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1812

Napoleon in Moskou
Toen 's Keizers wrevle wil, gewoon aan 't trotsch bedwingen,
Door heerschzucht aangespoord, dorst naar den zetel dingen
Van Ruslands groot gebied, niet wanend' dat zijn kracht,
Door Gods onzichtbre magt tot niet kon zijn gebragt;
Toen dacht zijn snoode ziel, gewoon aan zegepralen,
Zijn hoogst vermetele wensch, zoo duur, nooit te betalen.
O, Moscow, puik der steên, hoe grootsch boogt gij u neêr,
Heel 't menschdom stond verbaasd, en schonk u eeuwige eer!
In plaats van door gevlei, 's veroovraars hart te streelen,
En, bukkend voor zijn staal, in lage gunst te deelen,
Bewaardet gij uw wrok, diep zwijgend in de borst,
En eerde een dwingland niet, met zoo veel bloed bemorst;
Uw stroeve blik zag koel dien vijand in uw muren,
Maar, 't fel getergde hart moest eindloos veel verduren!
Het eischte een strenge wraak, die nimmer voorbeeld had,
Ter straf der dwinglandij, met schuldloos bloed bespat,
Een diepe stilte deed bij 's Keizers binnentrekken,
Hem, tot zijn dolle spijt, der burgren haat ontdekken,
Een haat die fel gesard, door plondring, roof en moord,
In 't woest ontstoken hart, verzacht werd noch gesmoord:
God zelf scheen in het eind zijn heerschzucht te bedwingen,
Die onregtvaardig, wreed, in land bij land dorst dringen,
Zijn wraak trof schriklijk fel; en Moscows overvloed,
Haar tempels rijk van praal, verteerden in den gloed,
Een gloed, die 't hart des beuls, hoe trotsch ook en vermetel,
Deed beven voor zijn val, deed siddren op zijn zetel!
Hij zag, in plaats van goud, de stad tot puin verkeerd,
En 't moedloos oorlogsvolk, door nood en brand verteerd;
Toen nam 't beleedigd volk, wat wap'nen slechts kon voeren,
Het wraakzwaard in de vuist, om 's Vijands trots te snoeren,
Gods almagt streed aan 't spits van Ruslands heldenvolk,
Een strenge wintervorst trof meer dan zwaard of dolk,
Zij schraagde d'onschuld trouw in 't strijden voor haar regten,
Een edle wraak ontgloeide in 't hart der wapenknechten.
Uw hoogmoed werd verteerd in Moscows fellen brand,
Ter straf van d'euvelmoed, doemwaardig dwingeland!

D.H. ten Kate van Loo, De Gardes d'Honneur. In vier zangen ('s-Gravenhage,
Johannes Allart, 1815) 10-12.
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Dagboeken van Nederlandse militairen over de Russische veldtocht
in 1812
In 1824 verscheen bij de bekende Haags-Amsterdamse militaire
uitgeverij-boekhandel De Gebroeders van Cleef een uitgave getiteld Herinneringen
uit den Veldtogt van Rusland, in de jare 1812; door W.P. d'Auzon de Boisminart,
1.
Gepensioneerd Majoor der Koninklijke Nederlandsche Armée. Van dit boek
verscheen in 1840 bij dezelfde uitgeverij een tweede druk, maar toen in een
‘eenvoudigen verhaaltrant’, aldus de auteur, gevolgd door een tweedelige aanvulling
met zijn militaire herinneringen van voor en na 1812. In 1863 bracht de Amsterdamse
uitgever Van der Made tot slot een beknopte editie ervan uit. We kunnen uit deze
verschillende uitgaven opmaken dat er een zekere belangstelling moet zijn geweest
voor de memoires van Willem Pieter d'Auzon de Boisminart (1776-1870) of voor dit
soort memoires in het algemeen, want we mogen aannemen dat de firma's Van
Cleef en Van der Made er anders geen vervolg aan gegeven zouden hebben.
Bovendien was de eerste uitgave van d'Auzons memoires volgens zeggen van de
auteur binnen de kortste keren uitverkocht. Wat echter opvalt is dat het boek van
d'Auzon de Boisminart niet alleen het enige werk in zijn soort is waarvan meer dan
een uitgave of druk is verschenen, maar dat er bij leven van de auteurs verder vrijwel
geen dagboeken van Nederlandse Rusland-veteranen zijn uitgegeven.
Toen mij werd gevraagd of ik bereid was een lezing te houden over dagboeken
van Nederlandse Rusland-veteranen, schoten mij onmiddellijk enkele namen te
binnen van auteurs van dergelijke dagboeken, maar wat me opviel is dat het
merendeels onuitgegeven of postuum uitgegeven werken betreft. Het leek me
daarom interessant om in te gaan op de vraag waarom Nederlandse
Rusland-veteranen zelf nauwelijks hun vastgelegde lotgevallen hebben gepubliceerd.

De Russische veldtocht
Het is alom bekend dat de Russische veldtocht van Napoleon veel slachtoffers heeft
gemaakt. Dit roept de vraag op, of daardoor misschien zo weinig memoires van
Nederlandse Rusland-veteranen zijn uitgegeven. Jhr. Jan Willem van Sypesteijn
(1816-1866) schreef in 1849 in zijn boek Geschiedenis van het Regiment Hollandsche
Hussaren,... (Den Haag, Amsterdam 1849):
Het zakboekje, waarin de ritmeester Geisweit van der Netten van dag tot
dag alles had opgeteekend, wat in den veldtogt van 1812 met het
2.
regiment, waarbij hij diende, was voorgevallen, werd gered.
In een noot vulde hij aan:
Dat zakboekje, hetwelk de onmiskenbare teekenen draagt van de
ontberingen, die de schrijver, gedurende den veldtogt, heeft
ondervonden..., is misschien het eenigste, dat thans nog van dien aard,
3.
in Nederland bestaat.
Maar niet alleen het zakboekje van deze Cornelis Anthonie Geisweit van der Netten
(1771-1847) keerde terug, ook hijzelf
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W.P. d'Auzon de Boisminart, Herinneringen uit den veldtogt van Rusland, in den jare 1812;...
(Amsterdam, Den Haag 1824), titelpagina.

kwam heelhuids aan in Nederland. Hij heeft zijn memoires echter nooit uitgegeven.
Dat uitgerekend hij dit nooit heeft gedaan, is mijns inziens opvallend. Geisweit van
der Netten, lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, was namelijk
een veelschrijver, met tientallen krijgskundige werken op zijn naam. Bovendien
behoorde hij tot de weinige Nederlandse militaire auteurs uit het eerste kwart van
4.
de negentiende eeuw. Wel gebruikte Geisweit van der Netten zijn memoires voor
het in 1827 door hem gepubliceerde boek Karel XII en Napoleon,
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Jhr. J.W. Sypensteijn, Geschiedenis van het Regiment Hollandsche Hussaren,... (Den Haag,
Amsterdam 1849), titelpagina.

of tafereelen, schetsen en vergelijking uit hunne krijgstogten in het Noord-Oostelijk
5.
Europa uit 1827, een typisch krijgsgeschiedkundig handboek of zogeheten war
study zoals die in de achttiende op grote schaal begonnen te verschijnen. Aan de
hand van het voorwoord in dit boek komen we meer te weten over het uitblijven van
een publicatie van zijn Rusland-memoires. Hij schrijft in de eerste plaats dat
het treurige lot der vroegere Zweedsche krijgsgevangenen, dat hem
gedurende zijn krijgsgevangenschap steeds voor oogen zwevende,
meermalen aan het weder betreden van den vaderlandschen grond had
6.
doen wanhopen.
Wij zouden zeggen dat hij een oorlogstrauma had. Deze ervaring, vervolgt hij,
deed hem in zijne geschiedkundige aanteekeningen, veel persoonlijks
invlechten, om zijne aanhoorigen met zijne bijzondere lotgevallen bekend
te maken, indien hem het lot beschoren mogt zijn, zijnen levensloop, gelijk
velen van Karels [de Zweedse koning] togtgenooten, in baillingschap [sic]
7.
op verren afstand te eindigen.
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Cornelis Anthonie Geisweit van der Netten (1771-1847). Litho Hilmar Johannes Backer
(1804-1845), naar H. Lapis.
8.

Zijn memoires, hoe ‘wonderdadig en aan het romaneske grenzende’ ook, aldus
de schrijver, waren door alle ellende die hij had opgeschreven in het geval hij zou
komen te overlijden, te persoonlijk geworden om uit te geven. Deze waren bedoeld
voor zijn familie. Zo beschrijft Geisweit van der Netten hoe als gevolg van een
‘vreesselijk moorddadig schrootvuur’ van het Russische leger één kogel van twee
9.
van zijn collega's elk één been, en van één collega beide benen verbrijzelde.
Het is begrijpelijk dat sommige militairen terughoudend waren in het publiceren
van dit soort afschuwelijk ervaringen, en misschien was dit usance. De vraag is nu:
waren er meer Nederlandse Rusland-veteranen die net zo terughoudend waren in
het publiceren van hun memoires als Geisweit van der Netten? Want in tegenstelling
tot wat jhr. Van Sypesteijn in 1849 schreef, zijn er niet alleen meer ‘zakboekjes’ van
Nederlandse Rusland-veteranen overgeleverd, maar keerden ondanks de enorme
verliezen ook meer militairen met hun zakboekjes terug.
We weten zelfs dat de legerleiding in 1813 haar voordeel wilde doen met de
ervaring van Nederlandse veteranen die hadden gediend onder Napoleon.
Commissaris-generaal van Oorlog, A.C.J.G. graaf d'Aubremé (1773-1885), schreef
dat de officieren van de ‘oude garde’ en de jongere officieren van elkaar konden
leren, omdat er op dat moment bij de armee een groot aantal officieren diende dat
had deelgenomen aan de - in de woorden van d'Aubremé - ‘merkwaardigste militaire
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gebeurtenissen, welke in de laatste jaren hebben plaats gehad’. De praktijkervaring
10.
van deze Napoleontische veteranen kwam volgens hem goed van pas.
Alvorens nader in te gaan op de memoires van de Nederlandse
Rusland-veteranen, eerst aandacht voor het Nederlandse aandeel in Napoleons
leger in Rusland. De naam Grande Armée, zoals het leger van Napoleon vaak wordt
genoemd, heeft oorspronkelijk betrekking op het leger dat hij had samengesteld om
Rusland mee binnen te vallen De schattingen lopen uiteen, maar waarschijnlijk
bestond dit leger uit circa 700.000 militairen, waaronder behalve Fransen, geallieerde
troepen van Napoleon uit heel West-Europa, inclusief uit het inmiddels bij het Franse
Keizerrijk ingelijfde Koninkrijk Holland van Lodewijk Napoleon. Het aandeel
11.
Nederlanders bedroeg circa 15.000 man. Naast dienstplichtigen betrof het complete
regimenten van het Koninklijke Hollandse Leger die waren ingelijfd in het Franse
leger.
De bekendste Nederlandse eenheid die in Rusland onder Napoleon diende is
waarschijnlijk de Compagnie Pontonniers, vermaard vanwege haar rol bij de bouw
van twee bruggen over de Berezina, waaraan relatief veel militairen die de Russische
veldtocht overleefden, hun leven te danken hadden. De bruggen werden gebouwd
door circa vierhonderd Nederlandse pontonniers onder bevel van George Diederich
Benthien (1767-1836). De omstandigheden waaronder de bruggen moesten worden
gebouwd waren erbarmelijk, de temperatuur was circa 37,5 onder nul en de rivier
lag vol met ijsschotsen. Van de circa vierhonderd pontonniers overleefden slechts
zes mannen en hun commandant het drama. Daarnaast gingen de regimenten die
de brug beveiligden, Hollandse regimenten infanterie en cavalerie, vrijwel volledig
ten onder door de kou en de Russische aanvallen.

De memoires van d'Auzon de Boisminart
Terug naar de memoires van Nederlandse Rusland-veteranen. Van de circa
vijfhonderd Nederlanders die terugkeerden, zijn van enkele tientallen militairen
12.
memoires bekend, waarvan er slechts twee door de auteur zelf zijn gepubliceerd,
een deel door familie of derden is gepubliceerd en een deel nooit is uitgegeven.
Sommige memoires waarvan het bestaan bekend is, zijn onvindbaar.
De vraag waarom zo weinig Nederlandse Rusland-veteranen hun memoires
hebben gepubliceerd kan beter worden beantwoord aan de hand van de bij leven
door de auteur of postuum door of via familie uitgegeven memoires, dan aan de
hand van onuitgegeven handschriften. Hierover kan in veel gevallen informatie
worden gevonden in de voorwoorden of toelichtingen in de uitgaven. Wat kunnen
we, om te beginnen, opmaken uit de voorwoorden in de verschillende uitgaven van
de memoires van d'Auzon de Boisminart, die in Rusland diende als officier bij het
e

(Hollandse) 124 Regiment Infanterie, dat onder meer betrokken was bij het dekken
van de aftocht over de Berezina. De unieke plaats die de memoires van d'Auzon
met drie uitgaven innemen, vragen immers om een verklaring.
Nadere bestudering van de verschillende uitgaven ervan levert heel wat informatie
op. Wat in de eerste plaats opvalt, is dat er helemaal geen sprake is van zucht naar
sensatie. Integendeel, d'Auzon begint in de eerste druk van zijn boek met de
veronderstelling dat zijn boek wellicht te laat verschijnt en inmiddels overbodig is.
Wel had d'Auzon al in 1813 de behoefte gehad om de spreekwoordelijke waarheid
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over de Russische veldtocht te vertellen omdat toen behalve ‘de logenachtige
Fransche

C.A. Geisweit van der Netten, Karel XII en Napoleon, of tafereelen, schetsen en vergelijking
uit hunne krijgstogten in het Noord-Oostelijk Europa (Den Haag, Amsterdam 1827), titelpagina.
13.

bulletins in de nieuwspapieren’ nog niets was verschenen. D'Auzon werkte zijn in
Rusland bijgehouden dagboekje uit tot een verhaal van 200 pagina's in
kwartoformaat. Hij deelde deze eerste opzet van zijn memoires met zijn vrienden,
die hem aanmoedigden om deze zo snel mogelijk uit te geven. D'Auzon was echter
nog altijd in Franse dienst en stond op het punt om weer te vertrekken. Hij wilde zijn
memoires niet achterlaten en vreesde bovendien voor represailles die tegen hem
14.
genomen konden worden als Frans officier. Uiteindelijk zou het elf jaar duren totdat
zijn boek uitkwam. Pas toen d'Auzon met pensioen ging had hij tijd om weer aan
zijn boek te werken, hetgeen hij beschouwde als een toevlucht omdat de leegte
hem niet beviel. Hij heeft toen een boek willen schrijven voor zijn ‘brave
Krijgsmakkers’, waarin hij vooral de gebeurtenissen en bijzonderheden schetste
met betrekking tot de Franse legerkorpsen waarbij het merendeel van de
15.
Noord-Nederlanders dienden. D'Auzon verzocht de ‘Heeren Boekbeoordeelaars’
dan ook niet te hard te oordelen over zijn schrijfstijl, hij richtte zich tot hen met de
woorden:

Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 29

5

C.J. Wagevier, Aantekeningen gehouden gedurende mijnen marsch naar, gevangenschap
in, en terugreize uit Rusland in de jaren 1812, 1813 en 1814 (Amsterdam 1820), titelpagina.

Als veteranen in het veld der letteren, verwacht ik van uwe billijkheid, dat
gij met den ongeletterden soldaat niet te streng zult omgaan, maar hem
met die toegevendheid wilt behandelen, welke ieder braaf veteraan gaarne
16.
den minkundigen rekruut bewijst.
Over de tweede druk van zijn memoires schreef d'Auzon:
Nadat ik in den jare 1824 mijne Herinneringen uit den Russischen Veldtogt
had in het licht gegeven, en dit werk al spoedig in den handel niet meer
verkrijgbaar was, heeft het mij dikwijls mogen gebeuren, te worden
aangezocht om daarvan eene tweede uitgave te bezorgen, te meer, daar
ik zelf niet in staat was te voldoen aan den wensch van velen, die het
17.
boek van mij slechts ter lezing verlangden.
Omdat d'Auzon van mening was dat er na zijn boek inmiddels nog meer andere
goede werken over de Rusissche veldtocht
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Frederic Carel List (1784-1868). Litho door Christian Heinrich Gottlieb Steuerwald
(1802-1874), uitgegeven door Jan Dam Steuerwald (1805-1869), 1839.

verschenen waren, waardoor hij bovendien was gaan inzien dat zijn eigen boek
gebreken vertoonde, zag hij het echter niet zitten om een tweede uitgave te verzorgen
van zijn eigen memoires. Maar nadat hij was aangesteld als commandant-directeur
van het Invalidenhuis in Leiden, veranderde hij van gedachte. Daar werd hij namelijk
door de bewoners aangespoord tot het schrijven van zijn volledige memoires, en
naar aanleiding van de gesprekken die daar werden gevoerd over krijgsgeschiedenis,
was hij het belang gaan inzien van zijn boek, voor jongeren om ervan te leren en
18.
voor ouderen ter herinnering. Toen hij het boek eenmaal af had en hem ter ore
kwam dat net een Nederlandse vertaling verschenen was van de beschrijving van
de Russische veldtocht door de befaamde militaire denker Carl von Clausewitz
(1780-1831), schreef hij echter over de tweede druk van zijn memoires: ‘Ik ontveins
niet, dat indien ik zulks vroeger had kunnen voorzien, ik welligt mijn geschrift zou
19.
hebben terug gehouden’.
De derde beknopte uitgave van d'Auzons volledige memoires verscheen in 1863
ter gelegenheid van vijftig jaar Nederlandse onafhankelijkheid. Dit was een initiatief
van een van zijn oudste en beste vrienden en tevens voormalig wapenbroeder, de
kolonel Van Opstall. D'Auzon deelde het idee van Van Opstall dat het nuttig was
om in het kader van de viering van vijftig jaar Nederlandse onafhankelijkheid
aandacht te besteden aan de gebeurtenissen van voor 1813. Tevens wilde hij graag
20.
gehoor geven aan het verzoek van zijn vriend.
Deze achtergrondinformatie met betrekking tot de drie uitgaven van de memoires
van d'Auzon de Boisminart plaatst dit werk in een ander daglicht; het boek kan op
basis hiervan niet ondubbelzinnig als een groot succes worden beschouwd.
Bovendien ontstaat de indruk dat de uitgave er waarschijnlijk niet was gekomen als
de auteur na zijn pensionering iets anders te doen had gehad.
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De memoires van C.J. Wagevier
In 1820, vier jaar voor de memoires van d'Auzon de Boisminart, verscheen bij de
Amsterdamse uitgever Johannes van der Hey de uitgave Aantekeningen gehouden
gedurende mijnen marsch naar, gevangenschap in, en terugreize uit Rusland in de
jaren 1812, 1813 en 1814. Door C.J. Wagevier, Kapitein der Infanterie, in dienst
van Z.M. den Koning der Nederlanden. etc. Dit is het eerste voorbeeld van
eigenhandig uitgegeven memoires van een Nederlandse Rusland-veteraan. Ook
deze Wagevier begint zijn boek met een antwoord op de door hemzelf opgeworpen
vraag waarom hij pas zes jaar na de Russische veldtocht zijn memoires publiceerde,
21.
en ook hij had eerder geen tijd. In 1816 pakte Wagevier de draad weer op en
nadat hij zijn werk had voltooid liet hij het lezen door enkele vrienden, die zo
enthousiast waren over het geschrift dat zij anderen er op attent maakten, met als
gevolg dat zij de memoires ook ter lezing vroegen. Uiteindelijk ontstond zodoende
de wens om de memoires te laten drukken. Maar Wagevier had net als d'Auzon de
Boisminart weinig vertrouwen in zijn eigen schrijfkunst. Hij zegt hierover:
daar ik, een officiers zoon zijnde, van der jeugd af aan tot de krijgsdienst
was opgevoed, en bijna mijnen ganschen leeftijd onder den wapenhandel
heb gesleten, had ik weinig gelegenheid, om mij met de letterkunde bezig
te houden, althans in zoo verre, om als schrijver op te treden. Doch toen
een man, in de vaderlandsche letterkunde bedreven, mijn werkje gelezen
hebbende, hetzelve belangrijk genoeg vond voor het lezend publiek, en
mij dus tot de uitgave aanmoedigde, ja zich tevens vriendelijk aanbood,
om taal en spelling na te zien en in behoorlijke orde te brengen, zoo
22.
besloot ik eindelijk tot de uitgave.
Overigens blijkt uit de naamlijst van intekenaren in het boek van Wagevier, dat van
de 270 intekenaren er maar liefst 138 militair of oud-militair waren. Dit is op zich
niet verwonderlijk, maar het sluit wel aan bij het feit dat d'Auzon de Boisminart zijn
boek volgens eigen zeggen schreef voor zijn krijgsmakkers. De vrienden van
Wagevier die zijn onuitgegeven memoires lazen en hem aanmoedigden deze uit te
geven, waren waarschijnlijk ook militairen.

Door familie van Nederlandse Rusland-veteranen en derden postuum
uitgegeven memoires
Naast de bij leven uitgegeven memoires van d'Auzon de Boisminart en Wagevier
en het krijgskundig handboek van Geisweit van der Netten waarin hij zijn
herinneringen aan de veldtocht heeft verwerkt, zijn er enkele postuum, door familie
en derden gepubliceerde memoires, aan de hand waarvan we meer te weten komen
over het beperkte aantal bij leven gepubliceerde memoires van Nederlandse
Rusland-veteranen.
In 1861 verscheen in de Vaderlandsche Letteroefeningen het stuk ‘De Russische
generaal Hermann en de krijgsgevangene Hollanders in 1812 te Perm’, dat is
gebaseerd op de memoires van de Nederlandse Rusland-veteraan J.C.Chr.
e

e

Momberg, 2 luitenant bij de compagnie grenadiers van het 124 Regiment Infanterie.
De onbekende auteur van dit stuk schreef:
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Wie in het werk van kapitein Wagevier, een deel der lotgevallen van de
Fransche krijgsgevangenen in Rusland, of in de gedenkschriften van een
anderen geachten landgenoot, de majoor d'Auzon de Boisminart, het
lijden der vlugtelingen na den terugtogt der Franschen uit Moskou, gelezen
heeft, zal mij ongetwijfeld toestemmen, dat elke nieuwe bijdrage tot die
geschiedverhalen, waar deze uit zoo geloofwaardige hand tot ons komt,
23.
niet anders dan belangwekkend kan zijn.
Enz. enz. En hij vervolgt:
Zij kwam mij daarom te meer voor, wel waardig te zijn, door opteekening
voor vergetelheid bewaard te blijven, gelijk ik er mij dan ook een genoegen
van maak, door vriendelijke vergunning van mijnen referent daartoe in
staat gesteld, haar in dit verhaal thans door den druk te kunnen
24.
mededeelen.
Waarom Momberg zijn memoires niet zelf heeft gepubliceerd, is onbekend.
In 1889 verschenen de memoires van de latere luitenantgeneraal Frederic Carel
List (1784-1868). Over het hoe en waarom van het uitblijven van een publicatie door
List zelf is meer bekend. De uitgave van de herinneringen aan de Russiche veldtocht
van List was het werk van zijn zoon C.L. Scheidler List, die een kloek boek
samenstelde aan de hand van de aantekeningen die zijn vader had nagelaten, met
25.
als opschrift ‘Aan mijn kinderen’. De aantekeningen bevatten ‘tal van
bijzonderheden van zeer vertrouwelijken aard; zij zijn dus niet voor het groote publiek
26.
geschreven’, aldus de samensteller. Hij heeft daarom gemeend ‘vele dier
27.
bijzonderheden niet te mogen opnemen’. Wat betreft dit laatste zien we dezelfde
gedachtegang als bij Geisweit van der Netten. Ondanks de selectie die is toegepast
op de memoires van List, krijgt de lezer nog wel een goed beeld van de ontberingen
die de schrijver onderging en het menselijk leed in het algemeen dat zich heeft
voorgedaan tijdens de Russische veldtocht. Zo schrijft List:
De gevechten van de drie laatste dagen, waren het leger duur te staan
gekomen. Menig carré [dat is een vierkante opstelling ter verdediging
tegen bijvoorbeeld een cavalerieaanval] werd er in de pan gehakt, het
Hollandsche regiment grenadiers van de garde werd geheel opgelost, tal
van mijn vrienden verloren het leven en den 18 verloor ik de helft mijner
28.
batterij.
List verloor dus in een klap honderden collega's, talloze vrienden en de helft van
het personeel van zijn eigen batterij artillerie. List kon het ook heel plastisch
weergeven, zo schreef hij over de beruchte barre terugtocht uit Rusland onder meer
de volgende emotionele en aangrijpende passage:
De koude stelde zich opnieuw met schrikbarende kracht in. De wegen
waren met lijken bezaaid en daar de raderen der voertuigen niet meer
wilden draaien, maar over den grond voortschoven, bleven vele lijken
met armen of beenen tusschen de speeken hangen en werden op die
wijze medegesleept. Op elk bivak lieten wij lijken achter; vele
manschappen ontwaakten niet meer, maar gingen gedurende den slaap
de eeuwigheid in en niet zelden gebeurde het, dat ik tusschen twee lijken
den nacht had doorgebracht. De paarden waren als het ware aan de
stukken [geschut] vastgeklonken, de strengen onbeweeglijk aan de
trekhouten vastgevroren. Vele manschappen werden half bevroren op
de stukken medegevoerd; maar daar de paarden dagelijks in krachten
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afnamen, moest men daarvan afzien en zieke manschappen achterlaten.
Roerend en treffend was het afscheid dat wij van elkander namen. De
kolonel Henrion, anders een vrij hardvochtig man, had zich achter een
boom geplaatst, toen
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F.C. List, C.L. Scheidler List, Herinneringen van den luitenant-generaal Frederic Carel List,
uit zijn nagelaten papieren samengesteld (Den Haag 1889), titelpagina.

ik mijn manschappen dit besluit mededeelde; hij barstte in tranen en luid
29.
snikken uit.
Los van het feit dat de memoires van List niet bestemd waren voor publicatie,
hetgeen gezien zijn ervaringen niet onbegrijpelijk is, had hij net als d'Auzon de
Boisminart en Wagevier wel iets anders aan zijn hoofd toen hij eindelijk terugkeerde
in Nederland. Op 25 juni 1814 vernam hij in Den Haag op het Ministerie van Oorlog
namelijk dat hij was gedegradeerd tot kapitein, terwijl hij het in het Franse leger had
30.
gebracht tot luitenant-kolonel.
In 1912 verscheen bij van Nijgh & van Ditmar in Rotterdam het boekje De
Russische veldtocht van 1812 verhaald door een ooggetuige, wijlen den kolonel
der Genie A. Kool, verzorgd door zijn kleinzoon. De tekst was eerder gepubliceerd
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. De memoires van deze genieofficier zijn dan
ook zeer lezenswaardig. Zo beschrijft hij twee ontmoetingen en gesprekken met
Napoleon, met de afsluitende zin: ‘Ik moet opmerken dat hij [Napoleon] tusschen
31.
de vragen dikwerf fluitend 50 passen voortwandelde zonder een woord te spreken’.
Hoe interessant de memoires ook zijn, in de inleiding op de uitgave uit 1912 schrijft
de kleinzoon van de auteur dat het oorspronkelijke verhaal was gericht tot zijn enige
32.
zoon. Diens zoon heeft de memoires in 1912 vervolgens uitgegeven met het oog
op de honderdjarige herdenking van de Russische veldtocht.
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A. Kool, P.C. Kool, De Russische veldtocht van 1812 verhaald door een ooggetuige, wijlen
den kolonel der Genie A. Kool (Rotterdam 1912), titelpagina.

Onvindbare memoires
Behalve de bij leven van de auteur en door familie postuum gepubliceerde memoires,
is er ook nog een categorie onvindbare memoires. Dat we weten dat deze hebben
bestaan en misschien nog wel ergens op zolder liggen, is te danken aan het feit dat
er in het verleden, na het overlijden van de auteurs door tussenkomst van nazaten,
gebruik van is gemaakt door militairen, die de memoires gebruikten voor krijgskundige
en krijgshistorische publicaties en korpsgeschiedenissen.
Tot de interessantste in deze categorie behoren ongetwijfeld de memoires van
de reeds genoemde G.D. Benthien, de commandant van de pontonniers die de
bruggen over de Berezina bouwden. Benthien ging in 1826 met pensioen en overleed
in 1836. In de jaren 1840 maakten G.J. Stieltjes, Johannes Bosscha (1831-1911)
en Ernst van Löben Sels (1800-1863) voor hun publicaties gebruik van een ‘Relaas
der dienstverrichtingen van de compagnie pontonniers’ in 1812 van de hand van
Benthien. Bosscha schreef dat het handschrift in bezit was van Benthiens zoon.
Van het origineel ontbrak, nadat het door voornoemde auteurs was gebruikt, elk
spoor. Wel dook later een afschrift op, aan de hand waarvan J. Eysten, die het met
andere bronnen aanvulde, in 1911 een publicatie heeft gemaakt over de gehele
militaire loopbaan van Benthien. Deze is opgenomen in de Bijdragen en
33.
Mededeelingen van het Historisch Genootschap.
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Een eigenhandige uitgave van de memoires van Benthien was, gezien de historische
betekenis van het door zijn eenheid verrichte werk aan de Berezina, historisch
gezien sensationeel geweest, maar ze bestaat simpelweg niet.
Ook de onvindbare memoires van de latere luitenant-generaal en minister van
34.
Oorlog Abraham Schuurman (1781-1865), die in Rusland diende als
luitenant-kolonel in het Franse 33e Regiment Lichte Infanterie, zouden niet bestemd
zijn geweest voor publicatie. Hierover is geschreven: ‘De waarde zijner
aanteekeningen moet te hooger worden geschat omdat hij bij het schrijven daarvan
35.
de gedachte aan het publiceeren van den inhoud niet heeft voorgezeten’. Dit zijn
de woorden van luitenant-generaal Frederik Henri Alexander Sabron (1849-1916),
afkomstig uit diens boek Geschiedenis van het 33ste Regiment Lichte Infanterie
(Het Oud-Hollandsche 3de Regiment Jagers) onder Keizer Napoleon I, verschenen
36.
in 1910.

Dagboeken als brondocument voor korpsgeschiedenissen
Sabron schreef ook een Geschiedenis van het 124ste Regiment Infanterie van Linie
37.
onder Keizer Napoleon I. Hiervoor maakte hij uiteraard gebruik van de memoires
van d'Auzon de Boisminart, die zoals gezegd diende bij het 124e Regiment. Sabron
weet interessant genoeg te melden dat d'Auzon, na de veldtocht naar Rusland van
het begin tot het einde te hebben meegemaakt, teruggekeerd in het Franse Abbéville,
van de regimentscommandant de opdracht kreeg om de oorsprong en de lotgevallen
van het regiment in het Frans op schrift te stellen. Dit leidde tot het manuscript
getiteld Précis historique du 124me Régiment d'Infanterie de ligne. Deze opdracht
aan d'Auzon tot het samenstellen van een korpsgeschiedenis staat niet op zichzelf,
maar past in een traditie. In het Franse reglement op de zogenoemde inwendige
dienst, een soort huishoudelijk reglement voor militairen, was namelijk een artikel
opgenomen dat bepaalde dat bij elk korps een register bestond waarin de lotgevallen
38.
van het korps werden genoteerd. Hiermee werd de basis gelegd voor een
belangrijke militaire traditie: de korpsgeschiedenis. Het is opvallend dat de d'Auzon
de Boisminart zelf niets schrijft over genoemde opdracht. Volgens Sabron maakte
d'Auzon voor het schrijven van de korpsgeschiedenis gebruik van ‘de
aanteekeningen, welke hij terstond na zijn terugkeer uit Rusland, meerendeels in
den vorm van een dagboek, schreef, zich daarbij grondende op notitiën, tijdens den
39.
veldtocht gemaakt.’
Het is niet ondenkbaar dat meer officieren mede of speciaal met het oog op het
samenstellen van deze overzichten van de lotgevallen van het regiment of
korpsgeschiedenissen, bijhielden wat ze allemaal meemaakten.
In Nederland maakte de korpsgeschiedenis school tegen het midden van de
negentiende eeuw, toen de eerste voorbeelden daarvan verschenen van de hand
van de reeds genoemde jhr. van Sypesteijn. Van Sypesteijn, auteur van vele
militair-historische publicaties, was van mening dat de beschrijvingen van de
lotgevallen van de verschillende regimenten niet alleen in het belang waren van de
krijgsgeschiedenis, maar ook in dat van het leger. Kennis van de
korpsgeschiedenissen kon volgens hem ‘krachtig medewerken, om den goeden
geest bij de regimenten te bevorderen, den moed en zucht tot verheffing van zijnen
stand, bij den krijgsman in elken rang aan te kweeken’, ofwel tot bevordering van
40.
het esprit de corps. In 1849 zag bij De Gebroeders van Cleef zijn Geschiedenis
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van het Regiment Hollandsche Hussaren,... het licht en in 1852 gaf uitgeverij Johan
Noman en Zoon te Zaltbommel zijn Geschiedenis van het Regiment Nederlandsche
Rijdende Artillerie,... uit. In het voorwoord van eerstgenoemd boek schrijft Sypesteijn:
Wanneer hij geen gebruik had kunnen maken van eenige belangrijke
handschriften van wijlen den heer generaal-majoor Geisweit van der
Netten, dan zou de geschiedenis van het regiment Hollandsche Hussaren,
gedurende den veldtogt van het jaar 1812, weinig meer hebben kunne
bevatten, dan hetgeen daaromtrent reeds door den druk is bekend
41.
gemaakt, en zij zou dan zeer onvolledig zijn geweest.
Van Sypesteijn kreeg de memoires van de inmiddels overleden Geisweit van der
Netten ter inzage via diens zoon.
De Nederlandse korpsgeschiedenis was, in tegenstelling tot de memoires van
Nederlandse Rusland-veteranen en Nederlandse veteranen uit de Napoleontische
tijd in het algemeen, een bloeiend genre. Er zijn sindsdien honderden
korpsgeschiedenissen verschenen. In vele daarvan zijn de lotgevallen van individuele
militairen op basis van veelal onuitgegeven memoires verwerkt, maar vanuit
krijgsgeschiedkundig en krijgskundig oogpunt. Helaas zijn enkele van de
onuitgegeven memoires die voor het schrijven van de korpsgeschiedenissen werden
gebruikt, niet meer te traceren. In sommige gevallen is bekend dat deze verloren
zijn gegaan, aangezien veel van dit soort materiaal inmiddels ter bewaring door
familie was ondergebracht bij het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen
Staf, dat op 3 maart 1945 geheel in de as werd gelegd tijdens het zogenoemde
Britse vergissingsbombardement op het Haagse Bezuidenhout. Het verlies van deze
memoires is extra pijnlijk omdat er geen integrale publicaties van bestaan.

Privédomein
Wat kunnen we nu zeggen over de oorzaak van het feit dat Nederlandse
Rusland-veteranen hun memoires nauwelijks hebben gepubliceerd. Er zijn weliswaar
ook relatief weinig ongepubliceerde memoires, maar dat is er niet de oorzaak van
dat er maar twee van zijn gepubliceerd, want er zijn verhoudingsgewijs veel meer
overgeleverde dan gepubliceerde memoires. Welnu, we zijn verschillende oorzaken
tegengekomen: geen zucht naar sensatie, tijdgebrek of beter gezegd het leven dat
gewoon doorging, onzekerheid om te publiceren, en bovenal, de ellende die de
militairen hadden meegemaakt en door hen op schrift werd gesteld, was bedoeld
voor de huiselijke kring en eventueel voor hun krijgsmakkers, als een vorm van
verwerking voor de militair enerzijds en ter herinnering voor de familie en vrienden
anderzijds. We moeten niet vergeten dat deze militairen soms jaren weg waren of
zelfs nooit meer terugkwamen. Een dagboek met de lotgevallen van vader of zoon
was dan een welkome troost. Waarschijnlijk was het bijhouden van een dagboek
algemener dan wij denken, maar betrof het een privé-aangelegenheid en was het
niet vanzelfsprekend dat een dagboek werd uitgegeven. Dit geldt vermoedelijk niet
alleen voor militairen. Het feit dat de veteranen enerzijds terughoudend waren in
het aan de grote klok hangen van persoonlijke belevenissen en gevoelens, terwijl
hun memoires anderzijds op grote schaal werden verwerkt in krijgskundige en vooral
in krijgshistorische studies en korpsgeschiedenissen, en evenmin door andere
militairen integraal werden gepubliceerd, onderstreept mijns inziens de persoonlijke
functie van de memoires.
Louis Ph. Sloos
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Cornelius van Marle over Napoleons veldtocht naar Rusland
In 1814 verscheen bij de Leidse uitgever J. van Thoir een opmerkelijke dichtbundel,
getiteld Rijmelarij. Er stonden twaalf gedichten in, waarin stevige kritiek werd geuit
op het Napoleontische bewind. De meeste ervan waren tot stand gekomen in 1813,
toen de censuur de publicatie ervan onmogelijk maakte. Nu het land bevrijd was
van de Fransen konden de opruiende teksten alsnog gedrukt worden. De uitgave
1.
bleek een succes, want nog datzelfde jaar verscheen een tweede druk.
De auteur van dit werk, Cornelius van Marle (1783-1859), is vandaag de dag
vrijwel vergeten. Ten onrechte, want hij spotte als geen ander met Napoleon en de
Fransen en hij verdient dus een waardige plaats in de literatuurgeschiedenis als
een van de
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zogenaamde ‘verzetsdichters’. Dit begrip is onder anderen door de historicus Niek
van Sas gebruikt om er een groep dichters mee aan te duiden die zich in de jaren
2.
1806-1813 tegen de Franse overheersing hebben verzet. Hoewel we de term
‘verzetsliteratuur’ vooral associëren met de Tweede Wereldoorlog, is die evenzeer
van toepassing op de tijd van de Franse overheersing, toen literatuur een belangrijk
3.
middel vormde om verzet uit te drukken.
Als het om verzetsliteratuur uit die periode gaat wordt meestal aan drie dichters
in het bijzonder gedacht, namelijk Hendrik Tollens (1780-1856), Jan Fredrik Helmers
(1767-1813) en Cornelis Loots (1764-1834). Dat rijtje kan echter eenvoudig worden
uitgebreid met tal van andere namen. Er zijn twee auteurs die wat mij betreft ook
4.
standaard genoemd zouden mogen worden. De eerste is de Haarlemse uitgever
en schrijver Adriaan Loosjes (1761-1818), die een overweldigende productie aan
boeken, gedichten en verhandelingen op zijn naam zette, waarvan een aanzienlijk
deel in functie stond van zijn verzet tegen de Franse overheersing. Hij stelde onder
meer een adres op tegen de komst van Lodewijk Napoleon in 1806, samen met
5.
Cornelis de Koning en Adriaan van der Willigen. Ook publiceerde hij een lang
gedicht over Michiel de Ruyter, getiteld De laatste zeetogt van den admiraal De
6.
Ruiter (1812), waarin het wemelde van de anti-Franse toespelingen.
De tweede is Cornelius van Marle. De reden daarvoor is niet zozeer de omvang
7.
van zijn oeuvre - het gaat uiteindelijk maar om een beperkt aantal gedichten - maar
hij was een van de weinigen die de weg van de satire koos. Het merendeel van de
Nederlandse verzetsteksten uit deze periode kenmerkt zich door een ernstige toon
en gaat over verheven onderwerpen, zoals het roemrijke voorgeslacht en de
veerkracht van de natie. Van Marle richtte zijn pijlen echter rechtstreeks op de keizer.
Hij hekelde diens expansiedrift en spuwde zijn gal uit over de soldaten die in zijn
leger vochten. In deze bijdrage wordt nader gegaan op Van Marles poëzie en de
context waarin deze tot stand kwam. Wie was deze dichter en hoe gaf hij zijn verzet
tegen Napoleon vorm? Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar een gedicht
waarmee Van Marle relatief veel bekendheid kreeg en waarin hij Napoleons mislukte
veldtocht naar Rusland beschreef, namelijk ‘Katabasis, of rapport van Xerxes
8.
deuteros in den raad zijner ministers’. Lotje Knoop besteedde al eerder aandacht
aan deze tekst en van haar vondsten is dankbaar gebruik gemaakt voor deze
9.
bijdrage.

Levensloop Van Marle
Over het leven van Cornelius van Marle zijn we goed geïnformeerd, dankzij een
10.
levensbeschrijving van zijn jeugdvriend Georg Willem Vreede. Hoewel de
biografische beschrijving bepaald geen neutraal karakter draagt - Vreede prijst zijn
vriend regelmatig en bij vlagen zelfs overdadig - komen de belangrijkste
ontwikkelingen in Van Marles leven goed naar voren. Vreede beschikte over tal van
persoonlijke brieven en documenten en citeert volop daaruit. Daardoor ontstaat een
levendig portret van de man die een fascinerend dubbelleven leidde: hij werkte in
dienst van de Fransen, maar verspreidde tegelijkertijd hekeldichten op de keizer.
Van Marle werd op 11 februari 1783 geboren te Leiden. Hij volgde de Franse
school en het gymnasium en schreef zich op zeventienjarige leeftijd in als student
rechten in diezelfde stad. Hij leidde een losbandig studentenleven en had de reputatie
ongodsdienstig te zijn. Hij verzuimde colleges en las liever Franse boeken, dan dat
hij zijn Latijn bijhield. Volgens Vreede was Van Marle in dat opzicht bepaald geen
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uitzondering: in die jaren werd ‘de studenten-vrijheid, wars van banden, ruimschoots
11.
botgevierd’, aldus Vreede.
Zijn leermeester F.A. Bosse, die later rector van het Leids gymnasium werd, was
bezorgd dat zijn pupil aan het afglijden was. Hij bood hem daarom een logeerplaats
aan, zodat ze samen zouden kunnen werken aan zijn studie. We weten niet of Van
Marle daar gebruikt van heeft gemaakt, maar feit is dat hij zijn studie voltooide en
vervolgens promoveerde: in 1808 verdedigde hij zijn Theses juridicae inaugurales.
Waarschijnlijk zal de steun van Bosse er wel iets mee te maken hebben gehad. Bij
diens dood in 1840 sprak Van Marle over de ‘vele aangename herinneringen’ die
hij koesterde aan zijn leermeester. Het weinige dat Van Marle tijdens zijn
12.
studententijd had opgestoken, was voor het grootste deel aan hem te danken.
Van Marle mocht dan gepromoveerd zijn, zijn toekomst zag er bepaald niet
rooskleurig uit. Begin 1809 verloor hij zijn hele vermogen - details daarover zijn
helaas niet bekend. Hij sprokkelde geld bij elkaar met een ‘klein, schraal bezoldigd
13.
ambt’ en door bij te klussen als vertaler en broodschrijver. Het tij keerde, toen hij
in 1810 door minister Gogel werd aangesteld bij de belastingen te Amsterdam. In
januari 1812 werd hij overgeplaatst naar Den Haag, waar hij werkte als ambtenaar
bij de Waarborg. In zijn aanstellingsbrief werd Van Marle opgedragen om zijn ambt
voorbeeldig te vervullen en om in ijver en trouw aan de keizer uit te blinken. Van
dat laatste kwam weinig terecht: Van Marle schreef in het geheim satirische gedichten
over de keizer en liet die onder vrienden circuleren. Hij opereerde op het scherpst
van de snede, want volgens Vreede gebruikte Van Marle de achterzijde van officiële
14.
belastingpapieren als kladpapier voor zijn verzen.
Op 23 april 1813 werd Van Marle gearresteerd en gevangen gezet. Waarschijnlijk
bestaat er een direct verband met de ‘Katabasis’. Dit gedicht had een ‘hoogst
gevaarlijke ruchtbaarheid gekregen en de auteur zou door handlangers van de
15.
Franse politie zijn verraden. Vanuit zijn kerker schreef hij een vlammend
16.
protestdicht, getiteld ‘Aan mijne tong’. Daarin legde de dichter zichzelf het zwijgen
op, omdat het kennelijk een misdrijf was geworden om de waarheid te spreken.
Boven het gedicht stond een veelzeggend motto uit Vondels bekende gedicht
‘Roskam’ (ca. 1626), waarin deze de hebzucht van corrupte regenten hekelt en
betoogt dat de waarheid niet te onderdrukken valt. Van Marle kwam er genadig
17.
vanaf, want na vierentwintig uur werd hij weer vrijgelaten. Deze ervaring weerhield
hem er niet van om nieuwe spotgedichten op de keizer te schrijven, die, als gezegd,
gebundeld werden in Rijmelarij.
Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid werd Van Marle eerst
hoofdcontroleur over de arrondissementen Den Haag en Leiden. In september 1814
verhuisde hij naar Brussel, waar hij in opdracht van koning Willem I als inspecteur
met de oprichting en inrichting van de kantoren van Waarborg der gouden en zilveren
werken werd belast. Vanaf 1816 was hij bovendien hoofdredacteur van de
Algemeene Nederlandsche Courant, die ook in het Frans verscheen (Gazette
générale des Pays-Bas). Na de Belgische Opstand was hij enige tijd werkloos,
18.
mogelijk als gevolg van zijn omgang met enkele leiders van de opstand. In 1834
kreeg Van Marle een betrekking als inspecteur bij de Waarborg in Noord-Nederland
en in 1840 werd hij inspecteur-generaal van de kantoren van Waarborg in Nederland.
Tot aan zijn dood in 1859 woonde hij in Utrecht. Zowel tijdens zijn Brusselse als
Utrechtse jaren was hij actief in het lokale genootschapsleven, maar dat leidde niet
19.
tot de uitgave van een nieuwe dichtbundel. De bundel Rijmelarij bleef daarmee
zijn belangrijkste bijdrage aan de Nederlandse letterkunde.
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Rijmelarij: opzet en inhoud
Rijmelarij draagt een tweeslachtig karakter. Enerzijds wordt de bundel gepresenteerd
als een pretentieloze verzameling versjes, die niet met het oog op publicatie zijn
vervaardigd. Van Marle spreekt van ‘onbeduidende gelegenheidsgedichten’, die
uitsluitend zijn bedoeld om ‘eenen kleenen kring van vertrouwde vrienden’ op te
20.
vrolijken. Ook de titel, Rijmelarij, wijst op bescheiden dichterlijke ambities.
Anderzijds is er een bevlogen dichter met een missie aan het werk, die zich maar
al te bewust is van de letterkundige traditie. Dat blijkt uit de vele verwijzingen naar
klassieke en comtemporaine dichters, onder wie Horatius, Juvenalis, Vergilius,
Tacitus, Bilderdijk en Tollens. Op het titelblad prijkt bijvoorbeeld een motto uit
Horatius' Satiren: ‘Liberius si / Dixero quid, si forte jocosius; hoe mihi juris / Cum
venia dabis’. Vrij vertaald luidt dit: ‘Als ik te vrij, te grappig was, gun mij genadig/ dit
21.
22.
recht’. Elders ontleende hij een motto aan de Satiren van Juvenalis. Op deze
manier plaatst Van Marle zijn werk doelbewust in het genre van de satire en in de
traditie van de grote klassieke schrijvers. Bovendien was hij ambitieus genoeg om
het auteurschap van het beruchte schotschrift ‘Katabasis’ op te eisen: hij, en niemand
23.
anders, was verantwoordelijk geweest voor deze tekst. We zouden de bundel dan
ook tekort doen, wanneer we alleen het gelegenheidskarakter of het politieke doel
ervan zouden benadrukken.
Rijmelarij bevat in totaal twaalf gedichten, die verdeeld zijn over vier afdelingen,
respectievelijk: ‘Katabasis’ (7 gedichten), ‘Strafzang’ (1 gedicht), ‘Herman de
Cherusker. Ode’ (2 gedichten) en ‘De Napoleonade, heldendicht in vier zangen door
Hilarius Batavus. Poeta Caesareus Laureatus’ (2 gedichten). Elk deel wordt
voorafgegaan door een motto, respectievelijk uit het werk van Constantijn Huygens,
Hendrik Tollens, Tacitus en Vergilius. Aan het einde heeft Van Marle een serie
aantekeningen opgenomen, waarin historische toelichtingen bij de gedichten worden
gegeven.
Negen van de twaalf gedichten zijn tot stand gekomen in de maanden
maart-oktober 1813, van drie gedichten is onduidelijk of de datering klopt. Het gedicht
‘De kozak en zijn meisje’ (18 oktober 1810) lijkt te vroeg gedateerd te zijn, evenals
24.
‘Gesprek tusschen eeenen grooten keizer en een klein koningje’. ‘De Napoleonade’
(14 december 1814) onmogelijk op de genoemde datum kan zijn voltooid, omdat
25.
de bundel al begin april 1814 gereed moet zijn geweest. In de aantekeningen bij
het laatstgenoemde gedicht wordt de slag bij Leipzig als laatste wapenfeit van
26.
Napoleon genoemd; logischer lijkt dus als datering december 1813.
Hoewel de gedichten verschillende onderwerpen behandelen, is er een centraal
thema te ontwaren: de mislukte veldtocht van Napoleon naar Rusland. Van Marles
spot richt zich vooral op de megalomane expansiedrift van de keizer en de
nederlagen die hij daar heeft moeten incasseren. De gedichten bevatten enkele
standaardingrediënten. Ten eerste is er sprake van terugkerende metaforiek waarin
de laffe haan (Frankrijk) tegenover de dappere leeuw (Holland) wordt geplaatst. De
haan klapwiekt hulpeloos, terwijl de moedige leeuw zich intussen brullend van zijn
boeien weet te ontdoen. Een voorbeeld is ‘De ontwaakte leeuw’ (4 april 1813),
waarin ‘het pluimgedierte’ het moet afleggen tegen de Bataven: ‘Daar ligt het neer:
- juicht! volk'ren! juicht! / En huldigt Neêrlands Leeuw. / Geen juk meer, dat de
27.
nekken buigt, / Geen schand meer vlekt onze eeuw’. Dit soort contrastwerking is
vooral bedoeld om de zwakte van Frankrijk te benadrukken en de eigen bevolking
moed in te spreken.
Ten tweede wemelt het van de verkleinwoorden, waarmee de
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nietigheid van Napoleon wordt benadrukt. Hij is een keizertje, een haantje, een
vorstje, kortom hij stelt maar weinig voor. Het meest treffend is de parodie op Van
Alphens kindergedichten in ‘Gesprek tusschen eenen grooten keizer en een klein
koningje’ (1 april 1813), waarin de keizer (‘Paâtje’) over zijn ervaringen in Rusland
vertelt aan zijn zoontje. Zoonlief vertelt trots dat hij heeft leren lopen in de tussentijd,
waarop Napoleon antwoordt dat ook hij zijn eerste stappen in Rusland heeft gezet.
Koningje. (met een fijn stemmetje.)
Papa! sints uw vertrek heeft Napje leeren loopen.
Keizer. (met een basstem).
Ik ook, mijn kleintje!
Koningje.
En hard!
Keizer.
Ik ook - dat zou ik hopen!
Koningje.
Hoe ging het Paâtje? - aan den band,
Of achter 't rolpaard?
Keizer.
Met de hand.
Maar 'k ben nog blond en blaauw van 't pakken,
De minnemoers zijn daar Kozakken...
(Met een' diepen zucht.)
Ga nooit naar Rusland, kleine man!
Hier werden zij gestoord.
Eene oude kindermeid had alles afgehoord;
En zij, die nooit geheim verzweeg in heel haar leven,
28.
Kwam, kugchend, dadelijk, dit trouw verslag mij geven.

De ‘grote keizer’ blijkt een laffe angsthaas, die zich laat meenemen aan het handje
van de kozakken.
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Ten derde worden er veel seksueel getinte grapjes gemaakt. In ‘De geopereerde
haan’ (10 april 1813) wordt Napoleon bijvoorbeeld opgevoerd als een kregelig
haantje, dat zijn hok en gebied verlaat. Na het bezwangeren van een hennetje in
moffenland (een verwijzing naar een mogelijk buitenechtelijk kind van de keizer)
komt hij aan in het koude Rusland. Daar valt hij op zijn rug en verliest zijn ‘haandom’.
Als gecastreerde haan keert hij terug, verzuchtend: ‘Wat had ik in Rusland te doen?
29.
/ Ik ben als een haantje daar henen gegaan, / En kom nu terug als - kapoen’. Al
even suggestief is het olijke liedje ‘Malbroekius Redivivus’ (1 mei 1813), waarin
Napoleon bij zijn thuiskomst een boze echtgenote aantreft, die niet aan haar gerief
komt. Hij is een ‘halfbevroren held’ die door zijn vrouw in het zadel geholpen moet
worden. Hij spoedt zich weer terug naar het slagveld, maar zijn echtgenote hoeft
niet te vrezen dat de vijand zijn geweer afneemt, want ‘zijn degen / Doet toch geen
30.
mensch meer zeer’.
Ten vierde en laatste wordt er steeds opnieuw gerefereerd aan de ijzige kou in
Rusland. De ‘heldhaftige’ keizer blijkt niet bestand tegen de lage temperaturen en
verlangt voortdurend naar een warmer onderkomen. De dichter spot aanhoudend
met het zwakke gestel van de keizer en zijn soldaten. In de Napoleonade klinkt het
zo: ‘Hij toog, door sneeuw en ijs, / Regt toe regt aan op 't Noorden, / Naar 's aardrijks
verste boorden. / Mij dunkt, dat was niet wijs, / 'k Zou liever, in het vriezen, / Een
31.
warmer hoekje kiezen’. In de ‘Katabasis’ neemt de bibberende keizer zelfs zijn
toevlucht tot de gebreide wintersokken van zijn echtgenote. De ironie bereikt een
hoogtepunt, wanneer Napoleon zijn intrek neemt in het Kremlin. Dan wordt Moskou
in brand gestoken, naar verluidt op bevel van graaf Fjodor Rostoptsjin,
goeverneur-generaal van Moskou:
Hij [Rostopchin] gunde ons zelfs, tot ons verdriet,
Die huizen niet, die reeds bestonden,
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Maar stookte, tot dat alles lag 32.
Dit was de laatste warme dag.

Katabasis
Het is de moeite waard wat langer stil te staan bij het meest beruchte gedicht van
Van Marle, ‘Katabasis of rapport van van Xerxes deuteros in de raad zijner
33.
ministers’. In het gedicht, dat is gedagtekend op 8 maart 1813, wordt gezinspeeld
op een ‘contra-maal’ dat Napoleon in het voorjaar heeft gepland. Misschien vormde
de ‘conscriptie’ van februari 1813 de directe aanleiding voor het gedicht, toen
Napoleon nieuwe Hollandse troepen ronselde voor zijn leger, maar helemaal zeker
34.
is dat niet.
Van Marle presenteert het gedicht als een rapport van Napoleon voor de raad
van zijn ministers ofwel als een zakelijk verslag van een ooggetuige. ‘Katabasis’
betekent letterlijk ‘afdaling’, maar kan ook de figuurlijke betekenis hebben van afof ondergang. De titel verwijst naar de destijds bekende tekst Anabasis (‘opgang’)
van de Griekse geschiedschrijver Xenophon (430 v. Chr.-355 v. Chr.). Daarin wordt
de succesvolle expeditie van prins Cyrus III in 401 v. Chr. tegen zijn broer Artaxerxes,
die koning was van het Perzische rijk, beschreven. Van Marle keert de zaken echter
om en maakt er een afdaling en een militaire nederlaag van. De Katabasis is op
melodie gezet, namelijk ‘Wat de arme man niet lijden moet’. Of het om een bestaand
35.
wijsje gaat is niet bekend.
Het gedicht telt 23 strofen van 6 regels elk. De opbouw is evenwichtig: in strofe
1 t/m 3 legt Napoleon uit hoe hij tot zijn besluit is gekomen met zijn leger naar
Rusland te trekken, strofe 3 t/m 12 beschrijven de tocht naar Moskou, strofe 13 t/m
14 het verblijf aldaar, 15 t/m 22 de terugreis en strofe 23 is een afsluitende strofe.
36.
De inhoud kan als volgt worden samengevat. De ik-verteller (Napoleon) beschrijft
eerst zijn triomfantelijke opmars in Rusland. De keizer waant zich heer en meester,
omdat de Russen zich steeds terugtrekken: ‘Ook ging het bijster naar mijn' wensch,
/ Mijn Heeren! - want ik zag geen mensch’. Dan begint zijn volk echter te klagen
over wintervoeten. Napoleon pept zijn soldaten op door te wijzen op ‘het stadje’
(Moskou) in de verte. Daar zullen ze zich kunnen warmen aan ‘vuur, koek, en warme
beddenjakken’. Maar dan stuiten ze op de rivier de Moskva, waar ze eerst nog strijd
moeten leveren. Hier wordt gedoeld op de slag bij Borodino op 7 september 1812.
Napoleon prijst de heldendaden bij die slag van zijn maarschalk Michel Ney, die
daarbij de eretitel de ‘Prins van Moskowa’ krijgt toebedeeld. De Russische
veldmaarschalk Koetozov maakt zich daarentegen uit de voeten en vlucht voor de
kou.
Eindelijk komt Napoleon aan in Moskou, maar het Kremlin blijkt een teleurstelling:
‘toen ik het Kremlin had, / Wat vond ik? - een paar oude stevels’. Napoleon treft
slechts een paar oude laarzen aan, namelijk die van Peter de Grote. Hij stuurt ze
naar Parijs om ze daar in het museum te laten plaatsen. Moskou zelf blijkt ook tegen
te vallen, want de huizen zijn al in brand
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gestoken, voordat ze er hun intrek in kunnen nemen. Grappend meldt Van Marle
dat Napoleon zijn laatste warme nacht in het brandende Moskou heeft doorgebracht.
Napoleon zit intussen met de handen in het haar, want hij heeft ‘niets te vreten,
noch te stoken’ meer. Hij besluit dan maar ‘een ommetje’ richting Polen te maken
en een andere keer terug te keren naar Moskou. In één galop rijdt hij vervolgens
door tot Warschau. Hij draagt het opperbevel over aan zijn zwager Joachim Murat,
die niet veel later wordt opgevolgd door Napoleons stiefzoon Eugène Beauharnais.
Napoleon verwacht zijn stiefzoon echter spoedig thuis, want het is in Rusland ‘nog
gansch niet pluis’. En met deze constatering eindigt het ‘rapport’ van Napoleons
mislukte veldtocht:
Mijn Heeren! zoo is 't land gesteld. Ik kruip nu zoetjes in de veren.
'k Heb alles op een hair verteld;
Zie jijlui nu den Rus te keeren.
Maar, wat er verder moog geschien,
Een kerel die er mij zal zien!

Napoleon wordt als een ultieme lafaard neergezet, die het gevecht tegen de Russen
liever aan anderen overlaat: hij zal zich daar niet meer vertonen!
De ironie is het sterkste wapen van Van Marle en heeft tot doel om Napoleon te
kleineren. Het gaat in dit gedicht niet zozeer om het oppeppen van de eigen burgers,
maar om het ridiculiseren van Napoleons poging Rusland te veroveren: wie niet
bestand is tegen een beetje kou en het vechten liever aan anderen overlaat, kan
het daar wel vergeten. De grootspraak van Napoleon staat in schril contrast met
zijn zwakke optreden.
De verspreiding van de ‘Katabasis’ kende nog een opmerkelijk staartje, waarbij
de naam van Bilderdijk komt bovendrijven. Van Marle klaagde er in de inleiding van
zijn Rijmelarij over dat er verschillende illegale uitgaven van de ‘Katabasis’ waren
verschenen buiten zijn weten om. Hij maakte zich vooral boos om de storende fouten
daarin. Een van die roofdrukken betrof het Nieuw Liederenboekje dat eind november
of begin december 1813 uitkwam, dus direct nadat de Fransen vertrokken waren.
37.
Van Marles Katabasis was daarin anoniem opgenomen, zonder dat hij het wist.
Kort daarna verscheen een tweede druk, met op de titelpagina de namen van Willem
38.
Bilderdijk, zijn echtgenote Katharina Schweickhardt en Samuel Iperuszoon Wiselius.
Van Marles naam ontbrak echter. Via een advertentie in de Haarlemsche Courant
van 1 januari 1814 trok Van Marle fel van leer tegen deze uitgaven en hij
beschuldigde de heer Bilderdijk ervan letterdieverij te hebben gepleegd door dit
39.
gedicht te ‘adopteren’ zonder toestemming.
Wiselius reageerde een paar dagen later met een contra-advertentie, waarin hij
er op wees dat deze uitgave alleen tot doel had gehad om in ‘de aller eerste
oogenblikken der jongste Omwenteling ten goede te werken op den algemeenen
40.
Volksgeest’. Hij was bovendien zelf geschrokken van de vermelding van de namen
op het titelblad, en meldde dit terstond aan Bilderdijk. Had hij dit geweten, dan had
Wiselius Bilderdijk van tevoren ingelicht en het gedicht van Van Marle achterwege
gelaten. Bilderdijk moest, hoe dan ook, onschuldig worden geacht, want die was
door hem aangezocht en had geloofd dat alles wat niet uit zijn pen of uit die van
zijn echtgenote was gevloeid, door Wiselius zelf was geschreven. Uit de
correspondentie van Bilderdijk en Wiselius blijkt dat Bilderdijk inderdaad onschuldig
was, maar in hoeverre Wiselius en de uitgever, Hendrik Gartman, ook vrij uitgaan,
41.
blijft de vraag. Met de uitgave van Rijmelarij enkele maanden later maakte Van
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Marle zonneklaar dat de ‘Katabasis’ zijn geesteskind was. In 1829, aan de vooravond
van de Belgische Opstand, verscheen nog een derde druk van het Nieuw
liedenboekje bij Gartman. Daarin was een herziene versie van de ‘Katabasis’
42.
opgenomen, ondertekend door Van Marle.

Besluit
Na het verschijnen van Rijmelarij verscheen een zuinige recensie in Vaderlandsche
letteroefeningen. De ‘Katabasis’ en ‘Napoleonade’ konden er nog wel mee door,
maar voor het overige was het gebodene ‘tamelijk zwak’. Het kwam er op neer,
aldus de recensent, dat het publiek alweer de aandacht op andere zaken had gericht
43.
en dat Van Marle zich beter op iets nieuws had kunnen richten.
Het tijdgebonden karakter maakte dat Van Marles poëtische protest tegen
Napoleon al snel in de vergetelheid raakte. Zijn moed tijdens de Napoleontische
overheersing werd in de negentiende eeuw weliswaar geprezen - onder meer door
A.J. van der Aa, Cd. Busken Huet en Th. Jorissen - maar de aandacht voor zijn
44.
literaire nalatenschap was minimaal. In 1913, honderd jaar na het vertrek van de
Fransen, was er sprake van een kleine opleving, toen J. Koopmans een bloemlezing
uitgaf met ‘vrijheidsliteratuur’. Daarin nam hij ook twee gedichten van Van Marle op,
45.
namelijk ‘Katabasis’ en ‘Malbroekius Redivivus’. Ook de literatuurhistoricus Jan
te Winkel besteedde enige aandacht aan Van Marle in zijn monumentale De
46.
Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde (tweede druk, 1922-1927).
47.
Daarna werd het echter stil rondom Van Marle. Des te gepaster is het om anno
2012, tweehonderd jaar na de beruchte veldtocht van Napoleon naar Rusland, nog
eens stil te staan bij het werk van deze bevlogen dichter, die zijn lier ten dienste
48.
stelde van ‘de redding van zijn Vaderland’.
Lotte Jensen
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Bijlage Cornelius van Marle, ‘Katabasis’.
1.
Toegelicht door Lotte Jensen
2.

3.

4.

ΚΑΤΑΒΣΙΣ:, OF RAPPORT VAN XERXES δεύτερος IN DEN RAAD ZIJNER MINISTERS,
5.
nopens zijnen ongelukkigen Krijgstogt tegen de Sarmaten, Tartaren, Scijthen,
en wat dies meer is.

Op de Wijs; Wat de arme man niet lijden moet.
Mijn Heeren! 't is niet als voorheen,
Dat ik mij koom aan U vertoonen.
6.
Een kous moet thans de plaats bekleên
7.
Van mijn verwelkte lauwerkroonen;
5 Maar dat vermaledeid saizoen......
Het was waarachtig niet te doen!
Je weet, ik ben bedaard en stil,
En zou me, uit goedheid, laten villen;
Maar 't hindert me, als een ander wil,
10 Hetgeen ik goedvind niet te willen.
'k Werd boos, omdat dat Russisch vee
8.
Wou zuiker drinken bij zijn thee.
9.

Vergeefs beproefde mijn gezant,
10.
De zaak te stellen op haar pooten,
15 En sprak: ‘kom, Sander,11. toon verstand,
12.
En houd je bij de beetekrooten.’ 13.
Blaas weg! - Het was, ronduit gezeid,
14.
Zoo veel als op mijn handen leit.
Ik bragt mijn leger dus te veld,
20 En sloeg15. den Rus reeds in gedachten.
Je weet, ik ben een heele held,
Als ik de baas maar ben in krachten.
Ook ging het bijster naar mijn' wensch,
16.
Mijn Heeren! - want ik zag geen mensch.
25 Ik trok dan al zoo zoetjes voort;
17.
En snoeven, lieve Heeren! snoeven!...;
Nooit in je leven zoo gehoord!
18.
Je kondt er mij geheel uit proeven, Ook zag ik torens in 't verschiet,
30 Hoewel van Petersburg nog niet.19.
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Doch eenmaal voelde ik, in den nacht,
20.
Mijne eksteroogen deerlijk steken;
En toen ik 's morgens, kwart voor acht,
Het hoofd stak uit mijn wollen deken,
35 Toen zag ik, 't had zoo wat gerijpt.
Ik weet niet of je mij begrijpt.
Mijn volk begon, uit éénen mond,
21.
Te klagen over wintervoeten.
Ik zei: ‘zoo'n koudjen is gezond,
40 Dat hoedt jelui voor zomersproeten:’ Maar 't scheen, dat ieder, aan dat oor,
22.
Een zinking had op het gehoor.
23.

'k Riep: ‘jongens! ginder ligt een stad;
Dat is een stadje om naar te snakken.
45 Daar vindt je vast van alles wat,
Vuur, koek, en warme beddenjakken;
En 't volk, (gelooft het al of niet),
Zal hart'lijk blij zijn als 't je ziet.
24.

A

Eerst kwamen we aan een vloed - verdoemd!
50 Wat wierden we daar heusch ontvangen!25.
26.
('k Heb Ney ook naar dien dag genoemd;)
De tranen loopen langs mijn wangen,
27.
Bedenk ik hoe ons Kutusow
Daar vriend'lijk smeerde voor de kou.
55 't Is waar - te groot een traktement28.
29.
Maakt somtijds wel eens kwade magen.
Wij waren 't ook niet meer gewend; Monbrun althans kon 't niet verdragen;
En Coulaincourt stak, met een zucht,
60 Zijn mag're benen in de lucht.30.B
Ik dankte dus voor 't gul onthaal,
31.
Bad, om 't dessert mij kwijt te schelden:
32.
Verzocht hem op een contra-maal,
Hetgeen wij tegen 't voorjaar stelden:
65 En, (dat ik, in 't voorbijgaan, 't zeg)
33.
Ik g'loof de vent is al op weg.
Ten laatste zagen wij de stad,
En likten vrolijk onze knevels;
Maar ja! toen ik het Kremlin had,
70 Wat vond ik? - een paar oude stevels.34.C
Intusschen 'k dacht, daar is misschien
35.
't Museum nog niet van voorzien.
36.

D

Rastopchin was de vriend ook niet,
Op wien wij huizen bouwen konden,
75 Hij gunde ons zelfs, tot ons verdriet,
Die huizen niet, die reeds bestonden,
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Maar stookte, tot dat alles lag Dit was de laatste warme dag.
Nu zat ik met de hand in 't haar,
80 Daar alles om mij lag te rooken.
37.
Ik had comedie - dat is waar Maar niets te vreeten, noch te stoken;
En jouwende riep Kutusow:
38.
‘Och, bloed! wat doe jij in de kou?’ 85 ‘'k Ga even’, zeide ik, ‘naar den Bug,39.
En zal zoo dad'lijk wederkomen;’ Maar ziet, daar stond mij in den rug
40.
Een admiraal - wie kon dat droomen?
Wie zag zich ooit, op 't vaste land,
90 Door admiralen aangerand?E
41.

Dat schroom'lijk land- en waterdier
Heeft heel wat onheils mij gebrouwen.
De Beresina, (een rivier,
Die 'k al mijn leven zal onthouên),
95 Zag haast mij in zijn' beerenklaauw.42.
Mijn Heeren! 'k zat zoo in het naauw!
43.

Ik kwam toch over 't ijs nog vrij,
44.
Maar om mijn plunje kon ik fluiten.
Die koussen, die mijn wijfje mij
100 Gebreid heeft, met gevulde kuiten,
45.
Die heeft een Rus nu aan zijn pens;
't Is wat te zeggen voor een mensch!
Tot Warschouw ging 't in één galop;
Mijn Heeren! 't was om van te schromen.
105 'k Weet zelf nog niet, al hong je me op,
Hoe ik hun handen ben ontkomen.
Dit weet ik, 'k huurde daar een sleê,
46.
F
En nam mijn' neef, den stalknecht, meê.
Doch deed ik eerst, door een' Sergeant,
110 Mijn' zwager Jochem47. bij mij roepen,
En sprak, ‘ik ga eens naar mijn land,
Hou jij het oog wat op de troepen;
Jij kent veel beter tegen kou,
Praat jij nu wat met Kutusow’. 115 Mijn zwager trok een scheef gezigt;
En naauw had ik gekeerd mijn hielen,
Of ziet! - Sinjeur had ze ook geligt,
En zat al tusschen twee paar wielen;
En trok naar Napels, naar zijn vrouw 120 Ik vraag U - is dat broedertrouw? 48.

Ook York schoof, kort na mijn vertrek,
49.
Met Massenbach naar de Kozakken,
50.
En hield Couzijn nog voor den gek,
51.
Na hij die kool hem had gebakken.
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125 Thans schrijf ik fijntjes, (leer om leer,)52.
53.G
Mijn bokken op Zijn rek'ning neer.
54.

't Is nu mijn stiefzoon, dien je kent,
55.
H
Die met zijn poort zit op de blaren.
Hij is een flinke, jonge vent,
130 Maar 'k vrees, hij zal het toch niet klaren.
Hij schrijft mij, 't is nog gansch niet pluis,
Ik wacht hem dus ook spoedig 't huis.
Mijn Heeren! zoo is 't land gesteld. Ik kruip nu zoetjes in de veren.
135 'k Heb alles op een hair56. verteld;
Zie jijlui nu den Rus te keeren.
Maar, wat er verder moog geschien,
Een kerel die er mij zal zien!

8 Maart 1813.

Eindnoten:
1. De inhoud van beide drukken is nagenoeg identiek, zij het dat er in de eerste druk vier ‘drukfeilen’
worden vermeld. Deze zijn in de tweede druk (waarin nog een nieuwe drukfout wordt opgemerkt)
verbeterd. De eerste druk telt 96 pagina's, de tweede 95 pagina's. Dat verschil is te verklaren
doordat de aantekeningen bij de gedichten in de tweede druk in een kleinere letter zijn gezet.
Tussen de eerste en tweede druk bestaan enkele kleine verschillen op het niveau van de spelling
(zie bijv. op p. 9 u / U of p. 12: traktement / tractement). Het gedicht ‘Gesprek tusschen eenen
grooten keizer en een klein koningje’ (in beide drukken op p. 23) bevat grotere verschillen. Voor
deze bijdrage, inclusief de bijlage, is gebruik gemaakt van de tweede druk, omdat het denkbaar
is dat de wijzigingen op verzoek van Van Marle zijn doorgevoerd.
2. N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004), 87. Zie over het belang van deze verzetspoëten
ook W.R.E. Velema, ‘The Dutch, the French and Napoleon: Historiographical Reflections on a
Troubled Relationship’. In: Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico
nell' Europa di Bonaparte. Ed. by A. de Francesco. Milan 2008, 45.
3. Vgl. Jeroen Dewulf, Spirit of Resistance. Dutch Clandestine Literature during the Nazi Occupation.
New York: Camden House, 2010. In het eerste hoofdstuk besteedt hij aandacht aan de
verzetsliteratuur uit de Franse Tijd: 14-17.
4. Zie voor een pleidooi voor een grondige herbestudering van het literaire verzet tegen Napoleon:
Lotte Jensen, ‘Verzetspoëzie en nationale identiteit, 1806-1813’. In: Naties in een spanningsveld.
Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en
Nederland. Onder redactie van Nele Bemong, Mary Kemperink, Marita Mathijsen en Tom Sintobin.
Hilversum 2010, 117-134 en Lotte Jensen, ‘The Dutch against Napoleon. Resistance Literature
and National Identity, 1806-1813’. In: Journal of Dutch Literature, vol. 2, nr. 2 (2011), 5-26
(http://www.journalofdutchliterature.org).
5. Over Loosjes: M.H. de Haan, Adriaan Loosjes. Utrecht 1934. Specifiek over dit adres: 42.
6. Over dit gedicht: Lotte Jensen, ‘Synchrone en diachrone herinnering. Michiel de Ruyter in twee
vaderlands-historische epen van Adriaan Loosjes’. In: Nederlandse letterkunde 17 (2012) 2 (te
verschijnen).
7. Behalve Rijmelarij zijn er ook nog twee (anonieme) pamfletten aan zijn naam te verbinden,
namelijk Comiek verhaal van keizer Napoléon, bij zijn terugkomst van Moscau, nopens zijnen
ongelukkigen krijgstogt (Knuttel 23514) en Tweede comiek verhaal van keizer Napoléon, gedaan
bij zyn aankomt te Parijs, in november 1813; nopens zijnen ongelukkigen krijgstogt (Knuttel
23515). Het eerstgenoemde pamflet bevat een versie van ‘Katabasis’; het is niet duidelijk of het
pamflet met kennis van de auteur is uitgegeven of dat het hier gaat om een van de illegale
roofdrukken waarover Van Marle spreekt in het voorbericht van Rijmelarij (Van Marle 1814, v).
De tweede is het vervolg daarop; deze tekst is niet opgenomen in Rijmelarij en het kan dus niet
met zekerheid gesteld worden dat Van Marle er de auteur van is.
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8. Opgenomen in Van Marle 1814, 8-17.
9. Lotje Knoop, Weldaad en wandaad rond het pamflet ‘Katabasis’ van Cornelius van Marle.
Miniscriptie Hist. Letterk. Inst. UvA 1993 (begeleiding: André Hanou). Knoop heeft ook het gedicht
geannoteerd (met weglating van de bijbehorende aantekeningen van Van Marle). Ook Mijke
van der Wolk wijdde een scriptie aan Van Marle: Cornelius van Marle, Rijmelarij. Een bloemlezing.
Radboud Universiteit Nijmegen 2010 (begeleiding: Lotte Jensen). Een recent populariserend
artikel over Van Marle is Lotte Jensen, ‘Laffe haan. Satires op Napoleons veldtocht naar Rusland’.
In: Thema Tijdschrift 1812 (2012), 56-59.
10. G.W. Vreede, ‘Levensberigt van Mr. Cornelius van Marle’. In: Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde. Z.p. 1861, 153-197.
11. Vreede 1861, 154.
12. Vreede 1861, 156.
13. Vreede 1861, 165.
14. Vreede 1861, 168.
15. Theod. Jorissen, ‘De omwenteling van 1813’. In: Theod. Jorissen, Historische studiën. Haarlem
1893 (tweede druk), 201. Koopmans meldt dat een voordracht van de ‘Katabasis’ in besloten
kring naar buiten zou zijn gelekt. Zie Bloemlezing uit de ‘Vrijheids’-litteratuur van ± (1810-1813).
Uitgegeven en van toelichtingen en verklarende aantekeningen voorzien door J. Koopmans.
Groningen 1913, 71-83.
16. Opgenomen in Van Marle 1814, 24-25.
17. Jorissen 1893, 201.
18. Aldus het lemma van E. Zuidema in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek III, Leiden
1914, 819-820. Vreede ontkracht met stelligheid dat er sprake zou zijn van kwade opzet bij Van
Marle: zie Vreede 1861, 188.
19. Voor zijn dichterlijke activiteiten in België, met name het Brusselse genootschap Concordia, zie
Janneke Weijermars, Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem
I, 1814-1834. Hilversum 2012, 168-173. Proefschrift Universiteit Antwerpen 2012. Tijdens zijn
Utrechtse jaren was hij lid van diverse gezelschappen, waaronder het Provinciaalsch Utrechtsch
Genootschap (Vreede 1861, 191-197; Zuidema 1914).
20. Van Marle, ‘Voorberigt’, iii-vi.
21. Satiren 1, 4, 103-105. De vertaling is afkomstig uit: Horatius, Verzamelde gedichten. Uitgegeven,
vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers. Groningen 2003, 51.
22. Van Marle 1814, 35. Het gaat om een motto uit Juvenalis Satiren, 1, 79: ‘Si natura negat, facit
indignatio versum, / Qualemcunque potest’. (Bij gebrek aan talent zal de verontwaardiging mijn
poëzie zo goed zij kan inspireren.)
23. Van Marle 1814, ‘Voorberigt’. iv.
24. ‘Het gesprek tusschen eenen grooten keizer en een klein koningje’ is in de tweede druk herzien
(zie hierna in noot 28) en gedateerd op 1 april 1813. Dat doet vermoeden dat de datering van
1 april 1812 in de eerste druk onjuist is en dat die 1 april 1813 had moeten luiden. Daarop wijst
ook de referentie aan de kozakken en de correctie van de datum van de twee direct daaraan
voorafgaande gedichten, die beide ten onrechte 1812 in plaats van 1813 zijn gedateerd. Zie de
errata in de eerste druk op pagina 96.
25. Een exemplaar uit de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam bevat een handgeschreven
opdracht van de auteur aan C.F. van Maanen, gedateerd 7 april 1814 (UBA 293 C21). Aangezien
de bundel pas in de lijst van mei door Saakes wordt vermeld is het aannemelijk dat de bundel
kort voor 7 april van de pers was gekomen. Zie Saakes' Naamlijst van uitgekomen boeken,
kaarten, prentwerken, enz. 1814-1818. 's-Gravenhage, 38 en vgl. Knoop 1993, 24. In Saakes
heb ik geen vermelding van de tweede druk van Rijmelarij kunnen vinden. Een vermelding
daarvan is wel te vinden in J. de Jong, Alphabetische Naamlijst van boeken [...], 's-Gravenhage
/Amsterdam 1832, 383. Daar staat echter dat deze bij L. Herdingh en Zoon te Leiden zou zijn
verschenen. Beide drukken werden echter door J. van Thoir te Leiden gepubliceerd.
26. Van Marle 1814, 92. Van Marle maakt nog meer vergissingen in de datering. In de eerste druk
zijn ‘De ontwaakte leeuw’ en ‘De geopereerde haan’ per abuis gedateerd op respectievelijk 4
en 10 april 1812 in plaats van 4 en 10 april 1813 (zie de drukfeilen achterin de eerste druk op
p. 96).
27. Van Marle 1814, 19.
28. Van Marle 1814, 23. In de eerste druk is de tekst gedateerd op 1 april 1812 en luidt de tekst
wezenlijk anders:

Koningje. (met een fijn stemmetje.)
Papa! sints uw vertrek heeft Napje leeren loopen.
Keizer. (met een basstem).
Ik ook, mijn kleintje!
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Koningje.
En hard!
Keizer.
Ik ook - dat zou ik hopen!
(Met een' zucht.)
Maar leer het, kindje! 't ga hoe 't ga,
Van geen' Kozak...
Koningje.
Neen! nooit, Papa!
Hier werden zij gestoord.
Eene oude kindermeid had alles afgehoord;
En zij, die nooit geheim verzweeg in heel haar leven,
Kwam, kugchend, dadelijk, dit trouw verslag mij geven.
(Van Marle, Rijmelarij, eerste druk, 23.)
29.
30.
31.
32.
33.

Van Marle 1814, 21-22.
Van Marle 1814, 30.
Van Marle 1814, 56.
Van Marle 1814, 13.
Er bestaan verschillende varianten van het gedicht. Behalve de door de dichter goedgekeurde
tekst, zoals die te vinden is in Rijmelarij (9-20), is er ook een pamfletuitgave: Comiek verhaal
van keizer Napoléon, bij zijn terugkomst van Moscau, nopens zijnen ongelukkigen krijgstogt
(Knuttel 23514). Ook is de tekst opgenomen in het Nieuw liederenboekje, op aangename en
bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandsche moed en gepaste vreugde in
deze belangrijke dagen. Amsterdam 1813, 20-25, waarvan datzelfde jaar nog een tweede druk
verscheen. Er is ook een afschrift bekend, getiteld: ‘Napoleons Aanspraak aan den Senaat by
deszelfs terugkomst uit Moskow’. Dit anonieme handschrift is te vinden in een exemplaar van
de eerste druk van Rijmelarij (UBA 252 D 14). Verder bevat de Nederlandse Liederenbank
(Meertens Instituut, www.liederenbank.nl) een scan van een afschrift, getiteld: ‘Toonkunstige
Berijming des omstandigen Verslags van Napoleon den Grooten, nopens zijnen ongelukkigen
krijgstugt tegen de Sarmaten, Schyten Tartaren, en wat dies meer zij, gedaan bij zijne aankomst
van Moskow’ (Lbl KB Wouters 04003), raadpleegbaar via:
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/ items/KBMI 01:42341
34. Vgl. Knoop 1993, 11.
35. Vgl. Knoop 1993, 3.
36. Van Marles beschrijving is heel globaal. Voor een recente beschrijving van de gebeurtenissen
uit 1812, zie Adam Zamoyski, 1812. Napoleons fatale veldtocht naar Moskou. Amsterdam 2010
e

37.

38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.

(2 druk).
‘Toonkunstige berijming des omstandigen verslags van Napoleon den Grooten [...]’. In: Nieuw
liederenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandsche
moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. Amsterdam 1813, 20-25 (Knuttel 23544).
De exemplaren van deze eerste druk vertonen enkele opmerkelijke onderlinge verschillen,
waarover meer bij Knoop 1993, 36-37.
Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekking van
vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen. Door Mr. W. Bilderdijk,
vrouwe K.W. Bilderdijk en Mr. S.I.Z. Wiselius. Tweede druk (Knuttel 23545).
Haarlemsche Courant (1 januari 1814). Het bericht dateert van 29 dec. 1813, overgenomen in
Knoop 1993, 30.
Haarlemsche Courant (4 jan. 1814). Geciteerd in Knoop 1993, 31.
Knoop 1993, 18-19.
C. van Marle, ‘Katabasis. Of rapport van Xerxes deuteros In den raad zijner ministers [...]. In:
Nieuw liedenboekje, op aangename en bekende wijzen, strekkende tot opwekkking van
vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen; (November 1813). Door
Mr. W. Bilderdijk, vrouwe K.W. Bilderdijk en Mr. S.I.Z. Wiselius, Amsterdam 1829, 20-25.
Opmerkelijk genoeg ontbreekt de naam van Van Marle nog altijd op het titelblad. Er bestaan
enkele kleine verschillen met de tekst zoals die in Rijmelarij is afgedrukt.
Vaderlandsche letteroefeningen 1814, 450-451.
Zie A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, dl. 12, Haarlem 1869, 252-257;
Cd. Busken Huet, Litterarische Fantasien en Kritieken. Dertiende deel, Haarlem z.j., 29: Jorissen
1893.
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45. Bloemlezing uit de ‘Vrijheids’-litteratuur van ± (1810-1813). Uitgegeven en van toelichtingen en
verklarende aantekeningen voorzien door J. Koopmans. Groningen 1913, 71-83.
46. Zie: J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde VI. Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1). Haarlem
1925, tweede druk, 366-367.
47. In 2001 verscheen nog een informatief artikel in de Amersfoortse Courant / Utrechts Nieuwsblad
(11-12-2001) van de hand van Hans Heesen en Harry Jansen over Van Marle, inclusief een
pentekening uit 1841 van het silhouet van Van Marle. Dit is het enige tot nu toe bekende portret
van de dichter Met dank aan Roy de Beunje.
48. Van Marle 1814, ‘Voorberigt’, iii.
1. De volgende uitgave is gebruikt: Cornelius van Marle, Rijmelarij, Leiden 1814 (tweede druk),
9-17, 79-81. Voor de annotaties is veelvuldig gebruik gemaakt van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal (wnt.inl.nl), F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen,
uitdrukkingen en gezegden. W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1923-1925 (vierde druk) en Adam
e

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zamoyski, 1812. Napoleons fatale veldtocht naar Moskou. Amsterdam 2010 (2 druk). Voorts
hebben de eerdere geannoteerde uitgaven van Koopmans en Knoop als vergelijkingsmateriaal
gediend: Bloemlezing uit de ‘Vrijheids’-litteratuur van ± (1810-1813). Uitgegeven en van
toelichtingen en verklarende aantekeningen voorzien door J. Koopmans. Groningen 1913, 71-83
en Lotje Knoop, Weldaad en wandaad rond het pamflet ‘Katabasis’ van Cornelius van Marle.
Miniscriptie Hist. Letterk. Inst. UvA 1993. Deze twee uitgaven bevatten echter niet de
aantekeningen die Van Marle bij het gedicht voegde.
ΚΑΤΑΒΣΙΣ: een afdaling of militaire nederlaag. De titel vormt een allusie op de Anabasis (398
v. Chr.) van Xenophon, waarin deze de expeditie van de Perzische prins Cyrus III beschrijft tegen
zijn broer Artaxerxes. ‘Anabasis’ betekent letterlijk ‘tocht omhoog’ - het ging hier om een expeditie
van de kust naar het hoger gelegen binnenland. Deze werd ook wel de ‘tocht van tienduizend’
genoemd, omdat Cyrus met een leger van tienduizend Griekse huursoldaten trok. Van Marle
draait de zaken om en legt zo de nadruk op de aftocht van Napoleon.
RAPPORT: verslag.
XERXES δεύτερος: Mogelijk wordt hier met ironie naar Xerxes II verwezen, die slechts 45 dagen
het Perzische Rijk regeerde (424-423 v. Chr.,). Waarschijnlijker is echter dat hier wordt bedoeld:
‘als een tweede Xerxes I’. De regering van Xerxes I (519 v. Chr.-465 v. Chr.) wordt namelijk
beschouwd als een bloeiperiode van het Perzische Rijk. Rond 480 v. Chr. leed hij echter enkele
gevoelige nederlagen tegen de Grieken en uiteindelijk werd hij vermoord.
Sarmaten, Tartaren, Scythen: Enkele nomadische volkeren die op Russisch grondgebied hadden
geleefd. De associatie is dat het hier om barbaarse, plunderende volkeren gaat. De Sarmaten
woonden ten oosten van de Zwarte Zee, de Tartaren veroverden in de dertiende eeuw delen
van Rusland en de Scythen leefden ten noord-westen en zuiden van de Zwarte Zee. Napoleon
schijnt de Russen te hebben vergeleken met Scythen toen hij uit het raam van het Kremlin
neerkeek op het brandende Moskou: ‘Zij steken zelf de stad in brand! Wat een mensen! Zo zijn
die Scythen!’ Zie: Eugene Tarle, Napoleon in Rusland. Vertaald uit het Russisch door Rebecca
van Delft. Den Haag 1947, 212. Vgl. Knoop 1993, 4.
kous: de kous als hoofddeksel verwijst naar een komische voorstelling en kan in verband gebracht
worden met de vergissing om een kous als slaapmuts om het hoofd te trekken. Er klinken ook
enkele uitdrukkingen in door, namelijk ‘met de kous op het hoofd thuiskomen’ (zonder buit
terugkeren) en ‘de kous op de kop krijgen’ (een blauwtje lopen). Het is tevens een vooruitwijzing
naar de gebreide winterkousen die de keizer verderop in de tekst draagt.
lauwerkroonen: keizerlijke tooi die eeuwige roem uitdrukt, teken van triomf.
omdat... thee: verwijzing naar de weigering van Tsaar Alexander I om het Continentaal Stelsel
te erkennen - een van de redenen waarom Napoleon tegen hem ten strijde trok. Dit was een
maatregel van Napoleon die alle handel tussen Engeland en het Europese Continent verbood.
Onder andere de import van Engelse suiker werd daardoor getroffen.
gezant: graaf Louis de Narbonne (1755-1813) werd door Napoleon als speciale gezant naar
Tsaar Alexander I gestuurd om een oorlog tussen beide partijen te voorkomen.
de zaak... pooten: de zaak weer recht te zetten.
Sander: tsaar Alexander I.
houd... beetekrooten: als gevolg van de invoering van het Continentaal Stelsel ging men op het
vasteland, met name in Rusland, suiker winnen uit beetwortels, opdat men minder afhankelijk
zou zijn van de Engelse rietsuiker.
Blaas weg: vergeet het maar.
Het... leit: het haalde... niets uit.
sloeg: versloeg.
want ik zag geen mensch: de Russen trokken zich voortdurend terug.
snoeven: opscheppen.
Je kondt... proeven: je kon me er helemaal aan herkennen.
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19. Ook... niet: St. Petersburg was de bestuurlijke hoofdstad van het land: alle staatsinstellingen
waren hier gehuisvest. De torens kunnen die van Smolensk of Vitebsk zijn, westelijker gelegen
steden (vgl. Knoop 1993, 7).
20. eksteroogen: likdoorns. Verhoogde pijnlijkheid van likdoorns wordt in verband gebracht met het
weer.
21. wintervoeten: pijnlijke, door de kou gezwollen voeten.
22. zinking: aandoening, veroorzaakt door het zinken van bepaalde vochten (verouderde medische
verklaring).
23. een stad: nl. Moskou.
24. een vloed: de rivier de Moskva.
A De rivier de Moskowa, op welker boorden de slag van dien naam, op den 7 September 1812,
is voorgevallen.
25. Wat... ontvangen: op 7 september 1812 vond de slag bij Borodino plaats, door de Fransen
‘Bataille de la Moskowa’ genoemd. Het was een van de grootste slachtingen in de geschiedenis:
de Russen verloren rond de 45.000 man, de Fransen rond de 28.000 (Zamoyski 2010, 261).
26. Ney: maarschalk Michel Ney (1769-1815) onderscheidde zich bij de slag bij Borodino en kreeg
hiervoor de eretitel ‘Prins van Moskva’
27. Kutosow: de Russische legerleider Michail Koetozov (1745-1813), die het bevel aan zijn troepen
gaf om zich terug te trekken. Zijn passieve houding in de weken erna zou volgens sommige
historici hebben bijgedragen aan de uiteindelijke nederlaag van Napoleon: hoe langer hij Napoleon
kon verleiden in Moskou te blijven, hoe minder hij op opgewassen zou zijn tegen de gruwelijke
Russische winter (Zamoyski 2010, 321).
28. traktement: onthaal.
29. te groot... magen: van een te groots onthaal (inclusief drank en voedsel) kan de maag van streek
raken.
30. Monbrun... lucht: de generaals Louis Pierre Montbrun (1770-1812) en Auguste Jean-Gabriel de
Caulaincourt (1777-1812) kwamen beiden om in de slag bij Borodino.
B De divisie-generaals Monbrun en Caulaincours zijn beide, onder meerderen, in den slag van de
Moskowa gesneuveld.
31. dessert kwijt te schelden: het gevecht eindigde tegen de avond. Van Marle houdt de beeldspraak
met voedsel hier vast en wenst het nagerecht over te slaan.
32. contra-maal: revanche, de voedselmetaforiek is volgehouden.
33. de vent is al op weg: Koetoezov trok richting Polen, maar stierf voordat hij opnieuw de strijd kon
aangaan met Napoleon, namelijk op 28 april 1813 te Bunzlau in Pruisen (Zamoyski 2010,
473-474).
34. stevels: laarzen, namelijk die van Peter de Grote.
C De laarzen van Czaar Peter den groote, in het Kremlin gevonden, zijn, op order van keizer
Napoleon, naar Parijs vervoerd, en, aldaar, in het Museum geplaatst.
35. Museum: Napoleon liet een grote kunstverzameling aanleggen in het Louvre en doopte het
museum in 1803 om tot het Musée Napoleon.
36. Rastopchin: Graaf Fjodor Vasilivits Rostopsjin (1763-1826) was gouverneur-generaal van Moskou
en gaf opdracht de stad in brand te steken (15-16 september 1812), zodat alles wat de Fransen
van nut kon zijn, in vlammen zou opgaan (Zamoyski 2010, 272).
D Graaf Fedor Rastopchin, Gouverneur van Moskouw, was, zoo niet de aanlegger, althans de
volvoerer van het ijzingverwekkend, doch diepdoordacht, ontwerp, om deze aloude stad in de
assche, te leggen; - een bestaan, 't geen aan Napoleon zijnen krijgsroem en de vrucht van vijftig
overwinningen gekost heeft.
37. Ik had comedie: er verbleef een gezelschap van Franse acteurs die komedies opvoerden in een
particulier theater, maar Napoleon bezocht deze voorstellingen niet. Hij woonde wel een recital
bij van de zanger Signor Tarquino in het Kremlin (Zamoyski 2010, 310).
38. Och, bloed!: Arme kerel!
39. den Bug: de rivier de Bug markeert een groot deel van de Poolse oostgrens. Vanuit Moskou,
waar Napoleon op 20 oktober 1812 vertrok, is dat bepaald geen klein ommetje.
40. Een admiraal: admiraal Pavel Vasiljevitsj Tsjitsjagov (1767-1849) leidde een van de Russische
regimenten die Napoleons terugtocht moesten beletten.
E De Admiraal Tschitschakoff was de aanvoerer van het Russisch leger, dat, van de Turksche
grenzen, door Lithouwen, de Franschen in den rug viel, en, aldus, den Keizer noodzaakte tot
die overhaaste en noodlottige vlugt, van welke de geschiedenis geen voorbeeld oplevert, en
die, van zijn talloos leger, meer dan twee derden in het ijsselijkst gebrek deed omkomen.
41. land- en waterdier: Tsjitsjagov vocht ter land en ter zee.
42. beerenklaauw: woordspel met de naam van de rivier Beresina en terugverwijzing naar ‘land- en
waterdier’. De beer symboliseert bovendien Rusland.
43. Ik kwam... vrij: Napoleon kon ongestoord de Beresina oversteken, doordat Tsjitsjagov en zijn
troepen waren misleid en langs de andere kant van de rivier in tegengestelde, zuidelijke richting
trokken.
44. plunje: soldatenkleding.
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45. aan zijn pens: om zijn buik.
46. stalknecht: Armand Augustin Louis de Caulaincourt (1773-1827) was buitengewoon ambassadeur
en opperstalmeester van Napoleon en vergezelde hem op zijn terugreis.
F De Hertog van Vicenza, Caulaincourt, OpperStalmeester des Keizers, was de eenige, die hem,
op zijne incognito-reize naar Parijs, (op welke hij zich tot Warschouw van eene slede bediende),
vergezeld heeft.
47. Mijn zwager Jochem: Napoleon droeg op 5 december 1812 het bevel over aan Joachim Murat,
koning van Napels.
48. York: de Pruisische generaal Hans David Yorck von Wartenburg, die onder de maarschalk
Macdonald diende, tekende het verdrag van Tauroggen van 30 december 1812, waarmee hij
beloofde niet langer tegen de Russen te zullen vechten. Hij schond daarmee het vertrouwen
van Macdonald, die weigerde te geloven dat Yorck tot iets dergelijks in staat zou zijn (Zamoyski
2010, 464).
49. Massenbach: generaal Eberhard Friedrich Fabian, Freiherr von Massenbach (1753-1819) liep
met Yorck over naar de Russen.
50. Couzijn: maarschalk Jacques Etienne Macdonald, graaf van Tarente (1765-1840) leidde het
e

51.
52.
53.
G

57.
58.
59.

60.

54.

55.
H
56.

10 Korps van de Grande Armée, dat moest voorkomen dat de Russen de Njemen overstaken
(Zamoyski 2010, 464).
die kool hem had gebakken: een poets had gebakken, in de maling had genomen.
leer om leer: met gelijke munt terugbetalend.
schrijf ik... neer: geef ik hem.... de schuld van mijn eigen fouten.
Men leze den brief door den Generaal York, en vooral dien, door den Generaal Massenbach,
bij hunnen afval, aan den Maarschalk Hertog van Tarente, geschreven, en, in der tijd, door de
Fransche dagbladen medegedeeld. Het is bekend, dat Napoleon dezen afval tot een voorwendsel
57.
voor zijne nieuwe gewelddadige ligtingen benuttigd heeft, en bijna alle de toenmalige
58.
59.
gedwongen adressen der Steden, waarbij zoogenaamde dons patriotiques, in manschap
en paarden bestaande, werden aangeboden, van de infame défection du général York hunnen
aanhef ontleenden. De Fransche Maarschalken worden, door de Keizer, bestendig mon cousin
getituleerd; en het is dus van den Hertog van Tarente, dat alhier, onder deze benaming wordt
gesproken, en geenszins van den Koning van Pruisen, gelijk men in de ongewettigde uitgave
60.
van dit gedicht, door den heer Bilderdijk, c.s. vindt aangeteekend.
ligtingen: oproepen voor de militaire dienst.
adressen: verzoeken.
dons patriotiques: nadat Napoleons leger gedecimeerd was teruggekeerd uit Rusland moest
elk departement zoveel mogelijk paarden aan de nieuw te vormen cavalerie afstaan, de
zogenaamde ‘dons patriotiques’ ofwel vaderlandslievende geschenken.
ongewettigde uitgave... aangeteekend: in het Nieuw Liedenboekje, op aangename en bekende
wijzen, strekkende tot opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze
belangrijke dagen. Door Mr. W. Bilderdijk, vrouwe K.W. Bilderdijk en Mr. S.I.Z. Wiselius
(Amsterdam 1813) zijn twaalf aantekeningen bij de tekst ‘Katabasis’ toegevoegd, die niet
overeenkomen met de aantekeningen van Van Marle in zijn eigen uitgave van de tekst in
Rijmelarij; de annotatie bij ‘Cousin’ luidt: ‘De Koning van Pruisen’ (p. 24-25) en is foutief, aldus
Van Marle.
mijn stiefzoon: prins Eugène de Beauharnais (1781-1824), onderkoning van Italië en zoon van
Alxandre de Beauharnais en Josephine Tascher de la Pagerie, die in 1796 met Napoleon huwde
en in 1810 van hem scheidde.
poort: gat.
Eugène Beauharnais, thans nog Onder-koning van Italie, is een der twee kinderen, uit het eerste
huwelijk van de verstootene Keizerin Josephine met den Generaal Beauharnais, gesproten.
op een hair: zeer nauwkeurig.
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Over K.W. Schweickhardt, ‘De Veldtocht naar Moskau’
De bundel Hollands verlossing.
Het gedicht ‘De veldtocht naar Moskau’ van Katharina Wilhelmina
Bilderdijk-Schweickhardt (hier verder Schweickhardt genoemd) werd gepubliceerd
in het tweede deel van de dichtbundel Hollands verlossing van haar en Willem
1.
Bilderdijk samen. Deel één draagt het impressum 1813, maar kwam volgens
naamlijst Saakes uit in februari 1814, en deel twee, met ‘De veldtocht naar Moskau’,
draagt het impressum 1814 en kwam op de markt in september 1814. Wanneer is
dit vers over Napoleons Russische expeditie in 1812 geschreven?
Opvallend is dat de meeste gedichten van Schweickhardt uit de beide delen een
datum bij de ondertekening hebben, behalve de ‘Veldtocht’. Zo blijkt het vers met
de vroegste ondertekening ‘Verlossingsbede’ te zijn van Wijnmaand (oktober) 1813;
dat is dus waarschijnlijk geschreven voor of misschien net na de Volkerenslag bij
Leipzig van 16 tot 19 oktober 1813. De meeste verzen uit de bundel stammen uit
de enerverende Slachtmaand (november) van 1813, met als dagtekening 8, 14, 18
of 28 november.
Het vroegste vers van 8 november 1813 heet ‘Oranje boven’, en dat is geschreven
terwijl de Fransen nog in het land zijn, en de kozakken nog niet gesignaleerd zijn;
de eerste kozakken kwamen op iz november 1813 in Drenthe en Overijssel, en
2.
bezetten Zwolle. Op 14 november, de datum die de in Amsterdam woonachtige
Katharina Schweickhardt aan ‘Het verlossingsuur’ geeft, werden de Franse soldaten
van Amsterdam naar Utrecht verplaatst en kwam de bevolking in opstand: zij
beschrijft dus letterlijk het uur van de verlossing. In de vroege ochtend van 16
november 1813 pakten hoge ambtenaren te Amsterdam hun koffers, inclusief Prins
Ch.-F. Lebrun (1739-1824), de hoogste Franse gezagsdrager; een dag later, op 17
november 1813 vertrok in Den Haag Prefect G.J.A. de Stassart (1780-1854), waar
ook de bevolking in opstand kwam. Met de 18e van de slachtmaand ondertekent
zij vervolgens het gedicht ‘Hollands verlossing’, dat de naam gaf aan de tweedelige
bundel van haar en Willem Bilderdijk.
Een dag later, op 19 november ging men de Prins van Oranje ophalen in Engeland,
die op 30 november aankwam in Scheveningen en twee dagen vóór zijn landing
3.
dateerde zij ‘Dank aan God’. Op de eerste van de Wintermaand (december), een
dag na aankomst van de Prins en een dag voor hij op 2 december Amsterdam
bezocht, dateerde zij ‘Holland verlost’. Van het eerste deel van Hollands Verlossing
kan met recht gezegd worden dat haar gedichten heet van de naald geschreven
waren.
Dat is bij het twee deel van Hollands verlossing minder het geval. Het meer dan
twintig bladzijden lange ‘Huldiging’ kreeg (alleen) de datum 1814; het behandelt de
inhuldiging van de Soeverein Vorst op 30 maart 1814 in Amsterdam, op de dag na
4.
de aanname van de grondwet.
Als enige gedicht van K.W. Schweickhardt in deze bundel heeft ‘De Veldtocht
naar Moskau’ geen datering. Correspondentie over de bundel is voor zover bekend
niet overgeleverd, maar op basis van het gedicht zelf zijn wel een aantal
5.
vaststellingen te doen. De blik op de veldtocht van Napoleon (zijn naam wordt
overigens niet genoemd, alleen aangeduid) is retrospectief, vanuit de wetenschap
dat niet alleen de veldtocht dramatisch afliep, maar dat ook het keizerschap verspeeld
werd. Zo wordt beschreven, dat Napoleon nog niet beseft dat bij Moskou zijn
6.
‘keizersstaf’ werd ‘verbrijzeld’, waaruit blijkt, dat bij de dichter dat besef wel leeft.
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Zo ook eindigt het gedicht met de volgende voorspelling:
Een wijl nog moest ge ons overheersen
Haast zal Europa triomferen
7.
En juichen, Dwingland, in uw val!

Met ‘haast’ wordt hier bedoeld: ‘spoedig’, in de zin van: spoedig zal Europa winnen.
Het vers zal dus geschreven zijn rond de val van Parijs, 31 maart 1814, waarna
Napoleon op 6 april 1814 naar Elba wordt verbannen.
Bij het uitkomen van deel één van Hollands Verlossing in februari 1814 was de
aandacht nog zeer gespannen, maar toen deel twee na de zomer uitkwam, waren
8.
de gemoederen al bedaard, aldus de Boekzaal in een recensie. Napoleon
beschouwde men inmiddels al als een ‘nietszeggende balling’ op Elba. Nog wel.

Welke bronnen waren beschikbaar?
De veldtocht werd in Nederland met grote aandacht gevolgd. Duizenden lotelingen
waren ver weggestuurd en men las gretig de enthousiaste verslagen in de Franse
pers over de brand van Smolensk en dc slag van Borodina, in afwachting van een
9.
nieuwe reeks overwinningen. De Bulletins de la Grande Armeé presenteerde
Napoleons versie aan een groot publiek: ten eerste aan de eigen soldaten van het
grote leger, aan het lezerspubliek binnen het keizerrijk en de vazalstaten, en aan
de overige regeerders van Europa. Behalve gedrukt in de Moniteur (en overgenomen
in dagbladen over de wereld) verschenen de bulletins ook, in Nederland bijvoorbeeld
tweetalig, in kopie bij lokale officials, waar ze bij stadhuizen, kerken en marktplaatsen
10.
werden opgehangen.
Eind november 1812 bleven de bulletins uit, wat een onheilspellend gevoel gaf;
het enige nieuws kwam uit lijsten met Nederlandse doden en vermisten in de Courrier
van Amsterdam. Aanvankelijk moedigden de Fransen deze publicaties aan, in de
waan de woede tegen de Russen en Engelsen aan te wakkeren, maar het bleek
11.
averechts te werken.
Het bulletin van 3 december 1812 met vermelding van de terugkeer van de keizer
naar Parijs maakte een abrupt einde aan de onzekerheid over het lot van de Grande
Armée. Het bulletin vond grote aftrek onder het publiek en als een lopend vuurtje
verspreidden zich de verhalen over ontberingen. Toen eind december 1812 de
resten van Napoleons leger terugkeerden, werden details over de tocht bekend en
gingen handgeschreven egodocumenten van hand tot hand. In Zeeland (in de buurt
12.
van Zierikzee) verschenen plakkaten op de muren, waarschijnlijk uit Engelse bron.
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Overtocht over de Njemen, tekening door G.P. Bagetti. Uit: Welten & De Wilde. Met Napoleon
naar Moskou. Leuven 2011. (Cop. RMN, Château de Versailles).

Vanaf de winter van 1812 op 1813 had K.W Schweickhardt nog anderhalf jaar
om zich nader te informeren over de tocht. Tot midden november 1813 was de
Nederlandse pers in Franse handen, en daarna werd het mogelijk vrij te publiceren.
Veel terugblikken op Napoleons veldtocht zijn er echter in de kranten niet te vinden,
omdat de actualiteit van levensbelang bleef zolang Napoleon rondliep. Een
belangrijke gedrukte bron voor haar moet wel geweest zijn het in januari 1814 in
Nederland verschenen pamflet Geschiedkundig tafereel van den aftocht der
13.
Franschen uit Rusland, door August Friedrich Ferdinand van Kotzebue (1761-1819).
De diplomaat en toneelschrijver Kotzebue woonde en werkte afwisselend delen van
zijn leven in Rusland en werd er gevangen genomen. Hij publiceerde ook vele
geschriften tegen Napoleon. In dit prozageschrift beschrijft hij stap voor stap de
veldtocht, en bindt de strijd aan met de Bulletins van Napoleon, waarin zijns inziens
‘de verschrikkelijkste verwarring’ voorgesteld werd als ‘geregelde orde’ en
‘hongerdood’ als ‘overdaad’. De route van het Russische leger beschouwt hij als
sublieme tactiek van de legeraanvoerder Kutusow. Hieronder zal bekeken worden
in hoeverre Schweickhardt mogelijk beïnvloed is door deze visie.
Behalve gegevens uit Russisch/Duitse bron was ook Engelse informatie belangrijk.
Zo kwam in London in 1813 de monografie van Sir Robert Kerr Porter op de markt
over Napoleons Russische veldtocht, waaruit de Vaderlandse letteroefeningen van
1814 in het mengelwerk passages citeerde en vertaalde, o.a. over ‘de verwoesting
14.
van Moscow’. Ook een gedetailleerde beschrijving vol huiveringwekkende details
over de terugtocht van de Franse legers (vertaald uit het Engels) kwam in de
15.
Vaderlandsche letteroefeningen van 1814 terecht. Veelzeggend is dat het tijdschrift
bij deze publicaties expliciet vermeldt dat de omstandigheden van de veldtocht bij
het lezerspubliek bekend zijn en goed in ieders geheugen geprent zijn, maar dat
men het déze details toch niet wil onthouden. Het lezerspubliek was dus al
gedetailleerd op de hoogte, misschien wel vooral door de vele pamfletten, die van
hand tot hand gingen.
De belangstelling voor de Russische optiek blijkt ook uit het feit, dat in het voorjaar
van 1814 in de 's Gravenhaagsche Courant (9 mei 1814) nog de proklamatie
opgenomen werd die tsaar Alexander I achteraf tot de Russen gericht had over de
Franse bezetting van Moskou. Hij legde het tactisch belang uit om - hoewel het
Russische leger niet verwoest was - Moskou toch niet te verdedigen, omdat hierdoor
het leger op een strategische
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Brand van Moskou, aquarel van Chevalier. Uit: Welten & De Wilde. Met Napoleon naar
Moskou. Leuven 2011. (Inst. De France, bibliothèque Thiers, Paris).

plaats op krachten kon komen, terwijl ondertussen de aanvoerwegen naar het door
de Fransen bezette Moskou afgesloten werden.
Zo had ieder ook zijn persoonlijke informatiebronnen en gaf die weer door. Via
Bilderdijks connecties raakte Schweickhardt misschien ook nader bekend met de
interesse van Maria Petronella Woesthoven voor een Nederlandse vrouw in
Warschau, Johanna Catherina Schubert, die zich aldaar het lot van de Nederlandse
krijgsgevangenen aangetrokken had en bemiddelde in hun vrijlating. Woesthoven
publiceerde een gedicht over haar, voorzien van een beschreven geschiedenis in
16.
de Recensent van 1814.

De inleiding van het gedicht.
‘De Veldtocht naar Moskau’, achtenzestig strofen van tien versregels lang, in
viervoetige jamben met ingewikkeld rijmschema, behoort tot het hybride genre dat
17.
in deze periode ‘dichttafereel’ genoemd wordt. Daaronder verstaat men een
verhalend gedicht met enerzijds de uiterlijke tooi van een aantal oorspronkelijk uit
het epos stammende elementen die willekeurig worden toegepast, zoals propositio,
invocatio, en narratio. Anderzijds zijn ook kenmerken van latere genres aanwezig,
zoals van de ‘beschrijvende of schilderende poëzij’, die zich naar de toen geldende
inzichten in James Thomson's The seasons (1726-1730) tot een afzonderlijke
dichtsoort ontwikkeld had. Kenmerkend voor de ‘beschrijvende of schilderende
poëzij’ zijn schilderachtige beschrijvingen van schoonheid of juist ellende, die toch
beknopt en eenvoudig moeten zijn, de zaak in hun ‘individualiteit’ (essentie) afbeelden
18.
en die oorspronkelijk moeten zijn.
In de propositio van het gedicht introduceert Schweickhardt de kernvraagstelling
van haar gedicht, namelijk de vraag naar de waardebepaling van Napoleon. De
inleiding van dit vers laat duidelijk zien dat op het moment van schrijven geen sprake
meer is van angst voor censuur of veroordeling; integendeel, er wordt openlijk zeven
strofen lang in een groots begintafereel de keizer de maat genomen. Ze schetst het
onafzienbare leger met de eindeloze rijen soldaten en stelt in de vorm van een
allocutio (aanspreking) aan de volkeren de vraag: is hier een nieuwe Alexander de
Groote opgestaan? Volgens de stijlfiguur van de dubitatio brengt de dichter haar
aanvankelijke twijfel tot uitdrukking over
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Aanvallende Kozak, tekening Henricus Verhoef. Uit: Welten & De Wilde. Met Napoleon naar
Moskou. Leuven 2011. (Gemeentearchief Schiedam).

de vraag met wie ze te doen heeft. Wie is die held:
die, dol door hoogmoed aangedreven
't Verbaasd Euroop de wet durft geven
En zelfs op 't noodlot triomfeert!
Die, legers op zijn wenk ziet sidderen,
En kroonbezitters, als aanbidderen
19.
Zich aan de voeten ziet verneêrd!

Die kroonbezitters zijn respectievelijk Tsaar Alexander I (1777-1825), die in 1807
in Tilsit samen met Napoleon paradeerde, Napoleons schoonvader keizer Frans I
van Oostenrijk (1768-1835), en ook de vernederde koning Frederik Willem III van
Pruisen (1770-1840). Meteen daarop volgt onmiskenbaar het negatieve portret van
20.
Napoleon: geen ‘trek van vorstenwaarde’, geen ‘blik’ die hulde en eerbied oproept.
Zij windt er geen doekjes om en roept in vocatief de volkeren aan, die bedrogen zijn
21.
bij de kroning van deze keizer: ‘Zijn diadeem is afgedwongen!’ De waardebepaling
laat duidelijk zien, dat hier geen nieuwe Alexander de Grote optreedt, maar iemand
die tot het einde der aarde gaat, slechts dood en verderfzaaiend. En ze eindigt deze
introductie met een voorspelling - ook een terugkerend element in dit vers, in feite
een nabootsing van de Aeneïs -, dat Napoleon zijn leger ter slachtbank zal voeren.
Met deze voorspelling introduceert ze het ondergangsmotief, dat in het hele gedicht
volgehouden zal worden.
Na dit vernietigend portret van Napoleon begint in strofe acht de echte narratio
van dit gedicht, niet in medias res, zoals men in een echt epos zo graag ziet, maar
ab ovo, namelijk met het sprekend invoeren van Napoleon die opdracht geeft de
Poolse grensrivier de Njemen over te trekken. Hij stelt het leger de schatten van
Moskou in het vooruitzicht. We schrijven dus 25 juni 1812.
Schweickhardt geeft een brede schets van het leger, dat ‘roof en moord plegend’
de onbegaanbare wegen, de honger, en hageljacht, en sneeuw moet trotseren. De
meteen na de overtocht van de Njemen optredende slechte wegen en honger keren
in alle verhalen over de veldtocht terug, maar de hagel en sneeuw? In haar woorden
22.
doorkruist het leger ‘als zomerwandelwegen des winterkonings ijsgebied’. Op dit
punt maakt het tijdschrift de Boekzaal der geleerde wereld de aanmerking, dat de
dichteres zich niet gerealiseerd heeft dat het leger op de heenweg in juni eerder
23.
door verzengende hitte gekweld werd. De temperatuur, zo meldt Adam Zamoyski
in zijn monografie over de veldtocht uit 2004, kon na de oversteek van de Njemen
oplopen tot 36 graden Celsius, waarbij het op brede zandpaden, moerasachtig
gebieden, en in de eindeloze dennenbossen als een oven zo heet werd zonder een
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zuchtje wind, dat alles onder aanvallen van insecten, wespen, steekvliegen en
24.
muggen.

Het thema van het gedicht
In een aantal strofen introduceert ze dan de werkelijke thematiek van dit gedicht.
Haar thema is dat deze veldtocht een Goddelijk ingrijpen laat zien, zoals al blijkt uit
het motto van het gedicht, namelijk psalm 68 met de strekking: ‘God zal des vijands
25.
kop verslaan’. Het gaat hier om het elfde vers van de psalm, in de berijming van
1773, niet die van Datheen, waarin gods zegetocht beschreven wordt. Deze psalm
gebruikt men meestal bij lofprijzing en aanbidding bij een feestelijke gelegenheid
als de grootheid van god bezongen moet worden. Dit thema bouwt ze op vanuit de
beginstelling, dat Napoleon geen echte vorst is in de door god gegeven zin. In strofe
11 spreekt ze van Napoleons door satan ingefluisterde hoogmoed, in strofe 18
noemt ze als oorzaak van diens val dat hij ‘des Almachts vinger’ miskende. De ware
tegenstander van Napoleon in dit gedicht is natuurlijk niet het Russische leger, of
de legeraanvoerder Kutusow, of de Tsaar; dit is gods zegezang, zijn overwinning
op Napoleon wordt bezongen in dit gedicht.

De heenweg
Aan de heenweg van de veldtocht, zo kan wel vastgesteld worden, maakt
Schweickhardt niet veel woorden vuil: Vitebisk en ook Smolensk, de overwinning
zonder vruchten, die in feite een voorafspiegeling van de brand van Moskou was,
slaat ze zonder meer over om zich te bepalen tot het eerste treffen bij Borodino, (er
staat Borodina). Bij die slag ‘zwolg’ het Franse ‘bloed bij stromen’, toen de trotsaard
26.
‘boog’ voor Ruslands dapperen heldenmacht. Boog Napoleon? Napoleon behaalde
volgens het algemeen inzicht de overwinning, die hij ook claimde tegenover de
achterban in Parijs, terwijl Schweickhardt de Russisch gezinde visie volgt. De
Russische legerleider Kutuzov had, profiterend van het feit dat de Fransen na hun
overwinning niet meteen optrokken, het leger zijn oude stellingen weer laten innemen,
en zo de slag bij Borodino als een overwinning van de Russen geclaimd.
Het was de grootste slachting van de geschiedenis tot dan toe van twee legers
die elkaar op een heel klein gebied ontmoetten, en de berekeningen van de
Russische verliezen komen ongeveer op 45.000 man neer en die van Napoleon op
28.000 man. Ondanks zijn claim moest Kutuzov door de catastrofale verliezen wel
terugtrekken en hij besloot tot een achteraf als briljant gekarakteriseerde actie: de
27.
tweede stad van Rusland, Moskou, op te offeren om zijn leger te redden.

De brand van Moskou
Bij haar beschrijving van de brand van Moskou is ook goed te zien hoe Schweickhardt
te werk gaat. Ze begint niet met een beschrijving van de brand, maar roept in een
strofenlange allocutio Napoleon ironisch toe de stad Moskou binnen te trekken:
Trek aan op Moskaus hechte muren,
Trek juichend, zegevierend aan
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Vergeld uw Volk zij weeverduren;
Geen sterveling zal uw tocht weerstaan!
Om dan pas de werkelijkheid te onthullen:
Hy is het! - Hy is aangebroken
Die morgen die u siddren zag:
Geheel Europa was gewroken
Toen Moskau in een puinhoop lag!
Gy, zoo vermetel bij 't verwinnen,
Voer thands uw vlammend leger binnen,
Daar 't reikhalst naar d' onmeetbre buit Daar wachtte 't, op uw woord, verkwikking;
En ziet een poel van zielsverschrikking
28.
Die Etnas vuurgloed in zich sluit.

Daarna pas volgen vele taferelen van beschrijvende poëzie over de verlaten
marmeren zalen, de verdwenen weelde van de stad, de eerst handenwringend
rondgaande soldaten, die vervolgens aan het plunderen slaan. Napoleon ziet het
‘verblekend’ en in stille wanhoop aan, maar beseft: nog niet dat hier zijn ‘keizersstaf’
wordt ‘verbrijzeld’, een opmerking waarmee weer het motief van de voorspelling
29.
wordt voortgezet.
Het gedicht behandelt historische feiten, zoals het door de Russen geweigerde
30.
vredesaanbod, en laat in grote beschrijvende taferelen de loop der gebeurtenissen
zien: zowel de plunderende Fransen, die op onmenselijke wijze grijsaard, weduw
en wees beroven, als ook de bewoners van Moskou, die in onbewoonbare
‘bossenholen en holspelonken’ in leven proberen te blijven. Met tot slot hoe Napoleon
knarsetandend dit oord verlaat.

De aftocht uit Moskou
De aftocht begint met de voorspelling in een aanspraak aan Napoleon, dat hij
Kutusow snel tegen zal komen.
Een KUTUSOW misleidt gij niet
Hem zult ge, en eer gy 't weet, ontmoeten
Om voor dien dollen waan te boeten,
31.
Die half uw heir ter neder stiet.

Op een aantal punten is Schweickhardts gedachtegang het beste te volgen als we
32.
Kotzebue als bron bekijken. Bij de slag bij Malojaroslavets komt haar visie met de
zijne overeen door de nadruk op de slimheid van de Russen, die de aanvoer
blokkeren, Napoleon verrassen en hem op een ongunstige, al kaal gegeten, terugweg
dwingen. (Overigens noemt ze de metrisch moeilijke naam Malojaroslavets niet).
Volg ik deze passage in het werk van Zamoyski, die deze demarches in de buurt
van Moskou beschrijft als ‘De mars naar nergens’, dan wordt hier één van de mooiste
wapenfeiten van de hele veldtocht voor de Fransen beschreven, een gevecht van
33.
man tegen man dat tot na zonsondergang doorging. Maar ook de zoveelste slag
die de volgende dag door Napoleon niet verzilverd wordt (mogelijk omdat de prijs
voor zijn leger te hoog werd), zodat Kutusow weer de overwinning claimt.
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De terugtocht
Schweickhardt maakt in haar beschrijvingen veel werk van de terugtocht, met de
kwelling van de honger door de verkeerde keuze van de route, die tot moordzucht
leidt. Hoe de soldaten hun stervende kompanen van kleding beroven en hen naakt
in de sneeuw achterlaten, zoals ook Kotzebue beschrijft. En hoe de Grande Armée
geen antwoord heeft op de aanhoudende guerilla-aanvallen van achtervolgende
kozakken, waardoor het leger in een grote horde vluchtende soldaten verandert.
En hoe de hoop op voedsel in Smolensk de bodem ingeslagen werd door de te
34.
grote mensenmassa in de stad, die groot gebrek deed ontstaan.
Voor de eerste keer in dit gedicht vergoelijkt ze de muiterij, die opkwam en vraagt
de soldaten wat hen eigenlijk tegengehouden heeft om bevrijders van hun vaderland
te worden. Als antwoord interrumpeert ze zichzelf met de stijlfiguur van de correctio,
die geheel in de lijn ligt van haar centrale thema: Nee! Het is niet aan u, god-zelf
35.
zal de tyran overwinnen.
Zij vervolgt weer de narratio in het traject naar de Berezina met allerlei
beschrijvende details over de gevolgen van de nu pas goed losbrekende winter,
36.
zoals het ontbreken van kleding, hoofdbedekking en schoeisel. Uit andere werken,
geschreven dagboeken en ook uit het pamflet van Kotzebue, is bekend, dat men
vaak dekens of petten om de voeten bond om de voeten te beschermen en op deze
wijze door de sneeuw strompelde. Zo beschrijft ze ook hoe de bodem is veranderd
in een ijsspiegel, waar de paarden geen houvast op krijgen, met als gevolg dat bijna
alle oorlogsmateriaal en -buit opgeven moest worden. Zowel Kotzebue als Zamoyski
wijzen op het bekende feit, dat men de Franse paarden nauwelijks scherpe ijzeren
pennen in de hoeven had geslagen, zoals de Russen wel gedaan hadden.
Zo komt de stoet aan bij de Berezina, de apotheose van de kwellingen voor het
terugkerende leger, waar duizendtallen zich verdringen, en platgereden worden
door de paarden en wagens. Bij Schweickhardt ligt de nadruk op het gebrek aan
bescherming door déze legerleider, die geen ‘vader’ is.
Geen rang van legerhoofd beschermde,
't Drong alles razend, woedend voort!
Geen vader die zich 't kroost erbermde!
Geen stem van deernis werd gehoord!
Ontelbren zwommen in de vloeden
Om 't wrakke leven nog te hoeden,
Of dreven op eene ijsschots rond:
Helaas, om niet dit ijdel pogen!
De stroom, door schok op schok bewogen
37.
Rukt volk en ijsschots naar den grond.

De Nederlandse soldaten tijdens de tocht
De focus in gedicht verandert plotseling door een aanspraak tot een niet eerder
genoemde groep in het Franse leger, het Nederlandse contingent en hun thuisbasis.
De woest plunderende horde Fransen verandert ineens in een meelijwekkende
groep, die zonder een ware vaderlijke veldheer die hen zou moeten beschermen,
speelbal van de golven is geworden.
O Gy, het kroost van Hollands braven,
(Hoe bloedt ons hert en ingewand)
Gy, weggevoerd als negerslaven,
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38.

Niet eens ten strijd voor 't vaderland!

In drie strofen gedenkt zij achtereenvolgens de moeder en vader van de soldaat,
die voor hun lieveling niet aan deze ‘ijsselijkheden’ van het lot gedacht hadden en
het maagdelijk vriendinnetje, dat zich moet troosten met de afscheidsbrief en
39.
misschien nooit een tweede liefhebber op de aarde zal vinden. Vanuit
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‘Hollands Eden’, waar de jongens als tedere plantjes opgroeiden, zijn ze in deze
hel in Rusland terechtgekomen, waar ‘hun eerste bloesem’ op deze bodem verstrooid
wordt.
Het is niet zonder gevaar voor de eenheid van perspectief in het gedicht:, dat
Schweickhardt het tot nu toe verketterde Franse leger plots beschouwt als een zielig
groepje meelijwekkende zonen uit het dierbaar vaderland. Van nu af aan beschouwt
ze alle soldaten als weerloze, vogelvrije ‘negerslaven’, terwijl ze de pijlen richt op
hun gemankeerde beschermheer Napoleon.
Al zijn de Nederlanders verontschuldigd, toch komt de vraag op of er niet een al
te weinig martiaal beeld van hen ontstaat. Bekend is echter dat in brieven en
dagboeken uit 1812 militairen openlijk over hun lijden en angst voor lijden schreven.
Wanneer zij veel later memoires publiceerden en herschreven, stelden zij dat in
heroïsche zin bij, beantwoordend aan het mannelijkheidsideaal dat in de loop van
e

de 19 eeuw duidelijker omlijnd werd, zo beschreven Welten en De Wilde bij hun
40.
uitgave van een dagboek. In later tijd zou het minder van pas komen dat soldaten
hun angsten lieten zien en met terugwerkende kracht beklemtoonden de militairen
in hun gedenkschriften de heroïek op het slachtveld. Schweickhardts vers draagt
zo duidelijk de sporen van haar tijd, vóór de periode voor de opkomst van dit
41.
mannelijkheidsideaal.
Na de tocht over de Berezina was menige soldaat al van zijn laatste bescherming
tegen de kou beroofd, en terwijl men zich al thuis waande, kwam nog een eindeloze
tocht terug. Schweickhardt beschrijft de droeve scharen, zonder beschermende
kleding, drank en spijs, die zich voortslepen over sneeuw en ijs. Door de kou ontstaan
vele ongelukken met vuren, die de half bevroren mensen, ongevoelig voor
verbranding, de dood injoegen. Voor een stuk kleding heeft men alles over en men
is blij een stervend soldaat te kunnen bestelen, of zich te kunnen bedekken met de
42.
afgestroopte huid van z'n oude paard.

Beoordeling van het gedicht
Het gehele gedicht overziend is vast te stellen, dat de meest gebruikte stijlfiguur in
het vers de allocutio is, wat het vers een sterk retorische toonzetting geeft. Bijna de
helft, ongeveer 32 strofen, bestaat uit aansprekingen aan respectievelijk Napoleon,
de volkeren, de soldaten en specifiek de Nederlandse soldaten. De andere helft
bestaat uit beschrijvingen. Het is dus niet toevallig, dat het gedicht eindigt met een
negen strofen lange aanspraak tot Napoleon, waarin beargumenteerd wordt dat de
veldheer door zijn laffe vlucht roemloos is geworden en te vergelijken is met een
bange moordenaar. Als positief effect van de mislukte veldtocht signaleert
Schweickhardt eenheid en verzet bij alle onderdrukte volken van Europa tegen
Napoleon. Aan het slot klinkt dan de eenstemmige kreet van alle onderdrukte volken
die Napoleons ondergang, overeenkomstig het motto van het gedicht, beschouwen
als een gericht van God. En tot slot krijgt Napoleon zijn laatste voorspelling te horen,
namelijk dat hij ‘nog een wijl’ moest overheersen, maar dat Europa binnenkort zal
‘triomferen in zijn val’!
Dit slot werd in de kritiek mooi gevonden. De Recensent citeert alle negen strofen
en haalt ook haar verdediging naar voren dat ze een dichtstuk gewijd heeft aan een
man met ‘verfoeibre aard’: er was ook iets prijzenswaard geweest in Napoleon,
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namelijk diens ‘beleid’ als veldheer. Deze fijne apologie doet de dichteres eer aan,
43.
aldus het blad. Het gaat om de volgende verzen:
Eén grootheid hadt gy, waard te noemen:
Beleid, den kloeksten Veldheer waard;
Ja! dat, by al uw bloedvergieten,
Des Dichters bruischendste aâr deed vlieten,
Vergetend uw verfoeibren aart.

Schweickhardt voelde zich te moeten verontschuldigen een antiheld als protagonist
genomen te hebben. Toch zou je te harer verdediging kunnen aanvoeren, dat niet
de persoon van Napoleon haar hoofdonderwerp is, maar gods overwinning op
Napoleon. Met deze invulling van god als beslissende held loste ze bovendien een
penibel probleem op, namelijk een buitenlandse held te moeten bezingen (de Tsaar,
Kutusov) nu een Oranje-vorst terug in Nederland is.
Bij het toenmalige publiek is ‘De veldtocht naar Moskau’ met onderscheiding
behandeld; men prees het aangrijpend onderwerp, maar ook klonk het bezwaar dat
44.
het onderwerp voor een vrouw minder geschikt is.
Daarbij komt de vraag op waarom er nauwelijks andere Nederlandse gedichten
over de veldtocht geschreven zijn; hooguit wordt deze episode in passages in andere
gedichten even aangestipt. Wat waarschijnlijk een rol speelde bij de geringe opgang
die de thematiek van de Russische veldtocht van Napoleon in de Nederlandse
literatuur maakte, is de ‘slavenrol’ van de Nederlandse soldaat. De nationale trots
wordt gekrenkt, dat hier al te weinig martiale soldaten van Nederlandse bodem voor
het voetlicht gevoerd worden. Men richt zich in de volgende jaren liever op Waterloo,
d.w.z. op Quatre Bras en op de vaderlandse helden in heden en verleden. ‘De
veldtocht naar Moskau’ moest twee eeuwen op nieuwe aandacht wachten.
Ellen Krol
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Het was bitter, bitter koud...! De Russische veldtocht voor de jeugd
verbeeld
W.G. van de Hulst & R. Huizenga, Toen en nu. Leesboek over de
geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen 3 (1924;
8
1932 )
1812.
‘Voorwaarts!’
En 't geweldige leger zet zich in beweging. De trommen roffelen, de vaandels
wapperen in de wind, de paarden brieschen, de kanonnen daveren over de weg.
En de soldaten...?
Zij marcheeren zwijgend voort. Ze moeten! Ginds staat de kleine man met zijn
driekante steek en zijn koude oogen zonder medelij. Zij moeten! En ze begrijpen
zèlf niet, dat de wil van dien éénen, de wil van die honderdduizenden dwingt. O ja,
zijn eigen Fransche soldaten, zijn dappere strijders van vroeger, juichen hun grooten
keizer wel toe; maar die anderen zwijgen. In hùn hart is onwil, is haat. Maar - zij
moeten. Hun vaderland zucht onder de overheersching van den geweldenaar. Wie
zal ontkomen aan zijn ijzeren vuist? [...]
En toen - tóen kwam het ergste... Daar lag een breede rivier vol drijvende
ijsschollen: De Berezina. Daar moest het leger over; en bruggen wáren er niet. ‘Dan
maar bruggen slaan!’ beval de Keizer... En daar gingen de dappere kerels, doodmoe
van de eindelooze marsch, hongerig en verkleumd van kou, zóómaar te water. De
Hollandsche pontonniers stonden tot hun borst in het ijs, om de balken te schragen;
ze werkten - tot ze bezweken, en de ijsschollen hen wegstieten de diepte in. Dan
kwamen anderen probeeren, hoe lang ze 't uithielden...
Twee bruggen kwamen klaar: één voor het voetvolk; één voor de paarden en de
wagens en de kanonnen. Maar toen, - toen stortten al die duizenden arme, bange
soldaten zich in wild gedrang op de brug: ieder probeerde er 't éérst over te komen,
want het groote Russische leger naderde nu. En toen gebeurde iets vreeselijks: de
brug voor het paardenvolk bezweek, en duizenden vonden de dood in de Berezina.
Maar nòg erger werd het: Nu wilden allen tegelijk over de andere brug. En de ruiters
trokken
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Achter hem loopt die oude kurassier, die hem voortstompt als hij stilstaat. Hij doet dat uit
meêlij. 't Is vreemd...! Een Fransman! Illustratie: W.G. van de Hulst jr. in: Van Hollandse
jongens in de Franse tijd.

hun sabels en hakten en hieuwen op het voetvolk in, op hun eigen kameraden...
om maar over de brug te komen. 't Werd een woest gevecht: ieder vocht om zijn
leven. En honderden stortten zich in de rivier, om over te zwemmen, of werden er
ingedrongen. Maar de blinde ijsschollen sleepten hen mee...
't Was maar een armzalig overschot van het groote, prachtige leger, dat aan de
andere oever kwam. En voort ging het weer, altijd maar voort, en telkens weer
vechtende tegen de Russen, die geen medelij hadden... De ellende en het leed van
die arme menschen was zóó groot, dat woorden het nooit kunnen vertellen.
En Napoleon zèlf?... Hij was gevlucht in een slede. Naar Parijs! O, zijn hart brak
van schaamte; maar hij wilde niet gelooven, dat het Gods hand was, die hem
terugwees, en dat nu het einde van zijn grootheid kwam. Hij wilde niet bukken, ook
niet voor God. Nieuwe legers zou hij vormen, nòg sterker, nòg grooter dan dit, en
dan...!
Aan zijn arme soldaten in de vreeselijke sneeuwvelden van Rusland dacht hij niet
meer. Zij stierven bij duizenden. En in de witte, eindelooze vlakten, wees een spoor
van dooden de weg, die het leger gegaan was.
De soldaten... zij vloekten hun keizer.

W.G. van de Hulst, Van Hollandse jongens in de Franse tijd (1913)
Officieren schreeuwen bevelen, trachten nog orde te scheppen in de verwarring. 't
Is vergeefs.
De bellen rinkelen nader...
Bellen? Is het een slede?... Kozakken rijden toch niet in sleden? Er flikkert een
flauwe hoop in de angstige ogen. Als het de Kozakken eens niet waren! En het wilde
gedrang bedaart. Ze wachten in vreemde angst; maar - ze wachten...
Dan nadert dat donkere: 't is maar één slede en daaromheen galoppeert een
troep ruiters.
Wat is het? Wie is het?... Tsa, dat gaat er over! Kijk ze rijden, die kerels! Ze rijden
onder de voet, wat hun in de weg komt...
Daar zijn ze al, de wilde ruiters; de sneeuwklompen vliegen op, de paarden
hinniken angstig, nu ze in hun woeste galop de donkere soldatendrom voorbij rennen.
Midden in de troep slingert een kleine slede mee, en in die slede zit een kleine
gestalte diep ineengedoken. Een kleine man met een driekante hoed...

Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 29

Later ben ik nog eens alleen een paard meester geworden. Ik zag op een ochtend, toen het
des nachts erg gevroren had, een kurassier dood naast zijn paard in de sneeuw liggen op
zijde van den weg. De man was zeker dien nacht doodgevroren. Het paard zag er nog goed
uit. Ik nam den dooden kurassier zijn mantel af, en besteeg het paard. Toen kwam ik weer
goed vooruit.
Illustatie: W.K. de Bruin in Neêrland weer vrij!

Er vaart een vreemde siddering door de soldaten.
't Is... de Keizer!
Dat is een vreemde aandoening. De keizer!
't Ontevreden gemompel zwijgt, de vuisten, die zich balden als Napoleons naam
werd genoemd, verslappen, nu de machtige zelf verschijnt.
Wat komt hij doen? Waar gaat hij heen?
Komt hij hen terughalen om hen dat vreselijke land weer dieper in te voeren, of
zal hij nu bij hen blijven, hen helpen in hun harde strijd tegen de ellende, als een
trouw soldatenvader?
Ze weten 't niet, ze staren met bang verwonderde ogen naar de ineengedoken
gestalte, die voorbij vliegt.
En even toch is er een vreemd gevoel van veiligheid in hun harten, een stil
vertrouwen, nu hij bij hen is, de grote keizer, de machtige... Ze háten hem; ze vrézen
hem; ze hóuden van hem, de wrede geweldenaar, die zijn soldaten kan betoveren
door een blik.
Hij gaat voorbij... Dàn begrijpen ze het. Wat maalt hij om hen, de afgejakkerde,
half dode krijgers? Ze zijn hem niets meer waard.
Zijn eer is verloren. Dat is het erge. Zijn eer moet herwonnen. Hij moet naar Parijs,
om nieuwe legers uit de grond te stampen en de Rus dan toch te vernietigen.
Hij gaat voorbij... ziet hen niet, kent hen niet.
En de betovering wijkt.
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J. Stamperius, Neêrland weer vrij! (1913)
De orde en krijgstucht verdwenen uit het leger. Velen stoorden er zich niet meer
aan, tot welk bataljon of regiment zij behoorden. Ze liepen door elkaar en elk zocht
zoo goed mogelijk vooruit te komen. Wie niet vlug genoeg mee kon, geraakte in de
achterhoede of bleef aan den weg liggen. [...]
Het was verschrikkelijk koud. Ik zag tot driemaal toe een van de mannen, waarmee
ik werkte, naast me in het water vallen en met de ijsschotsen wegdrijven en
verdrinken. Hetzelde gebeurde op de andere delen van de brug; maar niemand had
tijd om ze te redden. Er werd ook haast niet op gelet. Wie onder het werk verstijfd
van kou op de brug neerviel, bleef liggen of werd op zij geschoven en zijn lichaam
plompte in de rivier. [...]
Tucht was er in het leger niet meer. De soldaten stoorden zich niet aan hun
officieren. En deze hadden genoeg met zichzelf te doen. Wat er van de eskadrons
en regimenten over was, liep door elkaar. Te Smorgoni, een stadje waar we een
week later aankwamen, hoorden we, dat de keizer het leger verlaten had en in een
slede vertrokken was naar Parijs. Toen was het met het groote leger gedaan.

1 mei 1817: Bilderdijk keert naar Leiden terug
*
Vier brieffragmenten
1. Reeds gevoele ik (of meene het te gevoelen, maar de uitwerkzels zijn analogue)
den weldadigen invloed der zachtere Leydsche lucht, te ondervinden in eene zekere
kalmte, die my geheel vreemd was geworden. Intusschen hebben wy een slechte
verhuisreis gehad; het geen aan de Haagsche kermis te wijten is, waar door de
schuiten van Haarlem op Leyden, schoon verdubbeld, echter tot stikkens toe
overladen waren, met allerlei woelig, brutaal, en vry wat slecht kermisgepeupel en
derzelver bagagie zoo van kramery als anderzins. Ik, die met de nachtschuit vertrok,
heb buiten op moeten zitten in den guren wind, de regen &c.
2. Dat ik onder het roosten van de brandende zon, noch onder het pompen, schuren
enz. onder of naast mijn kamerwanden niet werken kan, maar in de werkeloosheid
die dit meebrengt, van het woedendste chagrijn verteerd worde over de domheid
van die my zulk eene woning gehuurd hebben, waarin alles uitgezocht schijnt om
my voor het dolhuis te praepareeren, is voor u, mijn vriend, licht te begrijpen. En te
vergeefs toonen eenige jonge lieden, wel een Collegie van my te willen, daar er
volstrekt geen mooglijkheid is om iemand te ontfangen, waar genoegzame stilte is,
om als ik spreek, my-zelven te verstaan. Van de ongezonde rottennest- en
secreetlucht, waarin wy wonen en slapen moeten, spreek ik niet eens, zoo min als
de rook &c. &c.
*

Na negen jaar komt Bilderdijk weer in Leiden te wonen, in een huis dat voor hem werd gehuurd
o

door H.W. Tydeman, en waar hij tot 1 november zou blijven. Het adres is ‘Hooigracht N 764;
dat is, naby den Nieuwen Rhijn, en van daar komende aan de rechterhand; drie huizen van
r

D Salomon.’ (aldus het P.S. na het eerste van de vier hier opgenomen brieffragmenten). Op
7 mei meldde Bilderdijk aan zoontje Julius: ‘Wy [...] huizen thands op de Hooigracht, schuins
over het huis waarin wy bevorens gewoond hebben.’ Uit een brief van 7 mei 1808 aan J.
Immerzeel blijkt dat dat vorige huis was gesitueerd ‘tegen over de oude Brouwery van den
Haan.’. In 1817 kwam Bilderdijk daar dus min of meer naast te wonen. Brieffragment 1-2:
Bilderdijk aan J. Valckenaer, 6 mei en 22 juli 1817 (UB Leiden); brieffragment 3-4: Bilderdijk
aan S.I. Wiselius, 25 september en 31 oktober 1817 (UB Amsterdam). MvH
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3. Wat mijn woonbuurt alhier betreft. Hoe natuurlijk, dat Leyden thands eindeloos
woeliger is, dan toen alles wat weven en spinnen kon, aan zijn getouw en wiel zat!
alle die lieden zijn thands in beweging op straat. alles op klompen, alles bedelt, of
schelt onophoudelijk aan ieder huis om zwavelstokken of andere nietigheden te
verkoopen, en de kinderen liggen op de stoepen te kermen uit gebrek, of een geleerd
liedtjen te bulken van hongerlijden en dergelijken, en meestal zoo onnatuurlijk, dat
het in plaats van meêlijden verontwaardiging verwekt, door 't formulierwerk. Voeg
daar by, de vochtigheid en rioolstank van deze lager zijde der Hooigracht, en mijne
gevoeligheid voor dat alles, en oordeel dan of het te verwonderen is, dat ik bezwijke.
Zeker mijne physike en morele gevoeligheid is in deze wareld eene plaag die geen
weêrgâ heeft.
4. Ik heb lang in de verlegenheid gezeten, hoe het met den winter te maken in een
huisjen, waar volstrekt geen stoken (zelfs in het zoogen. keukentjen) mogelijk was,
en ook inderdaad niet mooglijk te maken zonder eene vertimmering die ten minste
5 maal de waarde van het huis kosten zou. De huisheer kwam er ook cordaat voor
uit, dat wy niet zouden kunnen stoken, en in de keuken alleen met de plaatsdeur
en het venster open. Het had daarom ook lang leêg gestaan, want hy wilde niemand
bedriegen; maar die het voor my gehuurd had, had naar dat punt noch eenig ander
gevraagd. - Wy hebben al vroeg eenige huizen gezien, maar die, ledig staande, zoo
vervallen waren, dat er meer dan een halfjaar repareeren aan was, eer zy bewoond
konden worden. Doch voor nu circa 5 dagen (misschien is het 6), kwam ons de
gelegenheid voor, van een huis op de Garenmarkt over te nemen van iemand die
het reeds half schoongemaakt had, maar daar niet in kon trekken uit hoofde van
huislijke redenen. Gelukkig had ik nog geen kollegiekamer (die ik, in dit wonende,
genoodzaakt was met groot ongerief buiten mijn huis te zoeken, en waarover ik in
besprek was, [)] gehuurd, en ben dus gereed, op morgen over te gaan. Ik moet hier
f 200,, in 't jaar verwonen, en ken het huis van sedert jaren; dat bovendien minder
uit de stad en gelegener is, en voor alles op een drogen grond staat en geheel vrij
van alle vochtigheid, die op de Hooigracht onlijdelijk is. Ik vlei my dus, dat mijne
vrouw, wiens [sic] gedurig sukkelen alhier aan niets anders dan die vochtigheid
toegeschreven kan worden, hier weder herkomen zal van die afmattende kwaal die
haar al dra na onze aankomst in Leyden overvallen heeft.
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Het echtpaar Bilderdijk en prins Frederik
Prins Willem George Frederik van Oranje-Nassau, geboren in 1774, was de tweede
zoon van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen. Hij was de jongere
broer van de erfprins, de latere koning Willem I, en de oudere zuster van beiden
was prinses Louise die na haar huwelijk met August van Brunswijk-Wolffenbüttel in
Brunswijk woonde. Prins Frederik raakte in 1793 in het Nederlandse leger gewond
aan zijn schouder en trad later in Oostenrijkse dienst. Hij stierf echter al op 6 januari
1799 in Padua ten gevolge van koortsaanvallen. Bilderdijk en zijn vrouw Catharina
Wilhelmina Schweickhardt hebben beiden op zijn dood een gedicht geschreven.
Dit artikel gaat over de ontstaans-, druk- en tekstgeschiedenis van deze gedichten,
over de wijze waarop Bilderdijk het gedicht van zijn vrouw verbeterde, en over het
oordeel van Bilderdijk over haar werk.

Ontstaansgeschiedenis
In een brief van 27/28 januari 1799 schreef Bilderdijk vanuit Brunswijk aan Catharina
1.
Wilhelmina in Hildesheim dat de prins was overleden (Br., p. 254) en op 12 februari
liet hij weten vermoeid te zijn vanwege het schrijven van een ‘Epicedium’ (rouwdicht)
voor de prins, daaraan toevoegend (Br., p. 262-263):
You perceive easily I can n't avoid to compose some poëtry on this subject.
- I wished you would celebrate him too in a verse of yours.... perhaps it
might effectuate something conducive to our wishes.
Op 15 februari deelde Bilderdijk aan Catharina Wilhelmina mee dat hij het rouwdicht
heeft voltooid (in druk getiteld Lijkgedachtenis van Zijne Doorluchtigste Hoogheid,
2.
prins Willem George Fredrik van Oranje en Nassau) en er een (handgeschreven)
exemplaar van heeft gezonden aan de erfprinses (prinses Louise). Nu is de beurt
aan Catharina Wilhelmina, maar hij wil voorkomen dat hij ‘might embroil your ideas,
or anticipate on some of them’ (Br., p. 268). Op 21 februari heeft Bilderdijk haar
‘beautifull and beiond all exspectation beautifull verses’ (Br., p. 276-278) ontvangen,
getiteld Op het afsterven van Zijne Doorluchtigste Hoogheid, prins Willem George
3.
Fredrik van Oranje en Nassau. Het gedicht ‘is a thousand times better than mines,
and it wanted only a few corrections’ van fouten tegen de Nederlandse taal en
prosodie, waarmee ze niet zo vertrouwd is. Hij heeft van haar gedicht een kopie
gemaakt die ze spoedig terug moet sturen, gevoegd bij een kopie die ze zelf moet
maken en die hij blijkens een eveneens op 21 februari gedateerde brief van plan
was bij gelegenheid te sturen aan zijn schoonzuster Maria Petronella
Elter-Woesthoven in Amsterdam. Blijkens dezelfde brief heeft hij besloten na enige
twijfel van zijn eigen gedicht ‘een afdruk’ bij te voegen (Br., p. 272-273), terwijl hij
in de brief aan Catharina Wilhelmina schreef: ‘As for my verse, I resolved to give it
to the press, and as it will be ready in two or three days, I wish to have yours printed
too.’ In die brief legde hij ook uit waarom hij tien regels aan het slot van haar gedicht
heeft geschrapt. Het eindigt nu met de regel: ‘Uw loopbaan was bestemd, Gy hebt
er aan voldaan!’ Want in dit geval gaat het er niet om ‘to make the reader fully
comforted and pleased with the Prince's decease, but to fix the grief by imposing
4.
silence on it.’ Het gedicht moet dus niet een nadrukkelijke ‘consolatio’ bevatten.
Op 25 februari schreef Catharina Wilhelmina dat haar gedicht na de ‘great
corrections it has undergone’ leek op ‘a picture, of which the scholar has all the
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merit, while the master has made the design and the colouring!’ (Br., p. 278). Ze wil
‘the correction’ liever niet terugsturen, maar zal ‘(besides the one I enclose) write
you another copy, the first opportunity.’ Bilderdijk stuurde op 27 februari zijn eigen
gedicht aan Catharina Wilhelmina; hij vond dat zijn verbeteringen in haar gedicht
‘only some finishing strokes’ waren, ‘the last touches in a drawing’. Maar eerst heeft
hij zich boos op haar gemaakt, want hij heeft de door hemzelf persklaar gemaakte
kopie van haar gedicht niet terugontvangen. Dat gedicht zal daarom niet op tijd
gedrukt zijn om het tegelijk met het zijne te versturen, ‘for as my verse was known
to be ready I was not master of suppressing it, but obliged to send it every where,
and as well to Hamptoncourt and Berlin as here’ (Br., p. 280). En het zou vreemd
gevonden worden als hij daarna nóg een gedicht zou sturen. Maar kon de verzending
van zijn eigen gedicht inderdaad geen uitstel lijden? Want hij schreef de begeleidende
brief bij zijn gedicht aan de erfprins in Berlijn pas op 28 februari (Br., p. 281-282).
En het exemplaar voor stadhouder Willem V in Hampton Court ging vergezeld van
het handschrift van het gedicht ‘Aan Zijne Doorluchtigste Hoogheid..., met mijnen
5.
treurzang op prins Fredriks overlijden,... aangeboden op den 8n maart 1799’, dat
is de verjaardag van de stadhouder.
Bilderdijk had er ook bij Catharina Wilhelmina op aangedrongen een begeleidende
brief bij haar gedicht aan erfprinses Louise te schrijven en ‘to give yourself out for
Mr. B-s scholar in poëtry’ (Br., p. 277) maar zijn vrouw had daar problemen mee
(‘Will it not cause enquiries and reflexions which it were as well to avoid’, Br., p. 278)
en nu zal hij ‘to morrow morning’ aan de prinses ‘your handwritten Copy’ (Br., p.
280) geven, mogelijk met de gedrukte versie van zijn eigen gedicht. In haar brief
van 3 maart probeerde Catharina Wilhelmina zich wel te verontschuldigen, ‘but I
know you do not like to hear anij justifications when one is in the wrong’ (Br., p.
283-285). Ze zou haar eigen rouwdicht, dat ze zoals beloofd nog eens voor Bilderdijk
zal overschrijven, zeker hebben vernietigd, als ze het zijne eerder had gelezen.
Op 10 maart heeft Catharina Wilhelmina haar eigen gedicht in gedrukte vorm
ontvangen: ‘To describe to you, mij tenderest beloved, the pleasure I feit at sight of
mij first, printed production, is impossible!’ (Br., p. 285-286). Wel vroeg ze of hij de
‘c’ (voor de ‘k’) uit haar achternaam onder het gedicht opzettelijk heeft weggelaten,
want daar staat onder de laatste regel op p. 8: ‘Catharina Wilhelmina Schweikhardt’.
Bilderdijk maakte zich er gemakkelijk van af toen hij haar op 11/12 maart meedeelde
dat de spelling met de tijd moest meegaan (Br., p. 287). Catharina Wilhelmina vond
dat het sturen van haar gedicht naar Holland haar moeder ervan zou overtuigen dat
ze daar niet meer terug kon keren, maar ze was bezorgd dat de
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machthebbers in de Republiek misschien vanwege het gedicht wraak zouden nemen
op onschuldige mensen als haar moeder. Bilderdijk stelde haar gerust dat hij ‘can
n't perceive any danger in it for your M[other], or S[iste]r’ (Br., p. 288). En in dezelfde
brief liet hij haar weten dat op de tafel van mevrouw Bigot van de Oranjegezinde
kolonie in Brunswijk (Br., p. 289)
I found a Copy of your Ode written with her own hand. You may judge by
it of the price, this beautiful verse is owed to in the eyes of pe[ople] of
taste. There are here people who know both o[ur] verses by heart.
In die tijd was het overschrijven van geliefde poëzie gebruikelijk en dat bevorderde
ook het memorizeren ervan, dat eveneens gewoon was, ook bij in onze ogen lange
6.
gedichten. En eveneens op 11/12 maart meldde Bilderdijk dat hij ‘from Br[unswij]k’,
dus van prinses Louise ‘a small present’ heeft gekregen, ‘one in money’ en aangezien
‘such a trifle would be soon lost’, heeft hij het omgezet in iets blijvends, namelijk
tafelzilver (Br., p. 288).
In verband met de vrees van Catharina Wilhelmina dat door haar gedicht haar
moeder door de Nederlandse overheid zou worden lastig gevallen, kan opgemerkt
worden dat in 1799 ook is verschenen het gedicht Aan mijne landgenooten, bij het
afsterven van den dappren... Willem George Fredrik, prins van Orange, en Nassau...,
dat is ondertekend door Eusebius Vaderlander, blijkens een handgeschreven
7.
opdracht de (toneel)dichter Johannes Nomsz. Op de titelpagina is gewoon vermeld
dat het is uitgegeven bij de Weduwe Jan Dóll in Amsterdam, maar het bevat geen
kritiek op het landsbestuur. Delen van dit gedicht zijn ook aangehaald in Het leven
8.
van Willem George Fredrik prince van Orange, &c. &c. &c., in 1802 te Rotterdam
9.
verschenen bij J.P. van Ginkel. Het gedicht van Nomsz. is opgenomen in publicaties
van reguliere uitgevers en is dus meer gelezen dan de (in eigen beheer in Duitsland
gedrukte) gedichten van Bilderdijk en Catharina Wilhelmina, in elk geval tot de
verschijning van de eerste druk van Bilderdijks Vaderlandsche Oranjezucht in 1805.
Op het gedicht van Nomsz is dan ook een Tegen-zang, op den treur-zang aan myn
10.
landgenooten verschenen, ondertekend door ‘Een waar vaderlander en patriot’.
Wel is Bilderdijk later nog in verband gebracht met prins Frederik. In 1808
verscheen bij A.B. Saakes in Amsterdam het (uit het Frans vertaalde) boekje
Godsdienstige overdenkingen, en christelijke waarschuwing van Willem George
Frederik, prins van Oranje enz. bij de staatsgebeurtenissen in Frankrijk en
Duitschland. In deze mystificatie wordt gezegd dat in Duitsland ‘Tempels der Rede’
worden opgericht waarin ‘de Allerhoogste gruwelijk gelasterd, en zijn heilig woord
schandelijk verdraaid of ligtzinning veracht wordt’ (p. 17-18). De vertaler heeft om
deze bewering kracht bij te zetten een uitvoerige passage uit de Nieuwe mengelingen
(dl. 1, Amsterdam, J.W. IJntema en Comp., 1806, p. 300-301) ‘door den beroemden
Heer Bilderdijk’ aangehaald.

Drukken
Er bestaan van de Lijkgedachtenis drie afzonderlijke drukken (Willem Bilderdijk
Bibliografie = WBB A116.1, A116.2 en A116.3), waarvan de eerste twee zonder
auteursvermelding zijn gepubliceerd. Het gedicht is ook opgenomen in de beide
drukken van de Vaderlandsche Oranjezucht (WBB A133.1, A113.2), die ook het
gedicht van Catharina Wilhelmina, Op het afsterven, bevatten. Wat is de onderlinge
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volgorde van deze teksten? Druk A116.1 heeft als impressum ‘Te Brunswijk, gedrukt
bij Ernst Willem Godlief Kircher. 1799.’ Het gedicht van Catharina Wilhelmina heeft
hetzelfde impressum, dus ook met het woord gedrukt, maar zonder jaartal. Druk
A116.2 heeft ook het jaartal 1799, maar in het impressum (‘Te Brunswijk, bij Ernst
11.
Willem Godlief Kircher’) ontbreekt het woord gedrukt.
Van druk A116.1 bestaan exemplaren op licht (gewoon) papier zonder watermerk
en exemplaren op zwaar papier (schrijfpapier) die het watermerk ‘Van De Ley’
hebben. Dat papier is afkomstig is van de firma Van der Ley uit Zaandam die heel
12.
lang bestaan heeft. Reden tot twijfel over de authenticiteit geeft ook dat in de druk
A116.1 en in Op het afsterven van Catharina Wilhelmina alleen de ronde s is gebruikt
en niet ook de lange s, hoewel Bilderdijk nog in 1822 woedend was op Nederlandse
13.
drukkers die niet over de lange s (ʃ) beschikten. In druk 116.2 worden zowel de
ronde als de lange s gebruikt.
Nu schreef Bilderdijk in april 1805 aan Jeronimo de Vries (1777-1853): ‘By mijn
vers op den dood van Pr. Fred. voeg ik ook dat van mijne vrouw’ (Br., p. 726-727).
14.
In een convoluut afkomstig uit de Bilderdijk-collectie van dezelfde Jeronimo de
Vries zijn opgenomen druk A116.1 van de Lijkgedachtenis en de enige tijdens haar
leven verschenen afzonderlijke druk van Op het afsterven van Catharina Wilhelmina.
Dit moeten wel exemplaren zijn van de drukken die in Bilderdijks opdracht in
Brunswijk zijn vervaardigd. H.W. Tydeman heeft in 1852 geschreven dat bij een
veiling bij de boekhandelaar Van der Hoek in Leiden een exemplaar van Bilderdijks
Lijkgedachtenis is verkocht met een eigenhandig gedicht van Bilderdijk aan Vrouwe
15.
van Herzeele (WBB 378). Het betreft de Catalogus eener... boekverzameling...
(waaronder werken van Vondel en Bilderdijk)... nagelaten door... J.E. Voet van
Campen en W.N. Roldanus (Leyden, C.C. van der Hoek, 1852) waarin onder nr.
16.
2238 wordt beschreven een Lijkgedachtenis uitgegeven te ‘Brunsw. 1799’. Het
moet dus gaan om een (niet gelokaliseerd) exemplaar van druk A 116.1 of A 116.2
(druk A 116.3 heeft op de titelpagina: ‘Leipzig, 1799’). In de veilingcatalogus van
Bilderdijks boekenbezit uit 1832 worden 16 exemplaren aangeboden (op gewoon
papier) en 2 exemplaren op schrijfpapier van de Lijkgedachtenis (‘Brunsw. 1799’),
alsmede 22 exemplaren (op gewoon papier) en 14 exemplaren op schrijfpapier van
17.
Op het afsterven (‘gedrukt te Brunswijk’). Ook hier hebben we te doen met
authentieke Brunswijkse drukken en om de overgebleven exemplaren van de hele
door Bilderdijk bestelde oplage. Als het om exemplaren zou gaan van drukken die
buiten zijn medeweten zijn vervaardigd, zou hij niet over zoveel exemplaren hebben
beschikt. Druk A116.1 van de Lijkgedachtenis en Op het afsterven zijn van hetzelfde
typografisch materiaal vervaardigd. Als dus druk A116.1 een latere nadruk zou zijn,
geldt dat ook voor Op het afsterven en zou daarvan geen exemplaar van de
oorspronkelijke druk bewaard zijn gebleven. Het kan moeilijk anders of we hebben
bij de veilingcatalogi van 1832 en 1852 ook te maken met exemplaren van druk
A116.1. Bovendien, als druk A116.1 een latere nadruk zou zijn, zouden hiervoor
18.
(kleine) tekstuele aanwijzingen te vinden moeten zijn. Uit tekstvergelijking blijkt
dat er in de drukken A116.1 en A133.1 (de eerste druk van de Vaderlandsche
Oranjezucht) geen redactionele ingrepen ten opzichte elkaar hebben plaats gevonden
en dat druk A116.1 dichter bij druk A133.1 staat dan bij druk A133.2 (de tweede
druk van de Vaderlandsche Oranjezucht). Dit betekent niet dat druk A116.1 altijd
19.
overeenkomt met A133.1, maar de redacties van A116.1 en A133.1 hebben zoveel
met elkaar gemeen dat deze drukken wel kopij voor elkaar moeten zijn geweest.
Druk 116.1 is de druk die in 1799 in opdracht van Bilderdijk in Brunswijk is gedrukt.
Blijkbaar exporteerde de firma Van der Ley papier van Zaandam naar Brunswijk en
had Kircher in Brunswijk voor teksten met romeinse letter alleen de ronde s in
20.
voorraad.
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De drukken A116.1 en A116.2 verschillen zoveel van elkaar dat de ene druk niet
eenvoudig als basis kan hebben gediend voor de andere. Uit de gegevens
opgenomen in de Bijlage zien we dat de lezing van druk A116.1 gevolgd wordt in
de drukken A133.1, A133.2 en A116.3 en dat druk A116.2 niet de kopij kan zijn voor
de latere drukken. Als Bilderdijk in een gedrukte redactie andere lezingen zou hebben
aangebracht die in de druk daarna zijn gevolgd, is het aannemelijk dat dit in den
regel verbeteringen zijn. Dit is bij druk A116.2 ten opzichte van A116.1 meestal niet
het geval. De meest plausibele gang van zaken is dat hij een eerste nette redactie
heeft vervaardigd, die hij vervolgens heeft overgeschreven, intussen verbeteringen
aanbrengend. De tweede, verbeterde nette versie heeft als kopij gediend voor druk
A116.1 die in Brunswijk is gedrukt. Het eerste, voorlopige nethandschrift heeft
Bilderdijk aan iemand toegestuurd die ervoor heeft gezorgd dat dit (in afschrift)
zonder medeweten van de auteur als kopij diende voor druk A116.2. Maar dit eerste
handschrift was al wel door Bilderdijk persklaar gemaakt, want het moet de
handgeschreven titelpagina met het Nederlandstalige impressum (Te Brunswijk, bij
Ernst Willem Godlief Kircher. 1799) hebben bevat. Druk A116.2 is echter niet in
Duitsland geproduceerd, maar volgens de WBB, mogelijk bij P.J. Uylenbroek in
Amsterdam. A. de Jager heeft in 1865 naar aanleiding van druk A116.2 opgemerkt
dat deze ‘stellig niet door Bild. zelven [is] nagezien, zelfs niet door iemand, met
21.
nederlandsch rijm en versmaat bekend’. Naar mijn mening gaat het hier niet zozeer
om onbekendheid met de Nederlandse prosodie als wel om haast of slordigheid bij
het (over)schrijven van het gedicht dat als kopij heeft gediend, c.q. bij het zetten/
corrigeren van het gedicht. Eerder kan gezegd worden dat de zetter van druk A116.1
het Nederlandse taaleigen en de drukconventies niet kende, want in deze druk zien
22.
we dat vaak de spatie bij samentrekkingen ontbreekt. Druk A116.2 bevat ook nog
23.
een ‘Grafschrift’, dat niet in Bilderdijks Dichtwerken is opgenomen en dat door de
uitgever is toegevoegd.
Druk A116.3 is volgens de titelpagina in 1799 in Leipzig uitgegeven, dezelfde
plaats van uitgave als die van de beide drukken van de Vaderlandsche Oranjezucht
(A133.1 en A133.2) en van enige afzonderlijke drukken van gedichten die daarin
ook voorkomen. Druk A116.3 is ruimer gezet dan A116.1 en A116.2 en bevat ook
het eerder genoemde gedicht ‘Aan Zijne Doorluchtigste Hoogheid, den heere prinse
erfstadhouder, met mijnen treurzang op prins Frederiks overlijden’, dat eveneens
in de beide drukken van de Vaderlandsche Oranjezucht voorkomt. Druk A116.3
komt meer overeen met druk A 133.2 dan met druk A133.1 en A116.1 en aangezien
een lezing van 116.3 niet in andere drukken is overgenomen, kunnen we aannemen
dat druk 116.3 pas ná de tweede druk van de Vaderlandsche Oranjezucht is
24.
verschenen.
Wat het gedicht Op het afsterven betreft, de naam ‘Catharina Wilhelmina
Schweikhardt’ staat niet onder alle overgeleverde exemplaren van het gedicht; de
25.
andere hebben in plaats van haar naam een bescheiden horizontaal sluitstukje.
26.
Bilderdijk moest de drukkosten zelf betalen en in Brunswijk waren niet veel
afzetkanalen voor de tekst, dus kan de oplage niet groot zijn geweest, terwijl het
boekje maar een half katern (8 p.) in octavo beslaat. Als het zet- en correctiewerk
27.
eenmaal was verricht, kon het drukken zelf in hooguit een paar uur zijn voltooid.
Bilderdijk had derhalve niet veel tijd om te bedenken dat de naam van zijn vrouw
moest worden toegevoegd of juist verwijderd. Het is daarom ook mogelijk dat hij
van te voren heeft beslist dat in een deel van de oplage wél en in een ander deel
níet haar naam aan het slot vermeld moest worden.
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Vaderlandsche Oranjezucht
De eerste druk van de Vaderlandsche Oranjezucht is in 1805 zonder vermelding
van de auteursnaam en zonder opgave van uitgever zogenaamd in Leipzig
verschenen, net als de tweede, die geen drukvermelding bevat maar wel met een
‘Nalezing’ is uitgebreid en waarin op de titelpagina de auteur wordt vermeld. Het is
28.
op grond van typografische overeenkomsten aannemelijk dat de werkelijke uitgever
van de eerste druk de Wed. Dóll in Amsterdam was, ook openlijk de uitgever van
Bilderdijks Mengelpoëzij (1799) en van de Verhandeling over de geslachten der
naamwoorden (1805). Heeft Bilderdijk bemoeienis met deze druk gehad? De beide
rouwdichten hebben nu als titel ‘Lijkgedachtenis van Zijne Doorluchtige Hoogheid
prins Willem George Frederik’, en ‘Op het afsterven van Zijne Doorluchtige Hoogheid
prins Willem George Frederik’, dus niet meer ‘Doorluchtigste’ en ‘Fredrik’. Bovendien
bevat de bundel de afdelingen ‘Eenige stukken in dichtmaat’ en ‘Losse stukken, in
versen’, overkoepelende titels die toen voor het eerst in gebruik zijn genomen en
later ook zijn gebruikt voor afzonderlijke nadrukken (WBB A220 en A223). In de
‘Inhoud’ staat bij het gedicht van Catharina Wilhelmina: ‘Op het afsterven van prins
29.
Fredrik; door mijne Egade.’ Deze verwijzing naar Catharina Wilhelmina heeft alleen
zin als de opzet was een boek te produceren met op de titelpagina de auteur: mr.
Willem Bilderdijk, van welke naamsvermelding dan in een later stadium is afgezien.
Bij het gedicht dat aanvankelijk gepubliceerd was onder de titel Aan Nederland; ter
nagedachtenis van den dapperen hopman Kropff (WBB A96), is de titel gewijzigd
en is een redactie met vijf regels per strofe opgenomen in plaats van vier. In een
brief aan Jeronimo de Vries schreef Bilderdijk vanuit Brunswijk in april 1805 dat hij
ruim anderhalf jaar geleden ‘alle mijn zoogenoemde Oranje verzen, Ms en gedrukt,
aan iemand meêgedeeld’ heeft ‘die ze my niet te rug heeft gegeven en hier niet
meer is.’ (Br., p. 727) In mei-juni liet hij vervolgens aan De Vries weten (Br., p. 738):
Maar er exsteert... eene verzameling van alle mijne Oranjeverzen gelyk
men ze noemt. Ik had eenige malen aan goede vrienden daar afschriften
en afdrukken van gegeven nog laatst in de maand January van 't voorige
jaar. De druk draagt 1805 op den tijtel, en draagt blijken van bezorgd te
zijn door iemand die de Latijnsche mottoos niet verstond. Leipzig is op
den tijtel, maar de Letter en vorm van druk is Hollandsch.
Hij zei vervolgens dat hij het boek drie jaar geleden had willen uitgeven maar geen
geld had om het te laten drukken en de publicatie nu zou nadelig voor hem kunnen
zijn in verband met de verwerving van een professoraat in Franeker. De motto's op
30.
de titelpagina en op de keerzijde van de titelpagina moeten wel van Bilderdijk
afkomstig zijn toen hij de bundeling van zijn Oranjeverzen voorbereidde. Hij moet
die Oranjeverzen persklaar aan iemand hebben gegeven om ze te laten publiceren.
Maar het is aannemelijk dat hij met de feitelijke productie van het boek geen doen
heeft gehad. In het voorbericht van Hollands verlossing uit 1813 verwees Bilderdijk
naar beide drukken van de Vaderlandsche Oranjezucht en hij zei er niet bij dat het
31.
om ongeautoriseerde drukken ging of dat er storende drukfouten in voorkwamen.
In 1808 gaf Bilderdijk in een brief aan Johannes Immerzeel Jr., de beoogde
uitgever van de tweede druk van de Vaderlandsche Oranjezucht, toe dat de bundel
‘ja, zoo Anti-fransch [is] als het hart van Z.M. [koning Lodewijk Napoleon], maar van
32.
die zal het wel niet gelezen worden’. En in 1815 schreef Bilderdijk
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30
aan H.W. Tydeman dat zijn Oranjezucht ‘gedrukt en gepubliceerd’ is met medeweten
33.
en goedkeuring van koning Lodewijk Napoleon. Aan het gedicht ‘De achtste maart
in Londen’ is bij de strofe beginnend ‘Gy, lieve schoonheid, zoo bewogen!’ de
aantekening ‘Aan Miss S. die een' Engelschen Feestzang vervaardigd had’ in de
tweede druk wat uitbebreid tot ‘Aan Miss S. die een' zeer schoonen Engelschen
Feestzang vervaardigd en voorgelezen had.’ Aan het gedicht ‘Op den achtsten
maart, MDCCXCVIII.’ is in de tweede druk het motto toegevoegd: ‘Keer weder, Heer!
tot hoe lange? De profeet.’ (Psalm 90:13). Deze wijzigingen in de tweede druk van
de Vaderlandsche Oranjezucht moeten aan Bilderdijk worden toegeschreven.
Bilderdijk heeft met de pen in de hand de eerste druk van de Vaderlandsche
34.
Oranjezucht (A133.1) doorgelezen om deze druk persklaar te maken voor de
35.
tweede druk (A133.2.). In de Lijkgedachtenis zijn geen varianten van betekenis
aangebracht. In de tekst van Op het afsterven door Catharina Wilhelmina zijn in de
eerste druk van de Vaderlandsche Oranjezucht geen wijzigingen ten opzichte van
de afzonderlijke druk aangebracht maar we zien wel dat er bij de tweede druk van
de Vaderlandsche Oranjezucht op een paar plaatsen opnieuw is gesleuteld aan
haar gedicht en het lijkt mij aannemelijk dat ook hier Bilderdijk zelf werkzaam is
36.
geweest. Overigens had Bilderdijk al in 1799 aan Catharina Wilhelmina geschreven,
dat als alle werken die hij had verbeterd aan hem werden toegeschreven, ‘you might
fill up your two rooms with my poetry’ (Br., p. 280). Later heeft hij ook op een los
stuk papier bij gedichten van de veelgeprezen H. Tollens Cz. verbeteringen
37.
aangebracht.

Tot slot
De slotwoorden van Bilderdijks Lijkgedachtenis behelzen een oproep aan de erfprins:
‘versmaad den Dichter niet’ en het rouwdicht heeft inderdaad ‘something conducive
to our wishes’ (Br., p. 263) opgeleverd, een beloning in geld, maar niet een vast
inkomen uit een functie als die van ‘Praecepteur of Instituteur der Doorluchtige jonge
Prinsen’ waarnaar Bilderdijk op 22 februari 1798 bij de erfprins tevergeefs had
gesolliciteerd (Br., p. 70-71 ). Bilderdijk meende dat het Oranjehuis een goddelijke
beschikking voor Nederland was (‘Verga, wie in den rang der Grooten, / Gods ordning
en Zijn beeld belacht!’ A116.1, p. 8) maar de - in onze ogen - gezwollen taal en de
overdreven lof van de Lijkgedachtenis kunnen misschien mede verklaard worden
als het gedicht gerekend wordt tot ‘de paradeverzen, waar convenientie 't woord
voert en moet voeren, en waarover wij onderling wel eens meesmuilden etc.’, zoals
38.
hij op 29 juli 1815 aan H.W. Tydeman schreef.
Bilderdijk prees het gedicht van Catharina Wilhelmina aanvankelijk zeer, terwijl
hij het tegelijkertijd aanzienlijk moet hebben herzien. In 1805 schreef hij echter aan
Jeronimo de Vries: ‘Het is wel haar beste werk niet, maar het behoort by het
onderwerp’ (Br., p. 726-727) en voor de tweede druk van de Vaderlandsche
Oranjezucht bracht hij er nog verbeteringen in aan. In 1817 liet hij ook weer
ongevraagd aan H.W. Tydeman weten: ‘Mijne vrouw maakt geweldige vorderingen
39.
in de Poezy.’ Het gaat hier om zijn privécorrespondentie met deskundige vrienden,
maar ook in zijn gedicht ‘Aan mijne egade, by de uitgave van dezen haren
40.
afzonderlijken dichtbondel’ , dat publiek gemaakt werd bij haar Poëzy uit 1820,
wees hij op haar ontwikkeling als dichteres:
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Thands, op eigen voet geworteld,
Hieft gy 't groenend hoofd om hoog,
En met onmiskenbren luister
Blinkt en schittert ge in het oog.

Bilderdijks toon is dus later aanzienlijk gematigder dan in 1799 in Brunswijk, maar
gelukkig was Catharina Wilhelmina er in dat jaar al van overtuigd ‘that your tender
love makes you view, and judge of the production of my pen in a very favourable
light’ (Br., p. 278).
Nadere bestudering van de drukken van de Lijkgedachtenis heeft uitgewezen dat
de ‘alleenstaande’ druk A116.2 een vroegere redactie bevat dan druk A116.1, welke
laatste ten grondslag heeft gelegen aan de tekst in de beide drukken van de
Vaderlandsche Oranjezucht en aan druk A116.3. Uit de vergelijking van de beide
drukken van de Vaderlandsche Oranjezucht blijkt dat Bilderdijk zijn werk hier en
daar herzag, maar niet zo vergaand als Tollens, die een deel van zijn eigen productie
verwierp (‘ik vond er bij de herlezing verscheidene stukjes in, welke ik tot mijn
41.
leedwezen wel wenschte in hetzelve niet te vinden’ ) en alleen de goedgekeurde
stukken (in herziene vorm) opnieuw wilde uitgeven (en bij hem was voldoende
belangstelling voor nieuwe drukken, bij Bilderdijk veel minder). Het liefst wilde Tollens
voor het algemene lezerspubliek ook van Bilderdijk dát deel beschikbaar stellen ‘dat
42.
alleen zijn meesterstukken inhield’ en ‘niet tevens zoo veel mindersoortigs’.
Bij het overlijden van prins Frederik zijn in Brunswijk van Bilderdijk en Catharina
Wilhelmina twee Nederlandstalige gedichten gedrukt, maar er heeft niets
plaatsgevonden wat als een gezamenlijke presentatie kan worden aangemerkt.
Bilderdijk wilde wel dat zijn vrouw aan prinses Louise schreef, maar gelet op de
situatie waarin ze verkeerden, vond zijn vrouw het beter aan het hof ‘forgotten than
recalled to memory’ (Br., p. 279, 25 febr. 1799) te zijn.
Louis Saalmink

Bijlage: Druk 116.2 ten opzichte van de andere drukken
Op p. 3 heeft druk A116.1 ‘En stort ze d'engen boezem uit!’ evenals de drukken
A133.1 (p. 55), A133.2 (p. 65) en A116.3 (p. 3). Druk A116.2 heeft hier (p. 3) ‘En
stoot ze d' engen boezem uit!’. Op enige plaatsen is ook het aantal lettergrepen per
versregel veranderd. In de drukken A116.1 (p. 4), A133.1 (p. 56), A133.2 (p. 66) en
A116.3 (p. 4) staat ‘Wien 't echt Bataafsche bloed door hart en aadren rolt!’ met het
correcte aantal van 12 lettergrepen, terwijl A116.2 (p. 4) heeft ‘Wien 't Echt
Bataafsche bloed door hart en aderen rolt,’ met 13 lettergrepen. In druk A116.1 (p.
5) staat evenals in druk A133.1 (p. 59), A133.2. (p. 69) en A116.3 (p. 6) ‘Reeds
stond de roof der Nederlanden / Hun [de Gallen] weêr te ontglippen uit de handen
/ By Fredriks eersten wapenschreeuw.’ In druk A116.2 (p. 5) is deze passage minder
duidelijk ‘Reeds stond de roof der Nederlanden, / Ons [Nederlanders] weêr te vallen
in de handen, / Bij Fredriks eersten Wapenschreeuw.’ Druk A116.1 heeft in de regel
‘Onze aardkloot onder zich wegdrijven ziet in't donker,’ (p. 6 en vervolgens A133.1
(p. 61), A133.2 (p. 71), A116.3 (p. 8)) een betere lezing dan A116.2 (p. 7) ‘Onze
aardkloot onder zich verdrijven ziet in 't donker,’. In druk A116.1 staat ‘Waar edel,
waar verheven, fier!’ (p. 10) en zo ook in druk A133.1 (p. 67), A133.2 (p. 78), A116.3
(p. 14) maar in A116.2 ontbreekt ‘edel’: ‘Waar, waar verheven, fier!’ (p. 10). In A116.1
staat ‘ô! Toef, ontzie voor 't minst wat boezems gy doorboort. (rijmend op ‘voort’, p.
11), evenals in druk A133.1 (p. 69),
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A133.2 (p. 80), A116.3 (p. 16), terwijl A116.2 hier een onjuist rijmwoord heeft: ‘ô!
Toef ontzie voor 't minst wat boezems gij ontroerd.’ (p. 12). In druk A116.1 staat
‘Helaas! gy moest uw perk vervullen:’ (p. 13), evenzo A133.1 (p. 72), A133.2 (p.
83), A116.3 (p. 18), en A116.2 heeft hier de mindere variant: ‘Helaas! gij moogt uw
perk vervullen:’ (p. 13). Een enkele maal is de lezing van druk A116.2 mogelijk beter.
Waar A116.1 heeft ‘Zijn Volk, zijn Kerk, eene uitkomst schaffen,’ (p. 14), met tien
lettergrepen (ook A133.1 (p. 74), A133.2 (p. 85), A116.3 (p. 20)), heeft A116.2 ‘Zijn
Volk, zijn Kerk, eens uitkomst schaffen,’ (p. 15), met het correcte aantal van negen
lettergrepen. Het woord ‘eens’ komt echter in de vorige regel ook al voor: ‘eens
wenden’ en door elisie bij ‘eene’ kan het juiste aantal lettergrepen worden bereikt.
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1. Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 1798-1806, uitg. door Marinus van Hattum, 't Goy-Houten 2007.
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Materiaal bij het symposium ‘Bilderdijk en zijn boeken’, [Amsterdam 1988] worden ook de
opbrengsten vermeld.
18. In druk A 116.1 (p. 3) staat de regel ‘Voor't Vaderland den dood, en, meerder dim den dood,’
e

en de drukken A116.2 (p. 3) en A133.1 (Vaderlandsche Oranjezucht, 1 dr., p. 56) hebben ook
e

19.
20.

21.
22.

23.

twee maal ‘den dood’. De drukken A133.2 (Vaderlandsche Oranjezucht, 2 dr., p. 66) en A116.3
(p. 4) hebben beide keren ‘de dood’. In druk A116.1 (p. 6), A116.2 (p. 6), A133.1 (p. 60) staat
‘uit Nassauws heerlijk bloed!’, terwijl de drukken A133.2 (p. 71) en A116.3 (p. 8) hebben ‘uit
Nassaus heerlijk bloed!’. Druk A116.3 heeft in deze regel ook ‘regtschapen’ (met de
spelling-Siegenbeek) in plaats van ‘rechtschapen’ (andere drukken). In druk A116.1 (p. 11) en
A133.1 (p. 69) staat ‘naar hunn' liefling zucht,’ terwijl de drukken A133.2 (p. 80) en A116.3 (p.
16) hebben ‘naar hunn'lievling zucht,’ (in dit geval heeft druk A116.2 (p. 12) de meest juiste
lezing: ‘naar hunn' liev'ling zucht,’ maar deze druk heeft niet als basis voor volgende gediend).
Druk A116.1 (p. 4) heeft ‘Voor zijns Beschermers lijk’, terwijl A133.1 (p. 57) en A133.2 (p. 67)
hebben ‘Voor zijn Beschermers lijk’.
Gebruikt zou kunnen zijn een letter zoals afgebeeld in Philip Gaskell, A new introduction to
bibliography, Oxford 1985, p. 29 of zoals bij Charles Enschedé, Typefoundries in the Netherlands
from the fifteenth to the nineteenth century, Haarlem 1978, afb. 505, 512, 513 (p. 404-406).
A. de Jager, ‘Nieuwe bijdrage tot de lijst van Bilderdijks werken’, Vaderlandsche letteroefeningen
1865, I, p. 373-374.
Bij voorbeeld ‘en heur'troost’ (p. 3) en ‘Voor't Vaderland’ (p. 3), zonder spatie, terwijl de andere
drukken hebben ‘en heur troost’ en ‘Voor 't Vaderland’ (met spatie). Druk A116.2 doet wel Duits
aan bij de woorden ‘Herzenschim’ en ‘herzenloozen’ (p. 9) in plaats van ‘hersenschim’ en
‘hersenloozen’.
‘Een Willem in beleid; Een Mauritz in den Slag; / Een Engelachtig mensch, stierf hier op dezen
dag; / God, woeg zijn hart, zijn deugd, zijn menschenmin na waarde, En sprak: Gij zijt te groot,
voor een bedorven Aarde. / Le Premier dans les Hospitaux, le dernier sur le Champ de Bataille.’
Bij Frederik Muller, Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten, zinneprenten
e

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.

en historische kaarten, 2 dl., Amsterdam 1970 (reprint), nr. 5517 wordt een historieplaat
beschreven met kennelijk hetzelfde bijschrift.
In de drukken A116.1 (p. 4) en A133.1 (p. 58) staat ‘In nood en ballingschap ellend en jammer
smaken,’ terwijl de drukken A133.2 (p. 68) en A116.3 (p. 5) een komma na ‘ballingschap’ hebben.
In de drukken A116.1 (p. 6) en A133.1 (p. 61) is de lezing ‘Hoe! loochende ooit in doodsgevaren’,
en de drukken A 133.2 (p. 72) en A116.3 (p. 9) hebben beide de (foutieve) spelling ‘lochende’.
Druk 116.3 (p. 18) heeft als enige de redactie ‘D' in staal gedoschten dood in 't aangezicht
gehoond,’ terwijl druk A133.2 (p. 82) evenals de eerdere drukken (p. 12, p. 71) ‘'t staal’ (met
lidwoord) hebben.
UBA Pfl. U.n. 8a, zonder naam; UBA Kunstz U IV 11 (5), met naam.
Zie Marinus van Hattum over Bilderdijks notitieboekjes in Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling
1798-1806, p. 21.
Paul Dijstelberge, ‘De Cost en de Baet. Uitgeven en drukken in Amsterdam rond 1600’, Historisch
tijdschrift Holland 26 (1994), p. 219; Bibliopolis, geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland,
Zwolle [etc.], 2003, p. 75.
Aant. 143 bij Br., p. 738 en WBB 133.
Bij het gedicht ‘Lycidas en Egle’ staat ‘Door Mr. W.B. en K.W.S. In Londen, 1796.’
Het motto op de titelpagina, in de eerste druk met Lucanus eronder, in de tweede zonder naam,
is afkomstig uit diens Pharsalia, IV, 351. Het anonieme citaat dat alleen in druk A133.1 op de
keerzijde van de titelpagina voorkomt, is uit de epigrammen van Martialis, XII, III, 17-18.
De dichtwerken van Bilderdijk, dl. 15, Haarlem 1859, p. 163.
B.P.M. Dongelmans, Johannes Immerzeel Junior (1776-1841), Amstelveen 1992, p. 196.
Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H.W. Tydeman, gedurende
e

de jaren 1807 tot 1871, uitg. door H.W.T. Tydeman, 2 dl., Sneek 1867, p. 85.
34. In het gedicht ‘De achtste maart in Londen’ gaat het bij voorbeeld over Nederlanders, ‘Alschoon
dan aan een vreemde kust?’ (A133.1 (p. 24)) verblijvend; in A133.2 (p. 29) luidt deze regel
‘Schoon ballingen aan vreemde kust?’
35. Vgl. Louis Saalmink, ‘Willem Bilderdijk en de uitgever Jan Barend Elwe’, Het Bilderdijk-Museum
28 (2011), p. 24-26. Ik heb in dit artikel tot mijn spijt niet gewezen op de brief van 6 mei 1797
van Bilderdijk aan zijn zwager Elter, zie Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling, [I] Brieven, Utrecht
1988, p. 355-356.
36. Eerst komt een grijsaard bij het graf van prins Frederik en over hem wordt in alle drie drukken
(p. 5, p. 175, p. 202) gezegd: ‘‘Maar (roept hy) kan ik eedler sneven / ‘Dan op de tombe van dien
Held!’ Vervolgens komt er een moeder en ook zij doet haar rouwbeklag, in Op het afsterven (p.
6) en druk A133.1 (p. 176): ‘En roept: ‘Bedrukten! Reddingloozen!’. Tenslotte komt er een
krijgsman, in Op het afsterven (p. 6) en druk A133.1 (p. 177): ‘En, schreit hy: ‘Zilte droppen,
vliet!’ De uitroepen van de moeder en de krijgsman hebben in druk A133.2 een zinsstructuur
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gekregen die parallel is met die van de grijsaard en luiden nu: ‘Bedrukten! (roept zy)
Reddingloozen!’ (p. 203), respectievelijk (p. 203): ‘Vliet, (schreit hy), zilte droppen, vliet!’. De
regel in Op het afsterven (p. 7) en A133.1 (p. 178) ‘En Fredrik was te veel op een veroordeelde
Aard’ is in druk A133.2 concreter geworden (p. 204): ‘En Fredrik was te veel op dees veroordeelde
Aard’.
37. Zie Marinus van Hattum, ‘Bilderdijks kritiek op Tollens' Romancen, balladen en legenden’, Het
Bilderdijk-Museum 28 (2011), p. 18-21.
38. Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk met... M. en H.W. Tydeman,..., 2e dl., Sneek 1867, p. 85-86.
39. Briefwisseling van mr. W. Bilderdijk met... M. en H.W. Tydeman,..., 2e dl., Sneek 1867, p. 203.
40. WBB B 255. Geciteerd naar De dichtwerken van Bilderdijk, dl. 11, Haarlem 1858, p. 255-258.
41. Geciteerd naar G.D.J. Schotel, Tollens en zijn tijd, Tiel 1860, p. 19.
42. [H. Tollens Cz.], ‘Nog iets over de werken van Mr. Wm. Bilderdijk’, Vaderlandsche letteroefeningen
1849, II, p. 648.
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WBB A. 164.0: een tekst met een rusp?
Een van Bilderdijks correspondenten, Jeronimo de Vries, werd op 18 februari 1808
vader van zijn eerste zoontje Jeronimo junior. Op de 23ste berichtte hij dit aan
Bilderdijk, die het kind op 25 februari een gedicht stuurde, geadresseerd:
‘WelEdelgeboren Heer, De Heer Jeronimo de Vries Junior, ten huize van zijn WelEd.
Heer Vader, Eersten Clerk ter Secretarie der stad Amsterdam &c. &c. te Amsterdam.’
In zijn enthousiasme liet De Vries de tekst meteen zetten. Hij verzon er zelf een titel
boven, die ongeveer moet hebben geluid: ‘Welkomstgroet aan het pasgeboren
zoontjen van mynen Vriend Jeronimo de Vries’, hetgeen is op te maken uit zijn brief
van 4 maart:
wat hebt gy my en myne lieve vrouw daar verrast, vergast mag ik wel
zeggen - Ik heb er een proefje van laten zetten, gelyk gy ziet, ik kon het
niet laten. Zo u de superscriptie niet bevalt, zet er maar een ander boven,
ik zou mynen Vriend nog wel willen weghebben, omdat alle tytels kort
moeten zyn, me judice - is Welkom voor Welkomstgroet ook niet beter?
en kan er pasgeboren ook niet wel uit?
Hij had nog twee punten. Strofe 2: ‘Godvrucht hebt gy geschreven, het bruggetje
mankeert hier immers? ik heb er Godsvrucht van gemaakt.’ Maar onduidelijk is of
De Vries de echte fout in strofe 3: ‘wesp en rusp’, ook zelf heeft verbeterd. Hij vroeg:
‘Rusp is dit met voordagt?’ En het onderwerp sloot hij af met:
Ja, gy moogt zo zuur kyken als gy wilt, - gy moet door eene correctie op
den proef [...] my op alle deze vragen antwoorden. [...] P.S. Men heeft
my de Revisie reeds afhandig gemaakt, dus zend ik u de eerste proef.
Bilderdijk reageerde op 6 maart:
Hierby 't versjen. - maar als Gy mijne kladdige Ex tempore versjens zoo
drukken laat, word ik bang. - Nu, Gy hebt het op uwe conscientie.
Recht zoo, alle tytels moeten kort zijn. Welkom is genoeg, maar dan
welkom (en niet welkomst, 't geen iets anders is). Rups meende ik te
schrijven, maar niet rusp. doch mijn hand wordt als mijn hoofd, en speelt
my parten.
Godvrucht en Godsvrucht is, beide, goed. Ik maak er geen onderscheid
in maar schrijf liever Godvrucht, als roemzucht, buikpijn enz.
Pas hierná ontstond WBB A. 164.1.
Marinus van Hattum
Brieven: UBA XXIII. D. 8 (17-34). Gedicht: Mengelingen 4, 142-144; DW 11, 24-25.
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‘Doch in zijn verzen bulken de opgewondenheden’
Jac. van Ginneken over Willem Bilderdijk
Inleiding
De Nijmeegse hoogleraar Jacques van Ginneken S.J. (1877-1945) was een bekend,
1.
maar niet onomstreden taalgeleerde. In 1923 was hij aan de toenmalige Keizer
Karel Universiteit aangesteld om onderwijs te geven in de Nederlandse taal- en
letterkunde, in de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en in het Sanskriet.
Van Ginneken was een gedreven taalkundige, die er geheel eigen theorieën op
nahield, maar aangezien de Nijmeegse leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde
nog niet gesplitst was, moest hij ook colleges over Nederlandse letterkunde geven.
Zoals alles wat hij aanpakte, deed hij ook dit met groot enthousiasme: hij had nu
eenmaal de gave van het woord. En op zaterdagochtend hield hij 's morgens van
11 tot 12 een openbaar letterkundecollege voor studenten van alle faculteiten, waar
ook talrijke toehoorders van buiten de universiteit op afkwamen.
Die zaterdagochtendcolleges genoten een bepaalde vermaardheid, want Van
Ginneken was beslist niet terughoudend in het geven van oordelen over Nederlandse
literatoren en over diverse geleerde vakgenoten. Ik geef een paar voorbeelden uit
een aantekenschrift van de Limburgse rechtenstudent Anthony Mertens (1915-1996),
de latere redactiesecretaris van het weekblad De Linie, die in de jaren 1934-1938
het college heeft gevolgd.
Volgens Jacques van Ginneken was Multatuli ‘de eerste psychopaat in de
Nederlandse letteren. (Na hem nog velen!)’; als psychopaat had hij ‘gelukkig geen
geweten’. Verder was deze auteur ‘sexueel totaal overprikkeld, heeft 5 à 6 vrouwen
gehad’. En Willem Kloos, die had ‘reeds veertig jaar verweekte hersens.; d. N. Gids
kon je elke maand in een gekkenhuis laten schrijven - (U weet dat onder de gekken
altijd een hoop litteratoren zijn; daar worden verzen geschreven dat het klapt)’. Albert
Verwey, toen nog hoogleraar in Leiden, was volgens Van Ginneken ‘een lelijk,
betweterig, wijsneuzig mannetje, die zijn uiterlijk in alles tegen heeft. Hij kan niet
praten, is kort van stof (..)’. Over het recente, 114 pagina's tellende werk van de
‘dienstweigeraar en daardoor klerk op ministerie’ Garmt Stuiveling, De Nieuwe Gids
als geestelijk brandpunt (1935), klapt Van Ginneken als volgt uit de school: ‘Het
boekje is door Overdiep geweigerd als dissertatie: ik zou 't ook geweigerd hebben!
2.
't is te dun (...) Vroeg of laat ga ik hem eens verschrikkelijk afbreken in de Taaltuin!!’.
‘Samedi chaque fois / Jacque épate les bourgeois’ stond er op zekere
zaterdagochtend op het bord geschreven, en die uitspraak lijkt erg toepasselijk
geweest te zijn. Maar op een gegeven moment ging Van Ginneken toch te ver: over
het leven van de dichter P.C. Bourens had hij zulke dingen gezegd dat de strafrechter
erbij te pas had kunnen komen, zo lezen we in de historische beschouwing van Jos
3.
Joosten. Het openbaar college werd daarom als zodanig beëindigd. Voortaan
mochten er alleen studenten Nederlands aanwezig zijn.
De jurist Anthony Mertens, die in 1934 zijn eindexamen in Rolduc had gedaan,
volgde vanaf 17 november 1934 het zaterdagcollege over de ‘letterkunde in
Nederland tijdens de XIXe en XXe eeuw’. De eerste drie bijeenkomsten waren uiteraard - gewijd aan Willem Bilderdijk. Hieronder volgt de neerslag ervan zoals
4.
we die in het aantekenschrift van Mertens vinden. Ik vind dat ‘de manke bochel’
Bilderdijk er bij de Nijmeegse hoogleraar niet al te slecht van afkomt,
Jan Noordegraaf
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Bijlage: Van Ginneken over Bilderdijk, najaar 1934
17. XI.'34 BILDERDYK had een zieke voet, zat als een kind dus veelal eenzaam thuis,
kon niet spelen, las dus veel boeken al vroeg. Studeerde te Leiden rechten, werd
daarna advocaat, met succes, want hij was redenaar, (was hij dat maar gebleven!)
schreef 20 delen vaderlandse geschiedenis & 6 deelen grammatica. Hij huwde de
schoone vrouw Catharina Rebecca Woesthoven, waarvan hij in 1795 scheidde
(vluchtte met Willem V). ‘Dat is niet goed te praten, te begrijpen is het zeer zeker’.
In London en Brunswijk leefde hij met Catharina Schweikhardt. In 1827 sloot hij zich
met Da Costa bij het réveil samen, in 1831 sterft hij.
Bilderdijk had buitengewoon groote intellectueele capaciteiten en talenten. Au
fond beleed hij een volkomen rationalistische denkvorm (oude school) met eenigen
heroïschen aanleg (bv. levenslange vereering voor Corneille). Voorbeeld van zijn
rationalistische poëmen: ‘De ziekte der geleerden’ (didactisch naast Vondel te
stellen!).
Bilderdijk is 10 x grooter dan Multatuli (die querulant om één ding...) doch in zijn
verzen bulken de opgewondenheden. Bv. Bredero is als dichter véél grooter, ook
in religiositeit. Bilderdijk had een hengstennatuur en stierenbloed, hetgeen hij
‘fijngevoelde ontboezemingskunst’ noemde. Half-gekke extase noemt hij
‘enthousiasme’ (voor God). Fijngevoel is geen hartstochtelijkheid: dat is grof gevoel.
We moeten een medelijdende houding aannemen tegenover
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34
hem. De manke bochel had een verzet-protest-complex. Calvinistische heilige.
Mislukt genie. We hebben afkeer van zijn leven, eerbied voor zijn werk, medelijden
met zijn kunstenaarstragedie die op een misverstand berustte.
ertegen opgekomen: Simon Gorter (de vader van H; brieven uit Arcachon)
Busken Huet en Multatuli (zie Prinsen)
Tenslotte nog B's verschrikkelijke politieke actie (voor de Oranjes). Zijn grootste
fout: gebrek aan zelfbeheersing. Een satanische vlam woedde in hem, evenals in
Milton (doch deze was als dichter véél grooter). De gevallen mens is de diepste
maar ook de majestueuste verschijning voor ons.
e

e

De grootste intellecten der 19 eeuw waren: Bilderdijk Thorbecke reeds 20 eeuw:
Abraham Kuyper Lorenz
e

24.XI.'34 ‘Doxologie van Bilderdijk’ Dit beteekent: litteratuurgeschiedenis in de 2
macht, het rythme van een bepaalde periode v. waardeeringen, de up-and-downs
van een vereering. Van belang voor de europeese cultuurgeschiedenis (bv. doxologie
der Grieken) - voor een persoon zelf is altijd belangrijk de doxologie na zijn dood,
vooral wanneer sommige zijner eigenschappen tijdens zijn leven niet voldoende tot
uiting zijn gekomen. [in margine: Vico, Rembrandt, Nietzsche!]
Zie het gebrom van Brom. Noteer Dr. Jan Wap onzaliger nagedachtenis: katholieke
vrijmetselaar. kunstvlooien. Professor is ieder, die een toog aanheeft. Schaepman
is het type van de mensen die zich doorloopend dr. blijven noemen. Het omgekeerde
van een minderwaardigheidscomplex.
Welnu, WAP maakte zich meester van de nalatenschap van Bilderdijk zooals
Miek Janssen zich van die van Toorop meester maakte. Dit doen verklaart het gekke
doen van Alb. Thijm met Bilderdijk: alleen aanneembaar, wanneer men B. als een
genie erkent. Dr. Nuyens aan Thijm: ‘Ik val in slaap bij de Gesch. des Vaderlands’.
Vraag: ‘Hoe is t' nu eigenlik met de Nederlandse beroerten gegaan?’
Pater Hoogstraten SJ's ‘Studiën en kritieken’ waren het litterair Evangelie onzer
jeugd. Zijn oordeel over B. - Schaepman kon B. niet uitstaan.
Bij de niet-katholieken: B. is voortgezet in de calvinistische Jood da Costa. Groen
v. Prinsterers Vaderl. Gesch. is totaal geïnspireerd op da Costa. ~ Potgieter kan B.
niet uitstaan. Huet wacht totdat Da Costa dood is, om Bilderdijk aan te vallen.
S. Gorter in een mooi stuk valt hem eveneens aan, Vosmaer dito (de vader van
De Nieuwe Gids, vriend van Perk).
Op 17-jarigen leeftijd heb ik uitgebruld ‘Jongelingsdroom’.
Bilderdijk wàs een verlengde puberteit.
Daarentegen, Van Lennep, een liberale arrivistische gladdekker, begon direct
Vondel te verheerliken. (Vondel-editie, van één man!).
~ Het monsterverbond tussen Calvinisten en Katholieken wat betreft de politiek,
spruit voort uit deze doxologie van B. Beiden tegen Bilderdijk, tegen Kuyper (brochure
B.-mythologie). Dergelijke figuren tellen nog 50 jaar na hun dood en stemmen voor
duizenden [Ik ben litteratuurliefhebber als functie van de sociologie!].
Ruys had zijn Schaepman-huis beter Bilderdijk-huis kunnen noemen.
Over 30 jaar zal dit niet meer gezegd worden!
1.XII.1934 Bilderdijk. Vgl. het uitstekende boek van mijn collega Brom, ‘Romantiek
en katholicisme in Nederland’, 2 dln. (voorstudie voor een leven van Thijm!)
Bilderdijk leefde de eerste 50 jaren mistroostig. Een groot volk komt altijd uit 't ijs
of uit de woestijn! B. vluchtte als geborneerd Hollander en keerde terug als
cosmopoliet, geheiligd door ellende.
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Bilderdijk. Thorbecke. Kuyper.
Bilderdijk is de groote geest, die 30 jaren lang het Nederlandse volk aan een
touwtje heeft geleid. Als priv.-doc. leidde hij een aantal revolutionnaire aristocraten
e

(zij verfoeiden de 18 eeuw, en wilden een traditie houden door terug te gaan naar
de Middeleeuwen - zie de 20 deelen Vad. Gesch. van B., waaruit het reveil geboren
is.
Hij heeft de Christus gered, trots de Aufklärung, trots Lessing, trots Kant, zie: ‘Ik
ben óók een knappe vent en geloof tòch aan Christus’. ~ Hij bracht ons land in een
andere geestessfeer; tot 1860 heerste hier een geloovige sfeer, daarna kwamen
Multatuli en Pierson, toen kregen ze ‘de jeuk van het schandaal’.
e

Brom noemt Bilderdijk de Christofoor van 't begin der 19 eeuw; Groen van
Prinsterer noemt zijn geschiedenis een aardbeving; hij sarde het vaderland tot een
nieuwe geschiedbeschouwing. Om een Hollander tot een andere meening te
brengen, moet je hem sarren. - Vóór Bilderdijk katholieke emancipatie beproeven
zou onzinnig geweest zijn.
Bilderdijk is daarom groot, omdat hij óók in t' buitenland is geweest! Busken Huet,
een oppervlakkige vlinder, ijdeltuit met moreel in de schoenen, belangrijk als een
eksteroog, is óók in t' buitenland geweest om moppen te schrijven in de Figaro! ~
Bilderdijk was een liederlijke aristocraat, hij verachtte de pummels die geen lange
naam hebben, zooals hij, Teisterbant. Het adellijk bloed is in hem gebracht door de
franse refugiés. Hij was van Amsterdamse extract, groot stuk menselijk intellect met
veel Hollandse hartelijkheid en hardheid.

Eindnoten:
1. Zie onder meer Gerrold P. van der Stroom, Jac. van Ginneken onder vuur. Over eigentijdse en
naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken (1877-1945). Amsterdam: Stichting
Neerlandistiek VU & Münster: Nodus 2012. (Diss. Vrije Universiteit Amsterdam).
2. In het voorwoord van zijn met een cum laude gewaardeerde Groningse dissertatie over Versbouw
en ritme in de tijd van '80 uit 1934 bedankt Stuiveling zijn promotor G.S. Overdiep (1885-1944)
overigens op de gebruikelijke wijze. Het kan zijn dat Stuivelings zesde stelling, waarin hij een
studie van Van Ginneken over ‘Rythme en versmaat bij Guido Gezelle’ (1930-1931) als ver
onder de maat kwalificeert, de toorn van de Nijmeegse hoogleraar heeft opgewekt. Van Ginneken
kende Overdiep goed als mederedacteur van het blad Onze Taaltuin.
3. Jos Joosten, Lijnen en breuken. Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut
Nederlands. Nijmegen: Van Tilt 1998, p. 23.
4. Anthony Théodore Mertens, Litteratuurcolleges (Zaterdagochtend) Prof. Dr. Jac. van Ginneken
SJ. 1934-1938. (Privé-collectie).
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In memoriam Pim van Oostrum

Op 23 oktober 2011 overleed na een ziekte dr. W.R.D. van Oostrum op 68 jarige
leeftijd. Pim van Oostrum is negen jaar bestuurslid van Het Bilderdijk-Museum
geweest en trad vele malen op tijdens de lezingenmiddagen. Tijdens de themamiddag
‘Leven met Bilderdijk’ op de jaarvergadering van 2005 bleek haar kennis over het
leven en werk van Katharina Schweickhardt, met name over de periode van
1.
verliefdheid en het verlaten van het ouderlijk huis. De lezingenmiddag op 20 juni
2008, ter gelegenheid van de presentatie van het boek Vreemde kostgangers bij
het 100-jarig jubileum van Vereniging Het Bilderdijk-Museum wist zij als dagvoorzitter
2.
in goede banen te leiden, en dat wil wat zeggen als je Martin Ros als gast hebt.
Haar laatste lezing was op de middag gewijd aan Rhijnvis Feith in 2009 toen Pim
3.
sprak over Feith en de vrouwen. Dit onderwerp vroeg al lang om een behandeling,
omdat Feith bekend stond als een ‘Vrouwenman’, iemand die de smaak en het
oordeel van vrouwen hogelijk waardeerde. Pim reconstrueerde zijn ‘vrouwenclique’
en laat alle kandidaten voor de mysterieuze ‘Mevrouwe***’ (Sophie) uit de opdracht
van Julia de revue passeren. Deze lezing was karakteristiek voor de persoon van
Pim: grondig in biografisch zoekwerk, feministisch in uitgangspunten en niet bang
haar nek uit te steken voor een mogelijk controversiële stellingname.
Pim van Oostrums bemoeienis met Bilderdijk en Schweickhardt stamt uit de tijd
dat ze zich bezighield met haar proefschrift over Juliana de Lannoy, die Bilderdijk
4.
onder haar kennissen en bewonderaars rekende. In haar leven kende Pim voor
zover bekend twee passies, namelijk de studie van de achttiende eeuw en het
feminisme, en de wijze waarop zij deze beide verschijnselen was toegedaan tekent
haar hartstochtelijke aard. De achttiende eeuw boeide haar al vroeg in haar
studententijd in de zestiger en zeventiger jaren, toen zij wetenschappelijk debuteerde
met een artikel over Sara Burgerhart en in datzelfde jaar over drukken van Julia
(van Feith). Beide artikelen werden gepubliceerd in het tijdschrift Spektator, waarvan
ze zelf vanaf de oprichting in 1971/1972 redactielid was, en beide artikelen laten
haar kennen als een onderzoeker die op de hoogte was met de toen in de
belangstelling staande methode, te weten de structuuranalyse, en met het
5.
bibliografische handwerk, waarmee iedere serieuze student begint.
Maar Pim van Oostum was ook bijna vanaf het eerste uur betrokken bij de
actiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) van Joke Smit en Hedy d'Ancona,
waarvan Pim samen met Binky Berger de geschiedenis geboekstaafd heeft in 1983
6.
en 1988. In vele adviescommissies en projectgroepen heeft zij deze zaak gediend
en het tekent haar vasthoudendheid, dat zij haar volledige MVM-archief bij haar dood
kon overdragen.

Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 29

Na werkzame jaren aan o.a. de Nederlandsche Onderwijs Televisie (NOT) waarin
ze traditionele sekserollen in taal aan de orde stelde keerde ze in de jaren '90 terug
naar haar andere passie, de studie van de achttiende eeuw. In 1999 promoveerde
ze bij Riet Schenkeveld-van der Dussen op: Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782):
ambitieus, vrijmoedig en gevat. Zij portretteerde De Lannoy overtuigend als een
schrijfster die vooroordelen laat voor wat ze zijn en vast van plan is haar literaire
ambities te volgen en zich als treurspeldichteres te profileren. In 2001 verzorgde zij
een teksteditie van gedichten van De Lannoy en schreef nog een tiental artikelen
7.
8.
over haar. Verder schreef zij onder andere over vrouwen in dichtgenootschappen,
9.
over religieuze tolerantie, en leverde vele bijdragen voor het Digitaal Vrouwenlexicon
10.
Nederland (DVN).
En niet te vergeten haar studies over Wolff en Deken, door Pim consequent Bekker
en Deken genoemd. Een schoolvoorbeeld van een overzichtelijke vraagstelling met
maximaal resultaat is bijvoorbeeld haar artikel over de uitlatingen van Bekker en
Deken over elkaar. Haar verzameling uit de briefwisseling van alle opmerkingen die
Bekker en Deken over elkaar maakten, leverde verrassende inzichten op over de
11.
relatie tussen beiden. Wie Pim op haar best aan het werk wil zien, leze ‘Elisabeth
Bekkers afscheidsbrief “Aan eene vriendin”, hoogzomer 1799’, opgenomen in de
bundel Onbreekbare Burgerharten, waarin Pims invoelend vermogen goed tot z'n
recht komt bij beantwoording van de vraag voor wie de afscheidsbrief bestemd kon
zijn. Ze traceert aftastend alle mogelijke correspondenten, moet Coosje Busken op
jaartallen verwerpen, maar vindt dat toch niet bevredigend. Met pakkende
veronderstellingen als ‘wanneer het nu eens een brief voor een goede verstaander
was?’, komt Coosje Busken weer in zicht en wordt de relatie tussen hun drieën
12.
helder neergezet. In Pims nalatenschap bevond zich een nog onvoltooid groot
artikel over Betje Bekker, getiteld ‘Passie als drijfkraag, het permanente verlangen
13.
van Elisabeth Bekker (1738-1804)’, dat hopelijk nog uitgegeven wordt.
In de herdenkende woorden over Pim van Oostrum op de jaarvergadering van
2012 memoreerde onze voorzitter dat Pim zich nog zeer had opgewonden over de
brief van Rinus van Hattum over diegenen die de ‘benepenheid’ hadden de relatie
van Bilderdijk en Katharina Wilhelmina Schweickhardt niet als een huwelijk te zien.
Kernpunt van de kwestie is, volgens de ‘Repliek aan Rinus van Hattum’ van Anna
de Haas en Dini Helmers, dat het respect voor feiten bij wetenschappers nooit mag
ontbreken en dat bij weglating de verdenking rijst het gebrek aan juridische status
van Bilderdijks verhouding met Schweickhardt te willen verdoezelen. Pims keuze
voor de

Het Bilderdijk-Museum. Jaargang 29

36
laatste versie zal niemand verbazen, maar belangrijker is, dat zij door deze kwestie
als het ware in het harnas gestorven is: vrijmoedig en altijd strijdbaar.
Ellen Krol
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Boekbesprekingen
Gerard Leliefeld, Over het leven van een zonderling genie. Mr. Willem
Bilderdijk (1756-1787). Berlicum, Uitgeverij Tilia Levis, 2011. 556 p., ill.
isbn 978 90 71633 00 3. €34,95.
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Willem Bilderdijk heeft sinds zijn dood nooit over aandacht te klagen gehad. Reeds
twee jaar na zijn dood, in 1833, verscheen een Gedenkzuil voor W. Bilderdijk, met
vele bijdragen over zijn leven. Zijn discipel Isaäc da Costa (1798-1860) spande zich
eveneens in om de belangstelling voor zijn innig bewonderde leermeester levend
te houden. De apotheose van die arbeid vormde zijn boek De mensch en de dichter
Willem Bilderdijk. Eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften
(1859). Hoewel het allerminst vrij is van waardeoordelen, bevat het veel feiten en
anekdoten. In 1891 volgde de belangrijke, tweedelige biografie van de neerlandicus
R.A. Kollewijn (1857-1942): Bilderdijk, zijn leven en zijn werken. Hoewel Allard
Pierson kritisch was - hij verweet Kollewijn te weinig oog te hebben voor het
1.
‘inwendig’ leven van de dichter - is het als standaardwerk onmisbaar. Sinds de
publicatie ervan zijn echter veel nieuwe gegevens beschikbaar gekomen: in boeken,
tentoonstellingscatalogi en verspreide artikelen. De belangrijkste bronnen vormen
de tot dusver uitgegeven correspondentie, de studie Hogere sferen (1998) van Joris
van Eijnatten, de Willem Bilderdijk Bibliografie (2006) van Lesley Monfils en de
inhoud van het sinds 1984 verschenen mededelingenblad Het Bilderdijk-Museum.
Al dat onderzoeksmateriaal dat voor het oprapen ligt, moet neerlandicus Gerard
Leliefeld (1947) aan het denken hebben gezet. In 2011 verscheen het eerste deel
van zijn trilogie Over het leven van een zonderling genie. Mr. Willem Bilderdijk
(1756-1787). In opeenvolgende hoofdstukken bespreekt de auteur Bilderdijks jeugd,
zijn studie in Leiden, zijn ontmoeting met zijn eerste echtgenote Catharina Rebecca
Woesthoven en zijn carrière als Oranjeadvocaat. Alle bekende gebeurtenissen
passeren de revue: de trap op zijn voet als vijfjarige, zijn vriendschap met Juliana
Cornelia de Lannoy en Pegaasje, zijn studievrienden en natuurlijk het proces van
Kaar Mossel. Inmiddels is ook het tweede deel verschenen, dat het tijdvak tot 1798
2.
bestrijkt. Leliefeld, woonachtig te Berlicum, publiceerde eerder naast
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zijn werk als leraar gedichten, verhalen en artikelen over hedendaagse Nederlandse
3.
auteurs. In 1973 wijdde hij zijn doctoraalscriptie aan de Universiteit Utrecht aan
het ‘legalisme’ van Bilderdijk, maar daar was hij niet tevreden over. Met zijn boek
4.
wil hij zich naar eigen zeggen revancheren.
In zijn inleiding legt de auteur uit wat zijn doelstellingen zijn. Volgens hem is het
niet zinvol om het leven van een kunstenaar te beschrijven zonder aandacht aan
diens werk te besteden. Of, zoals hij het verwoordt: ‘Het is ermee gesteld als met
het menselijk lichaam. Dat laat zich aan de binnenkant niet beschrijven zonder elk
afzonderlijk orgaan zijn functionele plaats te geven. Gelukkig zijn er specialisten die
men in geval van ziekte per orgaan of combinatie van organen kan raadplegen om
lichamelijk en geestelijk weer beter te worden. Hun specialisme stellen zij ten dienste
van het grote geheel: het menselijk lichaam.’ (6-7) Het is slechts één van de vele
huis-, tuin- en keukenwijsheden die Leliefeld op deze plaats en elders in het boek
opdist. Bovendien heeft de auteur zijn inleiding doorspekt met samenvattingen van
en commentaren op theoretici zoals Derrida en Stephen Greenblatt, de godfather
van het New Historicism. Niet alleen halen zulke uitweidingen de vaart uit zijn boek,
het wordt ook niet helemaal duidelijk was de auteur er nu precies mee wil bereiken.
Vast staat het in elk geval dat Over het leven van een zonderling genie geen
5.
biografie is; Leliefeld wil dan ook beslist niet als biograaf worden betiteld. Hij was
naar eigen zeggen enkel voornemens om op basis van de beschikbare secundaire
literatuur het heersende Bilderdijk-beeld bij te stellen. Hoe hij dat precies wil doen,
vertelt hij er overigens niet bij. Hoewel hij Kollewijns biografie ‘onmisbaar en redelijk
goed geschreven’ (7) noemt, is het boek volgens hem na honderdtwintig jaar aan
revisie toe.
Het is duidelijk dat Leliefeld een andere schrijfwijze dan Kollewijn voorstaat. Is de
stijl van de laatste sober en beheerst, de eerste is een liefhebber van barok
taalgebruik. Dat blijkt wel als men de eerste zinnen van het hoofdstuk over Bilderdijks
jeugd tot zich neemt. Deze luiden: ‘Eerst was er het beeld van een kind dat, anderhalf
jaar oud, meende belerende redevoeringen te moeten houden op de schoot van
zijn grootmoeder. Het leek meer op een eigenwijze schoolmeester dan op het
kindeke Jezus dat met het geven van onderricht tenminste wachtte, totdat het de
tempel kon bezoeken. Tegelijkertijd riep dat beeld herinneringen aan een mislukte
piëta op, waarvan de gruwelijkheid werd getemperd door een ingreep van de tijd:
het kind was te jong, de grootmoeder te oud om werkelijk vat op het leven te krijgen.
Maar afgezien van de factor tijd school er ook iets misplaatsts in deze vroege
herinnering van Willem Bilderdijk, alsof de grootmoeder zich het opgeheven vingertje
van haar kleinzoon moest laten welgevallen op grond van zijn bewezen superioriteit.’
(21)
Is Kollewijns boek door zijn compactheid en bondigheid na honderdtwintig jaar
nog altijd een leesgenot, de uitweidingen van Leliefeld maken het bestuderen van
diens werk een vermoeiende exercitie. Dat hangt ook samen met het gebrek aan
metacommunicatie. Leliefelds eerste hoofdstuk telt een kleine tweehonderd
bladzijden, maar paragraaftitels en kopjes worden niet gebruikt. Tussenbalansen,
samenvattende alinea's en een conclusie aan het einde van elk hoofdstuk ontbreken
eveneens. De auteur schrikt er zelfs niet voor terug alinea's van meer dan vijftig
regels te schrijven! Het boek bevat bovendien geen slotbeschouwing. Lastig is
verder dat informatie over één onderwerp verspreid is. Zo schrijft Leliefeld uitvoerig
over het proces van Kaat Mossel, stapt hij daarna over op een ander onderwerp,
om na honderd bladzijden andermaal bij de beruchte visvrouw te belanden.
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Als het boek geen biografie is, wat is het dan wel? Lelieveld noemt het een aanzet
6.
daartoe. Zichzelf typeert hij als chroniqueur van Bilderdijks leven. Het werk lijkt
eerder een commentaar op de figuur Bilderdijk en zijn oeuvre. Van een doorlopend
verhaal is geen sprake; de levensgeschiedenis wordt voortdurend onderbroken door
uitvoerige beschouwingen, overwegingen, uitweidingen over Bilderdijks ideeënwereld
en het navertellen of citeren van de secundaire literatuur. Zelfs eigentijdse literatuur
brengt de auteur met de dichter in verband. Zo gaat Leliefeld in op de vraag of de
uitspraak van Maarten 't Hart, ‘waarheidsvinding is zelfbegoocheling’, op Bilderdijk
van toepassing is (478).
Dit moge enigszins vreemd lijken, opgemerkt dient te worden dat de auteur lof
verdient voor zijn belezenheid. Hij heeft vrijwel alle beschikbare literatuur over de
dichter gelezen en op eigen creatieve wijze verwerkt. Zijn ironische commentaar op
het geheel heeft zo nu en dan een humoristische werking. Zo schrijft Leliefeld over
Bilderdijks jeugdige onschuldigheid naar aanleiding van de klassieke herderzangen
die in zijn debuut Mijn Verlustiging (1781) voorkomen: ‘Men ziet in ieder herderinnetje
geen schaamteloos lustobject, maar een geliefde die, om het een eigentijds in plaats
van klassiek tintje te geven, eerder aan een schaap uit de Koninklijke stallen van
Versailles doet denken dan aan een potige herderin, met hoeveel kleurige linten
die ook omhangen is.’ (152)
Een nadeel van Leliefelds uitweidingen is dat de lezer geen duidelijk beeld krijgt
van Bilderdijk, tegen de achtergronden van de vele maatschappelijke ontwikkelingen
die in zijn tijd plaatsvonden. Het grootste bezwaar dat men tegen het boek kan
inbrengen is dan ook dat het geen uitgesproken visie op de figuur Bilderdijk uitdraagt.
Hoe rijk Over het leven van een zonderling genie ook aan informatie is, het vertelt
geen verhaal, zoals een biografie wel zou moeten doen. Volgens Leliefeld is het in
algemene zin onmogelijk een biografie van Bilderdijk te schrijven. Dat wijt hij met
name aan de omvang van het onderzoekscorpus: driehonderdduizend versregels,
vele brieven in het Sanskriet, Latijn, Italiaans en Perzisch, en de grote hoeveelheid
studies op tal van vakgebieden. Daarbij sluit hij aan bij wat Marita Mathijsen in 1996
7.
treffend samenvatte onder de titel ‘Bilderdijk als nachtmerrie’.
Bilderdijk is inderdaad een nare droom voor een auteur die zichzelf ten doel stelt
een wetenschappelijk-historische en liefst meerdelige biografie te schrijven, waarin
gestreefd wordt naar objectiviteit en volledigheid. Juist vanwege zijn veelzijdigheid
en de uitgestrektheid van zijn werk zou het goed zijn om een biografie te publiceren
van meer beperkte omvang. Daarin zou een selectie moeten worden gemaakt van
het vele materiaal en een helder psychologisch beeld geschetst moeten worden
van de dichter. Dat alles vanuit een duidelijke invalshoek: hoe komt het dat Bilderdijk
was zoals hij was? Hoe kan men zijn complexe karakter verklaren? Welke rol speelde
zijn jeugd? En waarom was er voortdurend een conflict tussen hem en de rest van
de wereld? Een boek dat antwoord geeft op dergelijke vragen hopen Peter van
Zonneveld en ik over enige tijd als De gefnuikte arend. Het leven van Willem
8.
Bilderdijk te publiceren. Leliefelds boek kan daarbij bruikbaar en nuttig zijn.
Rick Honings
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Gerard Leliefeld, Over het leven van een zonderling genie: Mr. Willem
Bilderdijk (1788-1798) Berlicum, Uitgeverij Tilia Levis, 2012. 577 p., ill.
isbn: 978 90 71633 15 7. €34,95.
Leliefeld zet er de vaart in. Publiceerde hij vorig jaar het eerste deel van zijn trilogie
‘Over het leven van een zonderling genie: Mr. Willem Bilderdijk’ (u treft in deze
aflevering van het mededelingenblad van de vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum
tevens een recensie van dit deel aan; ik schreef eerder een recensie over deel I
voor JCW, Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 35, nr. 1,
zomer 2012), een jaar later is deel II klaar. Het is een al even dikke pil als deel I.
Deel II beslaat echter een veel kortere - maar cruciale - periode van het leven van
Willem Bilderdijk, slechts tien jaar. In deze jaren ontwikkelde hij zich verder als
dichter, denker, filosoof en kreeg zijn advocatenpraktijk enig aanzien. Tevens zijn
deze jaren beslissend voor zijn huwelijk met Catharina Rebecca Woesthoven, dat
zoals bekend is op de klippen liep. Deze periode staat ook in het teken van zijn
ballingschap die grote gevolgen voor beiden had. In het voorjaar van 1795 moest
Willem Bilderdijk halsoverkop de Republiek verlaten, omdat hij de door de nieuwe
regering de vereiste loyaliteitsverklaring niet wilde tekenen. Te midden van de vele
mensen die op de vlucht waren voor oorlogs- en ander geweld moest hij aan een
onderkomen en een inkomen zien te komen. Hij leed honger, moest zich behelpen
met schamele verblijfplaatsen en voelde zich vaak letterlijk en figuurlijk uitgekleed.
Deze laatste jaren hadden voor Bilderdijk echter ook een zonnige zijde. Schuldeisers
zag hij even niet, hij werd vaak met egards bejegend op plekken waar hij zich voor
een iets langere periode vestigde en mensen schonken hem hun onvoorwaardelijke
vertrouwen als hij zijn medische kennis ten beste gaf. Naar eigen zeggen waren
vrouwen weg van hem. En... in Londen ontmoette hij de vrouw met wie hij later een
relatie aanging die wel stand hield. Om haar hart te veroveren moest hij wel zijn
best doen, want Wilhelmine (Katharina Wilhelmina Schweickhardt), zoals Bilderdijk
haar noemde en Leliefeld volgt hem daarin nauwgezet, liet zich niet zomaar
overhalen tot een ontuchtige relatie. Willem was immers nog getrouwd.
Kortweg kunnen we constateren dat Leliefeld in hoofdstuk I vooral ingaat op de
ideeënwereld van Bilderdijk. Swedenborg en Lavater geven richting aan de
ontwikkeling van Bilderdijk's filosofie waarin het geloof steeds een belangrijke plaats
innam. Leliefeld gebruikt vooral secundaire literatuur waarbij het naar mijn smaak
meer lijkt op het bespreken van die literatuur. Veel minder gaat de belangstelling
van Leliefeld uit naar Bilderdijks leven van alledag. Ik kan het hem niet kwalijk nemen,
maar ook in dit boek komen we weer weinig te weten over de advocatenpraktijk die
in de jaren 1788-1795 toch tot volle wasdom kwam. Wij weten door de noeste arbeid
1.
van J. Bosch in welke zaken Bilderdijk partijen bijstond , maar of hij ook een
succesvol advocaat was, welke zaken hij won en onder welke omstandigheden hij
2.
zaken verloor is voor zover ik weet nauwelijks onderzocht. Dat is op zich niet
onbegrijpelijk, want zo'n onderzoek moet haast wel gedaan worden door een juridisch
geschoolde onderzoeker, maar het is wel een leemte in het biografisch werk dat er
tot nu toe is verschenen over Bilderdijk. In de hoofdstukken II en III staat de relatie
met de drie vrouwen die in de jaren 1788-1798 een grote rol spelen in het leven van
Bilderdijk centraal. Tevens krijgt zijn leven als balling in den vreemde veel aandacht.
Bilderdijks ideeënwereld en zijn persoonlijke levenswandel zijn bij Bilderdijkianen
genoegzaam bekend. Het is niet nodig om hier de ‘feiten’ en détail te bespreken.
Interessanter is wat Leliefeld met het reeds bekende verhaal heeft gedaan. Kunnen
we spreken van een verfrissende aanpak, zijn er nieuwe bronnen aangeboord of is
het een betoog van het type oude wijn in nieuwe zakken? Zelf was ik buitengewoon
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benieuwd naar dit tweede deel. Het zou gaan over de eerste jaren van de verbanning
en over zijn verhouding met zijn eerste vrouw, Catharina Rebecca Woesthoven.
Over haar is veel geschreven, maar er is in feite weinig goed onderzoek naar haar
3.
persoon gedaan. In deze leemte gaat voorzien worden. Ook naar Katharina
Wilhelmina Schweickhardt is nog weinig onderzoek gedaan. Haar biografie wordt
node gemist maar schijnt op zich te laten wachten. Dat is bijzonder spijtig want zij
wordt nu altijd wel als een zeer invoelende en meebuigende levenspartner van
Bilderdijk gezien, maar gezien het feit dat Louise Sybille, de oudste dochter van
Willem, toch beter niet in Brunswijk kon blijven wonen omdat de relatie tussen haar
en Katharina Wilhelmina niet zo soepel was, duidt er op dat zij kennelijk heel duidelijk
haar grenzen kon aangeven. De derde vrouw die een rol speelde in het leven van
Willem Bilderdijk was Maria Petronella Elter - Woesthoven, de zuster van Catharina
Rebecca. Zij is in de achttiende eeuw een zeer bekende en hoog aangeschreven
dichteres en qua intellect gewaagd aan Bilderdijk. In de familie was zij de enige die
hem van repliek kon dienen op zowel het poëticale als op het persoonlijke vlak.
Leliefeld heeft niet op een paar bladzijden gelet om Bilderdijks relatie met deze
drie vrouwen te beschrijven. Wat levert dat op? Naar mijn smaak - helaas - weinig
nieuws. Hij haalt zijn informatie vooral uit de reeds gepubliceerde briefwisselingen
en bij auteurs als Kollewijn en Da Costa. De nieuwste literatuur lijkt hij niet bij de
hand te hebben. Over Maria Petronella Woesthoven weten we inmiddels al wel wat
meer dan we uit de briefwisseling kunnen halen. Een artikel als dat van Marleen de
Vries ‘Dichten is zilver, zwijgen is goud’ wordt niet gebruikt en dat wreekt zich in de
4.
manier waarop Maria Petronella wordt neergezet. Zij zou bijvoorbeeld volgens
Leliefeld door Bilderdijk in de literaire wereld van Amsterdam zijn geïntroduceerd.
(p. 36) Daar zijn geen aanwijzingen voor te vinden. Bilderdijk was geen lid van
Amsterdamse literaire genootschappen en Maria Petronella niet van Haagse. Zij
publiceerde al gedichten
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in 1783 in het Taal- dicht- en letterkundig kabinet, de zesdelig uitgave die Gerrit
Brender à Brandis, een goede bekende van Maria, vanaf 1781 uitgaf. Zij kende
Bilderdijk toen nog niet eens, of Leliefeld moet over informatie beschikken dat dat
wel het geval was. Dan zou hij misschien de sleutel in handen hebben van de nog
altijd niet geheel opgehelderde omstandigheid waaronder de ontmoeting van
Bilderdijk met Catharina Rebecca plaatsvond. Het zou bijzonder jammer zijn dat hij
deze kennis dan niet met ons heeft gedeeld. Al met al schijnt Leliefeld niet goed op
de hoogte te zijn van het zelfstandige werk dat Maria Petronella Woesthoven en
later als Maria Petronella Elter leverde en de bijzondere en zelfstandige positie die
zij in dichtgenootschappen innam. Maria wordt door hem steevast ‘zusje’ genoemd,
een aanspreektitel die Bilderdijk nooit in de mond (pen) heeft genomen. Hij sprak
haar aan met ‘zuster’ of ‘lieve waarde’ en een enkele keer met ‘waarde geliefde’
waarbij hij zich misschien even liet gaan en zijn werkelijke gevoelens voor haar liet
blijken. Catharina Rebecca had immers al eens opgemerkt dat hij volgens haar
liever haar zuster had getrouwd. Het is de vraag of dat een goed huwelijk geworden
zou zijn, want Maria en Willem waren intellectueel wel aan elkaar gewaagd, maar
volgens Leliefeld was Maria erg eigengereid en ik geloof niet dat Bilderdijk van zulke
vrouwen hield. Volgens Leliefeld waren de zusters Woesthoven sowieso niet te
onderschatten: ‘hun manipulaties op financieel en amoureus vlak getuigden van
een grote vindingrijkheid’. (p. 220) Het lijkt mij een waardeoordeel dat om een nadere
verklaring en zeker om gedegen onderzoek schreeuwt.
Wilhelmine daarentegen komt er een stuk beter van af. Zij is trouw, zedig, inlevend,
intelligent, toegevend en wordt ondertussen verscheurd door haar gevoelens voor
Willem en haar plichtbesef jegens haar ouders. Willem heeft voor dit dilemma
nauwelijks enige compassie en wil zijn zin doordrijven. Hij vindt voor zijn eigen
tegenstrijdige overtuigingen -een getrouw echtgenoot blijven en het volgen van zijn
hart - allerlei uitvluchten en verklaringen. Leliefeld is uitvoerig in zijn beschrijving
van de tweespalt waarin Bilderdijk in deze periode van zijn leven bijna voortdurend
verkeert. Hij wordt verscheurd door zijn diepe wens om Wilhelmine voor zich te
winnen en met haar een relatie aan te gaan en zijn eerbied voor de huwelijkse staat
waarin hij nog steeds verkeert. Voor hem is het huwelijk een verbond dat niet
verbroken mag en kan worden. Dat iemand die ondanks deze overtuiging toch
verliefd wordt op een ander door diepe emotionele dalen gaat is begrijpelijk. Dat hij
dan soms op de rand van de waanzin balanceert mag zeker niet onvermeld blijven
in een biografie en ook niet in een kroniek zoals Leliefeld zijn onderneming liever
noemt. Men moet echter wel oppassen om niet een verkeerd psychiatrisch etiket
te plakken op deze gemoedstoestand van Bilderdijk. Iemand die schizofreen is lijdt
niet aan een gespleten persoonlijkheid, maar heeft psychoses en wanen. De
dubbelhartigheid van Bilderdijk komt niet voort uit een geest die door een biologische
oorzaak de weg kwijt is, maar is het resultaat van het feit dat zijn verstand strijdt
met zijn hart. Hij werd het slachtoffer van zijn eigen hoogdravende ideaal van de
huwelijkse staat. Daardoor kon hij ook moeilijk toegeven dat zijn huwelijk met
Catharina Rebecca mislukt was en bleef hij liever vertoeven in zijn ideële opvatting
van het door God gesmeed verbond. Helaas moet ik constateren dat ook andere
biografen en onderzoekers van Bilderdijk zich schuldig maken aan het onjuist gebruik
van het woord schizofreen.
In deel I kondigde Leliefeld aan dat hij een op nieuwe bronnen en inzichten
gebaseerde andere visie op Bilderdijk zal geven. Ik heb die niet teruggevonden.
Het werk van Leliefeld kenmerkt zich niet door het aanboren van allerlei nieuw
archiefmateriaal of een vernieuwende interpretatie van bekende bronnen. Hier (DH)
spreekt natuurlijk een historicus wier vak het is om archieven uit te kammen, en op
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basis van nieuw en oud materiaal een nieuwe visie op te bouwen, maar naar mijn
smaak mogen we ook van een letterkundige die zich wijdt aan een biografie van
een bekende persoon wel enig speurwerk verwachten of op zijn minst een nieuw
inzicht. Het boek van Leliefeld kenmerkt zich vooral door kritiek op andere biografen
en onderzoekers. Dat mag, maar dan zou ik het geheel in een andere context willen
zien: een overdenking van de tot nu toe gepubliceerde boeken over Bilderdijk.
Voor doorgewinterde Bilderdijkianen zal veel in dit boek een feest van herkenning
zijn en daarom een aangenaam boek, waarbij ik mij wel afvraag of de uitweidingen
en het springen door de literatuur van de oude klassieken tot heel moderne literatuur
wel door iedereen gewaardeerd zal worden. Voor hen die niet of minder bekend
zijn met Willem Bilderdijk blinkt dit boek niet uit in zijn didactische aanpak. Net zoals
in deel I heeft Leliefeld ook in dit deel zijn tekst weer in drie hoofdstukken zonder
paragrafen weten te componeren. Ook nu gunt hij de lezer geen rustpunten. Korte
opstapjes naar iets nieuws of een kleine herhaling van het voorafgaande komen in
het boek niet voor. Kortom van de lezer wordt een lange adem verlangd. Gelukkig
kan hij wel terugvallen op een uitvoerige index.
En heb ik nu nog wat geleerd? Natuurlijk. In elk boek vind je opmerkingen waardoor
je op z'n minst gaat nadenken en nog eens je eigen ideeën en standpunten in
heroverweging neemt. Dat kan niet genoeg gedaan worden als je zelf een biografie
schrijft. Alleen daarvoor was het voor mij goed dit boek te lezen.
Dini Helmers

Willem Bilderdijk, Het dichterlijk tafereel der stad Leyden in den avond
en nacht van den 12n van Louwmaand 1807, door Mr. R.H. Arntzenius,
aan een' oud' Liefhebber der Dichtkunst voorgelezen. Uitgegeven,
ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum. eon Pers Amstelveen,
2012. 205 p., ill. isbn 978 90 77246 50 4. €10,00.
Rampen vormen een zegen voor uitgevers en boekhandelaren. Publicisten storten
zich op het nieuws en al snel regent het beschouwingen en verhandelingen over
de oorzaak en gevolgen van de catastrofe. Vroeger leidde dat nogal eens tot
discussies over de vraag of een ramp als een straf van God moest worden gezien.
Denk aan de aardbeving van Lissabon in 1755, of dichter bij huis, de Groningse
watersnood in 1686, het afbranden van de Amsterdamse Schouwburg in 1774 of
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de Leidse buskruitkramp in 1807. De degens werden gekruist en dat leidde tot een
nieuwe stroom geschriften, al dan niet in dichtvorm. Uitgevers en auteurs profiteerden
daarvan, maar zij opereerden niet alleen uit eigen belang. Vaak waren dit soort
gelegenheidspublicaties ook bedoeld om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
Zijn rampen ook altijd een zegen voor de dichtkunst? Volgens Willem Bilderdijk
niet. Hij zette zijn tanden in een gedicht over de Leidse buskruitramp van Robert
Hendrik Arntzenius (1777-1823), getiteld Dichterlijk Tafereel der stad Leijden, in
den avond en nacht van den 12den van Louwmaand 1807. Drie weken na de ramp
las Arntzenius zijn werk voor in twee Haagse genootschappen. Het werd met
‘toejuichenning’ ontvangen en daarom besloot een van beide genootschappen,
Diligentia, het ten behoeve van ‘de schatkist der milddadigheid uit te geven’.
Bilderdijk, wiens huis door de ramp was getroffen en die tijdelijk in Den Haag ging
wonen, maakte vervolgens een vernietigende persiflage op Arntzenius' tekst.
Misschien had hij de tekst horen voordragen op een van beide avonden of had hij
erover gelezen in een recensie in De vaderlandsche letteroefeningen, waarin een
gedicht van hemzelf en dat van Arntzenius' geprezen werden. Hoe het ook zij,
Bilderdijk fileerde de tekst regel voor regel en liet er niets van heel. Hij citeerde
steeds delen uit de tekst van Arntzenius' gedicht en vulde deze aan met vernietigend
commentaar op diens stijl, woordkeus en metrum. Een voorbeeld volstaat om de
teneur te illustreren. Een fragment uit Arntzenius' gedicht luidt: ‘Dat and'ren 't hart
der vad'ren schild' ren, / Omwroetende als 't gewormte in de aard, / Daar driften 't
zoekend oog verwild'ren, / Of't puin der school hun kroost bewaart’ (p. 104). Bilderdijk
herhaalt deze passage tot drie keer toe om de ridiculiteit ervan tot de lezer te laten
doordringen: ‘Schrap uit die regels, die de rijmen / Met blote klanken samenlijmen,
/ Van beeld, gevoel en zin beroofd. / Die zulke vaerzen ooit kan dulden / Moog zich
het achterste vergulden / En loopen met den broek op 't hoofd’ (p. 105).
Na Bilderdijks dood circuleerde de persiflage op Arntzenius onder liefhebbers. In
1869 verscheen deze voor het eerst in druk, gevolgd door twee herdrukken (in 1884
en 1902). Zowel het origineel van Arntzenius als de bewerking van Bilderdijk zijn
nu opnieuw uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum. De opmaak
is overzichtelijk: op de linkerbladzijde staat steeds de tekst van Arntzenius, rechts
die van Bilderdijk, waarin het origineel van Arntzenius gemakkelijk herkenbaar is
doordat diens passages cursief zijn gedrukt. De inleiding en annotaties zijn
verhelderend en ter zake kundig. Van Hattum is uitstekend thuis in de contemporaine
literatuur, blijkens de vele verwijzingen naar andere dichtbundels en uitgaven. Hem
ontgaat maar weinig, blijkens een annotatie waarin een uitdrukking in het gedicht
van Bilderdijk ('t kwam hier zoo in 't rijm te pas’, p. 72) wordt teruggevoerd op Don
Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712) van Pieter Langendijk en De moderne
Helicon (1792) van Arend Fokke Simonsz.
Kortom, de neerlandistiek is een zorgvuldig en goed gedocumenteerde uitgave
rijker, waaruit een grote liefde voor het filologische handwerk spreekt. Op één punt
vind ik de tekstkritische aanpak te ver doorgevoerd: de weergave van varianten in
de tweede druk van Arntzenius' gedicht zijn, wat mij betreft, te veel van het goede.
Het gaat de hedendaagse lezer - laten we eerlijk zijn - vooral om de persiflage van
Bilderdijk en niet om het origineel van Arntzenius. Wie wil nu nog weten dat
Arntzenius in de tweede druk ‘het jammren’ in plaats van ‘den jammer’ schreef? Dat
lijkt me overbodige informatie, zeker wanneer we bedenken dat Bilderdijk de eerste
druk voor zich heeft gehad. Daar komt nog eens bij dat de bezorger zelf maar matig
gecharmeerd lijkt te zijn van Arntzenius' origineel. In het ‘Ten geleide’ kondigt Van
Hattum althans aan dat ‘de wat zwakke bijdrage’ van Arntzenius in ‘dit boekje’
centraal zal staan (p. 5). Als opening voor zijn tekstuitgave is dat een weinig
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opbeurende binnenkomer. Misschien had Van Hattum beter kunnen beginnen met:
‘in dit boek staat de vlammende, onvergetelijke satire van Bilderdijk op de
middelmatige gelegenheidspoëzie van een van zijn tijdgenoten centraal’. Daar krijgt
de lezer in ieder geval meer trek van.
Tot slot wordt op de achterflap nog een intrigerende vraag gesteld: wist Bilderdijk
eigenlijk zelf Arntzenius te overtreffen als het ging om het schrijven van
rampenpoëzie? De lezer kan dat beoordelen aan de hand van de drie andere
gedichten die Bilderdijk aan de ramp van Leiden wijdde en die in de bijlage zijn
opgenomen. Van Hattum noemt het tweede gedicht uit deze bijlage, ‘Leyden in
verwoesting’ (1808), een ‘onverteerbaar brok’ (p. 47) en dat geeft te denken. Ik geef
de bezorger overigens gelijk, want het aantal verheven exclamaties is in dit gedicht
volledig uit de hand gelopen. Dan maar liever de persiflage van Bilderdijk op dit
soort rampenpoëzie, want die sprankelt van het vernuft en venijn. Dat gedicht is
alleszins de moeite waard: Bilderdijk zet niet alleen zijn collega-dichter te kijk, maar
hekelt tegelijkertijd de gangbare dichterspraktijk. Op die manier krijgt de tekst ook
de contouren van een literairkritische beschouwing.
Lotte Jensen

Het onbedwingbare hart. Een keuze uit het werk van de Leidse dichter
Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812). Met zes plaatsen van
herinnering. Bezorgd, ingeleid en toegelicht door Rick Honings.
Uitgeverij Astraea Zoeterwoude, 2012. Duivelshoekreeks 19. 213 p., ill.
isbn 978 90 75179 316. €21,50.
De naam Johannes le Francq van Berkhey zal niet veel neerlandici iets
zeggen. Een uitzondering vormen degenen die zich met het wel en wee
van Willem Bilderdijk bezighouden. Zij weten dat Willem Bilderdijk le
Francq van Berkhey als advocaat ter zijde heeft gestaan en dat le Francq
van Berkhey, ondanks die juridische bijstand, nagenoeg werd geruïneerd.
Aldus het begin van Paul Griffioen's onder begeleiding van Peter van Zonneveld
geschreven scriptie Dr. Johannes le Francq van Berkhey en Mr. Willem Bilderdijk
(1987). Die studie gaat in op hun lotsverbondenheid (orangisme, huwelijksperikelen,
‘moeilijk’ karakter), op hun vriendschap, ondanks het grote leeftijdsverschil van 27
jaar, en op de twee perioden van contact: 1785-1787 en 1806-1811.
Onder diezelfde aegis van toen werd op 14 september j.l. in de Leidse
Universiteitsbibliotheek een keuze met inleiding en toelichtingen uit Berkheys
1.
dichtwerk gepresenteerd. Sedert Robert Arpots' dissertatie Vrank en Vry, in 1990
te Nijmegen verdedigd, zijn Berkhey en zijn altijd werkzame pen niet bepaald
onderbelicht te noemen. Toch is een bloemlezing meer dan welkom, helemaal als
die zo fraai is uitgegeven als nu door Astraea is geschied, met een overvloed aan
illustraties in goed uitgevoerde kleurendruk. Een regelrechte aanrader, die in dit
tijdschrift alle aandacht verdient. Ook al komt Bilderdijk er nauwelijks in voor.
Inleiding en verbindende teksten vormen samen een vlot en
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pakkend verhaal, met veel aandacht voor biografische details, vooral de wat sappige.
In de vaart van het schrijven worden gegevens soms op een wat merkwaardige
wijze aaneengeregen: ‘Omstreeks 1780 waren er nog maar drie [kinderen] in leven.
Toch begon Berkheys ster in deze tijd te rijzen.’ (24) Maar het leest allemaal lekker
weg met zinnen als ‘Donkere wolken pakten zich boven Berkhey samen’, al fronst
de wenkbrauw even wanneer blijkt dat een publicatie reeds in de achttiende eeuw
‘uit de schappen gehaald’ kon worden (139). De verleiding om naar onze eigen tijd
te knipogen is kennelijk moeilijk te weerstaan, blijkens een nogal uitgesponnen
vergelijking van Berkhey met Theo van Gogh (20). Daar moeten we bij een boekje
als dit maar schouderophalend aan voorbij gaan. Toch even mijn credo: het
documenteren van relaties tussen wie elkaar daadwerkelijk hebben gekend en
mogelijk beïnvloed: prima! Maar vage, toevallige en bekenisloze overeenkomsten
willen zien, is niets voor een serieuze onderzoeker, is alleen leuk voor een
broodschrijver, in een krant.
Genoemde teksten van de bezorger zelf kunnen voor ons, ‘18de- en
19de-eeuwers’, niet het bestaan van dit boekje rechtvaardigen, want die biografische
en politieke achtergronden kennen we nu wel. Voorop staan voor ons Berkheys
eigen teksten en de toelichtingen erop. Daar kopen we het voor.
Eerst iets over de selectie. De titel rept van een keuze uit ‘het werk’. Natuurlijk
kennen we Berkhey in de eerste plaats als dichter, anders was hij niet tot de
‘literatuurgeschiedenis’ doorgedrongen. Toch vind ik het jammer, dat deze
bloemlezing totaal voorbijgaat aan zijn Natuurlijke Historie van Holland. Daaruit had
menig welgeformuleerd en boeiend fragment geselecteerd kunnen worden. Misschien
ben ik de enige die zijn documentaties over het paard en het rundvee helemaal
heeft verslonden, en er veel taalkundig genot uit heeft gepeurd. Dan geef ik graag
door dat een paardenlijf een ‘koffer’ heet (64), dat ‘paardezoenen’ gegeven worden
door een ‘plompaart, die eene hupsche Deerne, als 't ware, met de tanden kuscht’
(48), dat, als men een merrie water in de oren giet en als ze het hoofd schudt, ze
niet drachtig is (55), dat het voorkomen van ‘Haak- of Wolfstanden’ bij een merrie
een speling der natuur is (‘Men vind zoo ook somtyds Vrouwen, welken natuurlyk
iets meer dan het Vrouwlyke hebben, die men Viragines of Mansfelders noemt, en
even zoo houd men dit in de Merrien voor iets van de Mannelyke Sexe’ (95-96)).
En wist u dat ‘het doorhangen van de Schede der Mannelyke Roede’ een ‘Lamme
Koker’ heet (188)? Kijk, dat is toch interessante informatie. En dan zwijgen we nog
van de ‘zwamleggers’ (189) of de ‘mokpoot’ (192), van de ‘Louterstal’ of de ‘Hortpis’
(212). Mooie passages! Dat Berkhey soms de antisemitische toon van zijn tijd
aanslaat, sprekend over ‘Jooden, en andere Bedriegers’ (225) ‘die tog overal winst
2.
in zoeken’ (312), nemen we maar voor lief. Tot zover over het paardenboek.
Ook uit het rundveeboek is veel op te steken: ‘willige rijsgorzingen’ (10),
‘Kroosheemraden’ (19), ‘in het zwad liggen’ (188) of ‘opkrotten’ (204; hetgeen niet
betekent dat een afgestudeerde zijn kamer moet verlaten), alsmede het schitterende
contract voor de verhuur van een boerderij, waarin voorwaarden over het klappergeld,
de verplichting molshopen te effenen en stekels te bloten, de koepel schoon te
houden en - natuurlijk - voor theewater te zorgen (62-68). Dat alles moet u nu zelf
maar opzoeken. Dat kan heel gemakkelijk; in 1975 zijn deze boeken in facsimile
verschenen bij Uitgeverij Ploegsma in Amsterdam.
Dan nu de poëzie. Daarvan is al twintig jaar na Berkheys dood niet veel meer
3.
over. Het eerst nog zo bejubelde gedicht Het Verheerlijkt Leyden (1774) wordt in
1821 door Witsen Geysbeek genoemd
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een wonderlijk zamenweefsel van allerlei ongelijksoortige zaken,
gezwollenheid, valsche denkbeelden, onpassende gelijkenissen, walglijke
uitdrukkingen, doormengd met oude rijmpjes en rederijkers tijddichten,
weverstermen, professorsnamen, en wat niet al! zonder genoegzame
orde of plan door elkander gehaspeld en in ongelijke stijl voorgedragen;
waar[in], bij voorbeeld, regels als deze[:] En hij, die 't Hoekhuis, aan de
Koornbrugsteeg, beschouwt/ Kan 't nog gedenken, want in dees tyd is 't
gebout.
In 1781 werd Berkheys Vaderlijk Afscheid tot driemaal herdrukt: een ‘uiterst slordig
en in der haast uit allerlei verwarde denkbeelden bijeengelapt rijmwerkje, waarin
zelfs overspel en ontucht aangeprezen worden’ blijkens regels als ‘Ligt vindt gy,
hier of daar, een overrype maagd,/ Die u, hetgeen gy niet durft wagen, zelve vraagt.’
‘Nog gedrochtelijker wanschepsel,’ zo gaat Witsen Geysbeek voort, was de
Zeetriumph der Bataafsche Vrijheid (1782). Dat Berkhey in 1774 door een dichter
als Jan de Kruyff werd aangemoedigd... nu ja!
Maar dat tweeëndertig jaren later, nadat Berkhey dien ellendigen
Zeetriumph en geheele stapels prulrijmen had uitgegeven, Bilderdijk -?
Ja, Bilderdijk! bij de uitgave der straksgemelde Lijkgedachtenis, met
overtuiging tegen hem zeggen kon: Berkhey! wij volgen u, wij hangen
aan uw klanken!/ Hef aan! ons zwakke riet verstomt voor uwe Luit,/ Uw
dichtvuur schittert niet, van de echte Hemelspranken,/ Maar vlamt, en
4.
bruischt, en knalt en barst ten boezem uit.
Dit doet niet veel van Berkheys poëzie verwachten. En toch... als Witsen Geysbeek
ook de Proeven van het vermogen der Nederduitsche dichtkunst, om de maatklanken
op allerleije onderwerpen te schikken en naar bijzondere geluiden te buigen ‘waarmede sommige liefhebbers der opzegkunst nog al ingenomen zijn’ - noemt:
‘slechts een beuzelachtig spel van onomatopoïen van woorden meestal zonder zin’,
doet hij Berkhey zwaar te kort. Dit is nu juist verreweg het aardigste uit zijn hele
oeuvre. Dat vond op 28 augustus 1798 schoonzuster Elter kennelijk ook al, want
zij vroeg aan Bilderdijk versjes te maken, zoals Berkheys regels ‘Bij de Blik- en
Koperslager/ Wordt veelligt de Kunst wel graager,/ Om daar [lees: “door”] 't oor eens
net te raên,/ Hoe zijn tikketoonen slaan./ Als hij zegt:/ Echt,/ Recht,/ Glad,/ Tik/ Ik/
5.
Dik/ Blik/ Plat.’
In het algemeen krijgen we een mooie, evenwichtige keuze uit Berkheys dichtwerk,
gegroepeerd rond zes plaatsen van herinnering uit zijn leven: een vergaderzaal,
6.
een kerk, een straat, een rampterrein e.d. Het zijn overwegend fragmenten.
Verwijzingen naar een bron waren wel handig geweest, maar elke verantwoording
ontbreekt.
Inzake de tekstconstitutie: hier en daar is er of in Berkheys tijd foutief gezet of
door Honings verkeerd overgetypt: de transcriptie op p. 135 komt niet 100% met
het prentonderschrift overeen, ‘snippelrinkels’ (40) heeft in de toelichting
‘snipperrinkels’, voorts ‘zomdernachten’ 42), ‘bedstond’ voor ‘bedspond’ (111),
‘bloedstandaaren’ (122) en Enlenschaar’ (123). Lees ik p. 143 r. 4 v.o.: ‘Had hij de
toonen flux fix gevat’, dan ben ik geneigd even de bron te willen zien, want het
metrum klopt niet.
Dan de annotatie. Die komt soms wat laat (‘Themis’ op 134 ook op 117) en ‘knok’
op 177 ook op 119) en lijkt, als in elke
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editie, hier en daar overbodig: ‘Veinsaart: veinzer, iemand die zich anders voordoet
dan hij werkelijk is’ (98), ‘Snoodtaarts: boosaardige personen’ (110), ‘roerdomp:
vogel, reigerachtige’ (143) of ‘lijkmisbaar’: geween bij een lijk’ (176). Ja, dat is
allemaal wel bekend, denk ik. Maar zeg dan in elk geval ook wat over die ‘schuifhoek’
(40), die ‘Heiligjes’ (41), dat ‘kleppen van de la’ (43), de ‘Stads Munt-spreuk’ (80):
waar stond dat gebouw? Wat betekent de slotregel van dit fragment: ‘De Meisjes
[...] ziet men te samen hokken,/ Om wat bedenklijk was [= uit te denken viel?] van
Jufferlijken tooi,/ En wat bevallig was te voegen bij het mooi/ Van zoete
aanloklijkheên, in blonden en Bruinetten;/ Op den karkas op [lees: “of”?] huijve of
haar minerf te zetten.’ (93). Een tekstbezorger kan niet doen of in deze regel geen
enkel probleem ligt. Verder blijven onverklaard het ‘traiterend vermoogen’ van
bloedgeld en het hangen van ‘woekrend goud aan Schaal en Rechttoe’ (117),
‘Postschrift’ (120): iets met die tijdschriften Post naar... of Post van...? En wie is die
Rudolph (123)? Op 143 staat wel ‘doffer: mannelijke duif’, maar wat zijn aldaar
‘spriet’ of ‘heij’? Bij het ‘Festijn- en Stempelregt’ (167) denk ik: vertel! De lezer komt
zelf maar achter de betekenis van ‘Naphae’ (198), maar de ‘poddeveer’ (144) heb
ik voor hem opgezocht. In de handig-brede marges kan worden bijgeschreven:
eerste dons van een jonge vogel.
Twee tekstplaatsen hadden uit Berkheys eigen werk verduidelijkt kunnen worden.
De ‘Codenaar’ (39) is volgens WNT VII 4854 een kneutje, onder verwijzing naar de
Natuurlyke Historie voor Kinderen 2 (1781) 331. Ook is er ergens sprake van het
wegslepen van dood vee ‘van de reepen/ Der stallen’ (53). Wat zijn dat? Ik citeer
uit Het rundvee: ‘voorts zorgen doorgaans alle zindelijke en ervaren Boeren, dat
aan de einden van de staarten der Koeijen, en wel aan den pluim, touwtjes gehecht
zijn, welke aan eene lijn, die men stal- of staartreep noemt, worden vastgemaakt,
opdat de beesten dezelve niet met drek uit de groep beklonteren zouden [...]’ (29-30).
Maar misschien is dit echt algemeen bekend. Zoals het inderdaad een belediging
van de lezer zou zijn, indien op p. 150 het vers ‘Vaarwel, mijn vrije Rhijn, verwacht
een' ander' Vorst!’ ware becommentarieerd met: ‘variant op de slotregel van Vondels
Gysbreght van Aemstel’.
Op veel plaatsen blijft de toelichting wel erg aan de oppervlakte. Waarom staat
bij ‘Sappho’ (36) dat ‘driewerf’, die ‘drieklank’, die ‘echo’? Hangt dat misschien met
haar dichttrant samen? - De aansporing van een voerman tot zijn paarden: ‘hot hi
haar’ (46) is misschien inderdaad een ‘verbastering van [de verbastering, zo vul ik
aan] godmiljaar’. Ik weet 't niet, want bewijsplaatsen ontbreken overal. Maar verwijs
toch in elk geval naar het paard rechts en links: het hot- en haarpaard! - De ‘maalzak’
(52) wordt toegelicht als ‘zak’. Hoezo dan dat maal? Dat betekent ook ‘zak’, maar
de regel moest vol. - Is het genoeg om ‘Agrippijn’ (112), waar kennelijk een verband
bestaat met een zwaan en met de Rijn, toe te lichten met ‘Marcus Vipsanius Agrippa
(63-12 v. Chr.), een belangrijke Romeinse generaal en de rechterhand van Caesar
Augustus.’ en verder niets te zeggen over Vondel en zijn geboorteplaats Keulen
(Colonia Agrippina) en dat hij daarom de Agrippijnse zwaan wordt genoemd? - Een
‘stokebrand’ mag in principe een ‘brandstichter’ zijn (117), maar in deze politiek
woelige tijd is eerder te denken aan een aanstoker van onrust, zoals in de titel van
Pieter van Wissing's bekende studie Stokebrand Janus 1787 (2003). - Heeft een
filoloog, om hier nu maar niet nog meer te noemen, genoeg gedaan als hij toelicht:
‘Prognes vreugdetoon: de vreugdetoon van zwaluwen (Progne is een geslacht van
zangvogels uit de zwaluwfamilie)’ (148), zonder even naar boek VI van Ovidius'
Metamorfosen te verwijzen?
Dan is er een categorietje toelichtingen-die-de-plank- misslaan. Met het oog op
een tweede druk, die het boekje stellig verdient: het eerste woord in ‘Taazentollen,
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klein en groot’ (40) is kennelijk een zelfstandig naamwoord. Dat kun je niet met een
werkwoord toelichten: ‘spelen met een tol’. Tollen met een taats, d.i. met een scherpe
punt eronder, heten priktollen. - Een ‘dolle wijnpapin’ (65) is geen ‘zuipfestijn’ maar
een bacchante, en ‘rond’ spreken (66) is niet ‘zuiver’, maar oprecht, ronduit spreken.
- Het was niet de hertog van Alva, die in 1573, op 31 oktober, het beleg rond Leiden
‘opsloeg’ (76), zelfs niet, correcter, dat beleg sloeg, want hem was op de 19de van
die maand reeds ontslag verleend. - Een ‘broodbun’ is geen ‘broodkist’ maar een
broodmand, een ‘Wet Wyf en Keyërs’ is een weduwe met kinderen, niet met
7.
‘stratenmakers’ (85), en ‘huisgerijf’, waarin je vooral een ‘wakker wijf’ moet kiezen
(194), is geen ‘huisraad’ maar huishouden.
Enige illustraties hadden wat meer toelichting kunnen velen. Op p. 75 wordt slechts
op de pot ingegaan, niet op de halve maantjes onderaan. - Na een relletje op 2
oktober 1784 op het Rapenburg (102-103) volgt blijkens een prent (104) de dag
erna in de Marekerk nog een opstootje, maar we krijgen er niets over te lezen. - Op
p. 109 staat een portret van Berkhey met een slang onder zijn voet. Leg uit!
Misschien doe ik met deze, naar Berkheys lijfspreuk, franken-vrije opmerkingen
het boekje onrecht, want mogelijk wil het in 't geheel niet met serieuze
editie-maatstaven worden beoordeeld. Welnu dan, als een luchtig overzicht van
Berkheys leven en dichtwerk is het boekje zeer geslaagd, maar vooral als
smaakmaker. We kunnen ermee toe tot 2029, wanneer het t.g.v. Berkheys 300ste
geboortedag tijd is voor een uitgave van enkele dichtwerken in hun geheel. Zo'n
wetenschappelijke editie, waarmee Astraea een naam heeft op te houden.
Marinus van Hattum
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Bilderdijk kort
Delen 1 en 2 van Gerard Leliefeld's Over het leven van een zonderling genie: Mr.
Willem Bilderdijk zijn in een recensie door H. Chr. van Bemmel voor NBD Biblion
(28.10.2011 en 13.06.2012) genoemd: ‘eindelijk een boek dat recht doet aan de
grote dichter Willem Bilderdijk’ en ‘Een boek dat je met plezier leest’. - Dini Helmers
recenseerde deel 1 in Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 35
(2012) 1, 74-77. Haar stukje meldt en passant dat zij werkt aan een biografie van
Catharina Rebecca Woesthoven, hier genoemd ‘de eerste vrouw van Bilderdijk’
(76). Het wachten is nog op een dito van ‘zijn tweede vrouw’ (75).
Jeronimo de Vries schrijft 17 februari 1808 aan Bilderdijk: ‘één ding verwondert my,
dat gy uwe zo zeldzame en schitterende talenten no[o]it aan het heldendicht beproefd
hebt, b:v: eene Jacoba van Beieren, of andere vaderlandsche onderwerpen waren
uwer penne waardig’. (UBA XXIII. D.8 (5-8))
Een naïeve opmerking, want we kennen Bilderdijks mening over de ‘beestachtig
vuile’ Jacoba (‘ophelderende aanteekening’ in P.C. Hoofts Gedichten 3, 80). Nader
over Bilderdijks visie op haar in een artikel van Rick Honings: ‘Van doortrapte feeks
tot verliefde gravin. Jacoba van Beieren in de negentiende-eeuwse literatuur’, in het
door hemzelf en Olga van Marion geredigeerde Jaarboek van de Kastelenstichting
Holland en Zeeland 2011, gewijd aan de Vrouw van het vaderland. Jacoba van
Beieren in literatuur en kunst (83-104). In datzelfde jaarboek nog van Lotte Jensen
‘“Bemind, geëerbiedigd en bespot” Waarom Jacoba van Beieren geen nationale
heldin kon worden’ (65-82).
H.W. Tydeman had in 1833 in een aantekening bij Bilderdijks Geschiedenis des
Vaderlands (4, 372) al gemeend: ‘er is van haar eigenlijken aart en gemoed zoo
weinig stelligs en zekers geboekt, dat zij tot nog toe even geschikt blijft, om, als hier
het voorwerp en slagtoffer van Bild.'s afkeer en verguizing, elders de lieve en
belangwekkende heldin te zijn eener Vaderlandsche Legende of pittoresque (om
dan niet te zeggen, romanesque) behandeling’.
In Nieuw Letterkundig Magazijn XXX-1 (mei 2012) 11-17 en 42-46 verschenen resp.
van Rita Schlusemann, ‘“Uit hoofde van Uwe kunde en verdiensten.” Eervolle
benoemingen voor Jacob en Wilhelm Grimm (1785-1863, 1786-1859)’ over de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en over Bilderdijks waarnemend
secretariaat der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, en van
Rick Honings, ‘Levenslijden versus levensgenot. Bilderdijk en Goethe: verwant en
verschillend’.
In 2011 verscheen bij Primavera Pers de handelseditie van Rick Honings' dissertatie
Geleerdheids zetel, Hollands roem! Het literaire leven in Leiden 1760-1860. Bilderdijk,
het mag niet verwonderen, is passim aanwezig. Thans werkt Honings aan een
vergelijkende studie over Bilderdijk en Goethe.
In zijn brief aan Siegenbeek van 28 oktober 1807 refereert Bilderdijk aan een ‘hol
van Lodbrog’. Zie ons tijdschriftnummer 28 (2011) 17. Aan noot 5 bij die tekst kan
worden toegevoegd, dat Bilderdijk deze Lodbrog kende uit Lambert ten Kate's
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederlandsche sprake
(Amsterdam 1723), waarin op p. 78-108 van het eerste deel is opgenomen een
‘Oud-Noords Gedigt van Regner Lodbrog/Ruigbroek, Koning der Denen’, die dit
‘Uitvaert-gezang’ in 857 in zijn gevangenis zou hebben gemaakt. Aan deze tekst
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ontleende Bilderdijk reeds in 1787 een motto voor zijn Tyrtéus krijgszangen: ‘Sa bar
sik-lungur vida/ Snart fram i styr hiarta’: ‘Zo bragt die Zegen-haelder [of: Vorst] wijd
heen/ Een wakker [of: snarig] hart in den stryd’ (Aenleidinge 1, 83-84; DW 4, 361).
Ten Kate's boek staat in de veilingcatalogus- 1797: 63/992.
Op de editie van Het dichterlijk tafereel der stad Leyden zijn enkele aanvullingen te
geven. Op p. 38 had vermeld kunnen worden dat Bilderdijk juist op de avond van
de ramp met S.F.J. Rau de herdenking van de in 1805 overleden hoogleraar Pestel
zou bespreken. Bilderdijk hierover in zijn Pestel. Gedachtenisrede (1809) 4: ‘ik toefde
den Redenaar tot mijnent, de avond viel, maar helaas! de stad viel vooraf, de
puinhoop van 's mans woning begroef zijnen arbeid, ons beider ziel was geschokt,
beider lichaam bezweek. 's Levens kracht ondersteunde hem, daar mijne zwakheid
ter neêr zeeg!’ Voorts moeten op p. 53 laatste regel bij de naam Abraham Seyne
Kok de jaartallen worden verbeterd tot 1831-1915, en kan worden aangevuld dat
Kok een bewonderaar en correspondent van Multatuli was: Chantal Keijsper (red.),
K. ter Laan's Multatuli encyclopedie (Den Haag 1995) 253. Ten slotte de annotatie
op p. 72 over de Zwitserse ramp van 1806: die betrof een ‘Bergsturz’. Er is dus geen
sprake geweest van ijs van de Rigi: Schweizer Lexikon 3 (Luzern 1992) 148.
In een bespreking van Bilderdijks gedicht ‘'t Leven’ (1795) in Piet Gerbrandy &
Marinus van Hattum (red.), Wie leert 't krekeltjen zijn lied? De poëtische
oorspronkelijkheid van Willem Bilderdijk. Negen beschouwingen over gedichten van
Bilderdijk (Groningen 2000) 39 en 43-46, is deze tekst, en niet ten onrechte,
gekoppeld aan Bilderdijks wachten op een overvaart vanuit Cuxhaven, augustus
1795. Het gedicht doet ook sterk denken aan Enchiridion caput 7 naar lessen van
de Griekse stoïcijnse filosoof Epictetus (eerste eeuw). Men vergelijke Bilderdijks
gedicht met Epictetus' tekst in de vertaling van D.F. Scheurleer: Enchiridion.
6

Zedekundig Handboekje van Epictetus ('s-Gravenhage 1951 ) 86, en lette ook op
wat Bilderdijk niet heeft overgenomen: ‘Wanneer op een zeereis het schip ankert
en gij aan wal gaat om water in te nemen, kunt gij onderweg bovendien eens een
mosseltje of een inktvischje oprapen, maar uw aandacht dient op het schip gevestigd
te blijven. Gij moet het onafgebroken in het oog houden en opletten of wellicht de
stuurman roept. En roept hij, dan moet gij al het andere laten liggen, opdat men u
niet binde en in het schip laadt, zooals men met schapen doet. Zoo is het ook in het
leven. Zijn u vrouw en kinderen geschonken, gelijk het mosseltje of het inktvischje,
zoo is daar geen bezwaar tegen. Roept evenwel de stuurman, snel dan naar het
schip, laat alles liggen en zie niet om. En zijt gij oud, verwijder u dan niet meer te
ver van het schip, opdat gij niet achterblijft, wanneer gij wordt geroepen.’
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In maart 2012 schonk Mevrouw Ilse van Drenthem Soesman-Schlüter te
's-Gravenhage aan het Museum een ingelijste afbeelding van de oorkonde t.g.v.
het aanbrengen in 1938 van de gedenkplaat in Bilderdijks woonhuis aan de Oude
Singel te Leiden (Marinus van Hattum, Monique van Rooijen, Joris van Eijnatten &
George Harinck (red.), Een eeuw rare kostgangers. Vereniging ‘Het
Bilderdijk-Museum’ 1908-2008 (Amstelveen 2008) 132). Links onder op die oorkonde
staat de naam van wijlen haar echtgenoot, E.D.C. van Drenthem Soesman. De
afbeelding is afkomstig uit Het Klokketouw. Maandblad voor leden van Afd. Den
Haag der Evangelische Mij. en belangstellenden, van welk tijdschrift hij in 1942-1943
penningmeester en advertentieredacteur van de afdeling Den Haag en Omstreken
was. Volgens een plakkertje aan de achterzijde is de afbeelding ingelijst door ‘Toko
Chan Boekbinder Lijstenmakerij Encadreerinrichting Goedkoope schilderijen/
Boeboetan No. 39. Soerabaia.’
Op 3 februari 2012 werd in Amsterdam op de hoek van de Borgerstraat en de
Nicolaas Beetsstraat een ‘Muur van de Dichters’, naar een idee van Danilo Joanovic
da Rudna, in werking gesteld. Na een druk op een knop - men houde wel de duiven
op de dakrand boven het kunstwerk in de gaten - zijn zes gedichten van Bilderdijk
te beluisteren, alsmede gedichten van onder anderen Tollens, Van Lennep,
Kneppelhout en De Schoolmeester.

Foto: Hans van Hattum-Tanis

Deze en nog andere dichters ontmoeten we ook in O en voorgoed voorbij. Langs
graven van Nederlandse schrijvers (Utrecht-Amsterdam-Antwerpen 2012) met
teksten van Onno Blom en foto's van Werry Crono. Over Bilderdijks rustplaats in
de Haarlemse St. Bavokerk (22-28): ‘De dichter die altijd een uitweg zocht uit het
bestaan, had het niet mooier kunnen bedenken: zijn graf is gelegen onder een groen,
knipperend bordje EXIT.’
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