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'Bentu bekendin deRepubliekderLetteren?'
Napoleon en Bilderdijk
Briefvan Bilderdijk aanH.W. Tydeman, 31oktoben8ii

Opii oktober i8n stand Willem Bilderdijk in het Paieisop deDam oogin oog
metNapoleon. ' EnkeleledenvanhetKoninklijk Insrituut mochten opaudientie
bij de

keizer komen, onder wie

Bilderdijk. Tijdens zijn

ronde stopt e

Napoleon

even bij de Nederlandse dichter. Charles Fran^ois Lebrun, de hoogste vertegenwoordigervandeHollandse departementen, introduceerde Bilderdijk als'Poeer
enrechtsgeleerde', waarop Napoleon vroeg: 'Etes-vous connu dansla republique
desletires (Ben u bekend in de republiek derletteren)? Bilderdijk gafeen gevat
antwoordoprijm:'Aumainsj'aifaitecquej'aidupour1'ecre'(ikhebopzijnminst
gedaanwatik moestdoenomhette zijn). Dekeizerkeekhembevreemdaanen
hervatte zijnkennismakingsronde. Bilderdijk zagofsprak dekeizerverderniet.

DezeanekdotebehoorttotdebekendsteuitBUderdijksleven.Hij isovergeleverd
dankzijeenbriefdieBilderdijkop31oktober1811aanzijnvriendHendrikWillem
Tydeman schreef. 1 De meningen over Bilderdijks dichterlijke repliek lopen sterk
uiteen:wisthij zichwaardigtehandhavenofsloeghijhierjuisteenflater?Volgens
J.P GuepinhadBilderdijk spijtalsharenopzijnhoofd,wanthijhadzichbelachelijk
gemaakr door eenfauxrime', maarWillem vandenBergmeent datBilderdijk zich
nietdoordevraagvandekeizerukhetveldliet slaan. 5 Demeest recente biografen,
RickHonings en PetervanZonneveld, concluderen datNapoleon gedachtmoet
hebben dat hij niet serieus werd genomen: 'Vanwege dat rijm aan het eind moet
Napoleongedachthebbendathijvoordegekwerdgehoudenwerd,wanthijkeekde
dichtervreemdaan,alsofhij nicewistwathijvanditanrwoorddenkenmoest.Een
weerwoordhadhij niet.'4Napoleon dienietwistwathij temgmoestzeggen?Die

richdooreenonbekendeNededandsedichieruithetveldlietslaan?Hetlijktme
i. Ercirculerenverschillendedataindesecundaireliteratuur;ikvolghierVandenBerg1999,p.
'.. W.B.aanH.W.T.,Amsterdam jisten October 1811'.In:Bilderdijk 1866-1867, 1,pp.314-516.
i. Guepin 1003;VandenBerg1999,p. 150.
4. Honings & VanZonneveld 2.013,p. 316.
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zeeronwaarschijniijk,maarfeitisweldatBilderdijksweergavevandegebeurtenissen
veelruimtevoorspecukdeopenlaat.Aangezienhettotdeprimairetaakvanletterhmdigen behoon het spelvan interpretade enhennterpretade van teksten uithet
vededen mee tespelen, zalikhieronder ookeenduit inhetzakjedoen.

Mijn visiesluit het meeste aanbij VandenBerg, diedenadrukopBilderdijks
snedigheidlegt:dedichterlietzichnietdoordevraagvandekeizeroverrompelen,
maarantwoordde oprijm, alwashetdaneenvalsrijm. Honings enVanZonneveld

gaaneen stapverder en menen datNapoleon zichvoor degekgehouden voelde
engeenweerwoord had.Datlaatste strookt echternietmetandereobservades van
die dag. Een andere aanwezige, DavidJacobvan Lennep, memoreerde namelijk
dat Napoleon nogal kribbig op alles en iedereen reageerde: hij liep 'devoonreffelijkste mannen' voorbij en alshij wel stilhield, trachtte hij hen 'met schampere
taal'tedoen'sidderen'. 5 Ikzoudeinterpretade vanHoningsenVanZonnevelddan

ookenigszinswillenherschrijvenenervanwillenmaken:'Bilderdijkmoetgedacht
hebben dat hij Napoleon van briljanie repliek hadvoorzien, omdat dezegeen
weerwoord had.' Om dezebeweringvan enige onderbouwing te voorzien, zalik

eerstBilderdijks verslagleggingvan deontmoeting indecontextvandebriefalsgeheelplaatsen. Daarnavolgen enigeopmerkingen overBilderdijksverhoudingtot
Napoleon enten slotte komt Bilderdijks collega-dichterjan Fredrik Helmers aan
bad. DezeAmsrerdamse dichterkoos namelijkvoor eenradicaalanderehoudmg

danBilderdijk:hijontvluchtte destadomiedereconfrontademetdelafhartigheid

vanzijnlandgenoten tevermijden. " Bilderdijks optreden krijgt extrareliefwanneerweHelmers'opmerkelijkevluchterbijbetrekken.
'Hetisoveralwoelingenonrust'

De beschrijving van de ontmoedng met Napoleon bestaat slechts uit eenalinea,

terwijldegehefebriefaanTydemanvijfalinea'stelt.UkdetekstblijktdatBUderdijk in moeilijke omstandigheden verkeert. Zo heeft hij zijn huis net opgezegd
en

hoopl hij snel uk het akelige

gat

van

Amsterdam'

te

hinnen vertrekken. Ook

maakt hij zichernsdgzorgen omzip zwangere vrouw enzijnzoonJulius, dienet
vaneenzwareziektehersteldis,maarnogaltijdergzwakis.

Hetbelangrijksreinditverbandisechterdaterralvannegadeveobservatiesover
(let napoleonusche bewind in siaan. Zo opent Bilderdijk met de mededeling
tlacde HeerenCenseurs'welergveeltijd nodighebbenom nveeverzenuit her
tweededeeltjevanzijnWinterbloementebeoordelen.Bilderdijkdoelthierop de
beruchteslotverzenvan'Afscheid',waarinhij eennieuwegloriedjdvoorHolland
voorspelde:
Holland groeil weer!
Holland bloeit weer!
Hollands naam is weerhersteld!

Holland,uit zijnStofverrezen,
ZalopnieuwonsHollandwezen;
Stervend heb ik 't u gemeld!7

Hetprovocerendeslot mochtnietwardengepubliceerd;hetvolledigeverswerd
pas na de bevrijding van de Fransen gedrukt. 8 Vervolgens gaat Bilderdijk in op
zijnbenardefinancielesituade:erligt eenverzoekbij dekeizerompensioengeld,
maarhijheeftnoggeenreacdeontvangen.IniussenheeftBilderdijkweleenrekest
ingediendwaarinhij dekeizerverzoekt zijn lidmaatschap vanher KoninHijk Instituut te beeindigen: nu het Insdtuut niet langer onder eenkoningvalt, ziethij
geenredenmeercm zijnwerkzaamheden voort tezetten. 9 VerdervaartBilderdijk
ukoverhet decreet datNapoleon op 2.1 oktober 1811heeft uilgevaardigd en dat
deNederlandseuniversiteitenenhogescholenhardraakt:Leidenwordtweliswaar
gepromoveerdtot EcoleImperiale,maardeuniversiteitenvanUtrecht,Deventer,
Amsterdam enGroningen zijn tot fweederangs insdtuties gedegradeerd. Harderwijken Franekermoeten hun deurenzelfshelemaal sluiten. Dezemaatregel treft,
totBilderdijks ontsteltenis, ook zijnvriend Tydeman, die in Franeker alshoogleraar rechten werkzaam is.

AUesbij elkaaropgeteld- depersoonlijkeenpolidekemisere- zietBilderdijk
weiniglichtpuntjes: 'waar zal ik rust en srike vinden? Her is overal woeling en
onrust,waarheenikdeogensla.' DatdebeschrijvingvandeontmoedngmetNapoleonzitingeklemd tussenBilderdijks opmerkingen overzijnverzoektot ontslag
vanherKoninklijkInstituutenzijnkririekopherdecreetoverdeuniversiteiten,is
nietzonderbetekenis.Desombereteneurvande restvandebriefverklaart ookde

;. GeciteerdinVandenBerg1999,p.150.SoortgelijkebewoordingenhanteertMauritsCornelis

koele toon waarmee hij de ontmoeiing met dekeizer beschrijft: ervalt in zijn op-

vanHall,dieereveneensbijwasendeonimoetingop13oktobersitueert:VanHall1841,p.t-V-

6. "Helmers s'esteloigne delaville pour nepasvoir labassesse des Hollandais'. Ziehet dagboek

7- Bilderdijk 1896, ?.yj.

vanWillemdeClercq,ll, 1811-1811,p.12..GeraadpleegdviadedigitaleuitgavevanhetHuygens
InstituutvoorNederkndseGeschiedenis:http://resources.huygens.knaw.nl/dagboekdeclercq

8. Namelijk in Hollands verlossing (1813, pp. 65-94. De censuurkwestie komt ook ter sprake in
BilderdijksbriefaanTydemanvan51december1811,zieBilderdijk1866-1867,I,pp. 333-334.

(i; September1014).

9- Vgl. Honings en VanZonneveld 2,013,p. 515.
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tick weinigfeestelijks over de ontmoedng met Napoleon re melden. Veelze^

zijnookdewoordenwaarmeehij dedesberreffende alineaafsluit. Napoleonhee;
tot opluchdngvanvelenhetvoortbestaan vanherKoninklijk Instituutperdecree
gegarandeerd,maarBilderdijkkannietin devreugdevandeanderendelen: me
[is] hier zeermede in zijn schik, ik niet'.

Lezenwe de dichterlijke repliek van Bilderdijk nogmaals tegen deze achter.
grand,dankrijgtzijnreactieeenbittere,zelfscynischeondertoon.Dekeizertoon;
nauwelijks interesse in Bilderdijk en snauwt hem afmet een beledigende vraas.
Kennelijk heeft dekeizer geenweet van Bilderdijks jarenlange inspanningen ten
behoevevanhetKoninklijk Instituut, nochheefthij enigbenulvanBilderdijks re
putadealsdichter.Bilderdijksgevatteantwoord- ikhebopzijnminstgedaanwai
ik moest doen om het te zijn - krijgt in die context een ronduit cynische ladii

Dieindrukwordtnogsterker,wanneerwezijn OdeaanNapoleonuk 1806erbij
betrekken.

Bilderdijks OdeaanNapoleon

De ontmoedng met Napoleon moet des te vernederenderzijn geweest,omdat
BilderdijkonderhetbewindvanLodewijkNapoleonjuisteenbevoorrechteposidehadgenoren. Bilderdijkverrichtte allerleiwerkzaamheden voor dekoning,die
hemopzijnbeurtfinancieelondersteunde.ZogafBilderdijkdekoningtaallessen
enrichttehij diensbibliotheekin. OokwasBilderdijkdedrijvendekrachtachter
het Tweede Klassevan het Koninklijk Insdtuui, eenvan depresdgeprojecten van

LodewijkNapoleon.Een anderetaakdie Bilderdijkop diensverzoekvervulde,
washet schrijven van een ode aanNapoleon.
Diegedicht, gedateerd 5 november 18o 6,isreedsuitvoerig becommentarieerd en
geanalyseerd doorJ.P. Guepin. 10Hij laat onder meer zien dat Bilderdijks lofdicht
eenvoorspelling van dewederkomst van Christus behelsde, die het duizendjarige
rijk zou regeren, nadat de Satan in de afgrond gestort was. De eclatante overwinningenvanNapoleonkrijgenzomythischepropordes.Watechterfrappeert- en

Guepinsignaleerthetook- isdatditgedichteigenlijkmeereenodeopBilderdijk
zelfis dan op Napoleon. Het gedicht opent met detamelijk traditionele constateringdat een held alleen roem kanverkrijgen door middel vandedichtkunst:

io. Guepin 1003.
IOZ
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tieen,Dichtkunst, 't istelanggezwegen;
Wattoeftgij?grijp,6 grijpdeLuit!
t Heelalzij't erfdeelvandendegen,
.

Deroem isdeedelste oorlogsbuit.

LaaldeijdleFaamuitduizendmonden
Dedadenvaneen' Heldverkonden,

Zij schenktdewareglorie niet:
DeonsterflijkheidderaardscheGoden,
En t ambrozijn, hun aangeboden,
Isde adem van't beroovrend lied."

Nfadezerusrigeeerste strofe,komt Bilderdijk opstoom enwordtdeargumentade
-teeds specifieker: rijmelaars moeten zich verre houden van verheven onderwerpen,want diezijnvoorbehouden aanalleen werkelijk grote dichters.
Dochwachtu, onbedachte vingeren,
Der Goden dischlier aan te slaan!

[...]

Vanhier,6 gij,vermeedeslaven,
Dienabootst war gij niet gevoelt!
Diemeent, tenwolken op te draven,

Terwijlgeinslijkenmadderwoelt!
Watzoudtgij Heldendadenzingen,
Die t Heldenhart niet door kunt dringen?
Dieniet van eigenvlammen blaakt?
Neen, d'aardschen dampkring uitgeschoten,
Het aardrijk met denvoet te stooten,

Ziedaar,hetgeendenDichrermaakt!

[...]
Gij,StichtersvanontzagbreRijken,
Waarishij,dieu kangelijken?
Dienvoeglhet,dathiju bezing'.'2
Ofwel: het vergt ware dichters die zelfvan vuur blaken en hogere sferen hinnen
bereikenomdelofvan eenheldtezingen.AUeendeallergrootste dichterskunnen
viahimdichterlijkgevoelheraardseontsdjgenendegrotenderaardenbezingen.
Enlot die selecte groep behoort natuurlijk Bilderdijk zelf, diein feite Napoleons
ii. Geciteerdin Guepin1003,p. 11.
il. Guepin1003,p. 11.
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31 OKTOBERlSlI

LOTTEJENSEN

gelijke is: 'Waarishij, dieu kangelijken? / Dienvoegt het, dathij a bezing".Q-^
tweeregelszijnveelzeggend:BilderdijkisinstaatNapoleonsgrootheidtenaderen
en kan dus over hem dichten. Wie deze zinnen met de eerste strofe combineen.

moetechterconcluderendatBilderdijkNapoleoninfeiiezelfsovertreft,wanthei
isimmersdankzijdedichterdatNapoleonzijnroemuiteindelijkverkrijgt,enniet
door zijn krijgsdaden.

Delaatstestrofevanhetgedichtmochtnietwordengedrukt,omdatdievraagtekenskon oproepen over Bilderdijks visie opNapoleon. Diestrofe luidt alsvolgr:
Napoleon!zieduizendtongen

Is't heil der aardawhoofdbedoelen,

Enkuni gij u gelukkigvoelen
In't dienstbaarzijnaanzulkeenplan?

roen de grore militaire parade bij, waar hij Napoleon enkele malen zag. Een dag

[aterzagHelmershemvandichtbijindeschouwburg.'5Hoewelhijenigefasdnade
Napoleon koesterde, was Helmers ook van meet afaan scept isch over diens
tfoedebedoelingen. Vanafi8o6 verzette hij zichkrachdg tegen de teloorgang van
hetvaderland, onder meer viapublicadesin het weekbladDe ster en in zijn be-

voor

Jerdijknogeenstapverdergingdoorvooreenabsolutisdsch,monarchaalgezagte
ijveren. Helmers enBilderdijk haddenook allebei een zeerhogeopvattingvan het
ilichterschap: dewaredichterwasinstaatdehogerewerkelijkheid achterdezintui-

Uw hart besliss' dit door uw daden;

Zoodiegeenandrezuchtverraden,

gentebereiken envormde daarmeeeenschakeltussenhetaardseenhethemelse.

Welaan, ontfangmijn hulde dan!15

Het is evidentdatBilderdijkhierdegoedebedoelingenvanNapoleonin twijfel
trekt, maarerstaatooknogietsanders:Bilderdijkstelt namelijkdevraagofNapoleonzijnlofeigenlijkwelwaardis.Detoekomstzaldatmoetenukwijzen,maar
de geschetste verhoudingen zijn duidelijk: her is de dichter, ofwel Bilderdijk, die
Napoleonkanmakenenbroken.
Intussen rijst devraagofBilderdijk deontmoeting metNapoleon nietbeteraan
zichvoorbij hadhinnenlatengaan.Wantwathaddedichter, dieernstigrwijfelde
aande goede bedoelingen van Napoleon en uitgebreid foeterde op de doorhem
ingestelde censuur, daar eigenlijk te zoeken? Her anrwoord is simpel: Bilderdijk
omdat

hij aan de grand zat.

Deze

am-

bivalente houdingisBilderdijklaterechterduurkomen testaan.ZoschreefPieter
Gerardus Witsen Geysbeek in 1813eenparodie op Bilderdijks odeop Napoleon,
waarinhij Bilderdijk tot de'laagenvleijers' rekende, omdathij 'langsslinkschewegen,/ EendeelzochlaanderFranschenbuit'.'4

i3. Guepin1003,pp. 13-14(hetcitaatendetoelichung).
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jensgezien, op 14juli 1801, toen hij enkele weken in Parijsverbleef. Hij woonde

Bilderdijk en Helmers hadden veel gemeenschappelijk, zowel in politiek als
indichterlijk opzicht. Zo deelden zij hun afschuw over de Bataafse revolude van
179S,die volgens hen het dieptepum uit de vaderlandse geschiedenis markeerde.
Beiden koesterden veel bewondering voor de vroegere stadhouders, waarbij Bil-

Van Oost tot Westuwlofgezongen!
Maarzijt gij ookdemijne waard?

i4. Witsen Geysbeek 1813, p. 7.

penheelanderehoudingkoos Bilderdijks collega-dichterjan FredrikHelmers, die
Amsterdam ontvluchtte toen Napoleon destadbezocht. Helmers haddekeizer al

kendeverzetsgedichtDeHollandschenatie(1811)."'

Uw naamverbreidenover de aard!

hoopte op een financiele tegemoetkoming,

tlelaicrs versus Bilderdijk

Dewaarderingvoor elkaars werkwaswederzijds. Zo schreefBilderdijk lovende
roorden over Helmers' poezie enleende hij hemeenmanuscript uit (dat Helmers

overigensverzuimde terug re geven).'7 Andersom vergunde Helmers Bilderdijk
eenprominenteplaatsinDeHollandschenatie.Hij rekendeBilderdijknaastVonJel en Hooft tot de drie godenzonen' van de Nederlandse taal. Verder noemde
Helmers denaamBUderdijk in eenopsommingvan dichters diehonstem tegen de
Franseoverheerser dienden te verheffen.18Een laatste link tussen beide dichters is

himvoorliefdevoordeachttiende-eeuwseorangisdschedichterOnnoZwiervan
Haren, met name diens lofdicht De Geusen (1771). Helmers liet zich door deze
odeaan de vaderlandse heldenteelt inspireren voor De Hollandsche natie, terwijl

Bilderdijker in 1816eeneditievanbezorgde.De'nagalm'vanVanHarenswerk
inHelmers'oeuvrezouoverigensnogeensgrondigonderzochtmoetenwarden.
Hetwerdnogniet eerderopgemerkt, maareenvanmeestgeckeerdepassagesuit
De Hollandsche natie blijkt geinspireerd te zijn op Van Harens 'De schimmen'

(1778). Het gaat om de verzen waarin Helmers Oranjegezinde en staatsgezinde
IS.VanHattum 2.014,p. 2.5.
16.Overhet dichterlijke verzet tegen Napoleon in dejaren 1806-1813:Jensen ioif.
i? Zie een briefvan Bilderdijk aan PieterJohannes Uylenbroekvan 31 juli 1791. In: Bilderdijk
1836-1837, 1,P. 183enW.B. aanH.W.T., 13nov. 1812..In: BUderdijk1866-1867, 1,p. 573.
i8.Helmers 1009, p. 2.12. (vs. 2.8) enp. 130 (vs. 131).
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kopstukken,onderwieprinsMauritsenjohanvanOldenbarnevelt,gebroederlii;
naast elkaar laat plaatsnemen in zijn elysium (verblijfplaats van gelukzaligen'
Dezezinnen zijnvaakopgevoerd alshetultieme voorbeeld vanverzoeningsgezini

denken in diejaren, maar zijn wellicht toch meer literair en orangisdsch ingebet:
dan eerderwerd aangenomen. 19

ErisdusveelwatBilderdijkmetHelmersverbond,maarerisookeengebeune
niswaarbij zeinletterlijke enfiguurlijke zinheelvervanelkaarafstonden, namelifl
het beruchte bezoekvan Napoleon aanAmsterdam. Bilderdijk gingop audientie.
maar Helmers besloot destadte ontvluchten om iedere aanblikvan zijnlafhartigi

landgenoten - en daar behoorde Bilderdijk ontegenzeggelijk bij - te vermijden.
Hoe deontmoedngtussenNapoleonenBilderdijkpreciesisverlopenziillenwi
nooit weten, te meer omdat wealleen Bilderdijks kant vanhetverhaal kennen.

Enkelejarenlater,in1810,blikteBilderdijknogeensterugopdeontmoetingmer
Napoleon. Hij dikte deskuatie enigszins aanin zijn eigenvoordeel. Napoleon zoi;

delaatstelettergreepvanzijnvraag('Etes-vousconnudansla republiquedeslet-
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;,zonderdathijzelfdoorhaddathijdaarbijeenrijmproduceerde.
Ikhoudher er dus op dat Bilderdijkverbolgenmoet zijn geweestom het feit
[atdekeizer geen idee hadwie hij voor zichhadstaan. De Nederlandse dichter
ietNapoleon volkomen koud en dat moet Bilderdijk gestoken hebben. Hij preenteerdedezaakin 1810zodathij degenewasgeweestdiedekeizertekijkzette
Joorzijn tongval te imiieren. Konom: Bilderdijk moei gedacht hebben dat hij
.

(sfapoleon van briljante repliek hadvoorzien, omdat dezegeenweenvoord had.
Althans, zo deedhij her in 1810voorkomen.

Bilderdijkhaderin 1811ookvoorkunnenkiezenom,evenalsHelmers,eenconti-ontatiemet dekeizertevermijden, maarhij deeddatniet. Definanciele belangen
waren eenvoudigweg te groot. Bilderdijk kreeg uiteindelijk wel een toelage van

yijftienhonderdguldenperjaar.DezewerdechternietdoorNapoleonuilgekeerd
maardoor een Amsterdams fonds rer aanmoediging van kunsten en wetenschap-

pen."

tres?') extralanghebben uitgesproken, zoalsdesdjds modieus wasonderdeFranse
acteurs. Bilderdijk zouNapoleons tongval opzettelijk hebben geimiteerd: 'Ikkon
my niet onthouden van er werktuigelijk op de zelfde wijs op te andwoorden of
tegen te rabbelen'. 10Hij merkte niet eens dathij daarbij een rijm produceerde. Biiderdijk antwoordde
Zonder zelfs te bemerken dathet eenvers, enin andwoord op zijnwoorden,
een valsch rijm meebracht, 't geen het waarlijk belachlijk maakte; waarover
hy my vreemd, en als niet wetende hoe hy 't op moest nemen, aanzag'. 21
Het zijn dezewoorden dielatere interpretatoren ertoe hebben gebracht te concluderen dat Bilderdijk zichzelfvoor schut zette. Ook deze opmerking fungeert echler in eencontext waarinBilderdijk zijngalspuwt overdeFransegewoontes onder
Napoleon. Bilderdijk veegt namelijk devloer aanmet het 'afrabbelen enuitstoten
vandeFransetoneelspelers enhet'afgrijslijk doorklinken vandenslottoon vaneen

vers'.VooralNapoleonslievelingsacteurFran^ois-JosephTalmamoet hetontgelden. Bilderdijks antwoord aanNapoleon magdan belachelijk hebben geklonken,

hij imiieerde simpelweg Napoleon. Als iemand dus belachelijk moet hebben
geHonken,washetweldekeizerzelf.OpzettelijkzeiBilderdijkopdezelfdeonuitstaanbarewijzeletslerug.Hij konzichsimpelwegnietinhoudenengafdekeizer
i9. Vgl.deverzenin Hehners1009,p. 155(vs.401-406)enp. 157(vs.443-457)metdepassagesin
Van Haren 1826, pp. zzz-zi3 ('De schimmen').
2.0.BUderdijk182.0,p. 65.
2,1. BUderdijk 1820, p. 65.
io6

u-Honings & Van Zonneveld 1013,p. }zi.
i07

