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NEDERLANDSE LETTERKUNDIGEN TEGENOVER 
DE FRANSE OVERHEERSING t) 

DOOR C. G. N. DE VOOYS. 

In de laatste maanden werd ik bij de studie van onze letterkunde tijdens 
de Franse overheersing herhaaldelijk getroffen door overeenkomst met de 
tegenwoordige tijdsomstandigheden. Dat gaf mij a;mleiding tot de volgende 
samenvatting. 

De ·historici geven ons een weinig vleiend beeld van de mentaliteit der 
Nederlanders in de periode 1806-1813. Hoewel het koningschap van 
Lodewijk Napoleon aanvankelijk verworpen werd als "geheel onaannemelijk 
en voor de Nederlandsche beginselen ongeschikt, als strijdig ook met de 
belangen en instellingen, zoowel als de zeden des volks", bukte men weldra 
gedwee voor de onverzettelijke wil van de keizerlijke heerser. "Het Neder
landsche volk trad den Koning met eenig vertrouwen tegemoet. Verscheidene 
edelen, sedert 1795 geheel op den achtergrond, kwamen den Koning in Den 
Haag begroeten en aanvaardden, naast Franschen, waardigheden aan het 
Hof" 2). "Ja, men verdroeg ten slotte zijn eenhoofdig gezag gewilliger dan 
dat van den Nederlandschen burger, die voor hem moest wijken. Schimmel
penninck en zijn lijfwacht had men bespot als een gelijke, die koninkje 
speelde, den werkelijken koning, hoe parvenuig ook, trad men buigend 
tegemoet. - Alleen professor Kemper bleef protesteeren, maar zijn gebaar 
wekte meer ver- dan bewondering" 3). En over de inlijving in 1810 schrijft 
Jan Romein: "Met uitzondering van den eenzamen Hogendorp, van Valcke
na er en Falck of onder de intellectueel en een enkeling als Helmers, "die zich 
bedronken aan den historischen wijn van twee eeuwen oud", diende dan ook 
alles den Keizer. - 's Keizers bezoek in 1811 werd een triomftocht" 4). Ook 
Japikse 11) oordeelt: "Het blijft toch vreemd aandoen. dat het volk, dat de 
vrijheid lief had en heeft, met zooveel tegemoetkoming den usurpator 
ontving. Vreemder, dan dat er ook Nederlanders waren en zijn, die voor 
het geweldige genie oprechte bewondering koe~teren, en dat hem de autori
teiten in de plaatsen, die bezocht werden, rijkelijk bewierookten. Het aantal 
nationaal klinkende stemmen in deze jaren is heel gering en weinig forsch. 
Op één na. In 1811 droeg Bilderdijk het schoone vers voor, waarin de 
vrijwording met zienersoog voorspeld werd." 

Op deze uitzonderlijke lof voor Bilderdijk valt wel wat af te dingen. 
Als vurige Oranjeklant verbannen, was hij in 1806 in het vaderland terug-

1) In enigszins beknopter vorm voorgedragen in de Afdelings-vergadering van 
Juli 1944, tijdens de Duitse overheersing. 

2) Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland, door Gosses en 
Ja~ikse, blz. 395. 

~ 
De Lage Landen bij de Zee, door Dr. Jan Romein, blz. 504-505'-

4 a.w. blz. 508. 
11 t.a.p. blz. 404. 
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gekeerd, juist voor de komst van de nieuwe koning. Bij de ontmoeting 
maakte Bilderdijk een gunstige indruk: hij kreeg een eervolle positie aan 
het hof en werd weldra met weldaden overladen, en dus vervuld van 
grote dankbaarheid voor de vorst, die hem "uit den afgrond van de 
diepste ellende getrokken had". Vandaar zijn uitbundige uiting van 
vreugde: "En gij, Hollands heiland, kom!" En verderop in hetzelfde ge
dicht: "Juich! de goudeeuw keerde weêr". Van de eed van trouw aan het 
huis van Oranje voelde hij zich ontslagen: met de meeste tijdgenoten be
schouwde hij de dynastie van de familie Napoleon als een blijvende 
toestand. Bewondering voor Napoleon was -begrijpelijk bij deze vijand van 
de revolutie. De Franse keizer was voor hem de held, die "aan het monster 
des schrikbewinds den laatsten doodsteek gaf". Aan de wenk van Franse 
zijde om Napoleon in een ode te verheerlijken gaf hij dus gaarne · gehoor. 
Na uitbundige, hoogdravende lof, in Pindarische toon, maakte hij in de 
slotstrofe een bescheiden voorbehoud: 

Napoleon! zie duizend tongen 
Uw naam verbreiden over de aard! 

Van Oost tot West uw lof gezongen! 
Maar zijt gy ook de mijne waard? 

Is 't heil der aard uw hoofdbedoelen, 
En kunt gy u gelukkig voelen 

In 't dienstbaar zijn aan zulk een plan? 
Uw hart besliss' dit door uw daden; 
Zoo die geen andre zucht verraden, 

Welaan, ontvang mijn hulde dan! 

Toen de voorzichtige Van der Palm de dichter onder het oog bracht, 
dat deze strofe wel eens aanstoot zou kunnen geven, bracht Bilderdijk een 
verzachting aan door de volgende omwerking: 

Napoleon, ontvang een hulde, 
Van Oost tot West u toegebracht, 

Doch schoon uw lof 't Heelal vervulde, 
Uw Rechter is het Nageslacht. 

Verpletter, donder, bliksem neder, 
Van veldstruik tot den hoogsten Ceder: 

De Godheid bliksemt voor u heen. 
Maar gijzel 't krijgszwaard in de schede. 
Het aardrijk wacht, het smeekt de Vrede; 

Zy mangelt aan uw krijgstrofeên 1). 

Ook deze redaktie leek de raadgever te gewaagd. De gehele 510tstrofe 
bleef daarop achterwege, zodat het gedicht nu eindigde: 

Wy lijden, dragen, hopen, zwijgen! 
Hy zal, hy zal ter kimme stijgen, 

En 't menschdom zal gelukkig zijn. 

1) Ontleend aan Dr. R. A. Kollewijn's bloemlezing: Poëzie van Willem Bilder
dijk (Zwolse Herdrukken) blz. 13-14. Vergelijk ook blz. 4-6. 
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In 1810, toen Bilderdijk zijn beschermer en weldoener verloor, was hij 
de wanhoop nabij: armoede, ziekte, gebrek stonden voor de deur. Hij 
voelde zijn einde naderen. In die stemming droeg hij in Januari 1811, bij 
gelegenheid van een vergadering der Hollandse Maatschappij het bekende 
Afscheid voor, eindigend met een voorspelling van de verlossing: 

Holland groeit weêr! 
Holland bloeit weêr! 

Hollands naam is weêr hersteld! 
Holland, uit zijn stof verrezen, 
Zal opnieuw ons Holland wezen; 
Stervend heb ik 't u gemeld! 

Toen evenwel dit gedicht, dat "eene ongemeene aandoening" verwekt 
had, gedrukt zou worden, maakte de Franse censuur ernstige bezwaren: 
het gehele slot moest geschrapt worden! Bilderdijk nam toen een alles
behalve fiere houding aan. Hij deed een hopeloze poging om zijn stuk te 
redden. In een brief aan Lebrun trachtte hij te doen geloven, "dat zijn 
Afscheid een uitvloeisel was van zijn liefde voor Frankrijk en de Keizer! 
Hij herinnerde aan zijn Ode Napoleon en zijn verzen tegen de Engelsen. 
Zelfs verzekerde hij, dat de voorspelling waarmede Afscheid wordt be
sloten, betrekking had op "Ie prospect d'une nouvelle prospérité sous la 
Monarchie qui vi ent de s'établir". Het verbod werd evenwel gehandhaafd, 
en eerst in 1813 kon het gedicht in zijn geheel verschijnen 1). 

Naast de bewonderde Bilderdijk stond als dichter de populaire, geliefde 
Rhijnvis Feith op de voorgrond. Sinds 1787 wegens zijn patriotse over
tuiging ambteloos op zijn buitenplaats Boschwijk vertoevend, ondervond 
de overgevoelige dichter in volle zwaarte de druk van de tijd. Hij snakte 
naar rust, om "bevrijd van eerzuchtskluister in stillen vreê zijn avondstond 
te slijten". Zijn vrienden en bewonderaars lieten hem niet met rust. In 
1809 riep M. C. van Hall hem toe: 

Rijs opwaarts eedie! rust niet langer! 
Ontwaak! heel Necrland toeft uw lied. 

Als hij toegeeft aan die aandrang, en zijn Oden en Gedichten uitgeeft, 
dan blijkt hoe zeer het lot van zijn vaderland hem ter harte gaat. Boven 
verwachting vindt men onder zijn verzen uitingen van leed, maar ook van 
bemoediging, die aan Helmers doen denken. In een niet gedateerd gedicht, 
De Roem, wordt de lof van het voorgeslacht verkondigd: 

'k Juich nog, een Bataaf te zijn! 

Maar in de slotstrofe voelt hij de nacht om zich heen zinken: 

o nacht, te lange nacht! verdwijn! 
Wend Belg! uw oog - waartoe dat staren? 
Vergeten wij hetgeen wij waren, 

Bij 't wreed gevoel van 't gecn wij zijn! 

1) Ontleend aan Dr. R. A. Kollewijn, a.w., blz. 20-21. 
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Van 1804 dagtekent een dergelijke Herinnering aan het voorgeslacht, met 
de angst voor ,,'t afschuwlijk duister": 

Is dit die grond, in vroeger jaren 
Door 't heerlijkst voorgeslacht betreên 

Zoo grootsch ontwoekerd aan de baren? 

Hoe vaak, op Ruiters ,graf gezeten 
Droomde ik mij in bij 't voorgeslacht! 

maar met de troostende slotregel 

't Nakroost juich' weêr op deez' grond!" 

Bij de inlijving van 1810 is hij de wanhoop nabij: "Schreit, schreit mijne 
oogen! bloed voor tranen! .... Ik heb geen vaderland hier meer". 

In de slotstrofe van Het Vaderland laat hij in de toekomst een voorbij-
varend zeeman peinzen: 

Daar rees 't magtig Amsterdam aan 't IJ" 
Hij zwijgt en poogt een' traan te weenen 
Maar drijft al schreyende voorbij. 

In een gedicht, Bemoediging klaagt hij: 

Hoe vreeslijk knarst de slaafsche kluister. 

Napoleon wordt als dwingeland verwenst Hem wordt het lot van alle 
"aartstirannen", de ondergang voorspeld. Schijnbaar "eert Neêrland een' 
Geweldenaar", doch "Neen, neen, het zwicht, maar vloekt zijn keten". 

Wanneer ik de naam van Hel mer s noem, dan is algemeen bekend 
dat deze dichter terecht als vaderlander in ere bleef, omdat hij in deze 
moeielijke tijden de moed van zijn overtuiging toonde. Maar uit het 
volgende zal blijken dat hij daarin niet alleen stond. Bovendien moet men 
bij Helmers niet alleen denken aan De Hollandsche Natie van 1812: ook 
daarv66r heeft ,hij telkens de tijdgenoten aansporend of bemoedigend toe
gesproken. In een van zijn vroege gedichten, van 1790, klaagt hij al over 
achteruitgang en verslapping, in vergelijking met vroegere volkskracht: 

Ach Nederlanders! zijn die deugden thans verloren? 
Geeft gij geen voorbeeld, dan van laffe werkloosheid? 

Uw aanzien, uw gezag, uw roem ' is reeds vervlogen. 
Ontwaak, hervat uw' moed, of Nederland vergaat! 

In 1793 voelt hij zich als een "Bard, op 't wrak des Staats gezeten", die 
"alleen in 't glorierijk verleden een 'balsem vindt voor zijn zielesmart". 
En in 1795 dicht hij; voóruitziend, een Lijkzang op het graf van Nederland. 

In 1805, als de macht van Frankrijk toeneemt, ziet hij zijn voorgevoel 
bevestigd: "Ach! de onafhanklijkheid van Neerland is verdwenen!" En 
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onder ,het Koninkrijk zucht hij: "Ja, diep is 't Vaderland gevallen. Waar 
ik mijn schreyende oogen wend, 'k Zie honger, wanhoop en ellend". 

Zwijgend berusten wilde hij niet. In het volgende jaar, 1806, publi
ceerde ,hij in het weekblad De Star een gedicht, quasi een "fragment uit 
een onuitgegeven treurspel" (11, 115), spelende in Griekenland, toen dit 
land een Romeins wingewest geworden was. Een Griekse bevelhebber spreekt 
zijn landgenoten toe: 

Het vonnis is geveld, ja, Grieken! gij wordt slaven! 
Leert nu, gekromd in 't juk, naar 's vreemdlings wenken draven; 
Uw vrijheid is vernield, der Vaadren roem vermoord; 
Gebrek en schande en smaad en honger holt hier voort. 
Het volk, door zoo veel bloed en glorie vrijgestreden, 
Ligt nu in 't stof vergruisd met diepgekneusde leden. 

De bedoeling was duidelijk genoeg! Men wist dadelijk te vertellen dat 
de bedoelde lezing was: 

Het vonnis is geveld, uw lot beslist, Bataven! 
Leert nu gedwee in 't juk op 's vreemdlings wenken draven 
De Ruyters nageslacht, der Trompen heldenteelt 
Wordt thans als roovers buit door roovers klauw verdeeld 1). 

Helmers volgde hier het voorbeeld van zijn zwager Loots, die kort 
te voren, in 1805 in dergelijke bedekte vorm ernstig gewaarschuwd had 
tegen de naderende afhankelijkheid van Frankrijk. Hij had een vadeflands 
motief gekozen: De Batavieren ten tijde van Cajus Julius Cesar wegens 
het hun voorgeslagen Staatsverbond der Romeinen, in dramatische vorm 
bewerkt. Een priester kondigt met vreugde het verbond met de Romeinen 
aan, en ook het krijgshoofd KaUenwald acht het gewenst en noodzakelijk: 
de Batavieren zullen geen slaven worden: "Rome aanvaardt uw hand als 
zijne bondgenoot en". De voorname Batavieren blijken verdeeld. Arpus wil 
toegeven: 

Ja, elk stemm' dit verbond! 't is dwaasheid, straf te drijven, 
Dat Romes krijgsvolk ver van onzen grens moest blijven. 

Maar Brenno is van tegengestelde mening: 

Ik gruw van dezen raad, ik walg van een verbond, 
Dat vreemde krijgsmagt brengt op onzen vrijen grond. 

Kattenwald blijft toegevensgezind: 

Gewis zijn zelfbelang zoekt ons tot vriendschap aan, 
'k Erken dit, maar ook 't onze eischt dat wij 't niet versmaen. 

Brenno beseft dat hij in de minderheid zal blijven: 

Het volk biedt juichende zijn' hals het dwangjuk aan, 
En schaart om 't ijvrigst zich bij Romes legervaan. 

1) Vermeld door Joh. Naber: Overheersching en Vrijwording, blz. 194. 
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Inderdaad blijkt dat het Koor der Romeinen het Koor der Bataviere1l 
voor zich weet te winnen. Maar dan treedt een Bard op, die in een lange 
felle rede de Batavieren voorspelt wat het gevolg zal zijn van hun besluit: 

Uitmerglen zal men u dat u 't gebeent verdroogt; 
De vreemde krijgsknecht zal 't gezaaide en d'oogst verteeren, 
U schatten naar zijn lust, u, na het schatten, scheren; 
Men bouwt, hoe 't u gevalI', hier legerburgten op, 
't Gevaart, dat u bedwingt, rijst voor uw goud in top. 

Hij voorspelt ook dat aan de overheersing een eind zal komen: 

Zoo zal dat trotsche volk, dat nu de wereld plondert, 
Hiér slaafsche vreê verkoopt, en daar met d'oorlog dondert, 
Eens zwichten voor de wraak der langgefolterde aard', 
Als ze, uit den slaap gewekt, tast naar het straffend zwaard. 

Ja, hoe 't geweld zijn' grond te bloedig moog' verweren, 
De vrijheid zal in 't eind hier zeker triomferen. 

De beide zwagers hadden hun moedig optreden bijna duur moeten be
kopen. Er kwam 'bevel van het Franse gouvernement, beiden in hechtenis 
te nemen en naar Frankrijk te voeren, maar door de verzoenende houding 
van het juist optredende nieuwe bewind van Lodewijk Napoleon werd dit 
voorkomen. Alleen werd de uitgever van De Star enige tijd gevangen gezet. 

Intussen werkte Helmers reeds aan zijn groot gedicht over De H 01-
landsche Natie, in zes zangen, dat na tien jaren, tijdens de inlijving in 1812, 
gereed kwam. Het is bekend dat dit gedicht gewijd werd aan de "Groot
heid van het Heilig Voorgeslacht", als spiegel en prikkel voor de verslapte 
eigen tijd. De eerste zang prees de deugd van de Nederlanders in voor
beelden als De Ruyter, Hambroek, Schaffelaar, Beiling; prees hun trouw, 
verdraagzaamheid, godsdienstzin, matigheid, weldadigheid. Dan volgde in 
twee zangen verheerlijking van oud-Hollandse heldenmoed te land en ter 
zee. De vierde zang was "Zeevaart" getiteld, en haalde op van onze 
vestiging in Indië, van Tasman en Van Noord, van Nova Zembla. -
Vaderlandse wetenschap en schoone kunsten waren bet onderwerp van de 
twee laatste zangen. 

Het was een daad van moed, dit handschrift aan de censuur bloot te 
stellen: behalve dat openlijk gesproken werd over de schande en de ver
nedering, ons volk aangedaan, werden felle gevoelens geuit over dwinge
landen, als Philips 11 en Lodewijk XIV. Er werden dan ook tal van 
plaatsen geschrapt of gewijzigd. Al dadelijk in het begin: 

Ik juich! schoon thans geen zon van welvaart ons meer streelt 
Dat ik, 0 Nederland, ben op uw' grond geteeld. 

Dit werd: 

Ik juch! geen hooger heil 'heeft ooit mijn ziel gestreeld, etc. 
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Voor u zing ik alleen! voor u! 0 waardig kroost 
Dier oudren! - die met mij om Hollands schande bloost. 

Dit werd: 

Voor u zing ik alleen; gij neemt mijn zangen aan! 
Het kroost deele in den roem der Oudren heldendaan! 

Nog erger was, dat op één plaats de tekst vervalst werd en de dichter 
met zich zelf in tegenspraak gebracht. Op blz. 56 had hij Vondel de 
voorspellende woorden in de mond gelegd: 

Ja, de afgemartelde aard' schept adem, en 't heelal 
Herkent weêr Nederland, gelouterd door zijn val. 

De censor liet daarbij deze noot plaatsen: 

"Ja ons ongelukkig Vaderland zal door deszelfs val gelouterd, herrijzen, 
eene nieuwe bestemming valt aan hetzelve te beurt en de zon door Vondel 
voorspeld, is opgegaan van het steeds merkwaardig oogenblik af, hetwelk 
ons lot met dat van het Fransche Rijk heeft verbonden". 

Verwonderlijk is trouwens, dat bet gehele gedicht niet afgekeurd en 
vernietigd werd. Toen dan ook in 1813 de gedachte aan bevrijding her
leefde, werd uit Parijs last gegeven om Helmers in hechtenis te nemen. 
Men verhaalt dat zijn zwager Loots, toen de politie-agenten zich aan
meldden, zich bevond in het huis van Helmers, die juist gestorven was, 
en hun het lijk kon tonen. 

Andere dichters slaan een meer droefgeestige toon aan. Toen J. M. 
Kemper in Februari 1810, dus nog vóór de inlijving, in de Hollandse 
Maatschappij een verhandeling hield over Onno Zwier van Haren, besloot 
hij met een bede op rijm: . 

Doch, staat 's lands val in Uwen Raad geschreven, 
Verzacht geen 'hulp de wond, die zij zoo vaak genas, 
Laat dan voor 't minst dit volk, aan 't lot ter prooi gegeven, 
Zoo ,groot zijn in zijn val, als 't in zijn opkomst was! 1) 

De inlijving geeft aanleiding tot kreten van smart en wanhoop: H. H. 
Klijn begint zijn gedicht Aan Nederland: "Barst los, geschokt gevoel! 
barst los, verkropte tranen!" M. C. van Hall geeft in De gevallen eik een 
ingewikkelde, retorisch gestileerde allegorie, maar toont in de slotstrofe 
echt gevoel: 

o Holland! dierbre naam! der volken rol onttogen! 
Ach! uwer helden graf versiert uw puinen niet. 

Het noodlot van uw kroost staat bloedig voor mijne oogen. 
De wanhoop smoort mijn lied. 

1) Aangehaald door Joh. Naber, t.a.p., blz. 197. 
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De predikant Adam Simons, later hoogleraar te Utrecht in de wel
sprekendheid, klaagt: 

Vergeet uwe afkomst, 0 Bataven! 
En staat den grond der vadren af; 

Daar liggen zij met eer begraven, 
Wier fierheid u dat erfdeel gaf. 

Maar ach! waar zijn die gouden dagen? 
Geboeid ligt gij verachtlijk neêr 

Ach ach! de nacht der rampen nadert, 
Gehuld in zwarte duisternis. 

En hij eindigt met het reeds bekende motief: 

Dan zal de zeeman op die baren, 
Door uw gezonken steden varen, 
En vragen: waar was Nederland? 

Klagend sluit zich ook Jacob Vosmaer bij de vorige aan, toen hij, 
blijkbaar tijdens de Franse overheersing, een voordracht in dichtmaat hield, 
die onuitgegeven gebleven is: 

Waar ik mijn oogen wend, 't is alles wat ze zien 
Slechts ramp en bittre ellend, door moed noch kracht te ontv1iên. 
Een woeste twistharpij bestookt het hart der volken, 
Drijft ze op elkander in, met opgeheven dolken; 
Ze gunt de ziel geen rust van wraak, de hand van 't bloed, 
Verjaagt den vreê van de aard .... 

Helaas! wat werd ik in dees droeven tijd geboren? 
Nooit mogt mijn oor het zoet gejuich des vredes hooren; 
De bloei van 't vaderland, der oudren roem en deugd 
Blonk nimmer in ons oog, heeft nooit ons hart verheugd; 
Niets rest ons dan de hoop, en ach! wat mag men hopen? 
Rampzalig Vaderland! wat toekomst staat u open? 
Moet eens die zoete naam van Nederland vergaan? 
Zal niemand meer het lied, dat Vondel zong, verstaan? 1) 

Tollens schrijft een hevig pathetisch gedicht: Aanblik op de Noordzee: 

Ja, 'k ruk mij schaamrood af van Neerlands laatste puinen, 
En zoek voor 't hijgend hart verademing in 't wee; 

Ja, 'k dwaal de toppen langs van Katwijks grijze duinen 
En staar uw wentling aan, 0 zee! 

Daar peinst hij over de vroegere roem van Nederland, denkt aan Tromp 
en De Ruyter. 

1) Opgenomen in J. van Vloten's Dicht en Ondicht uit de negentiende eeuw; 
Bloemlezing uit de Nederlandsche Dichters, lste deel, derde druk, blz. 537-538. 
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In zijn retorische opwinding roept hij uit: 

o Zee! waar houdt ge een golf verscholen, 
Niet ééns van 's vijands bloed gevlekt? 

En hij beveelt zelfs de Noordzee: 

Vloei af, en laat uw waatren zakken 
En toon uw boom, bezaaid met wrakken, 

Tot Neerlands zoen vernield, doornageld in uw schoot; 
Vloei af, en spoel, met schrik en schaamte, 
Der vaadren overplast geraamte 

Voor de oogen van hun kindren bloot. 

De eer van de vaderen is hem een schrale troost, want hij ziet geen 
uitkomst: 

Helaas! de slag viel neer, de doodsklok heeft geslagen! 
Het erfdeel ligt verwoest bij de afgebroken taak! 

Hij eindigt: 

Hier wil ik, hier, 0 zee! aan uw vergeten vloeden 
Mijn geest met zoete droomen voeden 

Die moê van 't pijnlijk waken is. 

In hetzelfde jaar richt hij een oproep Aan de vaderlandsche dichters 
om hun stem te doen horen, "Gij, dichters, zoo als thans Brit noch Gauler 
heeft", 

Zingt voor het schaamrood kroost de glorie van zijn vaadren 
als laatst bewijs van adeldom. 

Op, Bilderdijken! op! bedwingt dien toon niet langer, 
Gij, Feithen van mijne eeuw, op u alleen nog grootseh! 

Op, HeLmers, staaf onze eer, stoutmoedig, vurig zanger! 
Vervul dien duren pligt, oorspronkelijke Loots!" 

Inderdaad heeft Loots in dit jaar in een uitvoerig gedicht de lof 
gezongen van De HoUandsche taal. Die hooggestemde lof, door vader
landsliefde ingegeven, klinkt ons nu wat opgeschroefd, maar is in deze 
tijd begrijpelijk, en zal op het gehoor bezielend gewerkt hebben. Ook nu 
neemt Loots geen blad voor de mond, als hij b.v. spreekt van "de magt, 
die thans ons doet vergaan." In de moedertaal ziet hij het pand van 
onafhankelijkheid: 

Wat zwichte of ga verloren 
Of voor 't geweld des tijds zich kromm' 
Geen magt kan uw' bazuingalm smoren. 

Handhaaft dus uw taal: 

Spreekt vreemde taal om uw belangen, 
Uw' eigen', om haar eigen schoon. 
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Gij, "bastaard Belgen! laffe vaad'ren! Ontaarde moeders, die uw kind 
een vreemd vergif stort in zijne aadren", door hem in plaats van de eigen 
taal Frans te leren: 

Gij moogt uw kroost tot Gaulers kweeken, 
't Wordt rijp voor schande en slavernij. 

Maar zo ver zal het nooit komen! Loots beantwoordt de oproep van 
Tollens: 

0, Helmers! Kinker! op, 0 koren 
Van Barden! doet den veldkreet hooren! 
Op, Tollens! steek de krijgstrompet. 

Wij leven in ellende: "alles ging verloren, De grond zelfs, waar wij 
zijn geboren", de vrijheid, de schatten door de vlijt van de voorvaderen 
verworven: "ons bleef hun taal alleen. 

Ja, vaadren! ja, wat bui van plagen 
Ook op uw kroost zich nedergiet, 

't Zal, arm, zich uwer waard gedragen, 
Uw laatste gift verbrast het niet." 

Behalve Loots waren er mannen van karakter, die te midden van zoveel 
slapheid en karakterloosheid, niet klagend ter neer zaten, maar blijken van 
fierheid en moed gaven. De bekende en gevierde Leidse hoogleraar Borger 
schreef bij de aanvang van 1811 een gedicht De Leidse/Ie Weezen aan de 
Leidsche burgerij, waarin hij de weeskinderen o.a. deze woorden in de 
mond legde: 

Streng snerpt de scherpe roê, besteld door d'Opperkoning; 
Haar geesling snijdt ook ons door rug en wervel heen; 
De donder die u treft, treft ook der weezen woning, 
En morzelt ons de kruin en plettert merg en been. 

Houdt moed, houdt echter moed! de naam van God is wonder 
En wonder is Zijn raad, en wonder is Zijn wil. 
Zijn wonderlijke hand bestemt orkaan en donder, 
En donder en orkaan staan op Zijn magtwoord stil. 

Haast zien we een gloriezon ten heldren hemel klimmen. 
Wijkt, donkre wolken, wijkt dien Heilvorst uit de baan! 
Stijg op, gij gloriezon ! wat draalt gij aan de kimmen! 
Snelt rossen, snelt met magt, en voert dien Heilvorst aan! 

Karakter toonde ook Wiselius, die reeds in 1806, toen Bilderdijk, Van 
der Palm, D. J. van Lennep, Van Hall en zoveel anderen de nieuwe 
Koning eerbiedig naderden, weigerde uit de hand van "de heer Bonaparte" 
gunsten of ambten te aanvaarden, en zich naar Utrecht terugtrok. Tijdens 
de inlijving schreef hij - met de gebruikelijke camouflage - een scherp 
protest, getiteld: Thrasybulus te Athenen, bij de overheersching van 
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Lyzander en de dertig dwingelanden. In zijn vaderland aanschouwde hij 
"een Dwinglands troon gerezen, Een troon, met <burgerbloed bespat!" 

Athenen, gij zoo laag gezonken? 
Mijn dierbaar vaderland onteerd, 
Van glans beroofd, in boei geklonken! 
Het moedigst Volk zoo diep verneêrd! 

Maar aan de dwingelandij zal een einde komen: 

Wat magt kan vrijheidsmin weêrstaan? 

Ja, speel, 0 schuim der Dwingelanden, 
Een wijl nog uw gevloekte rol! 
Laat snoodaards u nog offers branden: 
Ras is de maat der gruwlen vol. 
Dan stelt, voor elks verwonderde oogen, 
U 's Hemels lang getergd vermogen 
Der straf, zoo wel verdiend, ten doel. 

In 1811 houdt Napoleon zijn zegevierende intocht te Amsterdam, door 
de menigte toegejuicht. Vele notabelen en vooraanstaande mannen, als 
Bilderdijk, laten zich aan hem voorstellen. 

Wiselius uit zijn heftige verontwaardiging in een gedicht Bij Napoleon 
Bonapartes intogt binnen Amsterdam. 

Waartoe dat loof, die <bloemenkransen, 
Dat luid gejoel, die jubeldansen, 
dat luchtdoorgalmend vreugdgejuich, 
Daar slavenketens om ons klinken .... 

Hoe laat ge, 0 mensch, uw waarde krenken! 
Wat kromt ge u op eens Dwinglands wenken, 
Als waar 't een God in menschenschijn?" 

Maar God regeert! Hij zal de dwingeland straffen: 

Al bieden hem miljoenen slaven, 
In 't stof gewenteld, offergaven, 

Eens zwelgt hem de afgrond in, tot heil en schrik der aard. 

In Godsvertrouwen zoekt de dichter zijn troost: 

Uw zalige invloed schenkt mij krachten; 
'k Durf hem, het leven zelfs verachten: 

'k Ben vrij, 'k ben eeuwig vrij, en tart zijn euvelmoed! 

Wij hoorden Loots al de naam van Kinker noemen, een zeer merk
waardi.g man, die in veel opzichten zijn tijd vooruit was. In de 18de eeuw 
speelde hij al een rol als criticus, in zijn Post van den Helicon, als propa
gandist van de Kantiaanse wijsbegeerte, als bewonderaar van Schiller, 
Door de tijdgenoten achtergesteld bij die van Feith of Tollens, werden zijn 
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gedichten weinig gewaardeerd. In het verband van mijn voordracht zijn 
enige van zijn gedichten uit de Franse tijd vermeldenswaardig. 

Van 1806 dagtekent Het Heilig Woud. Nachtgroet aan mijne vrienden 
kort voor de aankomst van Koning Lodewijk Napoleon in Holland. 
Het Heilig Woud is het ideaal van de patriottentijd: het rijk van 
vrijheid en verlichting, maar 't sproot misschien te vroeg uit de aarde en 
werd "door roof en moord ontheiligd". Na die heiligschennis ligt het een
zaam en verlaten, in nachtelijk duister gehuld. 

Eertijds stond daar een "trotse zuil", die de weg wees. Nu verdwaalt 
de reiziger in ,,'t bedrieglijk Doolhof"; op de- terugweg dwaalt hij weer 
en ontwaakt bij de ingang 

Ik zal dit woud, door bloed en tranen 
Ontheiligd, niet ten vijand zijn. 

Schenk, vuur der waarheid! schenk mij kracht! 
Verlichting, toon ons 't spoor der rede. 

"Het grauw breekt gillend los". "Een bajerd zinkt op 't aardrijk neder". 
Dan is de tijd voor Napoleon gekomen: 

Hij komt, hij komt! - De slaven knielen. 

Den veilen volksschoot, die hem baarde, 
Vertrappelt hij, ten schrik der aarde; 
En delft voor al 'Wat mort het graf. 

(Gij) vindt in Themis heiligdom, 
Slechts teugels, kluisters en gareelen; 
Geen wetten, maar slechts dwangbevelen. 
Luid spreekt de magt, maar 't regt is stom. 

Niet Themis; Nemesis beveelt er; 
Zij maakte 't menschdom zich ten buit. 

De nood bestiert haar' arm; zij deelt er 
In 't blinde loon en straffen uit. 

Haar troon, op 's Overwinnaars wagen 
Dan ginds dan herwaarts heengedragen, 

Sloot met het outer haar veI1bond; 
En beider schrikbre heiligdommen 
Doen al wat vrijheid aamt verstommen 

Op d'omgewroet' alouden grond. 

Voorspellend: 

Eens zal de pijl gewisser treffen, 
Wanneer hij voor de derde maal, 

Van juister mikpunt afgeschoten, 
Langs 't rigtsnoer zijner vloekgenooten 

Zal vliegen als een bliksemstraal. 
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Ja, in dit heilig woud, mijn vrinden, 
(Niet bij het knappend fakkellicht!) 

Zult gij het regte voetspoor vinden! 
Wee ons, zoo aller ijver zwicht! 

Na de inlijving schreef hij een Stille Bemoediging, met een aanhef die 
aan Loots herinnert: 

Het Vaderland bestaat, wat lot ons zij beschoren! 
Nog heft ·het zijn gelaat, en zonder blos, omhoog. 
Zoo lang zijn schoone spraak voor 't oor niet gaat verloren; 
Zoo lang wij nog haar klank en volle taalkracht hooren; 
Zoo lang blinkt Holland aan der volkren Hemelboog! 
Roemt, Belgen! roemt vrij op de Heldendaan der vaderen; 
Maar laat het nimmer zijn ten hoon van 't nageslacht. 

Dit gehele, kernachtige, mannelijke gedicht, verdiende niet zo zeer ver-
geten te zijn. Ik citeer nog de volgende mooie strofe: 

Maar wee hem! - wien het leed zoo diep ter aarde drukte, 
De hoop zoo zeer ontzonk, dat hij zich zelv' verried, 
Voor d'Afgod dezer eeuw zich krommend nederbukte, 
Wiens laffe ziel zich aan haar waarde slaafsch ontrukte, 
En d'opgerolde vaan van Neêrland van zich stiet. 

Zulke gedichten moesten, begrijpelijkerwijze, in portefeuille blijven tot 
betere tijden. Maar een daad van moed was het, dat Kinker nog vóór 
Napoleon's val, de lsteOctober 1813, bij de opening van de jaarvergadering 
der "Hollandsche Maatschappij van fraaye kunsten en wetenschappen" te 
Amsterdam een Weeklagt durfde voordragen, die aldus begon: 

Hoe lang nog, Hemel! moet het onregt ons verdrukken? 
Hoe lang de menschheid voor haar beulen nederbukken, 
En magtloos zuchten onder 't juk, dat op haar weegt? 

Hij striemt ook de laffe landgenoten, die gebukt en zich vernederd 
hebben. Niet op de dwingeland, op de landverdelgers rust de grootste schuld: 

't Is de eigen slavengeest, 't verstompt gevoel van eer, 
Verloochende eigenwaarde, en 't trots maar kruipend heer 
Van laffe vleijers, die het dreigend moordtuig scherpen, 
Als zij zich huichlend voor hun' afgod nederwerpen, 
En, met de wierookschaal in de opgeheven hand, 
Lafhartig juichen in de teeknen hunner schand'. 

Nadat hij soortgelijke gedachten ontwikkeld heeft als in het Heilig Woud, 
en zijn hoop gevestigd heeft op een veerkrachtige jeugd, die gevormd zal 
worden tot eendrachtige "burgers van 't verrijzend vaderland", ziet hij in 
gedachte de "edele jongeling", die het volk "als gids ten dienst zal staan", 
waarmee de Prins van Oranje bedoeld zal zijn. Hij eindigt met de wens: 

Vervul, 0 Geest der eeuw! vervul uw heilvoorspelling! 
Daal, maar gelouterd, op het zuchtend menschdom neêr! 
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Dat in November 1813, toen de vurig verlangde verlossing kwam, alom 
juichtonen losbarstten, is begrijpelijk. Bijna alle besproken dichters hebben 
hun aandeel geleverd. Het zou mij nu te ver voeren daarop in te gaan. 
Liever wil ik nog uw aandacht vragen voor een prozaschrijver die in de 
tijd van verslapping van de volksgeest bemoedigend gewerkt heeft, door 
evenals Helmers te wijzen op het lichtend voorbeeld van een roemrijk 
voorgeslacht. Ik bedoel de Haarlemse boekhandelaar en uitgever Adriaan 
Loosjes, de auteur van de drie-delige historische roman Maurits Lijnslager. 
Hij had als schrijver van allerlei genres al een lange letterkundige loopbaan 
achter de rug, toen hij in 1808 dit boek uitgaf, waarop Koopmans in een 
mooie studie: Maurits Lijnslager en z'n ideaal burgerschap de aandacht 
gevestigd heeft. Bij de zichthaar naderende ondergang van het Nederlandse 
Staatsgebouw ontwierp hij het beeld van de Ideale Hollander tegen de 
achtergrond van de roemrijke republiek in de Gouden Eeuw. Maurits 
Lijnslager, een gefingeerd persoon, is een jonge Amsterdamse koopman, 
die wij op zijn buitenlandse reizen vergezellen. Hij wordt om zijn vlekke
loze levenswijze, zijn heldhaftigheid door iedereen bewonderd. Buiten
landers benijden hem, waar hij ook komt, zijn Hollanderschap. De wijze 
waarop Loosjes hem allerlei beroemdheden van zijn tijd laat ontmoeten, 
maakt op ons de indruk, naïef te zijn. Hij redt het leven van de schilder 
Ant. van Dijk en heeft Milton als reisgezel in Italië. In Bologna ontmoet 
hij in een logement een onbekende oude man, die met een krijtje meet
kundige figuren op een lei zit te schrijven. Dat blijkt Galileï te zijn, die 
Lijnslager waarschuwt dat hij in Italië zich niet de vrije gedachtenuiting 
kan veroorloven als in Holland. 

Het is duidelijk dat Loosjes, een typisch voorstander van de Verlichting, 
allereerst een didaktisch doel gehad heeft. Onuitputtelijk is het aantal 
vaderlandse en algemene dingen, waarover in kollege-vorm, nu eens de 
een, dan weer een ander, het wetenswaardige mededeelt. Het is geen boek 
dat de tegenwoordige lezer nog boeien kan. "Zulk een boek - zegt 
Koopmans - zou zich 't beste laten lezen in 'n ouderwetse kamer, bij het 
rustige licht van een spaarlamp, geflankeerd door Nuts-traktaatjes en Ge
nootschaps-verhandelingen". Maar als historisch dokument blijft het uiterst 
merkwaardig. Het is metterdaad geweest ,,'n lafenis en 'n toevlucht voor 
z'n tijdgenoten en voor velen van z'n nageslacht". Daarbij denken wij b.v. 
aan de jonge Potgieter, die veel later getuigt wat. dit boek voor hem 
in zijn jeugd betekend heeft. De kerngedachte van De Gids: de Gouden 
Eeuw als lichtend vooroeeld voor te houden aan een door Jan Salie-geest 
verslapt geslacht, kan ten dele als een geestelijke erfenis van Loosjes 
beschouwd worden. 

Om met een anekdote te besluiten, karakteristiek voor de tijdsomstandig
heden, wil ik nog even een andere veelschrijvende boekhandelaar-auteur 
ter sprake brengen: Arend Fokke Simons, in de jaren van de Bataafse 
republiek en de Franse tijd een zeer populaire schrijver en spreker, met 
encyclopedische kennis en een biezonder soort geestigheid: het oud-Hol
landse boertige en burleske, dat vaak zouteloos en smakeloos is. Als gevierd 
spreker trad hij te Amsterdam telkens met groot succes op in Nuts-verga
deringen. Zijn voornaamste werk werd in twaalf delen herdrukt. Als 
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politiek satirist had hij zich doen kennen in Apollo Sergeant, een bespot
ting van de retoriek der patriotten, als pendant van een dergelijke satire 
op de opgeschroefde dichterlijke taal in de Moderne Helicon, maar die 
stukken dagtekenen al uit 1792. 

In een uitvoerige studie van Dr Van Deventer wordt nu beweerd dat 
hij "als dapper slachtoffer-patriot een waardige plaats naast Loots en 
Helmers" inneemt. Dat is de reden waarom ik hem hier even ter sprake 
breng. Wat is het geval? Toen Napoleon in 1811 zijn intocht zou houden 
in Amsterdam, vervoegde zich bij Fokke Simons een goede kennis, Fallée, 
geëmployeerde bij de politie, die na een familiaar praatje bekende dat hij 
hem in hechtenis kwam nemen. Enige weken werd hij opgesloten, wat zijn 
gezondheid zulk een schok gaf, dat hij het volgend jaar overleed. Achteraf 
bleek dat een oude vijand, Willem Holtrop, als hoofd van de politie in 
Franse dienst met de beveiliging van de Keizer belast, dit bevel gegeven 
had. Niemand begreep waarom men de oude schrijver voor zo gevaarlijk 
aanzag. 

Van Deventer meent nu de oorzaak gevonden te hebben in een voor
dracht, in Oktober 1810 gehouden, getiteld Psycho-Chemisch Geheim, die 
ook in druk verschenen was, en die als politieke satire tegen Napoleon 
gericht zou zijn. Mij lijkt dat niet zeer waarschijnlijk. De hoofdinhoud is 
zeker onschuldig: het ging over de spreekwijze: "van de nood een deugd 
maken". De schrijver zegt: evenals men in de chemie een stof wijzigt door 
er een andere bij te brengen, zo wordt de "nood" als men er wat "tijds
omstandigheden" bijdoet, een "deu.gd". In losse samenhang geeft hij dan 
een burlesk verhaal als illustratie. 

juppiter brengt een tegenbezoek aan Tantalus. Deze zet hem bij gebrek 
aan beter, zijn bastaardzoon Pelops, in stukjes gesneden, als gerecht voor. 
juppiter zet alles weer in elkaar, behalve een stukje schouder, dat al door 
één van de gasten opgegeten is. Van Deventer betoogt nu dat met juppiter 
Napoleon bedoeld is, met Tantahls: Lodewijk Napoleon; met Pelops de 
Nederlandse gewesten, door Napoleon één gemaakt, behalve het reeds 
geannexeerde deel .ten Zuiden van de Maas. 

Mij lijkt die uitleg te geforceerd. Veeleer zal Fokke Simons onschuldig 
slachtoffer geweest zijn van politieke haat. Een satire die zelfs door de 
tijdgenoten niet begrepen is, zou immers weinig zin gehad hebben? 

Meer inzicht toonde de censuur, toen in 1812 een herdruk van Maurits 
Lijnslager verboden werd. Terecht werd begrepen dat deze aanwakkering 
van de vaderlandse geest voor de onderdrukkende macht gevaarlijk zou 
kunnen worden. 

Het doel van deze voordracht was herinneringen te verlevendigen aan 
een tijd die zoveel trekken van overeenkomst vertoont met de onze. Hoewel 
de geest van verzet tegen onrecht en onderdrukking veel minder krachtig 
was dan nu, meen ik toch aangetoond te hebben dat er ook toen mannen 
geleefd hdbben met oprechte liefde voor hun vaderland, met de behoefte 
en de moed om daaraan uiting te geven. 
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