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Wie het over de grote drie van de Nederlandse literatuur heeft, denkt meestal aan 
Gerard Reve, Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans. Dat label is intussen 
flink onder vuur komen te liggen en heeft waarschijnlijk zijn beste tijd gehad. 
Toch is het decennialang een van de meest gebruikte aanduidingen in de Ne-
derlandse literatuur geweest.1 Minder bekend is dat er ook zo’n trio bestaat voor 
de vroeg-negentiende-eeuwse letterkunde. In de woorden van neerlandica Marita 
Mathijsen: ‘De meesters van de Nederlandse poëzie in de eerste drie decennia 
van de negentiende eeuw waren Feith, Tollens en Bilderdijk’.2 Ze beschrijft hoe 
elk van deze drie ‘een school van navolgers’ kweekte en de letterkunde van die tijd 
diepgaand heeft beïnvloed. 

Rhijnvis Feith, Willem Bilderdijk en Hendrik Tollens hebben allen lyriek gewijd 
aan de grote rampen die Nederland troffen. Zoals gebruikelijk in die tijd, reageer-
den ze op actuele gebeurtenissen door erover te dichten; gelegenheidsliteratuur 
zat nu eenmaal in de genen van iedere negentiende-eeuwse dichter. Toch deden 
ze dat op heel uiteenlopende manieren. Bilderdijk schreef bombastische ramp-
dichten vol retoriek en verheven uitroepen. Tollens schreef toegankelijke liefda-
digheidsliteratuur, die op het gemoed van de lezer moest inwerken. De opbreng-
sten van dit soort literatuur gingen vaak naar de slachtoffers en deden behalve 
op de meelevendheid ook een beroep op de vrijgevigheid van burgers. Mathijsen 
heeft Tollens de ‘onbetwiste koning van de liefdadigheidspoëzie’ genoemd.3 Feith 
stond onder invloed van de Duitse gevoelsdichters, die de verhevenheid van God 
wilden illustreren aan de hand van extreme natuurverschijnselen.

Aan de rampenlyriek van Bilderdijk en Tollens is al veel aandacht besteed in 
verspreide publicaties.4 Daarom richt ik hier de blik op de wat minder bekende 
poëtische reflecties van Feith over rampspoed, namelijk zijn gezangen over extre-
me natuurverschijnselen. Met deze liederen leverde hij een belangrijke bijdrage 
aan het genre van het ramplied, dat juist in zijn tijd een bloei doormaakte. Recent 
onderzoek laat zien dat dit soort gelegenheidsliederen verschillende functies kon 
vervullen, zoals het verspreiden van nieuws, het overbrengen van religieuze les-
sen, het creëren van saamhorigheidsgevoel en het inzamelen van geld.5 Wat voor 
type rampliederen schreef Feith en welke functie(s) stond(en) bij hem centraal?
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Droogte en watersnood

Feith staat vooral te boek als de vertegenwoordiger van het sentimentalisme, een 
literaire stroming die in het laatste kwart van de achttiende eeuw opbloeide. Met 
dichterlijke romances als ‘Alrik en Aspasia’ (1782), de briefromans Julia (1783), 
Ferdinand en Constantia (1785) en de gedichtenreeks Fanny (1787) zette hij de 
gevoelsliteratuur in Nederland op de kaart.6 Deze wordt gekenmerkt door per-
sonages die verheven emoties tonen en daarin aangewakkerd worden door over-
weldigende landschappen, de nacht en oude begraafplaatsen. De personages zijn 
toonbeelden van christelijke deugdzaamheid: hun verheven gevoelens brengen 
hen nader tot God. 

Na de overwegend kritische reacties op zijn sentimentalistische geschriften – cri-
tici hekelden de overdreven uitstorting van emoties – gooide Feith het over een an-
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dere boeg. De leerdichten De Voorzienig-
heid (1789) en Het graf (1792) kondigden 
deze filosofisch-didactische wending 
aan. Zoals de letterkundige Piet Buijn-
sters heeft laten zien, was Feiths werk 
doordrenkt van de Leibniziaanse theo-
dicee-gedachte.7 Centraal stond de vraag 
hoe de aanwezigheid van het kwaad op de 
wereld te rijmen was met het bestaan van 
een algoede God. In navolging van Leib-
niz stelde Feith dat het kwaad een zinvol-
le functie had in het menselijke bestaan 
en dat het door God met de beste bedoe-
lingen werd gestuurd. De schepping was 
volmaakt en alles lag in het goddelijke 
plan besloten.8

Buijnsters wijst erop dat het thema 
‘rampspoed’ als een rode draad door 
Feiths oeuvre loopt.9 Talloze malen 
dichtte de Zwolse dichter over wat hij ‘te-
genheden’ noemde en steeds weer benadrukte hij de liefdevolle intenties van God. 
Zo schreef Feith in De Voorzienigheid: ‘Uw rampen zijn uw beste zegen’.10 Ook zijn 
liederen, die hij onder de titel Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren gods-
dienst (1804) in twee delen publiceerde, zijn doortrokken van deze gedachtegang. 
Feith liet zich onder meer inspireren door de Duitse dichters Christian Fürchte-
gott Gellert, auteur van Geistliche Oden und Liedern (1758) en Friedrich Gottlieb 
Klopstock, die de tweedelige bundel Geistlichen Liedern (1758, 1769) vervaardigde. 

Feith voorzag beide delen van zijn Proeve bovendien van een uitgebreide inlei-
ding, waarin hij zijn visie op de aard en functie van het geestelijke lied uiteenzet-
te. In navolging van Gellert onderscheidde Feith twee typen geestelijke liederen: 
‘Leerliederen’ en ‘Liederen voor het hart’. In het eerste type stond de stichtelijke 
les centraal, die duidelijk en beknopt moest worden geformuleerd. In het tweede 
ging het om de taal van het hart, die op vurige, levendige en verheven wijze de 
waarde van de godsdienst overbracht.11

Illustratief voor Feiths terugkerende aandacht voor tegenspoed in relatie tot 
godsvrucht is het lied ‘Onder rampen’. Dit zou tot de categorie ‘Leerliederen’ gere-
kend kunnen worden, omdat de godvruchtige visie via argumenten wordt overge-
bracht. Juist de door God gezonden rampspoed bracht de mens tot inzicht, aldus 
Feith: 

Titelpagina van Rhijnvis Feith, Proeve van 
eenige gezangen voor den openbaaren gods-
dienst. Amsterdam 1804.
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Door uwe leer ken ik in God
Den allerbesten Vader,
En ieder onspoed in mijn lot,
Brengt mij zijn liefde nader.
Hij voedt mij op door ramp en druk
Tot waare deugd en rein geluk.
Eens zal ik d’onspoed zeegnen!12

In de bundel komen nog twee ‘Leerliederen’ voor over rampen: ‘Bij eene langdu-
rige droogte’ en ‘Lied bij watersnood’. Beide gezangen zijn ondergebracht in de 
categorie ‘Gezangen voor bijzonder tijden en gelegenheden’.13 De eerstgenoemde 
titel werd ook opgenomen in Evangelische gezangen uit 1806, een bundel die 192 
liederen bevat die bedoeld waren voor gebruik in de Hervormde Kerk.14 Beide lie-
deren beschrijven geen concrete gebeurtenissen, maar zijn algemeen toepasbaar: 
indien zich een dergelijke ramp voordoet, kan het desbetreffende lied bij een kerk-
dienst gezongen worden.

Het lied over droogte diende gezongen te worden op de 51ste psalm en bevat een 
bede aan God om de aarde te zegenen met regen. De inhoudelijke boodschap is 
dat de Heer almachtig en Zijn oordeel rechtvaardig is:

Het dorstend Aardrijk zucht tot God omhoog,
Zijn vrucht verdort, het graan verdroogt in de airen,
En hoe het oog den hemel aan moog’ staaren,
Geen wolk vertoont zich aan zijn effen boog.
[…]
We erkennen, Heer! uwe oppermajesteit.
Wat ons ook treffe, uw oordeel is rechtvaardig.
Wij pleiten slechts op uw meêdogendheid,
Maar zijn uw straf, bij zo veel schulden, waardig.15

Mededogen en rechtvaardigheid zijn de sleutelbegrippen in dit gezang; de droog-
te wordt als een rechtvaardige straf van God beschouwd. In de bundel volgt een 
danklied, ‘Na eenen vruchtbaaren regen’, waarin de Heer wordt geloofd voor het 
hemelwater dat de velden weer deed bloeien en de gewassen groeien.

 In het ‘Lied bij watersnood’ slaat Feith een soortgelijke toon aan. Hierin maakt 
hij duidelijk dat de mensheid zondig is en dat zij schuld draagt aan deze ramp 
(‘wij erkennen onze schuld’). Hij spreekt van een ‘tuchtroê’ waarvoor de mensen 
dienen te knielen. Het tweede deel van het lied bevat een smeekbede aan God om 
de ellende te beëindigen en het water te keren. En opnieuw is er de les dat Gods 
bedoelingen goed zijn: 
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Zo leere ons hart, op al uw paên, 
Uw godlijk onderwijs verstaan, 
En u geduurig reiner vreezen!
Zo worde in deezen watervloed
(Uw toorn, ô Heer! is liefdegloed’)
Nog eens uw Vadergunst gepreezen!16

De nadruk op de straffende God en zondige mens is hier prominenter aanwezig 
dan in de twee andere rampliederen.

Liefdebanden van God

Behalve over droogte en watersnood, vervaardigde Feith ook een imposant mu-
ziekstuk over onweer: ‘Het onweder. Eene cantate’. Dit werk kan tot de categorie 
‘Liederen voor het hart’ gerekend worden: door middel van gevoelige en verheven 
taal kon ‘de hoogste graad van zinnelijkheid’ worden bereikt. Feith liet zich in de 
lyrische verbeelding van deze thematiek inspireren door Psalm 29, waarin het 
onweer volgens hem in ‘schoone en stoute beelden’ bezongen wordt: ‘De donder 
is daar de stemme van Jehovah. Zij rolt over de zee, verpletterd de cederen van 
Libanon, werpt vlammende bliksems.’17 

Op het eerste gezicht is hier wellicht niet sprake van een ‘ramplied’, maar het 
thema past wel naadloos in het rijtje gezangen over extreme natuurverschijnse-
len die verwoestende gevolgen konden hebben: een hevige storm kon immers 
schade veroorzaken en blikseminslag tot brand leiden. Bovendien opende deze 
cantate ook met de beschrijving van een aanhoudende droogte, die gewassen had 
doen sterven. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de cantate ‘Het onweder’ 
tot stand kwam, maar deze verkreeg bekendheid dankzij opvoeringen in 1807; 
het verscheen in druk in het derde deel van zijn Oden en gedichten in 1808.18 De 
muziek voor solisten, koor en orkest werd gecomponeerd door J.G. Nicolai, die 
stadsorganist en musicus in Zwolle was.19 Later werd de tekst ook op muziek gezet 
door Johann Carl Röhner, organist bij de grote kerk in Zwolle.20 De cantate werd 
daar op 19 maart 1807 uitgevoerd voor een gezelschap van 140 personen, en ook 
daarna stond het enkele malen op het programma.21 Op 29 maart 1811 vond een 
opvoering plaats in het Amsterdamse genootschap Felix Meritis.22 In 1841 was 
het nog steeds in circulatie, blijkens een uitvoering in de Doopsgezinde kerk te 
Leiden.23 De muziek bootste het geluid van het onweer na.24

Zoals de historicus Jan Wim Buisman heeft laten zien, bestond er in deze tijd 
een fascinatie voor onweer en bliksem; onweerscantates verschenen veelvuldig, 
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denk bijvoorbeeld aan Beethovens zesde symfonie.25 Dit natuurverschijnsel druk-
te bij uitstek Gods almacht uit en dat paste in het breed verspreide fysico-theolo-
gische denken van die tijd: het idee dat Gods grootheid en goedheid zich het beste 
liet kennen via de natuur en haar schepselen.26 In zijn cantate over het onweer 
benadrukte Feith ook herhaaldelijk dat de uitbarsting van natuurgeweld de mens 
dichter bij God, ‘de goede Vader der natuur’ bracht.

De cantate opent met een beschrijving van hevige droogte, die de grond heeft 
doen scheuren en de natuur op de velden heeft doen wegkwijnen. Dan brengt God 
eindelijk uitkomst door onweer en donder te sturen. Koor en solisten buigen voor 
Zijn almacht, en ervaren intense vreugde en dankbaarheid als de ‘vruchtbre regen’ 
neerdaalt: ‘Alles juicht en zwelt van regen, / Alles ademt zoet genot!’27 De strekking 
van de cantate is dat de mens op God moet vertrouwen en het donderende onweer 
als een teken van Zijn liefde moet beschouwen: 

De rampen, die Hij zendt, zijn liefdebanden; 
De straf is zegen in zijn handen:

Riviergezicht met onweerslucht, 1798-1837, door E.W.J. Baggelaar. Collectie Rijksmuseum, 
Amsterdam.
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Hemelblijdschap is haar vrucht.
Zoo brulde ons van omhoog zijn donder tegen;
Maar week in milden zomerregen, 
En gaf aan de aarde een frissche lucht.28

Feiths cantate is in de eerste plaats een ode aan de natuur en via die weg een eerbe-
toon aan de almacht van God. Via de natuur straft Hij de zondige mens, maar Hij 
doet dat met de beste bedoelingen. Op die manier toont God zijn liefde. 

Rampspoed als zegen voor de mensheid 

Feith leverde met zijn gezangen over extreme natuurverschijnselen een unieke 
bijdrage aan het destijds populaire genre van het ramplied. Net als de meeste dich-
ters stond bij hem de godvruchtige boodschap centraal, maar de nieuwswaarde 
of de gedetailleerde beschrijving van de schade in dorpen en steden ontbrak. Ze 
gingen dan ook niet over een specifieke ramp, maar hadden een meer algemene 
toepassing.

Vergelijken we Feiths gezangen met de bijdragen die Bilderdijk en Tollens aan 
de rampenliteratuur leverden, dan kunnen we eveneens concluderen dat Feith 
een eigen geluid vertolkte. Bilderdijk en Tollens reageerden beiden omstandig op 
catastrofale gebeurtenissen die in hun nabije omgeving plaatsvonden. Bilderdijk 
dichtte bijvoorbeeld over de ellende die de Leidse buskruitramp (1807) teweeg-
bracht. Zijn teksten zijn beeldend, vol hyperbolen en exclamaties en hij schuwt 
omvangrijke plastische beschrijvingen van brandende ingewanden en bloedende 
lichaamsdelen niet. Zijn werken zijn bovendien politiek gëengageerd: hij betuig-
de openlijk zijn steun aan koning Lodewijk Napoleon, die zich om de ingezete-
nen van Leiden bekommerde: ‘Aan Lodewijk den stadhersteller, / Dankt Leyden 
zich en ’t vaderland’.29 Rampliederen heeft Bilderdijk verder, bij mijn weten, niet 
geschreven. Tollens’ stijl was veel toegankelijker. Hij beoogde met zijn rampge-
schriften voornamelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers. Een illustratief 
voorbeeld is een cantate die hij schreef voor een benefietconcert dat in 1854 te 
Rotterdam ten behoeve van de choleralijders werd georganiseerd.30 Tollens had 
veel oog voor de menselijke gevolgen van een ramp, en vroeg stelselmatig aan-
dacht voor het peilloze verdriet dat de weduwen en wezen te verwerken kregen. 
Empathie met de slachtoffers kon de vrijgevigheid alleen maar vergroten.

Wat de ‘grote drie’ van de vroeg-negentiende-eeuwse literatuur bindt, is dat zij al-
len de godvruchtige les centraal stellen: God is in hun ogen almachtig en het lot van 
de mens ligt in Zijn hand. Bovendien schrijven ze alle drie dat God niet louter wil-
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de straffen, maar ook goede bedoelingen heeft. Toch vertolkt Feith die boodschap 
in een geheel eigen stijl en vanuit een ander referentiekader. Misschien wel het 
belangrijkste verschil is de afwezigheid van slachtoffers in Feiths rampgezangen. 
Bij de Zwolse dichter komen we geen verzenlange beschrijvingen van het leed van 
slachtoffers tegen. Dat is vanuit het bredere kader van zijn oeuvre echter goed te 
verklaren. Van werkelijk menselijk leed is volgens Feith immers geen sprake. Uit-
eindelijk moeten extreme natuurverschijnselen die gepaard gaan met rampspoed, 
als een zegen voor de mensheid worden beschouwd. Een reden zelfs tot gevoelens 
van vreugde: ‘Alles is tot vreugd genegen, / Alles smaakt een zalig lot’.31
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