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wilAelingen voor de verschfflende lagen van de bevolking rich gedurende de i8de, i9de en zoste eeuw moet hebben
verlopen? Genoeg vragen dus, waarop nader macro- en voortgezet. Een duidelijke 'huiselijke' omslag, waarin de
oudere 'niet huiselijke' woongebmiken geheel uit de wo-

Typisch Nederlands?

niet'te hebben plaatsgevonden. Indien de wooncultuur

Literaire huiselijkheid in de 19de eeuw

microhistorisch onderzoek antwoord zou moeten geven.
ning verbannen zijn en plaats maakten voor nieuwe, Ujkt
De i8de eeuw Ujkt een tijd geweest te zijn waarm meu-

we- en oude woongebmiken nog door elkaar been liepen.

inderdaad werd doordrongen door een toenemend hui-

In tegensteUing tot de populaire beeldvorming is het
dan zal de uitwerking daarvan zich m de
onwaarschijnlijlc dat de met huiselijkheid geassodeerde selykheidsideaal,
huizen
hoogstwaarschijnlijk
maai langzaam, geleidelijk
materiele veianderingen gedurende de i7de eeuw al geen bovendien in aUerlei variaties hebben geopenbaard.
heel zijn doorgevoerd. In plaats daaryan maken ze deel
uit van een langzaam en vooial zeer geleidelyk proces dat

De Nederlandse literaire huiselijkheidscultus beleefde een hoogtepunt in de i9de eeuw. Tat

van dichters doopten de pen in de inkt om belangrijke gebeurtenissen uit het gezinsleven te
bezingen, zoals geboortes, de eerste stapjes, verjaardagsfeesten en huwelijken. Maar hoe
terecht is de gangbare typering van huiselijkheid als een typisch Nederlands en typisch
igde-eeuws literair verschijnsel eigenlijk? In dit artikel warden bij wijze van contrapunt twee
stellingen verdedigd: ten eerste is huiselijke literatuur van alle tijden en ten tweede heeft de

i9de-eeuwse huiselijkheid een internationaler karakter dan dooi^aans wordt aangenomen.
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In de eerste helft van de ipde eeuw nam de productie van
huiselijke dichtstukjes en verhalen koortsachtig toe. Een

fragment uit een gedicht dat de Groningse schrijver Hajo
Spandaw voor zijn vrouw ter ere van hun huwelijksdag
schreef; is illustratiefvoor de gangbare teneur:

Scriptiepri s 2010
Elkjaar organiseert Historisch Tijdschrift Holland :"scr'PtieW^r^g^an
^bSt^t^ofBa^lo^criptiediein het afg ^"iaarver^ne^^l^^t^.
^^epr^S^t^it^eengeidpnjse een publF tie van een artikel gebaseerd op de scrip-

0 volzalig' huwelijksliefde!
heUig snoer, die harten bindt!

Schitterend goud doe vorsten pralen,
niets kan bij de vreugde halen
die men smaakt door vrouw en kind."

Kampioen der huiselijldieidsdichters was Hendrik Tol-

tie.

Met artikel, Huiseiijkheid tussen idea

,kheid, is gebaseerd op de winnende scriptie

van 2010.

In 'Ideoiogische constructie of mater

cept en fenomeen in de zeventiende
de wijze over de verbeelding en verwe

Niet alleen onderzocht ze het beeld var. -,

xheid? Hollandse huiselijkheid tussen conIe eeuw' schreef Sanne Muurting op boeien-

van <huiselijkheid' in vroegmodern Holland.

cheid zoals dat in de literatuurvan de i7-

igens door aan de hand van boedelinventariseeuw gecreeerd werd, ze toetste d'rt bee>d vl
e,i
sen te"kijken wat er nu daadwerketijk in hui aanwezig was aan huisraad en waar dit voor
werd gebruikt. De jury van de 1-lolland-scrij :ieprijs beoordeelde Muurlingsonderzoeksme(itpipnrf' pn nrees haar 'helden en bovenal innovatieve scriptie'
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lens, die in 1822 de onwaarschijnlijk hoge oplage van
lo.ooo exemplaren behaalde met de uitgave van zijn Gedkhten.1 Zijn populariteit zou vooral aan het nationale karakter van zijn gedichten te daiiken zijn geweest.3
Een blik op de canon van de Nederlandse literatuur,

zoals die in 2002 door de leden van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde werd gekozen, stemt direct tot
nadenken: huiselijkheid blijkt allerminst voorbehouden
te zijn aan de i9de eeuw.4 Op de tweede plaats staat de
i7de-eeuwse dichter Joost van den Vondel, auteur van het
treurspel Gyslsreght van Aemstel (1637). Deze tragedie is hui-

selijker dan gedacht, want een van de belangrijkste motieven vormt het krachtige huwelijk tussen Gijsbrecht en zijn
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Afb. 1 Portret van Adriaan Loosjes (1761-1818), Universiteitsbibliotheek
Amsterdam (UvA) Bijzondere Collecties.

die als een engel vanuit de hemel neerkijkt op het aardse
gewoel. In het tweede gedicht beschrijft Vondel hoe een
jammerende menigte zich om de baar van zijn dochtertje
verzamelt, terwijl ze kort daarvoor nog zo vrolijk rond-

huppelde. Het verschil met de gedichten die Tollens in
1809 en 1814 op de dood van zijn dochtertjes vervaardigde,
is in feite niet zo groot.8 Natuurlijk, er bestaan verschil-

len in taalgebruik en stijl tussen beide dichters, maar de
overeenlcomsten zijn veel groter. Zowel Vondel als Tollens
staan - soms zelfs in dezelfde bewoordingen - uitgebreid

stil bij de fase dat het kind nog onbekommerd speelde
en beiden zoeken troost bij God. Het ene gedicht is niet

wezenlijk huiseUjker dan het andere.

Ik zwijg hier verder over de i7de-eeuwse huwelijkslessen van Jacob Cats en de destijds gangbare gewoonte om

gelegenheidsgedichten op tal van huiselijke gebeurtenissen te vervaardigen en stap over naar de i8de eeuw. Ook

echtgenote Badeloch. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de be-

in de i8de eeuw komen we 'echte' huiselijkheidsliteratuur

kende rei van burchtbewoners, die de sterke band van de tegen. Wat bijvoorbeeld te denken van deze felicitatie

echtelieden bezingt: 'Waer werd oprechter trouw / Dan aan een pas bevallen vrouw, geschreven door de nu vrijtusschen man en viouw / Ter weereld oit gevonden? Twee

wel vergeten dichter Joan Pluimer in de postume uitgave

zielen aan een gesmeed, Of vast geschakelt en verbonden van zijn Cedichten (1723): 'Veel geluks, veel heU en zegen, /
/ In liefen leedt'.5 Ook de echtelijke twist, die volgt op Ba- Kraamvrouw, met uwjongen zoon. / Eind'lyk hebt ge uw
delochs weigering om zonder haar man naar het buiten- wensch verkregen. Dit's van uwe liefde 't loan: / Dit is een
land te vluchten, onderstreept de onverbreekbare band paerel aan uw kroon'.9 Kijken we naar de meer bekende
tussen beiden. Badeloch houdt aanvankeUjk voet bij stuk, auteurs, dan springt Sara Burgerhart (1782) van Betje Wolif
maar bindt uiteindelijk in: "k Gehoorsaem u, gelijck een en Aagje Deken eruit. Deze briefroman beldeedt de twinChriste vrouwe past'.6 In de meest recente opvoenng van

tigste plaats in de hierboven al genoemde canon van de

deGysbreght van Aemstel ui,t 2012 werden uitgerekend de
huiselijke scenes tussen Gijsbrecht en Badeloch tot het

Nederlandse literatuur en gaat over de wees Sara, die aan

"'^,

de gevaarlijke Uchtmis 'R' ontsnapt. Na haar hachelijke

avontuur trouwt ze met de deugdzame HendrUs Edeling,
Er is nog meer huiselijk liefen leed bij Vondel te vin- met wie ze vijf kinderen krijgt, die zij voorbeeldig op-

hoofdmotiefvan het stuk gemaakt.7

den. Wat te denken van de verzen die hij op zijn gestor-

voedt. De schrijfsters vonden dat deze roman, waarin een

ven Idnderen schreef; 'Kinder-lijk' (1632) en 'Uitvaart van

duideUjk huiselijkheidsideaal wordt gepropageerd, bij

mijn dochtertje' (1633). In het eerstgenoemde gedicht be-

uitstek geschUst was voor de 'meridiaan des huiselijken

treurt Vondel het overlijden van zijn zoontje Constantijn,

levens'. Ze wilden zo realistisch mogelijk schrijven, want
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glans deed schitteren.'" De roman werd bejubeld omdat

Van blijdschap dartelend', zijn handen streelde en

deze 'het echte oude Hollandsche kaiakter en oude Hol-

kuste,

landsche deiigd uitmuntend doet uitkomen'.13 Al even
huiselijk zijn de historische helden in enkele vaderlandse
epen die gepubliceerd werden midden in de Franse be-

Neemt hij het in zijn' arm en drukt het aan zijn hart;

zettingstijd. Snikkend neemt de historische heldAlbrecht

Nu door natuurgevoel verteederd en bewogen,
Welt hem een reine traan van blijdschap op in de

Beilinc afscheid van zijn vrouw en kind in het nationale

oogen.

epos De Hollandsche natie (1812) van J. F. Helmers (afb. 2).
Groot is ook het lijden van Michiel de Ruyter, warmeer
hij afscheid moet nemen van zijn echtgenote Anna in het

epos De laatste zeetogt van den admiraal de Ruiter (1812) van
Loosjes. De tranen vloeien nog rijkelijker, maar dan van

vreugde, wanneer De Ruyter voor het eerst (en, zo weet de
lezer, voor het laatst) zijn kleinzoon van tweejaar in de ar-

Ruyter is
minder igde-

men kan sluiten. Dergelijke emotionele familietaferelen

lijken het typisch Nederlandse, want huiselijke karakter

minder
Nederlands dan
we denken

God! zegt De Ruiter, ik die zooveel reeds ontving,
Smaak, in mijn grijsheid, nog deez' nieuwe zegening.
Laat mijn opregte bede uw goedheid niet verstoren.
Dat op deez' kleinzoon, uit mijne Alida geboren,
Uw onverkorte hand haar' milden zegen stort'!
Dat hij eenjongeling als mijn De Witte word';

Dat hij, tot man gegroeid, aan 't heil der maatschappye,
Ter eer van ons geslacht, geheel zijn leven wije!15

van de bezongen helden te benadrukken.

Toch wil ik ook hier een kanttekening bij plaatsen, De sc^ne blijkt een regelrechte navolging van de Ilias van
waarbij ik me toespits op De laatste zeetogt van den admi-

eeuws en

Ja uit dat hart, dat koel en storm en krijsgnood tart,

Homerus te zijn, bij wie we het volgende lezen:

raal de Ruitervas. Loosjes. Bij nader mzien is het huiselijke
^> I.KU"'-,1*'-.1'^...^,
a. M- Mi-sif'ci*:" ^ .'."'-1N

karaJrter van Michiel de Ruyter misschien toch minder
i9de-eeuws ^n minder Nederlands dan we in eerste in-

f^^w^^l

strekte de stralende Hektor zijn handen uit naar zijn

stantie geneigd zijn te denken. Kan De Ruyters huiselijk-

zoontje, [...]
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Afb. 3 Huiselyl(gelul(,Gravurevan P.Velijn naarj. Smies uitA. KleijnOckerse, Mengelingen in proza en poezij, Leiden 1824, Koninklijke Bibliotheek.

Zo sprekend,

held ook anders beoordeeld warden? Ik denJs het wel. Een

En nadat hij zijn zoon had gekust en gewiegd in zijn

aanwijzing daarvoor biedt een (anonieme) recensie uit
1813 uit het tijdschrift Vaderlandsche letteroefeningen, waarin

aimen,

gewezen wordt op het literaire kaiaJster van deze passages.
De recensent fuhnineert tegen al diegenen die neerkijken

gebed uit:

op de huiselijke scenes in Loosjes' werk:

zoon hier,
warden zal zoals ik, de uitstekendste man der Tro-

sprak hij tot Zeus en de andere goeden het volgende
Zeus en de andere goden, geef dat ook deze, mijn

Wee hem, die over zulke tooneelen den neus ophalen,
ofdezelve voor gemeen en kinderachtig mogt uitkrij-

janen,

ten! Hij ware niet waardig HOME RUS te lezen, wiens

Troje.16

even strijdhaftig en sterk, een machtig heerser van

afscheid van HECTOR en ANDROMACHE de Heer Loos-

JES hier naar ons gevoel uitmuntend nagevolgd en op Loosjes gaat echter nog een stapje verder, want hij verhedendaagsche zeden heeft toegepast, gelijk ook kort volgt zijn relaas met een bijbelse verwijzing naar Simeon,
de lezers moesten het gevoel hebben dat ze de persona-

ges in het werkeUjke leven konden tegenkomen. Het ging
om echte 'Nederlandsche caiacters'.10 De literatuurwe-

tenschapper Joep Leerssen heeft echter laten zien dat het

zou zijn gekomen. Het valt inderdaad niet te ontkennen
dat er toen sprake was van een collectieve obsessie voor

huiselijkheid. Behalve eenvoudige gedichten verschenen
er ook romans en verheven epen waarin de huiselijkheid

pleidooi van Wolffen Dekenvoor burgerlijk realisme, dat hoogtij vierde. Het gezinsgeluk spat bijvoorbeeld van de
gestoeld was op anti-aristociatische en anti-Franse senti- pagina's afin Adriaan Loosjes' historisch-didactische romenten, allesbehalve typisch Nederiands was. De roman man Maurits Lijnslager (1808) (afb. i). Bij elke nieuwe geboorte kunnen Maurits en Maria Lijnslager hun geluk
paste in een bredere Europese literaire trend waarin het

niet-avontuurlijke,burgerlijke realisme hoogtij vierde.11 niet op: 'hun huisgezin was het middelpunt van hun geNaar het begin van de i9de eeuw nu, het tijdperk waar- noegen, en ieder kind beschouwden zij als een nieuwen
in de ware Nedeilandse huiselijldieid aan de oppervlakte straal, die de zon van hun huiselijk geluk met grooter
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daarop HECTOR'S bede voor ASTYANAX in die van DE die door de Heilige Geest naar de tempel in Jeruzalem
RUITER voor den kleinen THOMAS is nagebootst.14
werd geleid en daar Jezus in zijn armen nam. De schoonzoon van De Ruyter, Pots, legt het verband met het verhaal
Ofwel: de huiselijke taferelen passen in een lange epische uit de Bijbel:
traditie en gaan terug op de Ilias van Homerus. Als voorbeeld verwijst de recensent naar de scene waarin De RuyDit huislijk schoon tooneel staart Pots met eerbied

ter voor het eerst zijn kleinzoon Thomas ziet. Hij neemt
hetjongetje op de arm en is zeer geemotioneerd:
Verrukt om 't kind, dat, schoon gestoord in de eerste
ruste,

aan,

En denkt: niet anders heeft eens Siineon gestaan,
Toen hij, het Heilig Kind opnemende in zijne armen,
God loofde en dankte voor zijn goecUieid en ontfermen[...]
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Ellen Krol

Pots deelt, geheel ontroerd, zijn denkbeeld Ruiter gmg te zijn van de Duitse dicht?r Matthias Claudius. Het
mede.
is weliswaai een vrije bewerking die steik geHeurd is door

Ach, antwoordt deez': Mijn Zoon! ach! kon door mij
de bede

Des grijzen Simeons gemst zijn nagezegd:
Weldadig Heer! laat nu in vrede gaan uw knecht.1'

de actuele context, maar het Duitse origineel vormt het
fandament van deze zogenaamde 'typisch Nederiandse'
lofzang op gezinsgeluk.1' Zo zijn er nog meer voorbeelden
te geven. Ook Helmers Uet zich vermoedeUjkbeinvloeden

door Homerische passages, terwijl de huiselijke romans

Loosjes heeft niet alleen Homems nagevolgd {imitatio), van Loosjes mede op de Duitse opvoedkundige romans
maai hij heeft geprobeerd de Griekse dichter te overtrefiTen vanA.G. Meissner zijn geinspireerd.10 De dichter en boekdoor er een bijbelse context aan te verbinden (aemuUtto). handelaarj. Immerzeeljr. zocht eveneens inspiratie bij
Deze constatering voert ons naar Loosjes' grate voor-

beeld, Vondel, want dat is precies de wijze waaiop deze
i7de-eeuwse dichter te werk ging. Bij nadere beschou-

Duitse collegadichters.21

Hiermee is geenszins gezegd dat de typisch i9de-eeuw-

se huiselijkheid niet bestond noch dat zij geen frypisch
Nederlandse
trekken vertoonde. Er was wel degelijk spraaUeen een klassieke enbijbelse, maar ook eenvaderiandske van een pick in de hmselijkheidsliteratuur en Loosjes,
historische intertekst hebben. De Ruyter en zijn echtge- Tollens en Helmers werden gezien als exponenten van
wing blijken somniige huiselijke scenes bij Loosjes niet

note Anna hebben namelijk wel erg veel weg van Gijs-

brecht en Badeloch, zowel in de scenes waarin hun sterke

liefde wordt benadrukt als die waarin Anna poogt om
een nieuwe zeereis van haar man te voorkomen.18 Anna

overwint uiteindelijk haar emoties en laat haar man gaan,

opdat hij kan strijden voor het vaderiand, precies zoals

Bijbel en Vondel blijken ten grondskg te Uggen aan het
huiselijke gedrag van de grote zeeheld.

Dergelijke literaire verbanden zijn ook aan te wijzen
bij andere huiseUjkheidsdichters, bijvoorbeeld Tollens.

Zijn gedicht 'Op de eerste tand van mijn jongstgeboren
zoontje', dat als de ultieme manifestatie van de literaire

huiselijHieidscultus wordt beschouwd, blijkt een navol-
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een typisch Nederlandse cultuur.22 Zeker in een tijd van
onderdrukking en wederopbouw- de Franse Tg d en het
Verenigd Koninlmjk - was de nood aan vaderiandse lier-

zangen over de 'gezeUigen en huisselijken kring' bijzonder hoog.23 Hier zij slechts de kanttekening geplaatst dat
het huiselijke geluk een belangrijk literairmotief vomit

Badeloch buigt voor Gijsbrecht. De Ruyters huiselijkheid door alle eeuwen been en dat intertekstuele verbanden.

is dus meer literair van aard, dan we in eerste instantie
misschien geneigd zouden zijn te denjsen. Homems, de

T)e.aarde
rust
van
't
liJ'den
uit'
Over huiselijke poezie

die de nationale grenzen overstijgen, niet over het hoofd
mogen warden gezien. Ofhet nu om Homerus, Vondel,

Wolffen Deken of de genoemde i9de-eeuwse huiselijke
dichters gaat, famUiale betrekkingen steUen de schrijver
bij uitstek in staat om de emoties van het publiek te bespelen. De echtelijke Uefde, emotionele afscheidsscenes,
de geboorte en de dood van een kind, de Uteratuur kan

eenvoudigweg niet zonder. In die zin is huiselijkheid van
alle tijden en nationaliteiten.
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