Henricus (Hendrik) Franciscus Caroluszoon Tollens (1780-1856),koopman inverfstoffen,
maarvooral Nederlands lievelings- envolksdichter, denegentiende-eeuwse versievande'dichter desvaderlands', werd in 1815tot lid vandeMaatschappij derNederlandsche Letterkunde
gekozen.Inreactieop eenprijsvraag indeStaatscourantvan 19mei1815,hetjaarvanhetnieuwe
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, schreefhij het achtstrofige lied WienNeerlandsch bleed,
datis 1817officieelwerdbekroond.Tollens'liedis tot 1932hetofficielevolksliedvanNederland
gebleven.

WienNeerlandsch bloed{1817):
hetvolksliedvanTollens alsculturederfgoed
LOTTE JENSEN

Duitse componistjohann Wilhelm Wilms wonuiteindelijk beide premies. Op2 april 1817,bijnatwee

jaarlaterdus,vonddeofficielebekroningplaats.Er
circuleerdennu dus tweenieuwevolksliederen,

maarhetwasTollens diealsnel deconcurrentieslag
won.

Dathadvermoedelijk temaken metzijn naamsbekendheid. Al tijdens deFranse overheersing had
Tollens naamgemaakt alsdichter vanvaderlandslievende 'romancen', waarinhij helden enheldinnen
vanvroeger bezong, zoalsJanvanSchaffelaaren
KenauHasselaar. Ookzweepte hij collega-dichters
ophun stem inhetverzet tegendeFransentelaten
horen. Het tekende zijn populariteit datonmiddellijk nadebevrijding eenherdruk vanheteerste deel
vanzijnGedkhtenverscheen. Erkenning viel hem
ookten deel indevorm vantweebenoemingen:
in 1815werdhij tot Ridder indeordevandeNederlandscheLeeuwbenoemdenalslid vandeMaat-

Opzaterdagavondz6September2015schaldehet

telatenopvoeren,eenduidelijkeaanklachttegen

volkslied van Hendrik Tollens, WienNeerlandsch

racisme. NaTollens volgde hetWilhelmus in een
hypermoderne rock-'n-roll variant door deVolendamsegitaristjan Kwakman. Decameraman
zwenkte snel wegvandegepijnigde blikvan
prinses Beatrix, diedeovergang wellicht watal
te abrupt vond.
Derecente uitvoering geeft aandatdeherinne-

bloed,overdeAmsterdamse Amstel. Tergelegenheid
vandeafsluitingvandevieringvan'zooj aar
Koninkrijk'waseenfeestelijkconcertgeorganiseerd,
waarin aanwezigheidvandekoninklijke familie

meerdandertigartiestenoptraden.Ruimeen
miljoenkijkersvolgdenhetspektakelviadetelevisie.
HetZwanenkoor,bestaandeuitongeveertwintigzangeressen,brachtheteerstecoupletvanhet
negentiende-eeuwsevolksliedopplechtigewijze
ten gehore:
Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit

Vanvreemde smetten vrij
Wienshartvoor land enkoning gloeit,
Verheff denzangalswij :
Hij stell'metons,vereendvanzin
Met onbeldemde borst,

Het godgevallig feestlied in
Voorvaderlandenvorst.1

DekeuzevoorTollens wasopmerkelijk tenoemen.
Hetlieddeedalbijnaeeneeuwgeendienstmeerals
volkslied endetweede regel wasindeloop dertijd
opveel bezwaren gestuit, vanwege deracistische
bijklank. Eventuele kritiek haddeorganisatie
gepareerddooreerstZwartWitvanFrankBoeijen
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ringaanhetvolksliedvanTollensnogaltijdnietis
uitgedoofd.Hetkwamtotstandinreactieopeen

schappij derNederlandsche Letterkunde verkozen.
PortretvanHendrikTollensdoorD.J.Sluyter.

God, vaderland envolk
Het volkslied van Tollens telde acht strofen van elk

betuigd.Hetprominentstethemawasdeliefdeen

geenuitgesproken standpunten op religieus terreinverkondigde, werdhij ernazijn doodnogwel
op afgerekend. 4 Hetbegrip 'vaderlandsliefde was
alevenvera.nderlijk. Ginghetom eenvaderland dat

eerbiedvoor God.Hetlied eindigde met eenbede:

zoweldenoordelijkealsdezuidelijkeNederlanden

achtregels, waaringodvruchtigheid, vaderlandsliefde,eendrachtensteunaandevorst werden

prijsvraag in deStaatscowantvan19mei 1815,uitgeschreven doordeadmiraalJanHendrik van

Dring'luid,vanuitonsfeestgedruisch,
Die bee uw hemel in:

omvatte? HetVerenigd Koninkrijk derNederlanden
wasnogmaarvanzeerrecente datum enin de
gelegenheidsgeschriften uit dezetijd druppelde

Kinsbergen.BijhetjongeVerenigdKoninkrijkder
Nederlanden,waarvanWillemI zichop16maart

Bewaardenvorst, bewaarzijnhuis,
Enons,zijnhuisgezin.
Doenogonslaatst,onsj ongstgezang

hetgemeenschapsbeseftussenNoordenZuidaanvankelijkmaarmondjesmaatdoor.5 Ditvolkslied
moestnadrukkelijkdeinwonersvanbeidegebieds-

Dieneigenwenschgestand:
Bewaar,o God! denkoninglang

delen aanspreken, maarwasdateigenlijk wel
mogelijk? TenderdewasookhetNederlandse volk

En't lieve vaderland.3

geenvanzelfsprekendeeenheid,wantdat waslange

i8i5 tot koninghaduitgeroepen, paste eennieuw
volkslied. Deelname was wel aan enkele voorwaar-

denverbonden.Inzendersmochtengeenherinneringenaandeoudepardjschappenoproepen,maar
dienden'eerbiedvooreenengeliefdenKoning,de
liefdevoorHoogstdeszelfsaloudgeslachtenhet
vertrouwen op eenliberaal Staatsbewind aanalle
onzeLandgenoten in teboezemen enduurzaam

tebevesdgen'.2 Uitvijftieninzendingenwerdniet
alleen debijdrage vanTollens gekozen, maar ook
de tekst van de advocaatjean Brand van Cabauw,

Wijlevenvrij,wijlevenblij.Vervolgenswerdereen
prijsvraag gehouden om voor elkvanbeideteksten

eengepastemelodic tevinden.Devanoorsprong

tijd verdeeld geweest tussen orangisten enpatriotZobezienwasheteengroot verzoenend gedicht,

ten.HoeweltijdensdeFranseoverheersinghet

waarinGod,hetvaderlandenhetNederlandsevolk

besefgroeide datdeoudepartijschappen vergeten
dienden tewarden, smeulde deonenigheid lange

in eenharmonieus verband samengebracht werden.
Al dezebegrippen haddenechter eenbeladen

geschiedenis,waarTollenszelfdeelvanuitmaakte.
Teneerstewaserhetgodsbegrip:ginghethierom
deGodvandekatholieken ofvandeprotestanten?
Tollens wasop datmoment katholiek, maarstapte
in 1827overnaarderemonstrantse kerk. Hoewel hij

tijdna.NotabeneTollenswachtteopvallendlang
voordathij publiekelijk zijnsteunaandenieuwe
koning betuigde. Hoewel prins Willem Frederik al

op2 december1813detitelvansoevereinvorsthad
aanvaard,bekendeTollens paskleurinhetvoorjaar
van1815toenNapoleon opnieuw eendreiging voor
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zoekvandecommissie allerlei aanpassingen doen.
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vrij indelater zovaakbekritiseerde regel 'Van
vreemde smetten vrij'. Tijdens hetVerenigd
Koninkrijk(1815-1830)moesterookeenFranse
vertaling geproduceerd warden, opdat ookde
Franstaligen wistenwatzij zongen.Dieversiewas

echternietopdemelodievanWilmstezingen.7
Tijdens deBelgische Opstahd (1830) fungeerde het
juist weer alskrijgslied tegen deopstandige Belgen.
In1891volgde eentweede ingrijpende 'operatie',
toen hetvolkslied opdesnijtafel werd gelegd door
JanWillemvanDalfsen.Hij moesthetliedinkorten
enmoderniseren,medeomdatEmmaintussenals

regentes-koningin wasaangetreden. Hij amputeer-

deviercoupletten enherschreefdeovergebleven
verzengrondig.Overalwaar'vorst'stand,kwam

vorstin'testaanen'Vanvreemdesmettenvrij'
werdnu'Wien 't hartklopt, fierenvrij'. Nadat

Wilhelminain1898detroonhadbestegen,kreeg
hetWilhelmus geleidelijk aandeoverhand bij publiekemanifestaties. In1932besloot deministerraad
dathetWilhelmusvoortaanalshetofficielevolkslied
zougelden.
DaarmeevielhetdoekdefinitiefvoorTollens,

KoningWillem I,inkoningsmantel. Geschilderd in 1819,mogelijk doorJanWillem Pieneman.

althansinformelezin.Hetliedbleefnogwelherdruktwardeninliedbundelseneensindezoveel

Partituur van het volkslied WienNeerlands bloedvan Hendrik Tollens.

Europavormde.Intweepamfletten riepTollensop
deNederlandse vorst inzijnstrijd testeunen: Te
wapen! [... ] UwVorst,uwtweedenEerstenWillem /
Die'tHollandsbloeddoordeadrenvliet'. 6 Delaatste zin weerldinkt ook in het volkslied dat kort
daarna tot stand kwam.

Beladenheidenstrijd

tijdwaserweerwatophef.Stommeverbazingwas
erbijvoorbeeld bij dewereldkampioenschappen op
debaanin1973,toendeorganisatieperongeluk
hetvolkslied vanTollens inplaats vanhetWilhelmus
liet spelen. 8 In1991weigerden schooldirecties in
Culemborg om opkoninginnedag WienNeerlandsch

bloeddoorhunleerlingen telatenzingen, vanwege
deracistischebijklankvandetweedeversregel.9
Zevervingen hetdooreenmilieulied. Deacteur en

dichterRamseyNasrzorgdein2010voorophef
dooreenpastichevanhetvolksliedtepubliceren,
diealseenfelle aanklacht tegen nationalistische

Misschienzijn'beladenheid'en'strijd'danookwel
determendiedeop-enondergangvanTollens'.
volksliedhetbestekunnenverklaren.Zijncreatieis
nooitgaanfunctionerenalseenlieddatbovenalle
partijen stond en alle Nederlanders samenbond.

Integendeel:erwasgeenmomentdaternieteen

zekerematevancontroverse ofophefmee gemoeid
was.Aldirectnadeindiening moestTollens opver28

sentimenten bedoeld was.

Deste opmerkelijker isdanook datin 2015het

volksliedvanTollenszoonbekommerd bijeen
koninklijke viering werdgezongen. Twitterend
Nederiandmaaktezichernietdrukam,maarrichttezijn woede unaniem opde'verkrachting' vanhet
Wilhelmus doorJanKwakman. Het kan verkeren.
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