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h-loe groot was het verzet in Nederland tegen het Napoleontische

bewind? Onder historici is dat altijd een twistpunt geweest. Som-

migen menen dat de bevolking het Franse gezag gewillig onderging,
anderen wijzen erop dat ontevreden burgers wel degelijk in opstand

kwamen. In de discussie wordt vaak een belangrijke bron over het

hoofd gezien: de literatuur. In de jaren 1806-1813 bestond een bloei-

ende en levendige verzetsliteratuur, waarin het Franse bewind stevig
bekritiseerd werd. DOORLOTTEJENSEN

grand geteeld'. De Holland-
sche natie kwam overigens

niet ongeschonden langs
de censuur: in totaal

moest Helmers 150

regels schrappen.
Twee andere belang-
rijke verzetsauteurs
waren Hendrik Tol-

lens (1780-1856) en
Cornelis Loots (1765-

1834). Tollens' roem

als verzetsdichter

is vooral gebaseerd
op zijn 'vaderlandse

romances'. Helden en heldinnen als

Kenau Hasselaar, prins Maurits, Jan van
Schaffelaar en Albrecht Beylinc
werden daarin op een voet-
stuk geplaatst. Daarnaast
schreef Tollens in 1812

een poeticaal mani-
fest, gericht aan Loots,
waarin hij alle Neder-
landse dichters opriep
zich van het Franse juk
te ontdoen. Het bevatte

menige sneer in de
richting van de Franse
censuur.

Soms verpakte Tol-

lens zijn kritiek op

|al van schrijvers ver-
hieven hun stem

tegen het Franse
gezag en sprongen in de
bres voor het vader-

land. Zelfs tijdens de
Inlijving, toen strenge
censuurwetten wer-

den ingesteld, lieten

zij zich niet de mond
snoeren. Het bekendste

verzetsgedicht is De
Hollandscbe natie uit

1812 van Jan Fredrik
Helmers (1767-1813).

In ruim drieduizend verzen bezong
Helmers alle hoogtepunten uit de vader-
landse geschiedenis. Hij betoogde dat
geen enkele andere natie een roemrijker
verleden kende dan het Nederlandse. Of

het nu ging 6m ooriogsvoering, zeevaart,
wetenschap of kunst, op al deze ter-
reinen blonken de Nederianders uit. Een

eindeloze stoet aan vaderlandse helden

trok voorbij om dat duidelijk te maken,
onder wie Willem van Oranje, Michiel de
Ruyter, Hugo de Groot en Joost van den
Vondel. Er was dus reden genoeg om
trots te zijn op het vaderland, aldus een
gepassioneerde Helmers: 'Ik juich! geen
hooger heil heeft ooit mijn ziel gestreeld,
/ Dan dat ik, Nederiand! ben op uw'

an Fredrik Helmers (Atlas van Stolk)
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HendrikTollens (Haags Gemeentearchief)

subtielere wijze. In 1812 schreef hij het
jubelvers 'Op den eersten tand van mijn
jongstgeboren zoontje'. Het gedicht is
vaak afgedaan als een voorbeeld van
brave huiselijkheidspoezie, maar het kan

even goed als een vorm van verzetspoe-
zie warden beschouwd. Het wemelt van

de verwijzingen naar een zuiver geweten
en rechtvaardig verzet. Wat te denken

van de volgende regels: 'En, wie u 't
eerloos hoofd moog bien, / Laat jongen,
laat uw tanden zien;-/ Waar eer en pligt

het vergen'. Ofwel: Wanneer iemand
zich tegenover zijn zoon gewetenloos
opstelt, dan mag de 20on zich daartegen
venveren. Het kan bijna niet anders, of
Tollens had de actuele politieke situatie

in gedachten.
Loots maakte onder meer

furore met De Hollandsche

taal, een gedicht dat hij
eind 1810 in verschil-

lende letterkundige

genootschappen voor-
droeg. Daarin werd
de moedertaal als het

kemelement van de

Nededandse identiteit

aangewezen. De taal
was bovendien een

krachtig wapen in de
strijd tegen de Fransen:
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Op, Neeriands zonen! op dan, helden!
Met waapnen van vemuft omgord;"
Gij, die nog nooit, in letterveiden."
Voorsterker-vijandschoottekort:
0,HELMERS!KINKER>op,okoren
van B!rden! doet den v^reethooren!
Op.TOLLENS-steekdekri^trompeF

Volgens Loots haddenschrijvers de
moreleplicht hun stem te verheffen
tegen de vijand.

UithetwerkvanHelmers,Tollensen
Loots warden de twee belangrijk^
ste thema-s in de verzetslitera"-
tuur zichtbaar: de taal en
de geschiedenis. Beide
vormden een bind-

middel van de natie.
De taal werd als het
kloppend hart van de
natie beschouwd en de
beschrijving van gg^
gedeeld, roemrijk verie-
den moest het natio-
nale bewust2ip verho-
gen. Dichters hadden
een voorkeur voor de
periode van de Tach-

Ugjarigeooriog (1568-1648), hettijd
waarin de Nederianders bi, utoelc'h^^
den laten zien dat zij over'veerWh^n
lecMust.beschikten-ExemPlari-^n"
^^T^V;2enuitTbIlens:rom:;-
^813 over de herovering van Breda'Tn
1590, een bijzonder knap .waagstuk7u7

,.Helged;cht '°P den eerste" tand van miir

~ia=xis2
maar het kan even goed als'een";o^cvTn

verzetspoezie warden beschouwd
^^historieblaan-.Denadruk^op

debevrijding van de NederiandersTan"
.vreemde dwang':

Wijheffenvandiewonderdaan,
Met onverbasterd bloed -
WiJvan-tBredascheturfschipaan
En van prins Maurits moed.

D^moecIvielSpanje2waarenbang
En deed haar trotschheid zeer.
En smeet het wigt van vreemden dwang

Van onze schouders neer.

De lezer kon eenvoudig de
parallel met het heden
trekken: de ooit zo suc-
cesvolie opstand tegen
de Spanjaarden kon
als voorbedd voor
de eigen tijd gelden.
Ook nu zou de kleine
natie zich weten te
bevrijden van vreemd
gezag.

De missie van verzets-
dichters was bepaald
niet ongevaariijk.

Cornelius van Marle (1783-18597werd
op 23 april 1813 bijvoorbeeld gevan^
genSe2etdoo^de politic vanwege"
S!prTnde gedichten- Hii ^h"reefbij-
^ende satires op de Franse'ke^Zl?'
^etberuchte -Katabasis- van8ma7rtc
1813. Napoleon wordt sprekendopge-

^endoetopburieskew^verslag
^n^nmisIukteveldtochtin'Rusland"'
Al^evenopruiend was -De ontwaakTe"
]eeuw'.(4 april 1812)' w^rinhijhTt^
gev-echt tussen een leeuw (Nederiand)
en een haan (Frankrijk) bes^hrijft. De"

v triomfeert:

Daa^igthet[=pj^gedierte]terneer..
- juicht! volk'ren! Juicht!
En huldigt Neeriands Leeuw.
Geenjukmeer,ck,tdenekkenbuig
Geen schand meer vJekt onze eeu^'

Cornelis Loots

Van Marle zette Napoleon
fl'nktekijkintalvan.teksten

Gevangenofniet,VanMariedichtte
lustig verder en zette NapoleQn'flink
te kijk in tal van andere teksten,-die"
^el2.eg8ende titels dra8en als 'st^ang'
.a5_mell813)' 'De Russische °^°ep"er6
?,okt-.1813) en hot ^,., ^'W^
ke^er Napoleon, bij ^n terugkomst7an
Moscau, nopenszijnen ongelukkigen
krijgstogt (1813).

Helmers, Tollens, Loots en Van Marie: ze
wrmenslechtshettopjevandeijs]
& waren meer, veel meer verzets7chri,&i

' vers actiefin deze periode, onderwxe'
ldriaan Loos;es' Johannes Kinker, Marten
Westerman, Corndis van der Vijverr
ArendFokkeSimons2,Nicolaasvan
der Hukten Johannes Immerzeel."Hun
tekstenzijnweus^i"de.^lh.id
tT^ma:::erdienen het om°her^n
l^S.sommigebul^-^en
^,8^u^looie»^dewensenvan^meuwebestuuKiers^van^^
was wel degelijk sprake. .
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