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Cultuurgeschiedenis 2
■ C2	is	een	basisvak

■ [doorbouwvak	1	–	Geschiedenis	van	de	Nederlandstalige
le3erkunde	2:	van	de	Franse	revolu9e	tot	de	Grote	Oorlog]

■ [doorbouwvak	2	–	Geschiedenis	van	de	Nederlandstalige
le3erkunde	3:	van	de	Grote	Oorlog	tot	vandaag]

■ Rode	draad	in	deze	drie	vakken:
■ de	modernisering	van	de	wereld
■ [een	vooralsnog	onvoltooid	proces]

■ ‘Moderniteit’	en	‘tradi@e’:	twee	werkdefini@es
■

!3 Inhoud cursus

■ 'Cultuurgeschiedenis 2: van de Franse 
Revolutie tot vandaag’ levert voor de 
contextgerichte aanpak breed-
contextuele informatie, meer bepaald 
politiek-maatschappelijke, economische 
en ‘culturele’ informatie. 

■ Literair-institutionele informatie en de 
studie van concrete representaties van 
de extra-literaire werkelijkheid worden 
gereserveerd voor GNL2 en GNL3.
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De moderne periode
■ 1789 tot nu = de moderne periode
■  Wat is moderniteit? Wat maakt de mens, de wereld modern?

■ ‘moderniteit’ versus ‘traditie’
■ traditie: de hele werkelijkheid geïnterpreteerd in functie van God
■ westers-christelijke traditie: God = Schepper en Verlosser
■ [monotheïstische godsdiensten]

!5 De moderne periode
■ ‘traditie’ versus ‘moderniteit’


■ moderniteit: het geloof dat de mens de wereld in gunstige zin kan 
herscheppen op grond van zijn soevereine vernuft, geheel naar eigen 
inzicht


■ moderniteit en God: het geschenk van de ‘rede’, ‘onze intelligentie’

■ moderniteit en geloof: het geloof in vooruitgang versus het geloof in 

God


■ [de autonome mens, de vergoddelijkte mens → zelfverlossing]

■ [de moderne mythe van het aards paradijs → teleologische geschiedenis]
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Jan van Beers  
De stoomwagen (1859) 

Hoe stond hij daar, de vorst der aarde,
De mensch, pas losgeworsteld van het slijk,
Waaruit Gods hand zijn vleesch en been vergaarde,
Hoe stond hij daar, naakt en alleen, -- en staarde
Bang rond in zijn onmeetbaar rijk!
Wat zag hij? – wildernis – Wat hoorde
Hij? – doodsbedreiging t’ allen kant!
Geest! - sprank uit God, aan stof geklonken  
In 't menschlijk daarzijn, - wie verhaalt  
Hoe gij, steeds heller van den glans omblonken  
Des oorsprongs, waar ge zijt uit neergedaald,  
In strijd op strijd den zege hebt behaald,  
Tot eindlijk u de staf der aarde werd geschonken? 
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Jan van Beers  
De stoomwagen (1859) 

En daar weerklinkt het eensklaps: ‘’t Is gevonden! 
Ge zijt verwezenlijkt, mijn schoonste droom! 
De laatste kluister, die mij hield aan ’t stof gebonden, 
Valt af! – de ruimte is voor mijn wil verzwonden: 
Ik vlieg – op vleugelen van stoom!’ 
‘Heil, afstandzwelger, heil, mijn broeder! 
Die elken dag mij ’t ruwen voeder 
Op vleuglen aanbrengt, en weer henenspoedt, 
Om over land bij land de schatten, 
Waarin ik ’t heb herschapen, rond te spatten 
In onuitputbren overvloed! 
Heil u! – en voer, bij iedre schrede, 
Die ge over ’t vlak des aardbols doet, 
Met hooger welvaart, meer verlichting mede, 
Opdat de mensch te rasser ’t rijk begroet 
Van d’eeuwgen vrede, 
Dat eens in liefde, vrijheid, recht en rede 
Op aarde hem toekomen moet!’
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Guido Gezelle (1830-1899)

■ Guido Gezelle als uitzondering op 
de regel: een antimoderne schrijver 
in Vlaanderen/België!

■ De schizoïde houding van de 
halsstarrige traditionalist in een 
onherroepelijk moderner wordende 
wereld. 
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Ziet gij ’t over de aarde varen,
immer naadrend, immer nâren
totdat, lijk een bliksemvier,
’ t scherpe tierende getier
uit de wolk berst? Zij scheurt open
en daar komt vóóruitgekropen,
’t ijselijkst serpentenhoofd
met een kronkelend lijf! Verdoofd
slaan mijn oren bal, zij tuiten
weg en weder van het fluiten,
van het gorgelend brostgegrol,
’t rammelend metaalgerol,
’t knerselende tandgeknetter,
’t schetterende rengekletter,
’t ratelende keelgerucht
en het vluchtige gezucht,
dat, al brandend op de schenen,
rent en rukt voorbij, verdwenen.
Ei! de man die schouwend staat
om de baan te wachten, slaat
hand aan ’t lijf en voelt het leven,
vluchtend, in zijn boezem beven.
Vaar vooruit dan vorewaarts,

storremende stoomgevaart,

dat de dwaze mens zijn eigen werk durft roemen, en verdreigen
schier de hemel, in zijn waan,
dat hij op hem zelf kan staan,
en dat al zijn flauwheid macht is,
werk van God, wie alle kracht is,
werk van God, […] wiens machtige hand
kracht heeft in de damp gestoken
die de mens die kracht gedoken,
of ontdekt zo ’t hem geviel, 
die ze voor het strorremwiel
heeft gespannen en doen draven:
werk van God en zijne gave,
vaar, waar Hij de teugel wendt
daar naartoe, gezwind; erkend
geen gestolen heerschappije
van de mens op u, gij vrije
Godsgehoorzame onderdaan:
vaar vooruit en, door de baan,
van de Heer u voorgeschreven, 
zijne wille doorgedreven,
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Ziet gij ’t over de aarde varen,
immer naadrend, immer nâren
totdat, lijk een bliksemvier,
’ t scherpe tierende getier
uit de wolk berst? Zij scheurt open
en daar komt vóóruitgekropen,
’t ijselijkst serpentenhoofd
met een kronkelend lijf! Verdoofd
slaan mijn oren bal, zij tuiten
weg en weder van het fluiten,
van het gorgelend brostgegrol,
’t rammelend metaalgerol,
’t knerselende tandgeknetter,
’t schetterende rengekletter,
’t ratelende keelgerucht
en het vluchtige gezucht,
dat, al brandend op de schenen,
rent en rukt voorbij, verdwenen.
Ei! de man die schouwend staat
om de baan te wachten, slaat
hand aan ’t lijf en voelt het leven,
vluchtend, in zijn boezem beven.
Vaar vooruit dan vorewaarts,
storremende stoomgevaart,

dat de dwaze mens zijn eigen werk durft 
roemen, en verdreigen
schier de hemel, in zijn waan,
dat hij op hem zelf kan staan,
en dat al zijn flauwheid macht is,
werk van God, wie alle kracht is,
werk van God, […] wiens machtige hand
kracht heeft in de damp gestoken
die de mens die kracht gedoken,
of ontdekt zo ’t hem geviel, 
die ze voor het strorremwiel
heeft gespannen en doen draven:
werk van God en zijne gave,
vaar, waar Hij de teugel wendt
daar naartoe, gezwind; erkend
geen gestolen heerschappije
van de mens op u, gij vrije
Godsgehoorzame onderdaan:
vaar vooruit en, door de baan,
van de Heer u voorgeschreven, 
zijne wille doorgedreven,
zijne wil alleen; -- veracht
die u wil en wetten tracht
op te binden, die niet God zijn
eigen willen en gebod zijn!!11

De komst van de trein 
(modernisering)
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De komst van de trein
■ traditionalistische schrijvers → de gevaarlijke hoogmoed van de moderne 

mens 
■ [opmerkelijk weinig literair traditionalisten in België/Vlaanderen ↔ 

Nederland] 
■ [specifieke institutionele context in België: Kerk vs. liberale natiestaat → 

minnelijke schikking] 
■ ‘modernen’, liberale vooruitgangsprofeten → heldhaftigheid van de moderne 

mens 

■ [eind van de ‘lange’ 19de eeuw: absolute dominantie culturele 
moderniteit in de Lage Landen] 

■ [uitzondering: de Nederlandse Bijbelgordel alsmede Staphorst en Urk 
in de 12de provincie]

!13 De komst van de trein
■ De ‘modernisering’ van de literatuur: ‘autonomie’ van de individuele schrijver

■ [creatieve vrijheid versus vrije markt; de moderne schrijver als kleine 
zelfstandige ]   

■ Contextuele informatie is onontbeerlijk om inzicht te verwerven in het concrete 
functioneren van literatuur, dzeker als ynamisch gegeven

■   ↔ een ont-historiserende literatuurgeschiedenis [Aristoteles; een klassieke 
Freudiaanse lectuur]

■ ↔ een autonoom-literaire, i.e. exclusief-literaire literatuurgeschiedenis [een 
verhaal/inventaris van elkaar afwisselende ‘vormen’]

■ Literatuur als ‘machine’ die de extra-literaire werkelijkheid verwerkt conform 
bepaalde wetten, regels en procedures → een kwestie van ‘inhoud’ en ‘vorm’ 
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Eerste trein op vasteland
■ 5 mei 1835: Brussel-Mechelen (22 km) 
■ drie locomotieven 
■ dertig rijtuigen 
■ 900 genodigden 
■ De Pijl 
■ De R. Stephenson, 
■ De Olifant 
■ 45 – 55 minuten 
■ Koning Leopold I 
■ George Stephenson

�15 Literatuur 19e eeuw

■ 19de eeuwse letterkunde: een 
opmerkelijke discrepantie tussen het 
alledaagse leven, dat gestaag moderner 
wordt, en de literaire en artistieke 
representatie ervan, waarin dat 
moderne leven onderbelicht blijft, 
tenminste in zijn concrete 
verschijningsvorm (moderne technische 
objecten; industriële landschappen; de 
moderne grote stad en de massa;…) 
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Literaire representatie vs. realisme
■ Literatuur is hoe dan ook nimmer een 

directe, natuurgetrouwe weerspiegeling 
van de extra-literaire realiteit 

■ Literatuur is een medium dat de extra-
literaire werkelijkheid op haar specifieke 
manier – door fragmenten ervan met 
woorden te mimeren of te representeren 
– interpreteert 

■ Geen passieve reproductie, maar 
actieve vormgeving, 
realiteitsconstructie/-productie] 

■ Literaire conventies van het realisme en 
het effet de réel; (authentieke) 
autobiografie

�17 Literaire representatie vs. realisme
■ De extra-literaire werkelijkheid vormt 

de input van de literaire tekst die 
conform tijdgebonden literaire wetten 
en regels vorm krijgt, waarbij literatuur 
door de tijd heen diverse graden van 
zelfstandigheid heeft gekregen.  

■ Ook literaire wetten en regels alsmede 
literaire en culturele hiërarchieën zijn 
altijd ingebed in de ruime, politiek-
maatschappelijke en breed-culturele 
context. 
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Geschiedenis van de 
Nederlandse 
Nederlandstalige  
letterkunde
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Wanneer spreken we van één 
literatuur? 
■ Als de literaire ruimte (het systeem; het veld) correspondeert met een staatkundige 

eenheid; het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), [de Bourgondische / 

Habsburgse Nederlanden] 

■ Als er sprake is van een gemeenschappelijke culturele beleving en dito referentiekaders; 

een gemeenschappelijke culturele beleving vanaf de 15de eeuw? [het gevoel van een 

groep lezers deel uit te maken van één culturele gemeenschap oftewel natie → ruimer 

dan taal alleen] 

■ Als de literatuur concreet geproduceerd wordt in één en dezelfde taal: het Nederlands
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Modernisering
■ De modernisering van het alledaagse leven loopt als een rode draad door de 

vakken C2, GNL2 en GNL3.  

■ De concrete representatie van die modernisering (treinen, fabrieken, de grote 
stad, mensenmassa’s,… in de literatuur) , de wisselende literatuuropvattingen 
(realisme/naturalisme, symbolisme, decadentisme, futurisme, expressionisme, 
dadaïsme, surrealisme, modernisme,…) die die representatie aansturen en de 
gestaag slinkende, maar soms opeens vernieuwde impact van niet-literaire 
instituties (Kerk, Staat,…) op dat hele systeem: dat is stof voor GNL2 en GNL3.  

■ In C2 wordt de ruimere context van dit alles geschetst. Om de meest relevante 
politiek-maatschappelijke, economische en culturele informatie in een zo coherent 
mogelijk verhaal te presenteren, gaan we uit van een fundamentele vraag voor de 
studie van de Nederlandstalige literatuur, namelijk de vraag of we niet beter 
kunnen spreken over verschillende Nederlandstalige literaturen, elk met hun 
specifieke dynamiek, canoniseringsprocessen en culturele referentiekaders.

!21 Modernisering
■ Voor het positief beantwoorden van deze vraag zijn, wetenschappelijk 

gezien, drie criteria relevant: [1] het gaat over literatuur die in één taal 
geproduceerd wordt; [2] met de literaire ruimte correspondeert 
gedurende een aanzienlijke tijd een staatkundige eenheid; [3] de 
lezers hanteren in principe hetzelfde culturele referentiekader. 

■ Dat gedeelde culturele referentiekader impliceert dat potentiële lezers 
van literatuur minstens het gevoel hebben deel uit te maken van 
eenzelfde denkbeeldige cultuurgemeenschap oftewel ‘natie’. 

■ Kunnen we stellen dat tijdens de Bourgondische Nederlanden een 
Groot-Nederlandse natie in de steigers werd gezet?
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■ Zeer relatieve (klasse-gebonden) culturele 
homogeniteit: 

■   → het puikje van de aristocratie 
■   → de hoftaal is Frans ↔ ‘Diets’ en 

‘Waals’ 

■ Geen sociale cohesie; geen 
gemeenschappelijk project 

■   → separate werelden (dorp-stad; 
klassen) 

■   → lokale, hooguit regionale identiteit 
■     + vage Christelijke ‘identiteit’

Ik ben een  
Bourgondisch- 
Nederlander

Filips de Goede 
(1396-1467)

!23 Concept van de Natie

■ Wat is dat, een natie? Aan welke 
vereisten moet worden voldaan 
om van een natie te kunnen 
spreken? Wat is de historische 
zin van natiestaten?  

■  → Lees E. Gellner, 
‘Nationalism and 
Cohesion in Complex 
Societies’ (BBoard)      
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Rode draad in C2: moderne 
natieconstructies 

Het nationalisme-onderzoek kent 
vooralsnog drie paradigma’s: 

primordialisme of ‘naturalisme’ 
constructivisme/modernisme 
etno-symbolisme 

Wees Vlaming,  
dien God  
Vlaming schiep’

Guido Gezelle (1830-1899)
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Rode draad in C2: moderne natieconstructies 
[een specifieke constructie van collectieve 
identiteiten] 

■ Op de etno-symbolistische benadering gaan we pas later in, als onze 
geschiedenis ons daartoe bijna dwingt. We concentreren ons eerst op wat 
misschien nog steeds het dominante paradigma is in het nationalisme-
onderzoek: het constructivistische/modernistische paradigma  

■     → Benedict Anderson, Imagined Communities (1983) 
■     → Ernest Gellner, ‘Nationalism and Cohesion in Complex Societies’  
■ [leerdoelstelling: het lezen en kritisch verwerken van wetenschappelijke 

teksten]
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Ernest RENAN (1823-1892)
Qu’est-ce qu'une nation? (1882)
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Ernest Renan 
■ Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des 

sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle 
suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait 
tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie 
commune. L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) 
un plébiscite de tous les jours, comme l'existence de l'individu est une 
affirmation perpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique 
que le droit divin, moins brutal que le droit prétendu historique. […] Les 
nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles 
finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera. Mais 
telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. À l'heure présente, l'existence 
des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la garantie de 
la liberté, qui serait perdue si le monde n'avait qu'une loi et qu'un maître.
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Ernest Gellner  
‘Nationalism and Cohesion in Complex Societies’

Ernest Gellner probeert zich te 
verhouden tot Ernest Renan, Qu'est-
ce qu'une nation? (1882)

1. Een gevoel van verbondenheid 
tussen individuen stimuleren en een 
gemeenschap ‘denken’ door 
samen dingen te vergeten (en zo 
samen – maar in feitelijke 
anonimiteit – vorm te geven aan 
heden, verleden en toekomst)

�29 Ernest Gellner  
‘Nationalism and Cohesion in Complex Societies’

2. Het betreft een willen vergeten, 
een samen dingen willen gedaan 
hebben in het verleden (collectieve 
herinneringsrituelen en symbolen) 
en ook in de toekomst nog willen 
doen, kortom, een samen op één 
territorium willen leven in een 
gemeenschappelijk, ‘nationaal’ 
verband [familiemetaforiek vs. 
anonymisering]
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Ernest Gellner  
‘Nationalism and Cohesion in Complex Societies’

■ De natie(staat) veronderstelt volgens 
Renan – en overigens ook volgens 
Gellner – hoe dan ook een bepaalde 
graad van culturele homogeniteit, 
meer bepaald een door alle leden van 
de natie vrijwillig gedeeld gevoel van 
culturele verwantschap 

■ De moderne natiestaat is de meest 
efficiënte industrieel-kapitalistische 
productie-eenheid (liberaal-
democratisch nationalisme; 
internationale economie)

�31 Ernest Gellner over Renan
“So Renan was right. There is indeed a 
perpetual plebiscite, a choice rather than 
fatality. But the choice does nog ignore the 
given cultural opportunities and resources. It 
takes place, not every day perhaps, but at each 
rentrée des classes. And the anonymity, the 
amnesia, are essential: it is important not 
merely that each citizen learn the standardized, 
centralized, and literate idiom in his primary 
school, but also that he should forget or at 
least devalue the dialect which is not taught in 
school.” 

Ernest Gellner, ‘Nationalism and Cohesion in 
complex societies’ [Culture, Identity, and 
Politics, p. 17] 
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Wanneer heb ik me voor het 
laatst écht Belg (Nederlander,
…) gevoeld? 

!33

Een selectie uit het 
studiemateriaal…
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Sutori 
tijdlijn
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Sutori 
tijdlijn

!37

Sutori 
tijdlijn
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