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Sloth and indolence. The eighteenth century in the Netherlands as seen by 
nineteenth-century authors

In the first part of the nineteenth century an almost entirely negative view of the 
previous century established itself in the Netherlands. The eighteenth century 
had been a period of political decline, in which the Dutch Republic lost most of 
its former power and international prestige. This decline was generally ascribed 
to the effects of luxury, such as a lack of initiative, imitation of foreign models 
and moral corruption. In this essay, the tenacity of this view of the eighteenth 
century in Dutch historiography and literary history is traced until the first part 
of the twentieth century. The standard of judgement remained the Dutch Golden 
Age in the seventeenth century, as can be clearly seen in the writings of Conrad 
Busken Huet, whose comments on a number of eighteenth-century novels are 
discussed in some detail. The renewed national confidence of the later nineteenth 
century did not lead to a change of opinion. Even the revolutionary movement 
of the 1780s was by then often ridiculed as an exercise in futility. A historian like 
Johan Huizinga at some points expressed his doubts about the prevailing views, 
but the foundations of a complete historical revaluation were laid only during 
the 1950s.

In de Nederlandse publieke opinie van de negentiende eeuw stond het voor-
gaande tijdvak weinig gunstig aangeschreven. De achttiende eeuw gold als 
een periode van neergang, waarin de economische bloei van de Republiek in 
snel tempo afnam, waarin de gebreken van het ingewikkelde bestuurssysteem 
steeds duidelijker aan het licht kwamen, en waarin het land een speelbal was 
geworden van buitenlandse belangen. Een voorlopig dieptepunt werd bereikt 
met de nederlaag tegen Engeland, het machteloze misbaar van de patriotten 
en ten slotte de Pruisische bezetting in de jaren 1780. Daarop volgden, erger 
nog, de lange jaren van Franse overheersing, waarin de zelfstandigheid van de 
Nederlandse staat uiteindelijk volledig verloren ging. Voor iedere nationaal 
denkende Nederlander (en wie dacht destijds niet zo?) was er weinig reden om 
met trots op de achttiende eeuw terug te kijken.

De achttiende eeuw gold echter niet alleen in politiek opzicht als een periode 
van zwakte. Zij kenmerkte zich ook door moreel verval. In de ogen van het 
negentiende-eeuwse publiek was dit een minstens zo ernstig tekort. Het één 
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volgde misschien zelfs uit het ander. De politieke problemen van de achttiende 
eeuw werden vaak met een geleidelijke verslapping van de nationale wilskracht 
in verband gebracht, en deze werd weer toegeschreven aan de invloed van de 
Franse omgangsvormen. De allereerste lezing die Johan Huizinga als pasbe-
noemd hoogleraar in Groningen in januari 1906 bijdroeg aan het plaatselijke 
historisch genootschap, had de titel ‘Over de verbastering der Nederlandsche 
beschaving en het bederf der zeden in de eerste helft der 18de eeuw’.1 Dit waren 
de termen waarin toen al bijna een eeuw lang over het tijdperk werd geschre-
ven. Preutsheid, vaderlandse trots en burgerlijke rechtschapenheid gingen in 
het algemene misprijzen eendrachtig samen. Voor het negentiende-eeuwse 
zelfbesef was de achttiende eeuw in alle opzichten, in de politiek zo goed als in 
de kunst, het denken en de omgangsvormen, een tijd van corruptie.

Nationale verheffing (1830-1870)

Er is vaak opgemerkt dat er in het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I 
nog veel van de achttiende eeuw voortleefde. Willem I trad met zijn beleid 
onmiskenbaar in het voetspoor van de verlichte despotie van een heerser als 
Jozef II. In de zuidelijke provincies viel dit misschien nog meer op dan in het 
noorden. De generatie van de jaren 1830 kwam tegen deze traditie in verzet, 
in Nederland zo goed als in België. Conservatieven en liberalen waren het in 
hun verwerping van het voorgaande tijdperk volstrekt met elkaar eens. Hun 
oppositie intensiveerde de al zo lang bestaande negatieve voorstellingen.2 Voor 
de anti-revolutionairen was de achttiende eeuw de tijd van het verderfelijke ra-
tionalisme, dat ten slotte op de verschrikkingen van de Terreur was uitgelopen. 
Voor de liberalen was de achttiende eeuw niet alleen een eeuw van nationale 
zwakte, maar ook een tijd van onvrijheid en ongelijkheid. 

Nederland heeft zich in de decennia tussen 1830 en 1870 als natie opnieuw 
moeten uitvinden. Het deed dit aanvankelijk vol nostalgie naar de zeventiende 
eeuw, later met meer vertrouwen in de eigen tijd en in de vooruitgang, maar 
nooit naar het voorbeeld van de achttiende eeuw. Voor een nationaal program-

1  Groninger Archieven, Archief Historisch Genootschap te Groningen, Notulenboek 1896-1906, 
vergadering 13 januari 1906. Huizinga vond overigens dat het gangbare oordeel toe was aan herziening 
(zie hieronder). De tekst van de lezing is niet bewaard, maar deze ging zonder twijfel terug op het col-
lege dat hij in 1905-1906 in Groningen hield: Universiteitsbibliotheek Leiden, Huizinga-Archief, nr. 
17, ‘Vaderlandsche Gesch. XVIII. eeuw’.
2  Karakteristiek voor het Hollandse standpunt is het oeuvre van de gewezen patriot Adriaan Loosjes, 
die zijn roman Het leven van Maurits Lijnslager (1808), een verheerlijking van Hollands vroegere 
grootheid, liet volgen door romans als Het leven van Robert Hellemans (1815) en Het leven van Johan-
nes Wouter Blommesteyn (1816), waarin de achttiende eeuw als tijd van neergang wordt voorgesteld. 
Ook de literaire kritiek en de literatuurgeschiedschrijving van de vroege negentiende eeuw vallen op 
door een stelselmatige depreciatie van het voorgaande tijdperk. Het eigen werk stond in het kader van 
een herleving die men omstreeks 1780 liet beginnen. Zie onder meer Francien Petiet, ‘Een voldingend 
bewijs van ware vaderlandsliefde’. De creatie van literair erfgoed in Nederland, 1797-1845 (Amster-
dam 2011). 
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ma bood de ‘Pruikentijd’ geen aanknopingspunten. De historisch-politieke 
voorkeuren komen – om een voorbeeld uit vele andere te nemen – opvallend 
naar voren in de lezing die Reinier Bakhuizen van den Brink in 1828, nog als 
heel jong student, voor een aantal Amsterdamse clubgenoten hield.3 Het ging 
om de vraag wanneer we een tijdperk een ‘Gouden Eeuw’ kunnen noemen. De 
eerste driekwart van de zeventiende eeuw, dat sprak vanzelf, was de Gouden 
Eeuw van Nederland. Daarna begon onder Lodewijk XIV de Gouden Eeuw 
van Frankrijk, die feitelijk niet meer dan een halve eeuw duurde. De achttiende 
eeuw was ook een Gouden Eeuw, maar dan van Engeland, niet van Nederland. 
In zijn latere werk als historicus heeft Bakhuizen van den Brink het niet de 
moeite waard gevonden om aan dit tijdperk in de Nederlanden verder nog 
aandacht te besteden.

De ambitie om zich van de achttiende-eeuwse erfenis te bevrijden sprak luid 
en duidelijk in de rede van J.R. Thorbecke uit 1841 over ‘Simon van Slinge-
landt’s toeleg om de staat te hervormen’.4 Van Slingelandt had als secretaris 
van de Raad van State in de jaren na de Vrede van Utrecht plannen ontworpen 
om het politieke systeem van de Republiek overzichtelijker en doelmatiger te 
maken. Daarvoor verdiende hij bewondering. Maar hij had zijn tijd niet mee 
gehad. De geest van zijn tijdgenoten, meende Thorbecke, was ‘van verbete-
ring afkeerig, maar vindingrijk in voorwendsels voor de vadsigheid’.5 Dit wa-
ren inmiddels de vaste kenmerken van de achttiende eeuw: luiheid, traagheid, 
onverschilligheid, kortom, de houding die E.J. Potgieter niet veel later als de 
geest van Jan Salie zou kenschetsen.6 ‘Onze voorouders’, meende Thorbecke, 
vreesden ‘elke verandering als een onheil’, zodat zij ‘aan hun nageslacht niet 
eenen Staat, maar eene publieke schuld nalieten’. De gevolgen waren nog tot 
in het heden te voelen. ‘Ons ontbrak, door langdurige ongeoefendheid ontze-
nuwd, die staatsburgerlijke kracht, die voor ieder volk zijne eigene instellingen 
schept.’7 Thorbecke liet er geen twijfel aan bestaan dat hij de Nederlandse po-
litiek nieuw leven wilde inblazen, en dat hij van plan was te slagen waar Van 
Slingelandt had gefaald.

Een jaar eerder, in 1840, was Jacob van Lennep’s historische roman Ferdi-
nand Huyck verschenen. Het verhaal was niet bedoeld als manifest van de op-
komende politieke vernieuwingsbeweging, maar het blijft opmerkelijk dat Van 
Lennep juist toen de gelegenheid te baat nam om een beeld te schetsen van het 
voorgaande tijdperk. De toonzetting van de roman is onmiskenbaar ironisch. 

3  R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘Over de Gouden Eeuwen’ (1828), in: J.M. Romein en J. Haak (red.), 
Uit de werkplaats van R.C. Bakhuizen van den Brink (Amsterdam 1951) 1-9. Ook het tweede stuk in 
deze bundel, de lezing ‘Hemsterhuis als leerling van Locke’ uit 1834, komt neer op een veroordeling 
van de achttiende eeuw. Volgens Bakhuizen was de filosofie van Frans Hemsterhuis geheel afgeleid uit 
het werk van John Locke. De bekende achttiende-eeuwse denker miste daarom iedere oorspronkelijk-
heid.
4  J.R. Thorbecke, Historische schetsen (tweede druk; ’s-Gravenhage 1872) 66-83.
5  Ibidem, 71.
6  Maartje Janse, De geest van Jan Salie. Nederland in verval? (Hilversum 2002).
7  Thorbecke, Historische schetsen, 82.
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Men heeft er soms een welwillende, zelfs enigszins nostalgische terugblik in 
herkend, die zou samenhangen met Van Lenneps jeugdherinneringen en met 
zijn afkomst uit een achttiende-eeuwse regentenfamilie. Maar de achttiende 
eeuw komt er als geheel toch niet zo goed van af. Van Lenneps houding was op 
zijn minst dubbelzinnig.8 De titelheld van de roman is een moderne jongeman, 
oprecht en idealistisch, die strijd moet voeren tegen alle ondeugden waar het 
voorbije tijdperk om bekend stond: achterbaksheid en oneerlijkheid, stands-
besef en maatschappelijke ongelijkheid, onbetrouwbaarheid en zedeloosheid 
zo goed als religieuze kwezelachtigheid. Laten we van die tijd afscheid nemen, 
lijkt het boek te willen zeggen, en de daadkracht ontwikkelen die de hoofd-
persoon aan de dag legt en die toen in werkelijkheid zo vaak had ontbroken!

Busken Huet en de moraal (1870-1880)

Een nieuwe belangstelling voor de achttiende eeuw ontstond pas toen de af-
stand groter was geworden, en toen het niet meer zo dringend was om zich af 
te zetten tegen de veronderstelde tekorten van het voorgaande tijdperk. De zo 
vaak beklaagde achttiende-eeuwse zeden konden soms zelfs als pikant tegen-
wicht worden gebruikt tegen de drukkende eigentijdse moraal. In 1874 schreef 
Conrad Busken Huet in Batavia een reeks artikelen die samen een boek moes-
ten vormen met de titel Oude romans.9 Goethe’s Leiden des jungen Werther 
was precies honderd jaar tevoren verschenen. Huet nam dit boek als uitgangs-
punt. Hij keek terug naar Rousseau’s Nouvelle Héloïse, het boek dat in veel 
opzichten Goethe’s voorbeeld was geweest, en vervolgde met Bernardin de 
Saint-Pierre, Madame de Staël, Benjamin Constant en Chateaubriand. Het 
ging hem dus, om het in hedendaagse termen te zeggen, om een studie van het 
sentimentalisme in de late achttiende en de vroege negentiende eeuw. Maar 
hij besprak uit dezelfde periode ook een tweetal romans door Betje Wolff en 
Aagje Deken. Dit gaf hem gelegenheid om in te gaan op de culturele verschillen 
tussen het toenmalige Nederland en de omringende landen, en vooral ook op 
de verschillen tussen de achttiende eeuw en zijn eigen tijd.

Huets essays bestaan uit buitengewoon lange aanhalingen uit de romans, die 
met geïmproviseerde toelichtingen aan elkaar worden verbonden. Dit deel van 
zijn werk is daarom vaak voor louter broodschrijverij aangezien. Maar Huet 
wilde niet alleen pagina’s vullen. Hij wilde ook een demonstratie geven van zijn 
talent voor het doceren van de moderne Europese letterkunde.10 Zijn commen-

8   Met dank aan Mary Kemperink en Marita Mathijsen voor hun opmerkingen.
9   C. Busken Huet, Oude romans. 2 dln. (Amsterdam 1877). Herdrukt als: C. Busken Huet, Littera-
rische fantasien en kritieken, xix en xx (Haarlem 1883).
10  Het is mogelijk dat Huet deze opstellen schreef met het oog op het verkrijgen van een academische 
positie. Toen hij in 1876 in aanmerking hoopte te komen voor een leerstoel in Leiden, noemde hij zijn 
Oude romans als voorbeeld van zijn vakbekwaamheid: Olf Praamstra, Busken Huet. Een biografie 
(Amsterdam 2007) 658.

13818546.pinn.dne20131.pdf   6 17-09-13   10:39



een tijd van ‘vadsigheid’ 7

taren onthullen veel over de normen en waarden die hij bij zijn publiek aanwe-
zig achtte. Verrassend is de oprechte sympathie die hij als eerste na een lange 
tijd van onverschilligheid voor Wolff en Deken wist op te brengen. Volgens 
Huet deed hun werk zelfs volstrekt niet onder voor dat van hun buitenlandse 
tijdgenoten. Het was anders, want uitgesproken burgerlijk; in het schilderen 
van aristocratische personages lag de kracht van de schrijfsters niet. Maar die 
burgerlijkheid was achteraf gezien misschien wel een deugd. Daardoor immers 
waren Wolff en Deken niet al te ver meegegaan in de gevoelsuitbarstingen, die 
zo kenmerkend waren voor de toenmalige letterkunde. ‘Sentimentele boeken’, 
meende Huet, waren ‘de nachtmerrie der 19de eeuw’.11 Betje Wolff leefde ‘in de 
laatste jaren eener bijna uitgebloeide beschavingsperiode’; tussen haar en de 
eigen tijd lagen romantiek en realisme, en met de literatuur van de achttiende 
eeuw hadden deze stromingen maar weinig aanrakingspunten.12

Hun Nederlandse nuchterheid maakte Wolff en Deken echter huns ondanks 
tot een soort van realisten, en daarom vond Huet hun werk in 1874 nog steeds 

11  Huet, Litterarische fantasien en kritieken, xix, 113.
12  Ibidem, 117.

Afb. 1 Portret van 
Conrad Busken Huet 
(1826-1886), door P.J. 
Arendsen, Geheugen van 
Nederland.
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genietbaar. In tegenstelling tot de meeste navolgers van Rousseau waren zij 
‘levenslang geabonneerd (...) op de vrolijkheid’.13 Zij waagden zich maar zelden 
aan ‘schilderingen van ideale hartstogten’.14 Hun werk getuigde van een ‘rede-
lijk christendom’, of, zoals Huet dit omschreef, van een ‘gelukkige vereeniging 
van mysticisme en rationalisme’.15 De omstandige en vaak zeer huiselijke con-
versaties in de romans herinnerden hem aan de taferelen van Jan Steen.16 Bij 
nader inzien waren Wolff en Deken niet zozeer mensen van hun eigen tijd, dus 
van de verdorven achttiende eeuw. Hun werk was in de grond behoudend, en 
bewaarde nog veel van de vaderlandse deugden uit een eerder tijdvak. Er waren 
maar twee elementen waaraan een hedendaagse lezer de tijd van ontstaan kon 
aflezen. Ten eerste getuigden Wolff en Deken (of feitelijk alleen Betje Wolff, 
want Huet geloofde niet dat Aagje Deken veel aan hun boeken had bijgedra-
gen) van een blijmoedig vertrouwen in de mensheid, dat inmiddels gedateerd 
aandeed. En ten tweede, misschien wel als direct gevolg hiervan, waren hun 
vrouwenfiguren vrijpostiger dan men een eeuw later aanvaardbaar zou vinden.

De Franse Revolutie, meende Huet, had ‘ook op het gebied van denken en 
gevoelen eene scherpe afscheiding gemaakt tusschen voorheen en thans’. Wat 
mensen nu als ongepast zouden beoordelen ‘was honderd jaar geleden, onder 
den invloed der reactie tegen het konventionele en bij het door Rousseau in 
zwang gebrachte dweepen met de natuur, de uiting van een welgeplaatst hart. 
(…) De deugd als natuurlijk en de natuur als deugdzaam voor te stellen, was 
het streven van den dag. Door ons daarentegen wordt op nieuw aan het kon-
ventionele geofferd.’17 Hiermee deed Huet, misschien zonder het te beseffen, 
een principiële uitspraak over de cultuur van zijn eigen tijd. De negentiende 
eeuw was harder en cynischer dan de achttiende eeuw, en tegelijkertijd op 
moreel gebied veeleisender en restrictiever. De negentiende eeuw hechtte geen 
waarde meer aan de algemene mensenliefde die in de eeuw daarvoor tot de 
goede toon behoorde, maar op het punt van deugd en zedelijkheid verlangde 
zij een veel grotere zelfdiscipline, in het bijzonder waar het de gedragingen van 
vrouwen betrof.

Of hij dit een vooruitgang vond, vermeldde Huet niet. Waarschijnlijk wel, 
want bij zijn behandeling van Goethe’s Werther legde hij soortgelijke maatsta-
ven aan. Tegenover de wanhoopsdaad van de hoofdfiguur verkoos hij onom-
wonden de levensvisie van de ‘filister’, en prees hij het ‘pligtsbesef’ en het ‘bur-
gerlijk gezond verstand’.18 Viel de tragische afloop overigens wel aan uitslui-
tend aan Werther zelf te verwijten? Lag de schuld niet voor een belangrijk deel 
bij zijn geliefde Lotte? Haar optreden in de roman was immers ontoelaatbaar 
‘behaagziek’. Huet meende dat eerst de lezer van zijn eigen tijd dit duidelijk 

13  Ibidem, 90.
14  Ibidem, 100.
15  Ibidem, 105, 113.
16  Ibidem, 101.
17  Ibidem, 132-133.
18  Ibidem, 83, 85.
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kon inzien. Er was ‘eene geheele eeuw noodig (…) geweest om Lotte’s waar 
karakter aan het licht te brengen’.19 Hier komen we, zoals vaker, Busken Huet 
tegen als overtuigd verdediger van wat we nu de victoriaanse moraal zijn gaan 
noemen. Zijn lezing van deze ‘oude romans’ uit Nederland en omringende lan-
den is daarom een treffend moment in de Nederlandse negentiende-eeuwse 
omgang met het achttiende-eeuwse verleden. Hij bracht voor deze boeken als 
literaire kunstwerken de nodige waardering op, maar het was een voordeel als 
hij er iets van de zeventiende eeuw in kon terugvinden, en ondanks zijn pogin-
gen om de bedoeling van de auteurs te begrijpen beoordeelde hij ze toch met 
de burgerlijke fatsoensnormen van zijn eigen tijd.

Een taaie traditie (1890-1950)

Het negentiende-eeuwse oordeel over de Nederlandse achttiende eeuw heeft 
zeer lang doorgewerkt. Vanaf de jaren 1890 werd er meer historisch onder-
zoek naar de ‘Pruikentijd’ gedaan, maar dit leidde niet tot een ingrijpende ver-
andering van de heersende opvatting. P.J. Blok besteedde in het derde deel 
van zijn Geschiedenis van het Nederlandsche volk, verschenen in 1896, uit-
voerig aandacht aan de achttiende eeuw. Ook in zijn ogen werd het tijdperk 
echter beheerst door ‘verval’ en ‘algemeene geestesverslapping’.20 Laurentius 
Knappert, hoogleraar theologie te Leiden, beschouwde het in zijn verhande-
ling over Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw uit 1910 als 
een vaststaand gegeven ‘dat het staats- en regeeringswezen ten onzent in de 
18de eeuw diep bedorven was’. ‘Onze toon kan al evenmin hoog gestemd zijn’, 
vervolgde hij, ‘als wij den zedelijken toestand der natie in haar geheel zullen 
gaan behandelen’.21 In het licht van het nieuwe zelfvertrouwen dat zich in het 
fin-de-siècle van de Nederlandse publieke opinie meester maakte, kwamen nu 
ook de Patriottentijd en de Bataafse Republiek er ongunstig uit te zien. Was 
de hele revolutionaire beweging, eerder nog wel geprezen als het begin van een 
nationale herleving, bij nadere beschouwing niet veel drukte om niets geweest? 
De historicus Herman Colenbrander publiceerde in dezelfde tijd in zijn door 
de overheid gesubsidieerde Gedenkstukken een grote verzameling documen-
ten met betrekking tot het politieke leven in de late achttiende en de vroege 
negentiende eeuw. Maar uit zijn zelfstandige studies over het tijdvak en zijn 
commentaren blijkt telkens weer dat hij de Patriotten en hun tijdgenoten, met 
al hun breed uitgemeten plannen en redeneringen, toch eigenlijk maar krachte-
loze en een beetje lachwekkende figuren vond.22

19  Ibidem, 72.
20  P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, III (derde druk, Leiden 1925) 414.
21  L. Knappert, Het zedelijk leven onzer vaderen in de achttiende eeuw (Haarlem 1910) 29.
22  H.T. Colenbrander, De patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden, 3 dln. (’s-Gra- 
venhage 1897-1899); Idem, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 
1840, 22 dln. (’s-Gravenhage 1905-1922); Idem, De Bataafsche Republiek (Amsterdam 1908). Voor 
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Bij sommige historici rees een voorzichtige twijfel. Johan Huizinga – we zagen 
het al – begon zijn werkzaamheden als hoogleraar in Groningen in 1905-1906 
met zich te verdiepen in de Nederlandse geschiedenis van de achttiende eeuw. 
Zijn colleges over het onderwerp waren grotendeels ontleend aan het over-
zichtswerk van Blok. Ook hij kwam met de gebruikelijke typeringen: ‘verbaste-
ring’, ‘zedenbederf’, ‘lichtzinnigheid’ en ‘verslapping’. Maar toen hij aan het slot 
nog eens aparte aandacht besteedde aan de cultuurgeschiedenis, nam hij enige 
afstand tot de opvattingen van zijn vroegere leermeester. ‘Men is tot nu toe in de 
minachting van onze 18e eeuw bijna unaniem geweest’, schreef hij. ‘Is dat oor-
deel kritisch zuiver? (…) Blok heeft hier m.i. een goed werk gedaan, maar staat 
toch nog te sterk onder den invloed der gangbare beschouwingen.’ Twee vragen 
drongen zich op. Het negatieve beeld van de achttiende eeuw was in hoofdzaak 
ontleend aan klachten uit de tijd zelf. ‘Maar hebben niet alle moralisten van alle 
tijden hun eigen tijd slechter geacht dan de voorgaande?’ Bovendien, was de hoog 
geprezen zeventiende eeuw in zedelijk opzicht wel zo veel voorbeeldiger? ‘Als 
men werkelijk gelooft aan een snel zedenverval omstreeks 1700 zal men moeten 
aannemen, dat het Calvinisme tusschen 1568 en 1672 ons volk tijdelijk braaf 
heeft gemaakt.’23 Er waren bronnen genoeg waaruit het tegendeel viel af te leiden.

Huizinga heeft zijn notities over de Nederlandse achttiende eeuw nooit tot 
een publicatie bewerkt. Misschien vond hij voor het probleem geen bevredi-
gende oplossing. Hij begreep dat het heersende beeld in belangrijke mate te-
rugging op de kritiek die in de achttiende eeuw zelf, van de spectatoriale ge-
schriften tot aan de pamfletten van de Patriotten, op de toenmalige verhoudin-
gen was uitgeoefend. Zoals alle cultuurkritiek was deze kritiek eenzijdig. Zij 
gaf geen accurate beschrijving van de bestaande maatschappij. Dat men destijds 
verschijnselen ongewenst begon te vinden waaraan eerder niemand aanstoot 
had genomen, was geen teken van achteruitgang, maar eerder een uiting van 
toenemend zedelijk besef. Toch bleef het idee van de verslapping Huizinga 
dwarszitten. In Nederland’s beschaving van de zeventiende eeuw uit 1941, een 
essay dat terugging op lezingen uit het begin van de jaren 1930, kwam hij tot 
de enigszins moeizame slotsom dat de achttiende eeuw, alles wel beschouwd, 
beschaafder was geweest dan de zeventiende, maar dat zij in termen van oor-
spronkelijkheid en nationale energie desondanks een tijd van achteruitgang 
moest heten.24 De associatie met decadentie was zo goed als onuitroeibaar.

de toenemende kritiek op het werk van Colenbrander, zie o.a. E.O.G. Haitsma Mulier, ‘De geschied-
schrijving over de Patriottentijd en de Bataafse tijd’, in: W.W. Mijnhardt (red.), Kantelend geschied-
beeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht 1983) 206-227, en G.J. Schutte, ‘Van verguizing 
naar eerherstel. Het beeld van de patriotten in de negentiende en twintigste eeuw’, in: F. Grijzenhout, 
W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas (red.), Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten 
(Amsterdam 1987) 177-192.
23  Universiteitsbibliotheek Leiden, Huizinga-Archief, nr. 17, dictaat ‘Vaderlandsche Gesch. XVIII. 
eeuw’, 120 en 122.
24  J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de zeventiende eeuw (1941), in: Idem, Verzamelde werken, 
II (Haarlem 1948) 412-507, aldaar 501-506. Zie ook A.Th. van Deursen, ‘Cultuurgeschiedenis bij Hui-
zinga en in de oude AGN’, in: Idem, De eeuw in ons hart (Franeker 1991) 138-148.
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Voordat de blik op de achttiende eeuw een hele slag kon draaien, was er een 
ingrijpende wijziging nodig in de Nederlandse verhouding tot het eigen verle-
den en de zo lang als nationaal erfgoed beschouwde deugden en waarden. Een 
belangrijke stap op weg naar een herziening van het beeld werd gezet door de 
economische historici, die na 1945 overtuigend duidelijk wisten te maken dat 
de achteruitgang van Nederland in de achttiende eeuw maar zeer betrekkelijk 
was. In absolute termen is de welvaart destijds nauwelijks afgenomen; wat er 
kromp, was het relatieve aandeel van Nederland in de wereldeconomie, dat in de 
zeventiende eeuw buitenproportioneel groot was geweest.25 Met deze constate-
ring verviel het argument van de morele ineenstorting als oorzaak van de econo-
mische en politieke problemen waarvoor de Republiek na 1713 kwam te staan. 
Niet minder belangrijk was de transformatie van het Nederlandse natio nale be-
sef en van de Nederlandse openbare moraal die zich in de loop van de jaren 1960 
en 1970 voltrok. De mythologie van de ‘mannen van stavast’, die de negentiende 
eeuw zo graag tegenover het achttiende-eeuwse verval had gesteld, verdween uit 
het politieke taalgebruik, en aan het eind van de twintigste eeuw was er weinig 
aanleiding meer om de achttiende eeuw onzedelijker te vinden dan de eigen tijd.

Deze maatschappelijke veranderingen, en natuurlijk ook ontwikkelingen in 
de internationale geschiedschrijving, zoals de voortdurende herdefinitie van het 
begrip Verlichting, hebben ertoe geleid dat de Nederlandse achttiende eeuw 
sinds enkele decennia met andere ogen wordt bekeken.26 We herkennen er meer 
in van onszelf dan vroegere generaties. Een bijkomend gevolg is dat we het 
negatieve oordeel van de negentiende eeuw nu als een probleem van die tijd 
kunnen zien, als onderdeel van een nieuw, enigszins verongelijkt en krampach-
tig nationaal besef, en als rechtvaardiging van een strenge burgerlijke moraal. 
De achttiende eeuw blijkt veel levendiger en gevarieerder te zijn geweest dan 
de meeste negentiende-eeuwers wilden toegeven. Het was allesbehalve een tijd 
van slaperige zelfvoldaanheid. Als er iets is dat uit de achttiende eeuw bewaard 
bleef en doorklonk in de negentiende, dan is het wel de toenmalige hervor-
mingsdrang. Vanuit dit perspectief is de nationale herleving vanaf de jaren 1830 
niet meer dan een terugkeer van verdrongen idealen, en een late echo van het 
Patriotse programma van de jaren 1780. Met hun verzet tegen de resten van het 
ancien régime handelden Thorbecke en Bakhuizen en Potgieter meer in de geest 
van de gesmade achttiende eeuw dan zij zich waarschijnlijk bewust waren.27

25  Baanbrekend was J. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw 
(Amsterdam 1959). Zie ook diens studie over de trekschuit, lange tijd het symbool bij uitstek van de 
Nederlandse traagheid: J. de Vries, Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch econo-
my, 1632-1839 (Wageningen 1978, herdruk Utrecht 1983). Een grondige herziening van het gangbare 
beeld van stagnatie in de vroege negentiende eeuw werd ondernomen door Auke van der Woud, Het 
lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848 (Amsterdam 1987).
26  De jaargangen van het sinds 1968 verschijnende tijdschrift De Achttiende Eeuw leggen welspre-
kend getuigenis af van deze nieuwe belangstelling. Voor een recente samenvatting, zie Joost Rosendaal, 
Uit de plooi. De achttiende eeuw in beweging (Nijmegen 2013).
27  Potgieter bleef altijd trots op zijn afkomst uit een Patriotse familie. Janse, De geest van Jan Salie, 
44-45.
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Gewaardeerde erfenissen

Maar was er werkelijk niets uit de Nederlandse achttiende eeuw dat in het 
tijdperk daarna openlijk bewondering wekte? Ook hier is het nodig om een 
onderscheid te maken tussen de periode voor en na de jaren 1830. Tot die tijd 
bleef het classicisme op veel terreinen van de Nederlandse cultuur de toon aan-
geven, in het onderwijs, in de wetenschap, in de bouwkunst. Het regerings-
besluit uit 1815 om het Latijn te handhaven als officiële taal van het hoger 
onderwijs, was uitdrukkelijk bedoeld om de tradities van de achttiende eeuw 
voort te zetten en Nederland opnieuw tot een centrum van internationale intel-
lectuele uitwisseling te maken. Bij de beoefening van de klassieke talen gold de 
achttiende-eeuwse filologie tot ver in de negentiende eeuw als richtinggevend. 
John Bake en Jacob Geel wilden met hun tijdschrift Bibliotheca Critica Nova 
in 1825 aanknopen bij het werk van grote voorgangers als Burman, Ruhnken 
en Wyttenbach. Zij beschouwden het zelfs als een vaderlandse plicht om hun 
werk na te volgen en niet te veel te letten op de ontwikkelingen die het vak in 
het buitenland, met name in Duitsland, destijds doormaakte. Daarmee legden 
zij meteen de interne tegenstrijdigheid in het Nederlandse classicisme bloot. 
Het wilde kosmopolitisch zijn door aan het Latijn vast te houden in een tijd 
dat de omringende landen het Latijn als wetenschapstaal al lang hadden opge-
geven. Toen duidelijk werd dat dit streven geen zin meer had, werd het gebruik 
van het Latijn niet losgelaten, maar als een bij uitstek vaderlandse gewoonte 
voorgesteld.28

De lange doorwerking van het classicisme is een onmiskenbaar element van 
continuïteit tussen de Nederlandse achttiende en negentiende eeuw. Het is 
verrassend om te zien hoeveel bekende negentiende-eeuwers klassieke letteren 
hadden gestudeerd en waren gepromoveerd op een onderwerp uit de Oud-
heid: Thorbecke, Groen van Prinsterer, Bakhuizen van den Brink, Simon Vis-
sering, Robert Fruin, Mathias de Vries en zelfs nog P.J. Blok. Al deze classici 
wendden zich echter al snel tot andere terreinen van onderzoek. Thorbecke 
maakte er rond het midden van de eeuw geen geheim van dat hij het classicisme 
als een belemmering beschouwde voor de vernieuwing van het Nederlandse 
onderwijs en daarmee ook van de Nederlandse samenleving als geheel. Iets 
vergelijkbaars geldt voor de medische wetenschap. Dat Nederland op dit ge-
bied in de achttiende eeuw toonaangevend was geweest, heeft niemand in de 
negentiende eeuw willen ontkennen. Artsen als Herman Boerhaave en Petrus 
Camper werden nog lang met ontzag genoemd, en soms zelfs als de enige be-
langrijke figuren uit hun tijd voorgesteld. Toch zorgde de toename van de me-
dische vakkennis ervoor dat zij op den duur niet meer werden dan historische 

28  Uitvoeriger hierover: W.E. Krul, ‘De klassieke studiën in de negentiende eeuw’, De Negentiende 
Eeuw 13 (1989) 69-84, en W.E. Krul, ‘Classicism and the Dutch state in the 19th century’, in: Margriet 
Haagsma, Pim den Boer, Eric M. Moormann (red.), The impact of classical Greece on European and 
National identities (Amsterdam 2003) 137-160. 
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figuren. In de tweede helft van de negentiende eeuw golden zij niet langer als 
directe voorbeelden, maar alleen nog als voorlopers.29

Nog tot omstreeks 1970 was het een gangbare mening dat Nederland geen 
belangrijke bijdrage had geleverd aan de Verlichting, of zelfs dat de Verlichting 
aan Nederland grotendeels was voorbijgegaan.30 Nu is het beeld volledig om-
gekeerd, en bestaat in de historiografie eerder de neiging om zo veel mogelijk 
verschijnselen in de Nederlandse achttiende eeuw in verband te brengen met de 
Verlichting. Een blik op de negentiende-eeuwse houding kan helpen om dit in-
gewikkelde begrip nader te preciseren. Veel van wat men toen in de achttiende 
eeuw afkeurde, maakt deel uit van de hedonistische kant van de Verlichting: de 
cultus van welzijn en welbehagen, het openlijk vertoon van emoties, de losse 
omgangsvormen, het filosofische materialisme. Maar de negentiende eeuw ging 

29  De titel van Boerhaave: tijdschrift voor genees-, heel-, verlos- en artsenijmengkunde, verschenen 
tussen 1839 en 1848 in Den Haag, wijst op de verering die de achttiende-eeuwer ook toen te beurt viel. 
Maar onvermijdelijk werd hij op den duur, net als Camper, een vertegenwoordiger van het verleden: 
G.C. Nijhoff, Schets van het leven en de physiologie van Herman Boerhaave (Amsterdam 1881); C.E. 
Daniëls, Het leven en de verdiensten van Petrus Camper (Utrecht 1880).
30  Het klassieke voorbeeld van dit misverstand is H.H. Zwager, Nederland en de Verlichting (Bus-
sum 1972).

Afb. 2 De enige altijd 
bewonderde Nederlander 
uit de 18de eeuw. Portret 
van Hermanus Boerhaave 
(1668-1738) gemaakt 
door Cornelis Troost 
in 1735, Rijksmuseum, 
Amsterdam.

13818546.pinn.dne20131.pdf   13 17-09-13   10:39



14 wessel krul

intussen onbekommerd verder met een ander deel van het programma van de 
Verlichting: de mechanisering en rationalisering van economie en samenleving, 
een programma dat disciplinering vereiste en geen hedonisme, en dat daarom 
graag als een overwinning op de achttiende eeuw werd gepresenteerd. 

Laten we bovendien vooral niet vergeten dat de achttiende eeuw naast de 
Verlichting ook een tegen-Verlichting heeft gekend. De achttiende eeuw was 
niet alleen een tijd van redelijkheid, maar ook van piëtisme, van bevindelijk 
geloof, van het ‘innerlijk woord’ en de religieuze inspiratie, ofwel het door de 
Verlichters zo gesmade ‘enthousiasme’. Deze bewegingen hebben in de Ne-
derlandse cultuurgeschiedenis talrijke sporen nagelaten.31 Dit gold zelfs voor 
uiterlijke zaken als het dragen van bepaalde kleding. Sommige aanhangers van 
de Afscheiding van 1834, dat wil zeggen van de orthodoxe en bevindelijke 
richting binnen het Nederlandse protestantisme, achtten het wenselijk om het 
achttiende-eeuwse ambtskostuum, met driekante steek, pandjesjas, kuitbroek 
en gespschoenen, als teken van traditie zoveel mogelijk te handhaven.32 Terug-
grijpen op de achttiende eeuw was in de Nederlandse negentiende eeuw lang 
niet altijd een bewijs van vrijzinnigheid of verlichte vernieuwingsdrang.

De achttiende in de negentiende eeuw

De indruk wordt natuurlijk anders wanneer we de reacties van de Nederlandse 
negentiende eeuw onderzoeken op internationale verschijnselen uit de eeuw 
die daaraan voorafging. De Hollandse achttiende eeuw mocht dan een tijd van 
‘vadsigheid’ zijn geweest, dat die eeuw elders veel energie had ontplooid en in 
sommige landen zelfs een ‘Gouden Eeuw’ kon heten, was men wel bereid te er-
kennen. Het jaarlijkse symposium van de Werkgroep De Negentiende Eeuw, 
gehouden op 14 december 2012, besteedde aan beide aspecten aandacht. Vier 
van de toen gehouden voordrachten zijn in deze aflevering opgenomen.

Matthijs Lok maakt in zijn bijdrage duidelijk hoe bij sommige auteurs het 
streven naar nationale verheffing kon samengaan met een afkeer van alles waar 
de achttiende eeuw, ook internationaal, voor stond. Groen van Prinsterer deel-
de de gangbare overtuiging van zijn generatie dat Nederland na jaren van verval 
een nieuw begin moest maken. Hij was er echter van overtuigd dat dit verval 
zich niet had beperkt tot het eigen vaderland, en niet met liberale of radicale 
beginselen viel op te lossen. In zijn Ongeloof en revolutie, geschreven aan de 
vooravond van de politieke crisis van 1848, betoogde hij dat de natie zich pas 
zou herstellen wanneer zij zich kon bevrijden van de internationale geest van 

31  Joris van Eijnatten, Hogere sferen. De ideeënwereld van Willem Bilderdijk (1756-1831) (Hilversum 
1998) beschrijft in detail hoeveel de dichter aan het achttiende-eeuwse irrationalisme ontleende.
32  Het Museum Catharijneconvent in Utrecht toont een vitrine met een dergelijk predikantskostuum. 
Andere afgescheiden predikanten vonden juist dat de geestelijke stand zich in kleding niet van gewone 
burgers zou mogen onderscheiden. Over de discussies waartoe de kwestie aanleiding gaf, zie: M.J. 
Aalders, De komst van de toga (Delft 2001) 55-71. Met dank aan Jasper Vree.
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vrijdenkerij die hij voor de hele achttiende eeuw kenmerkend achtte, en die tot 
in zijn eigen tijd doorwerkte. Conservatisme, nationalisme en geschiedfilosofie 
gingen bij hem samen in een voorstelling van een allesbeheersende en in zijn 
ogen verwerpelijke tijdgeest. Dat het nog steeds moeite kost om de achttiende 
eeuw te zien als iets anders dan de eeuw van de Verlichting, is niet in de laatste 
plaats het werk van de tegenstanders van deze Verlichting.

In een meer vrijzinnig milieu werden de grote buitenlandse auteurs van de 
achttiende eeuw intussen veel gelezen. Dit geldt voor de Engelse romanlitera-
tuur, van Richardson tot Sterne, maar het geldt ook voor Jean-Jacques Rous-
seau. Er is, met name onder invloed van de omvangrijke studie uit 1963 van 
W. Gobbers, wel aangenomen dat het werk van Rousseau in Nederland wei-
nig weerklank heeft gevonden.33 Arianne Baggerman en Rudolf Dekker tonen 
aan dat er van Rousseau’s Confessions al in de laatste decennia van de acht-
tiende eeuw diverse edities in Nederland zijn verschenen, die niet alleen waren 
bedoeld voor de buitenlandse markt. In de negentiende eeuw bleef Rousseau 
voor iedereen die aan een autobiografie begon een vanzelfsprekende verwij-
zing, hetzij als bron van inspiratie hetzij als negatief voorbeeld. De populari-
teit van de autobiografie van George Sand, duidelijk door Rousseau beïnvloed, 
versterkte de belangstelling alleen maar. Multatuli voelde zich herhaaldelijk 
genoodzaakt zijn plaats ten opzichte van Rousseau te bepalen, alleen al omdat 
hij door anderen zo vaak met hem werd vergeleken.

De negentiende eeuw zag zichzelf graag als de tijd van de Vooruitgang. Wat 
dit inhield, laat zich goed aflezen uit de houding van de tijdgenoten tegenover 
een geleerde als G.D.J. Schotel. In zijn levensbeschrijving van deze erudiete 
predikant, historicus en letterkundige, betoogt Jan Rock dat Schotel in wezen 
een achttiende-eeuwer was, verdwaald in het verwarrende tijdperk dat daarop 
volgde. Schotel zag het zelf zo, en zijn collega’s bevestigden dit beeld. Schotel 
was een onsystematische verzamelaar, een antiquarian, een aandoenlijke al-
lesweter. Hij miste de politieke drijfveren en de constructieve vermogens die 
in de negentiende-eeuwse wetenschap onmisbaar werden gevonden. Vandaar 
dat hij ondanks zijn grote kennis, waarop men graag een beroep deed, tot zijn 
teleurstelling nooit hoogleraar is geworden. Tegen het eind van zijn leven, toen 
de moderne geschiedwetenschap ook in Nederland gestalte begon te krijgen, 
behandelde men hem als een merkwaardig relict uit het verleden.

Een directe band met de achttiende eeuw bestond in het negentiende-eeuwse 
Nederland via de cultivering van de humor. Schotel was niet de enige die nog 
vaak de kindergedichten van Van Alphen aanhaalde. Ook de Engelse humoris-
ten bleven in het origineel of in vertaling en bewerking tot ver in de negentien-
de eeuw populair. Na het midden van de eeuw had de schilder David Bles veel 
succes met komische genretafereeltjes, die meestal in de achttiende eeuw waren 
gesitueerd. Jenny Reynaerts ziet het werk van de kunstenaar als onderdeel van 

33  W. Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en 
het werk (ca. 1760-ca. 1810) (Gent 1963).
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een historische fase waarin er met meer afstand en milde spot op de achttiende 
eeuw kon worden teruggekeken. Bles sluit aan bij de herontdekking van het 
Rococo die in die jaren in Frankrijk op gang kwam, maar hij past ook in een 
nationale traditie. Er is bij hem iets van Cornelis Troost, maar niet minder van 
de wereld van Wolff en Deken, waarop Busken Huet even later opnieuw de 
aandacht vestigde. Opmerkelijk is de voorkeur die er in aristocratische kring 
voor zijn schilderijen bestond, alsof daar het besef leefde dat er met de veelge-
smade achttiende eeuw toch iets verloren was gegaan.
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