’esperienza che aveva finito ben presto per oscurare o quanto meno per superare il ricordo del 

grande sviluppo tardomedievale. In terzo luogo, la definizione della rivolta antispagnola quale 

storia di ‘liberazione’ dello spirito nazionale olandese dalla superstizione romana che proprio nel 

Medioevo aveva raggiunto il suo picco di influenza sulla vita culturale e sociale. In quest’ottica 

non era solamente il Medioevo ad essere ridotto a periodo buio della storia dei Paesi Bassi, ma 

anche le Fiandre finivano per essere considerate territorio cattolico e quindi ‘estraneo’. Sul piano 
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interno furono gli stessi cattolici olandesi a farne le spese finendo relegati al rango di ‘figli di un 

dio minore’ ovvero di ‘olandesi di serie B’. 

Thijm non era di certo l’unico olandese a farsi portavoce di un medievalismo alquanto 

diffuso in tutta la cultura romantica e cattolica, senza però limitarsi a curare riedizioni dotte di 

antichi testi medievali. Thijm si impegnò per il riconoscimento della continuità storica tra il 

Medioevo e il presente sottolineando il contributo dei cattolici all’intero sviluppo della cultura 

neerlandese, perfino nel Secolo d’Oro. L’ideale dell’accettazione della cultura cattolica in quella 

neerlandese, che doveva seguire alla completa emancipazione giuridica completata con la 

costituzione liberale del 1848, venne ben raffigurato agli occhi di Thijm dal cenacolo intellettuale 

del ‘Muyderkring’. Nel Muyderslot, il castello del poeta Pieter C. Hooft, e in tutta la Amsterdam del 

Seicento regnava uno spirito ‘aperto’, tollerante, plurale – simboleggiato dall’inclusione dei 

cattolici Joost van den Vondel e Maria Tesselschade Roemer -, uno spirito che Thijm desiderava 

propagare anche nei Paesi Bassi del proprio tempo. Il convincimento pan-neerlandese di Thijm 

venne indissolubilmente legato al suo impegno per l’emancipazione – e inculturazione – dei 

cattolici olandesi. L’inclusione delle Fiandre all’interno dei confini culturali dei Paesi Bassi 

significava infatti accettare il cattolicesimo quale parte integrante dell’eredità culturale anche dei 

Paesi Bassi ed accogliere di conserva i cattolici quali olandesi a pieno titolo. 

Un’analoga mescolanza di elementi interni e pan-neerlandesi sono rintracciabili anche in 

David. In ambito belga e sempre più anche all’interno del Movimento Fiammingo, il professore 

di Lovanio precepì una crescente contrapposizione tra liberali e cattolici di fronte alla quale scelse 

di difendere il proprio campo con fermezza. Thijm, che oltre a redigere periodici propri pubblicò 

attivamente anche in diversi giornali fiamminghi, si rivelò particolarmente prezioso per David. 

Thijm infatti, insieme al crescente numero di cattolici olandesi che a partire dagli anni Quaranta 

presero ad intervenire nel dibattito pubblico senza fare mistero dei propri convincimenti religiosi, 

rappresentava la conferma del fatto che i Paesi Bassi non erano più un paese protestante e che la 

collaborazione con i ‘fratelli settentrionali’ era pertanto possibile ed auspicabile. Un aspetto che, 

come detto sopra, assumeva rilevanza soprattutto nel quadro dei dibattiti prettamente belgo-

fiamminghi. 

La succitata polarizzazione cattolici-liberali prese in tutta Europa ad aumentare 

sensibilimente dopo il 1860 secondo una traiettoria che non mancò di far sentire i propri effetti 

anche nel quadro delle relazioni culturali all’interno dell’area linguistica neerlandese. Si trattava in 

primis di una polarizzazione che contrapponeva tra loro gli esponenti di correnti ideologiche 

divergenti. Ma il campo cattolico non rimase completamente scevro da contrasti interni. Le 

Assemblées dei cattolici belgi tenutesi a Malines (1863, 1864, 1867) – a cui assisterono anche 

cattolici provenienti dai Paesi Bassi e da altri paesi – ed in particolare quella del 1867 segnarono 

una robusta perdita di influenza da parte dei cattolici liberali. A predominare furono le forze 

ultramontane conservatrici fautrici di una visione integralistica del cattolicesimo e 

dell’organizzazione e mobilitazione dei fedeli sotto l’egida romana e, nei singoli paesi, episcopale. 

Nelle Fiandre la menzionata combinazione di linee di sviluppo del cattolicesimo a livello 

interno ed internazionale si combinarono con un risveglio di concezioni localistiche incentrate su 

una celebrazione delle piccole patrie secondo confini risalenti al Medioevo oltre che dei relativi 

dialetti e parlate regionali. I dibattiti interni al Movimento Fiammingo passarono da ortografici a 

prevalentemente lessicografici e produssero un’ondata di dizionari regionali – a carattere 

panfiammingo oppure più specificamente provinciale – allo scopo di moderare il carattere 
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presuntamente ‘olandese’ dei primi volumi, in corso di apparizione, del Woordenboek der 

Nederlandsche Taal (Dizionario della Lingua Neerlandese) mediante l’inserimento di una 

consistente dose di termini fiamminghi. È sotto questa nuova forma che la questione 

dell’esistenza o meno di una lingua e cultura uniforme per il Nord e il Sud continuò ad agitare gli 

animi. Dalle Fiandre occidentali il sacerdote-poeta Guido Gezelle (1830-1899) diede forma a 

concezioni fortemente regionalistiche inserite comunque – tra gli altri, nel suo periodico a 

tematica linguistica Loquela (1881-1895) – in un ideale di idioma pan-neerlandese (il Dietsch) che 

prevedeva che il contributo dei diversi dialetti e parlate regionali alla formazione di una lingua 

neerlandese, comune per tutta l’area linguistica, dovesse trasparire chiaramente anche nella lingua 

scritta. Gezelle auspicava, in altre parole, l’avvento di una koinè che si sarebbe venuta a formare 

gradatamente grazie al contributo equilibrato di termini provenienti da tutti i dialetti neerlandesi. 

Gezelle tuttavia non chiarì mai in dettaglio come tale ideale dovesse concretamente 

prendere forma e funzionare nella pratica. Il suo programma divenne pertanto in breve tempo 

oggetto di discussione e critica, sporadicamente anche con toni sarcastici. P. Paul Alberdingk 

Thijm (1827-1904), fratello di Jozef Albert e a partire dal 1870 professore di letteratura 

neerlandese all’università di Lovanio, era un convinto sostenitore dell’uniformità linguistica. La 

linguistica moderna di stampo scientifico e i nuovi celeri mezzi di comunicazione rendevano 

necessaria l’introduzione di una lingua standard. L’elevazione a rango di lingua standard di una 

lingua abbondantemente infarcita di un lessico regionale e medievalizzante non avrebbe portato 

nessun beneficio nel favorire una moderna comunicazione sovraregionale – per esempio, 

attraverso il telegrafo. 

Anche nella patria di Gezelle, le Fiandre occidentali, si prese ben presto a sentire 

l’esigenza di rendere più concrete le idee del sacerdote-poeta. I sacerdoti Adolf Duclos (1841-

1925) e Leonard L. de Bo (1826-1885) diedero vita negli anni Settanta alla Gilde van Sint-Luitgaarde 

(Gilda di Santa Lutgarda). Nonostante l’esistenza assai breve di questa gilda, di fatto attiva solo 

tra il 1874 e il 1875, l’obiettivo dei fondatori era chiaro fin dagli inizi: difendere la supremazia 

storica ed etimologica del fiammingo occidentale all’interno dell’area linguistica neerlandese. 

Detto altrimenti, la presunta egemonia ‘olandese’ doveva essere abbandonata a favore di 

un’egemonia fiammingo-occidentale. In opposizione a queste concezioni cosiddette 

‘particolaristiche’ si fece avanti lo studente-poeta Albrecht Rodenbach (1856-1880) che, sulla scia 

dei suoi maestri Hugo Verriest (1840-1922), sacerdote e a sua volta allievo di Gezelle, e Paul 

Alberdingk Thijm, si mostrò fautore della creazione di un ‘fiammingo generale’ (o, se si 

preferisce, panfiammingo) che inglobasse alcune specificità locali e allo stesso tempo fosse 

sufficientemente forte da servire da contrappunto alla supremazia dell’‘olandese’ dei Paesi Bassi. 

Il tutto in nome della comune lotta linguistica del Movimento Fiammingo, trasversale alle diverse 

appartenenze ideologiche. La speranza di Rodenbach di accrescere la propria conoscenza 

dell’‘Olanda’, espressa nell’introduzione al suo dramma teatrale Gudrun (1882, postumo), venne 

soffocata sul nascere dalla malattia che lo stroncò a soli ventitré anni. Ma la fondazione del 

Davidsfonds a Lovanio (1875) e della Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde (Regia 

Accademia Fiamminga per la Lingua e la Letteratura a Gand, 1886) e i loro organi più o meno 

ufficiali – De Vlaamsche Wacht (La Guardia Fiamminga, 1878-1886) e Het Belfort (La Torre Civica, 

1886-1899) – avevano mostrato chiaramente che la posizione di Verriest e Rodenbach si avviava 

ormai a prevalere. Analogamente, le Fiandre occidentali e lo stesso Gezelle risultarono alquanto 

marginalizzati al momento di eleggere i membri della neonata Accademia con Gezelle quale sola 
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eccezione. Il Davidsfonds dal canto suo venne dotato di una struttura fortemente decentrale, ma 

sezioni vennero in breve aperte in tutte le Fiandre e vennero perfino avanzati piani (poi non 

realizzati) per un ampliamento di questo network di gruppi locali anche ai Paesi Bassi (cattolici). 

Negli stessi anni i cattolici olandesi presero a rifuggire sempre meno spesso il confronto 

aperto. Durante i moti anticattolici del 1853 (ricostituzione delle diocesi nei Paesi Bassi) J.A.A. 

Thijm si era ancora contraddistinto per il suo basso profilo e per il suo atteggiamento conciliante. 

Vent’anni dopo – in occasione dell’anniversario della presa della cittadina di Den Brielle da parte 

dei rivoltosi antispagnoli nel 1572 – decise risolutamente per un’altra strategia. Persino l’immagine 

del suo amato Vondel, che Thijm durante le celebrazioni per il trecentesimo anniversario della 

nascita (1867) aveva fatto ‘riabilitare’ invitando tutta l’élite di Amsterdam a rendere omaggio al 

poeta, cominciò ad assumere tratti sempre più antiliberali ed antiprotestanti. Minore rilievo venne 

anche attribuito agli elementi pan-neerlandesi della biografia di Vondel mentre una crescente 

attenzione venne rivolta all’ispirazione olandese – di Amsterdam – della sua opera letteraria. Ciò 

avvenne in modo particolare ad opera di sacerdoti engagés quali Jan Willem Brouwers (1831-1893) 

e Herman J.A.M. Schaepman (1844-1903), e ciò in particolare, ma non soltanto, nei loro rispettivi 

periodici De Wetenschappelijke Nederlander (L’Olandese Scientifico, 1881-1890) e De Wachter/Onze 

Wachter (La Guardia/La Nostra Guardia, 1871-1885). Più in generale fu tutta la letteratura ad 

essere interpretata in chiave fortemente pastorale e cattolica. La morale al di sopra dell’estetica. Il 

clero al di sopra dei fedeli. L’educazione di stampo religioso al di sopra della ricerca individuale. 

J.A.A. Thijm si oppose a tali tendenze e nel corso di una nota polemica con Schaepman e il 

medico-storico Willem J.F. Nuyens (1823-1894) scelse di schierarsi al fianco dei rinnovatori, i 

poeti ottantisti (Tachtigers), tra i quali anche il proprio figlio Karel, meglio noto con lo pseudonimo 

di Lodewijk van Deyssel. Thijm non ne sottoscriveva di certo tutto il programma fortemente 

estetizzante, ma riteneva comunque che morale ed estetica dovessero porsi sullo stesso piano. 

Schaepman e Nuyens rigettatorno ogni concezione legata al principio dell’arte per l’arte e 

dell’autonomia dell’artista, su cui si fondava la produzione artistica e letteraria della nuova 

generazione. Thijm, con il suo spirito più aperto e senza un sostegno tra le gerarchie 

ecclesiastiche, si ritrovò ben presto isolato tra i suoi stessi correligionari. 

La posizione di Schaepman cum suis è peraltro rappresentativa di un’evoluzione più ampia 

attraversata dal cattolicesimo olandese nel corso dell’ultimo quarto del XIX secolo. L’espressione 

più sorprendente in questo quadro è l’orangismo. Anche di Vondel venne recuperata ad un certo 

momento proprio la produzione più celebrativa della casata d’Orange allo scopo di animare il 

patriottismo dei cattolici olandesi. Di grande importanza a questo proposito fu soprattutto 

Brouwers. Schaepman (per quanto egli stesso ammiratore di Vondel) si cimentò invece 

direttamente nella celebrazione dei sovrani regnanti quali protettori di tutti gli olandesi - e quindi 

anche dei cattolici - e della secolare unione tra gli Orange e il popolo olandese. Nuyens e 

Brouwers – il primo sia nei propri lavori storici sia negli articoli apparsi su De Wachter/Onze 

Wachter, il secondo ai Congressi Neerlandesi – contribuirono dal canto loro a sfumare alquanto 

l’immagine negativa del ‘padre della patria’ Guglielmo d’Orange riconoscendo che la rivolta 

contro il re di Spagna nel Cinquecento aveva rappresentato non solo un’inaccettabile rivoluzione 

contro il potere costituito ma anche lo sboccio di uno spirito nazionale olandese. Schaepman 

combinò inoltre questa retorica orangista con una carriera politica di cui divennero punti salienti 

la lotta per il finanziamento delle scuole confessionali, la fondazione di un partito cattolico e la 

collaborazione in ottica antiliberale ed antisocialista con gli antirivoluzionari calvinisti di Abraham 
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Kuyper. Questi processi di nazionalizzazione e politicizzazione costituivano indubbiamente un 

segno dell’ulteriore avanzamento dell’emancipazione dei cattolici olandesi, ma erano anche una 

manifestazione all’interno dei Paesi Bassi di più generali tendenze mobilizzatrici che animarono 

tutto il cattolicesimo europeo nel corso dei decenni finali dell’Ottocento. Tale mobilizzazione si 

sviluppò attorno a due poli – Roma a livello dottrinale e i diversi contesti statuali-nazionali per 

ciò che riguarda lo specifico impegno politico e sociale – e, benché non sviluppatasi 

uniformemente nei diversi paesi, lasciò ben poco spazio per eventuali identità intermedie, almeno 

per quanto riguarda quella pan-neerlandese. Schaepman impresse un forte impulso 

all’emancipazione dei cattolici nei Paesi Bassi e così facendo contribuì nel contempo ad 

emanciparli da un certo qual complesso di inferiorità di cui si alimentava l’immagine ideale del 

Belgio e delle Fiandre come sopra delineata. 

Ma neppure si può affermare che Schaepman si sia mostrato totalmente indifferente ai 

destini dei fiamminghi e dei belgi in generale. Ciò riceve conferma non soltanto dalla sua 

partecipazione a numerosi Congressi Neerlandesi, ma anche dall’energia profusa nelle polemiche 

pubbliche contro l’economista liegese Emile de Laveleye, professore universitario di 

orientamento liberal-socialista, così come nell’intensificazione dei propri contatti con la famiglia 

Belpaire di Anversa e nella partecipazione alle attività di vari circoli neogotici. Tra le altre cose, 

Schaepman fu anche membro della Gilde de Saint Thomas et Saint Luc (Gilda di San Tommaso e 

San Luca), un circolo intellettuale fondato nel 1863 a Maastricht dal barone e architetto Jean 

Baptiste C.F. de Bethune (1821-1894) e dagli storici dell’arte Jules Helbig (1821-1906) e W.H. 

James Weale (1832-1917) quale punto di incontro per architetti e studiosi cattolici interessati 

all’arte medievale e al gotico, in particolare provenienti dai Paesi Bassi, dal Belgio e dalla 

Germania renana. Proprio i toni veementi rivolti all’indirizzo di Laveleye (a sua volta accesamente 

anticlericale) e i rapporti con alcuni gruppi cattolici belgi mettono in chiaro come Schaepman non 

fosse contrario ad una collaborazione con il Sud, purché questa avesse luogo tra buoni 

ultramontani. Era quindi l’internazionalismo ultramontano a rappresentare un motore 

fondamentale per l’interesse di Schaepman per il Belgio (e le Fiandre) piuttosto che esclusivi 

sentimenti pan-neerlandesi. Il suo apprezzamento andava soprattutto agli esponenti di un 

cattolicesimo militante, clericale e attivo sul piano politico-sociale per cui arte e letteratura 

costituissero parte integrante di un progetto di ricristianizzazione dell’Europa che non lasciava 

spazio per forme di autonomia estetica e (tranne laddove resa necessaria da ragioni tattiche) 

collaborazione con non-cattolici. 

Un chiaro esempio della difficoltà per gli ultramontani clericali di giungere ad una 

collaborazione culturale transfrontaliera è rappresentato dall’evoluzione della stessa Gilda di San 

Tommaso e San Luca, la quale nonostante l’evidente potenziale transfrontaliero degli inizi si 

trasformò nel corso del tempo in un cenacolo prevalentemente belga. Il restringimento degli 

orizzonti in primo luogo geografici del gruppo emerge chiaramente sulla base di una serie di 

questioni discusse nei primi anni di esistenza della Gilda, soprattutto quella relativa alla corretta 

denominazione per i Primitivi Fiamminghi – Ecole néerlandaise oppure Ecole de Bruges -, così come 

sulla base della lista delle destinazioni scelte per le escursioni annuali – tutte reperibili nei Bulletins 

des séances della Gilda. Che l’ambizione della Gilda di trasformarsi in un gruppo in grado di 

contribuire alla fama e allo studio del neogotico in tutte le ‘Terre Basse’, al centro del triangolo 

del neogotico europeo Inghilterra-Francia-Germania, sia alla lunga sostanzialmente fallita emerge 

anche dalla constatazione di una crescente assenza alle escursioni da parte di diversi olandesi, in 
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particolare J.A. Alberdingk Thijm e Pierre J.H. Cuypers (1827-1921). L’orientamento ideologico 

di cui dette prova il leader della Gilda, il barone De Bethune, mal si conciliava con l’approccio più 

tecnico di Cuypers. I due uomini possedevano in particolare visioni parzialmente divergenti in 

ordine alla funzione del neogotico nella società moderna, una visione che nel caso di Cuypers era 

stata inspirata direttamente da Thijm. Cuypers e Thijm aspiravano infatti, sulla scorta delle 

concezioni del neogotico razionalista del francese E.E. Viollet-le-Duc, alla creazione di uno stile 

propriamente ottocentesco, nel quale le forme e le teorie neogotiche si applicassero a scelte 

estetiche e strutturali che fossero espressione dello Zeitgeist del secolo e ponessero fine 

all’ecletticismo individualista di numerosi architetti contemporanei. Bethune auspicava dal canto 

suo un neogotico prevalentemente filologico-dottrinale, una riproduzione piuttosto fedele di 

elementi neogotici allo scopo di riportare il mondo moderno alla presunta armonia tra fede e 

società che animava il Medioevo. Per Bethune – ed in questo potevano riconoscersi anche un 

Duclos ed uno Schaepman – il neogotico era parte di un più ampio programma integralista che 

prevedeva il sacrificio dell’autonomia artistica sull’altare dell’ideale di ricristianizzazione della 

società. 

In tutte queste divergenze è possibile ravvisare un’influenza di formae mentis statual-

nazionali. La resistenza di Bethune alle proposte di escursione in città olandesi è un chiaro 

esempio in questa direzione. Come pure la controversia tutta olandese intorno al progetto di 

Cuypers per il Rijksmuseum di Amsterdam. L’architetto, in accordo con J.A.A. Thijm e il dirigente 

ministeriale Victor E.L. de Stuers (1843-1916), eseguì un edificio in uno stile definibile come stile 

di transizione. Motivi neogotici vi risultarono combinati con citazioni neorinascimentali – vale a 

dire, riprese dall’architettua del Secolo d’Oro – che costituiscono pertanto una fusione di elementi 

provenienti da quelli che Cuypers considerava i punti salienti della storia architettonica olandese: 

il Medioevo ‘cattolico’ – simboleggiato idealmente dall’abitazione in mattone del condottiero 

Maarten van Rossum nella località di Zaltbommel – e il Secolo d’Oro ‘protestante’ – identificato 

con i robusti edifici signorili posti lungo i canali di Amsterdam. Nell’edificio, all’interno come 

all’esterno, vennero inseriti innumerevoli riferimenti ai grossi nomi ed eventi della storia dei Paesi 

Bassi – ma non delle Fiandre, tolti i fratelli Van Eyck e poco altro. Le Fiandre furono per così 

dire oscurate a favore di un’iconografia fortemente olandese che non era soltanto inevitabile per 

un prestigioso progetto come quello di un museo regio ma era egualmente il risultato 

dell’evoluzione intellettuale di Cuypers e Thijm. 

 

*** 

 

Per il presente studio risulta ovviamente impossibile tracciare una conclusione definitiva. La 

cultura cattolica nei Paesi Bassi e nelle Fiandre nei decenni finali del XIX secolo, stretta com’era 

tra la dimensione nazional-politica e quella internazional-ultramontana, si mostrò incapace di dar 

vita ad una collaborazione transfrontaliera. Ma parlare per questo di una separazione definitiva 

sarebbe egualmente eccessivo. Per quasi mezzo secolo i cattolici olandesi avevano 

ripetutatemente espresso per ragioni varie e variabili la propria ammirazione nei confronti del 

Belgio, quale bastione cattolico nelle ‘Terre Basse’, o per le Fiandre quale baluardo cattolico in 

area neerlandofona. Sia Le Sage sia Thijm non potevano per così dire fare a meno dei vicini 

meridionali (o quanto meno della loro immagine dei vicini meridionali) al momento di dare forma 

concreta e di difendere il proprio programma di cattolicesimo olandese. Mutatis mutandis anche 
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David considerava l’avvicinamento ai cattolici olandesi essenziale nel quadro del tentativo di 

smorzare l’immagine dei Paesi Bassi quale paese protestante, sbarrare la strada alle correnti 

integraliste interne al Movimento Fiammingo cattolico e rifondere vita nella assopita cultura 

fiamminga. L’attenzione reciproca che mostrarono verso la fine dell’Ottocento uno Schaepman 

così come figure quali Bethune e Belpaire appare motivata soprattutto dalla comune battaglia 

politica e sociale per la difesa della Chiesa. Si riconoscevano prima di tutto come correligionari 

uniti dalla lotta comune e soltanto subordinatamente come neerlandesi. Anche le occasioni più 

pan-neerlandesi come i Congressi Neerlandesi risentirono verso la fine del secolo delle crescenti 

divergenze ideologiche nelle quali i cattolici seppero distinguersi per i loro attacchi alla 

massoneria e alla storiografia di stampo liberal-protestante. 

Queste tendenze condussero nei Paesi Bassi e nelle Fiandre ad un processo di crescente 

selezione, che risultò di fatto in una diminuzione dei contatti reciproci e dei settori culturali nei 

quali tali contatti apparivano ancora possibili. È per esempio in ragione di vedute divergenti 

relativamente alle strategie di ricristianizzazione della società che risultò con il passare del tempo 

impossibile giungere alla formulazione di una visione, comune per tutta la regione, 

sull’architettura neogotica. Anche nel caso della pittura emerse ben presto una chiara distinzione 

tra Scuola Fiamminga e Scuola Olandese, venute a separarsi nel corso dei secoli e da esaminare 

pertanto autonomamente. Si trattava di distinzioni settoriali che derivavano in buona misura 

anche da atteggiamenti differenti nei confronti del ‘mondo esterno’ da parte del cattolicesimo 

belga piuttosto che olandese. I cattolici olandesi non abbandonarono la retorica 

dell’‘ultramontanismo costituzionale’, convinti com’erano che la costituzione liberale del 1848 

costituisse la migliore garanzia per una pacifica convinvenza delle diverse confessioni religiose 

presenti nella pluralistica società olandese (e quindi per un proficuo sviluppo delle attività sociali e 

e politiche dei cattolici). La maggioranza dei cattolici belgi, al contrario, raggiunse approdi più 

integralistici in ragione della solida posizione sociale occupata dalla Chiesa in Belgio e allo stesso 

tempo del carattere per così dire ‘solitario’ – senza ‘alleati’ provenienti da altre confessioni – della 

loro battaglia contro l’individualismo e il socialismo. Focalizzando la propria attenzione su 

progetti di ricristianizzazione dello stato e della società belgi, i cattolici nel Sud cedettero persino, 

in casi limitati, alla tentazione di mettere in dubbio la legittimità della costituzione del 1831 in 

quanto ‘troppo liberale’.  

Un crescente allontanamento è da constatarsi anche nella ricerca storica. Negli anni 

Cinquanta Thijm aveva ancora potuto rallegrarsi alla lettura di libri di storia nei quali si affrontava 

in modo equilibrato il passato di tutta la regione, ivi compresi i secoli successivi alla separazione 

dei territori settentrionali e quelli meridionali. Dopo il 1870, invece, Nuyens, nonostante le sue 

ambizioni pan-neerlandesi, finì per limitare la propria attenzione per il Belgio ai soli periodi di 

unità politica della regione, dal Medioevo alla nascita della Repubblica delle Province Unite e dal 

1815 al 1830. In quest’ottica Brouwers ebbe modo di constatare eloquentemente il sorgere di due 

tradizioni autonome di ‘Storia Patria’, una belga ed una olandese. A suo dire l’idea di unità 

neerlandese veniva ormai tenuta in vita solamente dai poeti. Ai letterati quindi il compito di 

riprendere il filo del discorso per poter eventualmente arrivare in futuro ad una più intensa 

collaborazione anche su altri fronti. Le chances di avvicinamento e di una (per quanto limitata) 

attenzione reciproca tra cultura olandese e fiamminga apparvero concrete soltanto sul piano 

linguistico e letterario. 
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Impossibile quindi parlare di crescente avvicinamento e collaborazione. Piuttosto si 

assisté ad un processo di selezione di quei ‘subcampi’ nei quali un tale avvicinamento appariva 

possibile. La collaborazione linguistica e letteraria tra Paesi Bassi e Fiandre è a tutt’oggi un fatto 

assodato, benché anche in questi casi non sia possibile parlare di una unità completa e profonda. 

Si tratta, tuttavia, di una collaborazione che rappresenta l’eredità di un lungo processo di 

definizione e ridefinizione dei reciproci ‘confini culturali’ e delle reciproche immagini (di Sé e 

dell’Altro) che ha attraversato quest’area geografica per tutto l’Ottocento. Nel contribuire a 

questa evoluzione i cattolici vi inserirono o diedero forma ad interessi, tradizioni e punti di 

riferimento propri e seguirono pertanto un percorso specifico parzialmente autonomo nel più 

ampio quadro della cultura neerlandese. Fu con la fine del secolo che anche i cattolici ebbero 

modo di raggiungere una ricomposizione definitiva delle ‘aree culturali’ delle ‘Terre Basse’, dopo 

la turbulenta fine di un equilibrio secolare giunto a termine con l’esperienza napoleonica e 

l’indipendenza del Belgio nel 1830. Fu soltanto sul piano linguistico e letterario che le concezioni 

herderiane di comunità nazionale fondata su una lingua comune riuscirono a tenere testa alla 

tendenza al patriottismo statuale. Proprio sul piano linguistico e letterario si mantenne la 

possibilità di far risuonare una specifica voce cattolica che potesse idealmente parlare all’intera 

area linguistica. La letteratura esistente e l’esperienza attuale lasciano intendere che il Novecento 

si è rivelato a questo riguardo più produttivo del secolo precedente. Al ricercatore che vorrà 

occuparsene in futuro il compito di indagare con la dovuta sistematicità come, in quale misura ed 

in quali contesti questa voce è specificamente risuonata dopo il 1900. 

 


