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‘Ik hoop dat gij braaf zijt’
De briefwisseling tussen Hilda Ram en Marie Elisabeth Belpaire, 
twee intellectuele vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw

Aan het einde van de negentiende eeuw vatten twee Vlaamse vrouwen met literaire ambities 
vriendschap op voor elkaar: Hilda Ram en Marie Elisabeth Belpaire. De eerste was 
passioneel en chronisch ziek, de tweede uiterst vroom en een onvermoeibare netwerker, en 
beiden waren ze alleenstaand en kinderloos. In hun briefwisseling, die in deze bijdrage 
centraal staat, kunnen we lezen hoe ze elkaar steunden in hun literaire ambities, hun 
Vlaamsgezinde acties, hun religieuze overtuiging en hun strategieën om de genderbarrière te 
doorbreken. Beide vrouwen, die in de literatuurgeschiedenis een bescheiden plaats innemen, 
moedigden elkaar aan om niet bij de haard te blijven zitten en hun overtuigingen uit te 
dragen en ambities waar te maken. 

‘Begrijpen doen we ze niet volledig’: Hilda Ram en Marie 
Elisabeth Belpaire

In 1890 krijgt de vrij onbekende Vlaamse dichteres Hilda Ram de prestigi-
euze Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor haar poëziebundel Gedichten (1889). 
Daarmee steekt zij onder meer haar leermeester Pol de Mont naar de kroon 
die eveneens meedingt met zijn bundel Fladderende vlinders (1885). Het juryver-
slag, opgesteld door Theodoor Coopman, verklaart deze opmerkelijke 
beslissing door te wijzen op de volksverbondenheid van Rams poëzie: 
letterkunde moet immers zijn ‘wat het land is, wat het volk is’.1 In Neder-
land moeten ze eens smakelijk gelachen hebben met die bekroning. Hilda 
Ram wordt immers door de invloedrijke Van Deyssel opgevoerd als het 
bewijs dat de Vlamingen ‘zoo wat tachtig jaar ten achter zijn’ wat hun 
letterkundig vermogen betreft.2 In De Nieuwe Gids ergert V. (Van Deyssel? 
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Verwey?) er zich aan dat ‘de Vlamingen zich onze broeders noemen’: ‘(W)ij 
denken: nu ja, broeders, dat is mogelijk, maar dan toch nog heele kleine 
broedertjes, erg bizonder jong’.3 Ook de bekende uitspraak over de Vlamin-
gen van Van Deyssel, ‘Ju, ju, wat een grof volkje’, doet hij naar aanleiding 
van de poëzie van Hilda Ram: ‘Het is abominabel om menschen, die zoo veel 
avances doen, niet een beetje vriendelijk te ontvangen. Maar ’t kán niet, ’t 
is góds-onmogelijk. Er is geen beginnen aan’.4 Ook Hélène Swarth vindt de 
toekenning van de Staatsprijs aan Ram onbegrijpelijk en onterecht. Drie 
jaar later noemt Ram Swarths recensie over haar bundel een ‘document van 
vrouwelijken haat en nijd’.5

Ook in eigen land is Hilda Ram maar voor korte tijd een belangrijke 
literaire auteur. Al in de in memoriams bij haar overlijden op 42-jarige 
leeftijd worden haar talent en belang voor de literatuur in Vlaanderen 
gerelativeerd. In de meest recente literatuurgeschiedenis van de negen-
tiende eeuw van Van den Berg en Couttenier komt ze nauwelijks nog voor. 
Hilda Ram is een pseudoniem van Mathilda Ramboux (1858-1901), een 
Antwerpse lerares. Ze schrijft gedichten, toneelstukken en verhalend proza. 
Maar ze heeft een erg zwakke gezondheid, met steeds frequentere epilepti-
sche aanvallen en ze sterft jong aan borstkanker. 

Niet lang na de toekenning van de Staatsprijs leert Hilda Ram een andere 
belangrijke Antwerpse dame uit de gegoede burgerij kennen, die zich later 
zal ontwikkelen tot een spin in het culturele web van katholiek Vlaanderen: 
Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948). Belpaire komt uit een zeer rijke familie 
van katholieke Franssprekende Antwerpse industriëlen. In die kringen ‘gold 
een openheid voor de vorming van meisjes’.6 Belpaire gaat weliswaar niet 
lang naar school, maar ze krijgt daarna nog privé-onderwijs, wat haar een 
grote talenkennis oplevert. Ze is ook zeer belezen in de internationale litera-
tuur. Met haar afkomst is het in feite verwonderlijk dat ze zich vanaf het 
einde van de jaren 1890 zo zal inspannen voor de Vlaamse zaak. In haar 
mémoires Gestalten in ’t verleden schrijft ze dat ze dat aan Hilda Ram te danken 
heeft. Ze ontmoet Hilda Ram wanneer ze in het begin van de jaren ’90 het 
plan opvat om de sprookjes van Grimm en Andersen voor de Vlaamse jeugd 
te vertalen. Omdat ze het Deens en het Duits voldoende beheerst, kan ze 
weliswaar rechtstreeks uit de brontaal vertalen, maar ze is onzeker over de 
doeltaal, het Vlaams: ‘Ik voelde mij zoo diep en innig Vlaamsch, in den 
innerlijksten grond mijns wezens, en was beschaamd de taal zoo gebrekkig 
en onbeholpen te spreken’.7 Daarom wendt ze zich in 1892 tot Hilda Ram, die 
net volop in de belangstelling staat door haar bundel Klaverken. Uit enkele 
brieven blijkt dat ze elkaar al daarvoor kenden, zo schrijft Belpaire op 7 
december 1886 aan Ram: ‘Ik denk dat wij ons door ’t leven wel goed zullen 
verstaan’. En dat zal ook inderdaad zo zijn. Ze werken samen vol ijver aan 
een reeks bundels Wonderland, waarin ze vertaalde sprookjes, maar ook eigen 
verhalen opnemen. De reeks is erg succesvol. Belpaire en Ram, die maar vijf 
jaar in leeftijd verschillen, geraken haast onmiddellijk goed bevriend. Hun 
vriendschap en samenwerking leiden tot een aantal belangrijke initiatieven 
voor vrouwen en voor de Vlaamse zaak. In die paar jaren dat ze elkaar 



hebben gekend (Ram sterft immers in 1901) hebben ze een merkwaardige 
culturele dynamiek op gang gebracht. Zo schrijft Belpaire: ‘Onze vriend-
schap was niet alleen vruchtbaar in letterkundig opzicht door de talrijke 
bundels Wonderland die wij uitgaven […] heel onze latere werking voor ’t 
welzijn van het Vlaamsche volk vond erin haar bron’.8 Beide dames, en 
vanaf 1896 werkt ook Belpaires vriendin Louisa Duykers mee, ontwikkelen 
in Antwerpen allerlei culturele initiatieven. Zo richten ze samen met onder 
meer August Cuppens de kring Eigen Leven op in 1898, bedoeld om de 
katholieke Vlaamse beweging een nieuwe impuls te geven. Daaruit ont-
spruit onder meer het plan voor een sterk katholiek literair tijdschrift, dat 
op initiatief van Belpaire in 1900 zal ontstaan uit de samenvoeging van 
Dietsche Warande en Het Belfort. In 1897 richten ze in Antwerpen de ‘Extension 
Universitaire pour les femmes’ op, een soort opleiding om universitair 
onderwijs toegankelijk te maken voor vrouwen uit de burgerij. Daarbinnen 
ijveren Ram en Belpaire voor Vlaamse leergangen, in de hoop de verfranste 
dames uit de burgerij gevoelig te maken voor het Vlaams en de Vlaamse 

Marie Elizabeth Belpaire in haar schrijfkamer, 1934 [Letterenhuis]
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zaak. Ook de Constance Teichmannkring (genoemd naar Belpaires tante) 
ontstaat in datzelfde emancipatorische en Vlaamsgezinde klimaat: het zijn 
losse bijeenkomsten waar dames al doende het Vlaams en andere talen 
kunnen aanleren en kennismaken met goede Vlaamse kinderliteratuur. De 
bundels Wonderland die Belpaire en Ram zelf op de markt brengen, sluiten 
daar uiteraard naadloos bij aan.

De drie dames, Ram, Belpaire en Duykers, worden in 1948 (het jaar van 
Belpaires overlijden) door de kunsthistoricus Benoit Roose gekenmerkt als 

‘de vrouwelijke kern van de Vlaamse beweging’.9 Roose vindt die vrouwelijke 
inzet merkwaardig:

Hoe tre!end, ja ik moet zeggen, hoe ontroerend en roekeloos naast 
die vele mannen drie vrouwenfiguren te vinden: Mej. Belpaire – 
Hilda Ram – Louisa Duykers. […] Het is geen roekeloosheid als van 
een Charlotte Corday. Misschien is het de heldhaftigheid als van een 
Jacoba van Beieren en een Jeanne d’Arc. Zo heeft elke episode haar 
beroemde vrouwen. Begrijpen doen wij ze wellicht niet volledig, doch 
waarderen te meer.10 

Mamieke en het kwezelke: vrouwen met ambitie
Geraldine Reymenants betoogt in haar proefschrift dat het literaire veld 
eeuwenlang georganiseerd was volgens ‘mannelijke’ principes, waardoor 
het ideaalbeeld van de letterkundige en de letterkunde sterk mannelijke 
trekken vertoonde. Er waren natuurlijk wel schrijvende vrouwen; schrijven 
was in de loop van de negentiende eeuw voor vrouwen een ‘respectabele 
bezigheid geworden, omdat het thuis kon gebeuren en dus in principe niet 
in tegenspraak was met hun natuurlijke bestemming als echtgenote of 
moeder’.11 Vrouwen werd dus niet expliciet de toegang tot het literaire veld 
ontzegd, maar doordat zij weinig het publieke forum betraden, weinig 
scholing genoten en weinig (financiële) onafhankelijkheid hadden, was hun 
rol beperkt. Ze bouwden veel minder makkelijk een netwerk op. Volgens 
Reymenants zijn het vooral vrouwen uit artistieke of gegoede families die 
zich toch toegang wisten te verwerven tot het literaire veld.12

Belpaire komt uit zo’n familie. Ze heeft (veel) geld en is al jong in het 
openbare leven actief in bestuursfuncties van liefdadigheidsorganisaties en 
onderwijsinstellingen, in navolging van haar moeder en tantes uit de rijke 
Teichmannfamilie. Zo wordt ze in 1900 zelf eigenares van het gefuseerde 
tijdschrift Dietsche Warande en Belfort, wat haar lange tijd van macht verzekert 
in het literaire veld. Toch is zij geenszins een feministe: ze propageert een 
traditioneel vrouwbeeld, dat past in het katholieke milieu waarin ze actief 
is. Het leven dat ze zelf leidt (ongetrouwd, kinderloos, voortdurend reizen, 
druk professioneel leven etc) staat daarmee in schril contrast. Reymenants 
betoogt dat Belpaire haar eigen, ongewone positie tracht te legitimeren 
door zichzelf voor te stellen als een moederfiguur (‘mamieke’), ze hoopt zo 



haar machtspositie voor mannen te maskeren en aanvaardbaar te maken.13 
Ook Hilda Ram tracht haar succes in de literatuur te minimaliseren en haar 
eigen ongewone (want eveneens kinderloze en ongetrouwde) levensstijl te 
ridiculiseren door zichzelf voortdurend ‘kwezelken’ te noemen. 

Het kiezen voor een schrijfactiviteit als vertalen en voor het genre van de 
kinderliteratuur zijn typerend voor het soort keuzes die vrouwen met 
literaire ambitie maakten om die ambitie op een aanvaardbare manier te 
kanaliseren. Toch blijkt bijvoorbeeld uit de briefwisseling van Ram met Pol 
de Mont dat ze moeite had zich daarmee te verzoenen. In 1882 al (ze is dan 23) 
schrijft ze aan De Mont (op dat moment een geëerde schrijver in Vlaanderen):

Ge vraagt mij, Geëerde Heer, of ik niet een novelletje van Ouida zou 
vertalen. […] Ofwel wilt ge me doen begrijpen, op de meest hoofsche 
manier, dat ik te hoog wil vliegen en dat ik mij zou moeten vergenoe-
gen met een werk dat met mijne krachten overeenstemt, namelijk 

‘vertalen’; of wel nog, om mij aan te moedigen, raadt ge mij een werk 
aan, waarin ik slagen zou en dat ge in Jong Vlaanderen zoudt kunnen 
opnemen.14

Ram beseft dus heel goed dat ‘vertalen’ heel wat minder ambitieus is dan 
schrijven. Maar ze wil niet vertalen, ze wil schrijven. Een half jaar later 
luidt het in een brief aan De Mont:

Reeds jaren en jaren plaagt mij de lust tot schrijven, en gedurig heb 
ik hem onderdrukt omdat het mij dunkt dat mannenarbeid en 
mannenfaam niet voor vrouwen geschikt zijn. Nu echter kan ik niet 
meer weerstaan, alhoewel het voor mij reeds te laat was iets te 
beginnen, dat al het vuur der jeugd vergt (ik ben reeds 23 jaar).15

En ze kiest daarbij voor de poëzie, zegt ze, omdat ze dan stillekes in een 
hoekske kan zitten observeren zonder zelf haar rol te spelen. Evengoed kan 
geargumenteerd worden dat ze met poëzie kiest voor het meest prestigieuze 
genre, voor een rol in de hoogste rangen van de literatuur. Maar zo’n 
argumentatie zou niet passen bij de manier waarop schrijvende vrouwen 
hun ambitie verantwoorden en inkleden. Naar aanleiding van kritiek op de 
bundels Wonderland klaagt ze bij haar vriend Servaas Daems over critici die 
ervan overtuigd zijn ‘dat eene vrouw zich uitsluitend moet toeleggen op 
naai- en breiwerk’.16 Maar elders blijkt ze dat vrouwbeeld ook geïnteriori-
seerd te hebben, bijvoorbeeld wanneer ze aan de latere professor Louis 
Scharpé, die op haar verzoek les geeft aan de Extension Universitaire, 
schrijft: ‘Och wat is het gelukkig voor ons weer naar school te mogen gaan 
en al die schoone en goede dingen te hooren, waarvan men later nog geniet 
en die ons wat verhe!en boven ’t gewoon vrouwengepraat over meiden en 
modes!’.17 Of ze dat standaardbeeld over vrouwen nu echt geïnterioriseerd 
heeft of er enkel handig gebruik van maakt in de ‘externe communicatie’, 
in ieder geval draagt ze het op die manier mee uit.
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Brief van Hilda Ram aan Pol de Mont, 14 september 1882 [Letterenhuis]
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‘Gij hebt mij leeren spreken en schrijven’: de briefwisseling
De mooie en boeiende briefwisseling tussen Belpaire en Ram komt goed op 
gang in het midden van de jaren negentig. In die periode zien ze elkaar ook 
om de twee weken op dinsdag, waarschijnlijk vooral om de Wonderland-bun-
dels te bespreken. ‘Ge kunt niet gelooven, hoe die Dinsdag alle twee weken, 
zoowel in ’t vooruitzicht als in de herinnering, mij opwekt en verlevendigt’, 
schrijft Ram haar vriendin op 16 mei 1896. Die emotionele en intieme toon 
tekent veel van hun brieven. Vooral Hilda Ram loopt vaak over van genegen-
heid voor Belpaire en schrikt er niet voor terug die ook te uiten. Ze twijfelt 
aan de liefde van Belpaire voor haar en vraagt haar telkens om bevestiging 
van hun vriendschap. Uit veel brieven blijkt ook dat Ram een veel hartstoch-
telijkere vrouw is dan Belpaire:

Ik zou u eens goed vast moeten kunnen pakken, wat ge toch zoo noo 
hebt, en waartegen ge u zoo hardnekkig verzet, gewoonlijk. Ik ben 
ook zoo’n dwaas kieken, niet waar? Een kus of tien moet ge toch 
verduren. Ik zal er u ’s nachts mee komen plagen, als ge ze niet 
gewillig aanneemt.18 

En elders klaagt ze erover dat ze afscheid moesten nemen in het openbaar: 
‘zoo in ’t algemeen publiek kan men niet zeggen wat men denkt en zelfs niet 
eens smakelijk kussen. Gij geeft daar niet om, dat weet ik wel, maar met 
mij is ’t anders gesteld’.19 Ram vindt ook dat Belpaires brieven niet lang 
genoeg zijn, dat ze te veel plaats tussen de regels laat en dat ze haar niet 
genoeg vertelt. ‘Zijn de regels nu dicht genoeg opeen?’, vraagt Belpaire 
plagerig in een brief van 22 juni 1895 en elders: ‘ik moet gaan slapen en 
mijne voeten nog wasschen. Wat zegt gij van dien detail?’.20 Belpaire plaagt 
de emotionele en emotioneel veeleisende Hilda graag: ‘Stout masken!’21 en 

‘Zijt ge nu tevreden, moeilijk stuk?’.22 Maar ze is telkens zeer bezorgd als 
Ram weer ‘een tuimelaar’ of ‘een zenuwcrisis’ meegemaakt heeft (waarmee 
ze een epileptische aanval bedoelt). ‘Het is tristig van u zo ziek te zien’, 
schrijft ze op 22 juni 1895. 

Naarmate het einde van de eeuw nadert, zakt Hilda Ram steeds dieper 
weg in ziekte en depressie, tot groot verdriet van haar vriendin: ‘Toe, Hilda, 
kom eens uit den put’, schrijft ze op 12 juni 1899. Belpaire verbindt Rams 
ziekte met een soort van goddelijke uitverkorenheid:

Onze lieve Heer weet u altijd te vinden: ge moet wel mede van zijn 
beste vrienden zijn. […] Hoe men toch alle gaven bekoopen moet! Uwe 
rijke fantazie, uw gemak van schrijven en gevoelen, werkt op uw 
gestel en van tijd tot tijd wreekt zich zoo het lichaam op de ziel, maar 
och! neem het in dank uit onzen lieven Heers handen.23

Daarmee geeft Marie Elisabeth Belpaire een medische invulling aan het 
kunstenaarschap, een wijd verspreide opvatting eind negentiende eeuw. 



Wonderland. Vertellingen door M.E.Belpaire en Hilda Ram, eerste deel (1895)
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Ook Ram lijkt erin te geloven. Als ze zich een keer niet ziek voelt, valt haar 
lust tot schrijven ook weg: ‘Schrijven doe ik niet, ik voel er geen nood toe. 
Waar heb ik eens gelezen dat poëzie een uitwerksel der ziekelijkheid is?’.24 
Sommige auteurs dweepten met dat idee, zegt Mary Kemperink: ‘Medische 
concepten en begrippen kwamen tot hen uit de eerste, tweede of zoveelste 
hand en gingen […] deel uitmaken van hun zelfbeeld. […] Bij een aantal was 
het zelfbeeld een regelrechte flirt met de pathologie. Zij dachten over 
zichzelf in medische termen’.25 De link tussen kunstenaarschap en ziekte 

Hilda Ram. Foto door Henri Schueren [Letterenhuis]



werd mee versterkt door het concept ‘genialiteit’, zoals Kemperink op een 
overtuigende manier uiteenzet. Die ‘genialiteit’ was echter uitsluitend een 
mannenzaak, daarop kon iemand als Hilda Ram geen aanspraak maken. 
Haar ziekte was bovendien geenszins ingebeeld, al was vallende ziekte als 
neurologische aandoening wel uitermate geschikt om te passen binnen het 
geschetste denkbeeld.

Belpaire geeft in de briefwisseling veel meer dan Ram uiting aan haar 
geloof, ze praat over God, over bidden, over haar veelvuldig kerkbezoek. Als 
volleerde netwerker kent ze overal nonnen en pastoors die hen hier- of 
daarbij kunnen helpen. Ze probeert Hilda Ram wat te sturen in haar geloof. 
Wanneer ze bijvoorbeeld op vakantie gaat, schrijft Belpaire aan Ram: ‘Zijt 
gij niet gansch ‘vergeusd’ sedert mijn vertrek? Wie weet of gij nog wel eens 
te biechten gegaan zijt’.26 Belpaire gaat blijkens de briefwisseling overigens 
erg vaak op reis (meestal naar Duitsland), maar die indruk wordt natuurlijk 
door de correspondentie te lezen versterkt: op reis schrijf je nu eenmaal 
meer brieven. Hilda Ram gaat wellicht minder op reis, maar zij trekt zich 
geregeld terug (bijvoorbeeld in een klooster of op de heide) om te herstellen 
en tot rust te komen. Ze logeren allebei ook vaak bij vrienden en familie, 
elders in België. Eén van hun favoriete vrienden is August Cuppens (1862-
1924), een Limburgse priester die ze zelf contacteren omdat hij zich ook wil 
inzetten voor de Vlaamse zaak.27 Ze noemen hem in de brieven Cup of 
Cupken en zingen steeds uitbundig zijn lofzang. ‘Wat een lief, lief manne-
ken toch!’, schrijft Belpaire op 1 mei 1898 en Hilda Ram drie dagen later:

Ik zou op mijne knieën gaan zitten voor dat heilig Cupken, dat met al 
zijn giften en gaven zoo ootmoedig en menschelijk is. Ik heb in hem een 
onmetelijk vertrouwen, en gij ook, niet waar? Zulke ziel en zulk hert, 
dat dat ventje heeft! God loone hem ’t goed dat hij ons doet, en mij 
bijzonder, die, ge weet het al te wel, een soort van wilde wijngaard 
ben, welke zich niet rechthouden kan zonder steun.

Voor niemand anders (behalve de familie van Belpaire) betuigen ze zo’n 
genegenheid. 

Af en toe plagen de ‘kwezelkes’ (zoals ze zichzelf noemen) elkaar met 
mannelijke belangstelling. Zo schrijft Belpaire op 19 april 1896: ‘Ik heb nog 
eens bezoek gehad van Mijnheerken Caeymans. Gelukkig dat het een 
pastoor is, anders zoudt gij achterdocht hebben’. Hilda Ram heeft dan weer 
duidelijk een boontje voor Scharpé: ‘hij is een gentleman, die de fijne, 
verfranschte ju!rouwkens niet zou afschrikken (Wat spijt dat hij trouwen 
gaat! hij is door zijne figuur zoo’n echt teerstoksken, waarmede men vliegen 
vangt)’.28 En na het huwelijk schrijft ze: ‘Scharpé is eergisteren getrouwd. Ik 
had den jongen zoo gaarne iets of wat toegestuurd! Maar in zijne eenvoudig-
heid zou hij het laten zien en… er valt voorzichtig te zijn. Hoe men toch 
gemakkelijk verdacht wordt!’.29 Er zal dus wel wat geflirt geweest zijn tussen 
beiden. Ze paait hem in ieder geval per brief om les te komen geven over de 
Vlaamse letterkunde aan de Extension Universitaire. 
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Brief van Marie Elizabeth Belpaire aan Hilda Ram, 1 mei 1898 [Letterenhuis]
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Ram was wellicht in de liefde wat avontuurlijker dan Belpaire (die moge-
lijk helemaal niet op mannen viel). Op een ongedateerd kaartje schrijft Bel-
paire aan Ram: ‘Ik hoop dat gij braaf zijt, bijzonder wat het vleesch aangaat’. 
Als Belpaire Ram op het rechte pad houdt wat betreft het zedelijke en het 
religieuze dan zijn de invloeden van Ram op Belpaire vooral van Vlaamsge-
zinde aard. Belpaire geeft zelf aan dat het door Ram is dat ze Vlaamsgezind 
is geworden. ‘Zie, zonder u, was ik gansch verloren voor ’t Vlaamsch – Ik 
zeg niet dat het verlies groot was, maar op zulk klein bootje zijn toch alle 
handen noodig – Gij hebt mij leeren spreken en schrijven.’30 Het switchen 
tussen twee culturen levert haar veel taalonzekerheid op: ‘Weet gij iets: 
Ik kan geen goed Fransch meer spreken of schrijven, en ik kan nog geen 
goed Vlaamsch; zoodat ik ontfranscht ben en niet vervlaamschd [sic]’.31 Ze 
is Hilda Ram er dankbaar voor dat ze haar dichter bij haar Vlaamse ziel 
heeft gebracht. ‘Hoe zal ik u bedanken voor al dat Vlaamsche bloed, dat 
al vrijer en rijker in mijn aderen begint te vloeien?’32 Als anderhalf jaar 
later de gezondheidstoestand van Hilda Ram steeds verslechtert, verzucht 
Mieke: ‘Zie toch dat gij, voor al uwe vrienden, wat gezondheid en kracht 
vergaart. Wij hebben nog zoo veel te werken voor ons Vlaamsch volk’.33 

Qua taal is Ram Belpaires meerdere, ze moet Belpaires teksten vaak nale-
zen. ‘Dank voor de proeven! Daar hebt ge me goeden dienst mee bewezen. 
De andere verbeteringen zijn er niets tegen. Met u alleen ben ik gerust.’34 
Ram vindt in Belpaires geschriften veel ‘niet-Vlaamsche wendingen’: ‘Dat is 
niet te verwonderen, gezien uwe Fransche opvoeding’.35 Ram helpt Belpaire 
bij het schrijven en steunt haar bij haar ambitie om essays over kunst en 
literatuur te schrijven. Op literair gebied heeft zij duidelijk overwicht.

Ook over hun gezamenlijke initiatieven wordt in de brieven natuurlijk 
druk gepraat, over wie ze gaan aanwerven als spreker voor de Extension 
Universitaire (Scharpé natuurlijk), over de tegenkantingen die ze soms 
ondervinden: ‘Nu, met die zagemadammekens is heel mijn goedgezindheid 
vervlogen’.36 Scharpé blijkt als leraar overigens niet aan de verwachtingen te 
voldoen, veel vrouwen haken af: hij is gewoon ‘te geleerd’, excuseert Ram 
hem, en het publiek is ‘te gemengd’ voor een man van zo’n wetenschappe-
lijk kaliber.37 Marie Elisabeth Belpaire ontpopt zich in de brieven tot een 
volbloed netwerkster. Ze gaat onder meer naar de Nederlandsche Taal- en 
Letterkundige Congressen, waar ze één van de weinige vrouwen tussen de 
vele mannen (en veel ‘zwarte frakken’) is. Ze becommentariëren elkaars 
werk, bespreken de aanpak van Wonderland en wat de kritiek over hun 
boeken zegt. Daarin tonen ze zich humoristisch en strijdbaar. Zo schrijft 
Ram op 7 augustus 1895 vanuit haar rustplaats in Velthem:

Och! ik moest u van het Handelsblad spreken! Men heeft mij dat van 
huis gezonden. Wist gij, Mieken, dat wij tusschen de beminnelijkste 
dichteressen gerekend worden? Hoeveel mag wel hun getal bedragen? 
Daar hangt alles van af, ziet ge. Twee op de tien, dat is al iets! maar 
twee op de duizend….



Daarop antwoordt Belpaire twee dagen later: ‘Ik heb het artikel in ’t Han-
delsblad gelezen. Er is wel een scheutje azijn bij, maar dat raakt ons niet’. 
Ook van de concurrentie hebben ze geen schrik: Belpaire vindt de Wonder-
sprookjes van Pol de Mont bijvoorbeeld absoluut geen concurrentie: ‘het boek 
heeft zulk een eentoonigen toon’.38 Ze kennen de strategieën van het literaire 
veld: hoe ze een gunstige kritiek op een invloedrijke plek kunnen krijgen, 
hoe ze boeken verkocht kunnen krijgen, wie ze moeten benaderen, bedan-
ken, bewerken. 

Vaak schrijven de vriendinnen over wat ze aan het lezen zijn. Belpaire 
leest herhaaldelijk haar lievelingsauteur Elizabeth Barrett-Browning en op 
haar aanraden leest Ram haar ook:

Ik geniet uwe geliefkoosde dichteres: Mrs Browning. Alle dagen zooal 
een of twee stukjes, niet meer; men mag niet te veel taartjes ineens 
eten, anders proeft men er ’t fijn niet van. Eenige stukken schijnen 
mij te gewaagd voor eene vrouw: is het dat ik niet op de hoogte ben? 39

Zedelijke overwegingen spelen wel vaker een rol. Hilda Ram toont zich bij 
dat soort thema’s wel wat stoutmoediger dan de diep katholieke Marie 
Elisabeth Belpaire:

Onderweg gaat ge zeker Milton lezen? Wel, Mieken, dat ge zulk 
prachtstuk zoolang kondet laten liggen? En dat alles uit vrees op iets 
te stooten, dat u ergeren kon. Mieken, Mieken! Tinel noemt u een bie-
ken, maar ge zijt een al te vies bieken. De bloemen, waar ge vreest wat 
stof op te vinden, die durft ge niet aan… […] Men trekt zijn neus eens 
op en zegt foei! en daarmee uit.40

Vooral tegenover de Franse letterkunde staan beide dames argwanend. Zo 
schrijft Ram: ‘Och! ik meende u te spreken over de Fransche schrijvers van 
onzen tijd. Is het geen schande, dat ik daar niet eenen van ken. […] Volgens 
mij is alles wat in deze tijden uit Frankrijk komt rot tot in de ziel, ’t is 
misschien overdreven’.41 Waarop Belpaire antwoordt: ‘Zie, ge zijt slecht 
geadresseerd als ge mij vraagt naar fransche letterkunde. Ik deel in uwen 
indruk: “rot tot in de ziel”, maar zonder te mogen oordeelen, daar ik 
onbevoegd ben, die vuil dingen niet kunnende lezen’.42 Beide dames lezen 
veel, en heel internationaal, onder meer Keats, de Edda, Puschkin (Ram: 

‘schoon dat ik het vind, schoon!’43). In Vlaanderen houden ze in het bijzonder 
de vrouwelijke concurrenten in het oog, in de eerste plaats natuurlijk 
Virginie Loveling. Ze bewonderen haar talent, maar ze vinden het haast 
onoverkomelijk dat ze niet katholiek is. Ze hopen op haar bekering, dat zou 
haar meteen ook redden voor de Vlaamse letterkunde, die volgens beide 
dames uiteraard als vanzelfsprekend katholiek zal en moet zijn: ‘Ik heb 
Mijnheer Connehaye gisteren gedaan. Gij moet het lezen: het is heel goed 
en daar is geen een steek tegen de religie […] Zou ze aan ’t bekeeren zijn?’.44 
Omgekeerd gelden de levensbeschouwelijke reserves overigens ook. Elisa 
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van Acker schrijft in 1898 over Belpaire aan haar vriendin Virginie Loveling: 
‘Jammer dat ze zoo clericaal is’.45 Ondanks die verschillen worden Belpaire 
en Loveling vriendinnen, al blijft Belpaire tot op het laatste moment hopen 
dat ze Loveling kan bekeren. Die bekeringsdrang spreekt ook uit de brief-
wisseling tussen Ram en Belpaire, waarbij de laatste natuurlijk veel 
ijveriger is en zich soms zelfs jaloers toont wanneer Ram er op haar beurt 
eens in slaagt zieltjes te winnen. Op godsdienstig gebied is zij nu eenmaal 
gewoonlijk Rams meerdere. 

Vriendschap als motor 
De correspondentie tussen Hilda Ram en Marie Elisabeth Belpaire is niet 
alleen het relaas van een te vroeg afgebroken intieme vriendschap, maar 
toont ook van binnenuit het leven van twee intellectuele vrouwen rond de 
vorige eeuwwisseling. Ram stuurde Belpaire aan op Vlaams en letterkundig 
gebied, en omgekeerd stuurde Belpaire Ram aan op religieus gebied en was 
ze haar steunpilaar wanneer het lichamelijk en emotioneel moeilijk ging. 
De vriendschap kwam van beide kanten, maar Ram beleefde haar storm-
achtiger en hartstochtelijker dan Belpaire. Ze waren beiden gepassioneerd 
bezig met literatuur en met de Vlaamse zaak. Ondanks ziekte en vermoeid-
heid (waar blijkens de brieven beide dames vaak last van hadden), ontwik-
kelden zij een groot aantal initiatieven en bouwden ze een groot katholiek-
Vlaams netwerk uit. Het waren vrijgevochten vrouwen, die vooral aan de 
haard zaten om te studeren, te lezen of te schrijven. En als ze daar niet 
waren, dan waren ze aan het vergaderen, reizen of wandelen. Ze vochten 
zeker niet expliciet de heersende normen aan, noch wat betreft het zede-
lijke gehalte van de literatuur, noch wat betreft de rol van de vrouw (in het 
literaire veld of in de maatschappij), maar ze gingen gewoon hun weg. Die 
merkwaardige ambiguïteit uit zich ook in de manier waarop ze naar buiten 
toe zichzelf kleiner maakten, om ongestoord hun ambities te kunnen 
waarmaken. Uit de brieven blijkt duidelijk dat de vroeggestorven Hilda Ram 
op een cruciaal moment in het leven van Marie Elisabeth Belpaire kwam en 
dat ze van grote invloed is geweest op haar enthousiasme voor de Vlaamse 
zaak. Hun vriendschap was niet enkel belangrijk voor hun persoonlijk leven, 
maar heeft ook in het publieke leven veel op gang gebracht. Het was voor 
beiden een vriendschap die hen boven zichzelf uittilde.
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