Bilderdijks gedichtenzijn daarmeevergeleken eerder reflecties

verlies; hij spreekt vaker over de gestorven kinderen in het meervoud.
OndanksBilderdijksgeschooldheid,zijnintensievetraining,zijnruii
publicatiemogelijkheden enzijngroteroemwaszijmogelijkwel debetere dichter, althans hier. En niet alleen naaronze smaak, maar ooknaar

11s;

achttiende-eeuwse smaak. Dat poezie de uitstortingvan gevoel moest 71,,

Watersnoodpoezie van

behoorde tot dekern van Bilderdijks eigenpoetica, diezij somsbeterin
praktijk bracht dan hij.

Wilhelminaleerdezekerveelvanhaarechtgenoot,maarj<

Katharina Wilhelmina Schweickhardt

tekenszettenbij demanierwaarophijhaaronderzijndichterlijkehoede
nam. In de inleiding van een samen met zijn vrouw geschreven bundel

LOTTEJENSEN

schreefhij:

Watmijne eegadetot dezenbondelheeftbijgedragenblijktuitde

tokeningderstukkenzelve.Menzaldaarhetzachte,aandoenlijke
hart in herkennen, devrouwkentekenende, alleen gevormdom
hetgelukvan harengemaaltezijn,endieopnietsandersaanspraak

In de negentiende eeuwvormden rampen een geliefd onderwerp voor

maakt. 29

genheidsgedichten waarinschrijversverslag dedenvandeschokkende

schrijvers. Naeen overstroming, ontploffing ofbrand regende het gelegebeurtenissen. Sensationeel nieuwsverkocht goed, duscommercieel ge-

Met zo'nvriend hebje geenvijand meer nodig. Evenverderop beschrijft
Willem zichzelfals eengrote sterke boom, terwijl zij wordt afgeschilderd
alseenlieflijkkleintwijgje,voortspruitenduitzijnzijde,wederom'Gans
aanspraakloos'.In hetvertoogvan menigcriticus en mededichteris de
vrouwaltijd het zwakkerevat, de minderedichter.30Ditvertoogwerkte
alseenlanggerektemannelijkezelffelicitatie.Hetimpliceerdeeencultureel
gesanctioneerdeprojectie opvrouwen,dievoortdurenddeillusievansuperieuremannelijkheidconstrueerde.Wilhelminahaddusnietalleenbaat

bij hetcontactmetWillem,maarWillemontleendeomgekeerdzeerveel
aanhetbestaanvanWilhelmina.Zijntochal opgeblazenegowerddoor
hetschrijvenvanditsoorttekstennogverderopgepompt.

zienwashetverstandigomopdeactualiteitintespelen/Daarnaastspeeldenaltruistischemotieveneenrol: auteursdoneerdendeopbrengstenvaak

aande slachtofFers.Deliefdadigheidscultusbereikte in Nederlandeen

hoogtepuntinhetmiddenvandenegentiendeeeuw.Zolietgeenschrijver
zichonbetuigdbij dewatersnoodrampenvan 1855 en i86i.2

Hetisechterdevraagoframpenookaltijdeenzegenvoordeliteratuur
waren.WillemBilderdijkvondvanniet.Hij rekendesnoeihardafmetde

juristendichterRobertHendrikArntzenius,diededramatischegevolgen
vandeLeidsebuskruitramp bezonginDichterlijkTafereelderstad Leijden,
in den avond en nacht van den i2de"van Louwmaand (1807). De opbreng-

wetendatditvertoogvooralookeenheelcomfortabelmannelijkzelfbeeld
construeert.31Bilderdijklijkt datzijnlevenlanghardnodigtehebbenge-

stenkwamenten goedeaandegetroffenen,maardatstemdeBilderdijk,
diezelftot degedupeerden behoorde, nietmilder. Metsatanischgenoegen
hekeldehij develeplatitudes diehij bij Arntzenius aantrof: 'Kweekelders
bloemen naargenoegen, / MaarhieropLeydenspuinen - ? foei!'.3 Bilderdijkwijdde in 1808 zelfook twee gedichten aan de ramp, die op veel lof
kondenrekenenin depers, namelijk'Leydensramp' en Leydenin verwoesting'. In 1824publiceerde Bilderdijk nogeenderdepoetische reactie
opdebuskruitramp.DeneerlandicusMarinusvanHattumbezorgdein

had.

2012 een fraaie editievan al dezewerken, en wees op het tijdgebonden

Feministische critici hebben in hetverieden vooral ooggehadvoor de
wijze waarop het kritische vertoog vrouwelijkheid construeert, en het is
zekerwaardatvrouwen zelfook onderdeelwerdenvan een sekse-ideolo-

giediehenzwakker,kleiner,anderseninelkgevalmindermaakte.Maar
sinds Virginia Woolfs A Room of One's Own (1929) zouden we moeten

karaktervan dit soortpoezie. Tijdgenoten reageerden weliswaar enthousiast, maar voor de huidige lezer is 'Leyden in verwoesting' een 'onverteerbaar brok', aldus Van Hattum. 4 Hij heeft een punt, gelet op het ontelbare aantal exclamaties.
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Bilderdijks persiflage op Arntzenius laat zien dat het ook onder de
meest ellendige omstandigheden zaakwas om het literaire niveau oppeil
te houden. Een ramp was geen excuus voor een slecht gedicht. Volgens de

kritischeperswaser een auteurdiemet kop en schoudersboven derest
uitstakin het genrevan de ramppoezie,namelijkBilderdijkstweedelevensgezellin: Katharina Wilhelmina Schweickhardt. In 1809 publiceerde
zij onder denaam Vrouwe Bilderdijk eenbundel met twee gedichten over
deGeldersewatersnoodrampvan 1809,getiteldDeoverstrooming.Volgens
een criticus van de Vaderlandsche letteroefeningen wemelde het van de

'halfgebakkenPoeten, die de schoonste stofzoo ellendigverknoeijen',
maarVrouweBilderdijkwistpreciesdejuistetoontetreffen.Derecensent

Met instorten van huizen en
het omkomen van mensen en

was diep onder de indrukvan haar 'echte treurtoon. Hij vervolgde: 'Hare

beesten door de watervloed

schilderingenzijngetrouwaandeNatuur,eenvoudig,trefFendenroerend.
Zijvermoeitniet, zij verwartniet, zij overdrijftniet'. Zewistdelezerstot

van januari 1809 teErichem
(Gelderland).

tranen toe te roeren, aldus de criticus.5

Reden te meer om beide overstromingsgedichten nader te bekijken:

waaromwerdenzealseenhoogtepuntvanderampenliteratuurbeschouwd?
Een nauwkeurige lezing maakt duidelijk dat Katharina Wilhelmina geen

waarheidsgetrouweweergavevandegebeurtenissennastreefde,maardat
deliteraire en emotionele verwerking voorop stand. Zegoot degebeurtenissenin eenliteraire mal dooraante sluitenbij hetpopulairegenrevan

deromanceen speeldein op het gemoedvandelezerdoorallerleidichterlijke techniekente gebruiken.Deliterairevorm versterkte de morele
en religieuze les die ze aan de rampzalige gebeurtenissen verbond: niets
gingboven hetgelukvantwee echtelieden, maarmen moest zichrealiserendataardsgelukvergankelijkwas.Zesloothaarogenechternietvoor
de politieke actualiteit: ze gebruikte dewatersnoodrampook om haar

Erverscheenookeengrotehoeveelheidgelegenheidsgedichten,veelalgeschrevenmet eenliefdadigheidsoogmerk.Onderdeveleauteursdiehun
medeleven betuigden, bevond zich ook KatharinaWilhelmina. In mei
1809, dus enkele maanden nade ramp, publiceerde zebij deAmsterdam-

seuitgeverJohannesImmerzeeleenbundelvan 77pagina's,getiteld De
overstrooming. s De uitgave bestond uit een motto, een opdrachtgedicht
aanhaar echtgenoot en twee gedichten over de ramp. Het voorwerk (het
motto en het opdrachtgedicht) onderstreepte eenbelangrijk motiefin dit
werk: de liefde binnen het huwelijk.
Hetmotto waseenLatijnsgedichtvandezestiende-eeuwseItaliaanse

steun aan koning Lodewijk Napoleon te betuigen.

humanistJ.C. Scaliger,datvergezeldgingvaneenNederlandsevertaling
vanWillem Bilderdijk. In het achtregeligevers bewondertde Romeinse
politicus en schrijver Boethiushet werkvan zijn echtgenote. Verheugd

Deoverstroomf'ng (1809)

roept hij uit hoezeer hij zijn ziel in haar geschriften herkent, waarop de
auteur constateert: 'Eenzielis 't, eengevoel, datbeiderborst doorwoelt.'9

Eindjanuari 1809werdGelderlandgetroffendooreenvan de zwaarste

Het is een citaat dat de relatie tussen Willem en Wilhelmina Katharina

watersnoodrampen uit zijn geschiedenis. Bij derivieroverstromingenvie-

trefFend typeert. Hoewel ervoor zover bekend nooit sprake van een offi-

len 275 doden, duizendenstuksveeverdronken en de materiele schade
wasenorm." EvenalsbijdeLeidsebuskruitrampvantweejaareerderkwam

cieelhuwelijkisgeweest,zoudenzeintallozepublicatiesgetuigenvanhun
groteliefdevoorelkaar;hunwerkademdedezelfdegeest.Zedeeldenniet
alleenvreugdevolle, maarookverdrietigemomenten samen:zevenvan
hun acht kinderen stierven. Ookhun gevoelens daarover legden zevast

eronmiddellijkgrootschaligehulpverleningop gang.Ennetalsbij die
eerdere catastrofe, spoedde Lodewijk Napoleon, die sinds 1806 vorst van
het Koninkrijk Holland was, zich naar het rampgebied om zijn steun aan

deslachtofferstebetuigen.Zijnbezoekenwerdenbreeduitgemeteninde
persenzorgvuldiggedocumenteerddoordewaterstaatsbeambteHendrik
Ewijk, die eind 1809 eengeschiedkundig verslag en financieel overzicht
van alle donatiespubliceerde.7

in poezie, zowelafzonderlijk alssamen. 10Ensteeds opnieuw beklemtoon-

den ze hoeveel zevan elkaar hielden. Bilderdijk omschreef haar als een
edel Cedertwijgjen' dataanhethoutvan zijn stam wasgegroeid. " Daarmeebeklemtoondehijhunonderlingeverhouding:hijwasdeboomwaaraitallesvoortsprootofwelhetgrotegenie,zij speeldealszijtakjeeenveel
bescheidener rol.
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Nahet motto volgt een opdrachtgedichtvanKatharinaWilhelmina
gericht aan haar echtgenote, getiteld 'Aan mijn gemaal'. Opnieuw
staat de verbondenheid van twee echtelieden centraal. Katharina Wilhelmina wil niets liever dan aan de borst van haar

echtgenoot'omHollandsrampen,tranenplengen.Detranen
vloeieninderdaadrijkelijk: dedichteresvoelt de'weldaad
van het weenen' en drinkt de smart met voile teugen'. 12

Ze legt de nadrukop hetverdriet datvele gezinnengetroffen heeft. Zo treurt de dichteres om het lot van alle

vrouwendieaandeborstvanhunmangestorvenzijn.Ze

wijstookophetimmenseverdriet datechtelieden ervaren

/
.,7

wanneerzehunkinderenverliezen: Daaris eensmart, die
nietsvertroost!/ Ach! 't schreienom ons dierbaarkroost.'13
Het verdriet van de moeders die zander hun kroost verder

moeten leven - ze sprak uit eigen ervaring - waspeilloos.

Opmerkelijk genoegspreekt KatharinaWilhelmina nietover
Gelderse maar Hollandse rampen. Het gedicht richt zich dan ook
Medaillonportretvan
KatharinaWilhelmina

Schweickhardt(1776-1830),
mogelij'kgeschilderd
doorhaarvader

H. W. Schweickhardt,
circa 1797.

nietspecifiekop dezeGelderseramp, maarop deramspoeddiehetvaderlandalsgeheeltreft. Inhetdiepstvan deaanhoudendeellendeiser
echter een persoon op wie het volk kan bouwen, namelijk LodewijkNa-

poleon.Dedichteresbeschouwthemalseenreddendeengel,diedoorGod
gezondenis. Zijnborstgloeitvan medelevenenhij isbereidzijnleven
'voorzijnkindren (lees:deNederlandsebevolking)tewagen.Metdeze
steunbetuigingschaardezezichin eenkoorvan dichtersdieLodewijk
Napoleonloofdenvoor zijninzetvoorhetvolk. Daartoebehoordeook
WillemBilderdijk,diedevorstnadebuskruitrampdehemelin hadgeprezen.14Dathijindienstwasvandekoningalstaaldocentenveelinzijn
entourage vertoefde, maakte deband alleen maar sterker. 15
Kortom:GodtoondemededogenmethetNederlandsevolkdooreen

zogoedevorsttesturen. Hetgedichtslootafmetdebekrachtigingvande

Romantisering
Ook in het hoofdwerk vormde het huwelijk (in bredere zin: het huiselijke

zaligegevolgen van dewatersnoodramp voor gezinnen: echtelieden werdenvanelkaargescheidenen moedersmoestenmachteloostoezienhoe
hun dierbaar kroost verdronk. Keer op keer benoemde zehetverdriet dat

daarmeegepaardging.Dezetranenvloeddeedweliswaarauthentiekaan
- zesprakimmers alservaringsdeskundige - maarhadookeensterkliterairkarakter:zemaaktegebruikvan allerlei dichterlijke techniekenom
deemotioneleladingextrakrachtbij te zetten, zoalsuitroepen,woordherhaling, parallellie, en aansprekingen. 16
Hetliterairekarakterblijktookuitde'romantisering'
van de stof: ze sloot aanbij het destijds populaire genre
van de romance. De romancekendevele verschijningsvormen, maar globaal ging het om amoureuze verhalen
in een schilderachtige setting. Vaakspeelden dezezichaf
in deMiddeleeuwen,maar erbestondenookeigentijdse
romances. De hoofdpersonen waren meestal pastorale

i) y.
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figurenmetliterairklinkendenamenalsAspasia,Colma
ofEwald. Talvan Nederlandse dichters waagdenzichaan
ditgenre, datuit Duitsland enEngelandwaskomen overwaaien.17

In het eerste gedicht, 'Deoverstroming', voert Katharina Wilhelminaeen fictiefkoppel op, Amint en Elize.
Zij bevinden zich op het hoogtepunt van hun echtelijke
geluk nu hun liefde is bezegeld met een zoontje. Het

knaapjekruiptrond,terwijlAmintzijnechtgenotein de

I^M^^^. l.X;. Wi t'OXP

armen drukt. Elizeheeft echter een onbestemdvoorgevoel envreest dathun geluk slechts tijdelijk is. Vervolgens
speelthetknaapjemet eenluchtbel dieuiteen spat:

liefde voor haar man, haar inspiratiebron bij het dichten. De dichteres
benadruktezoopnieuwhetbelangvanechtelijkgeluk.

Onnoozle!vlei u niet: zoo 't lot u gunstmochttoonen,
't Is de ijdiewaterbel, die in uw oogen blank.

TitelpaginavanKatharina
WilhelminaBilderdijkSchweickhardt,

Deoverstrooming(1809).

Hetspelendknaapjenzietdebelin't luchtruimhangen,
Enbreidtzijnarmtjensuitnaar't geenzooschittrendschijnt,
Hy waant, het blinkend goad in't handtjen op te vangen,
En naauw heeft hy 't gevat ofde ijdle damp verdwijnt!
Amint, zoois die droom, die zooveel heilsdoethopen!'8
Het is een bekend emblematisch tafereel: bellenblazende kinderen (hier:

eenbellenvanger) diedevergankelijkheidvanhetaardsegeluksymboliseren. 19

LodewijkNapoleonop
deDalemsedijk, 1809.
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Inderdaadblijkt dehuiselijkeidyllebroostezijn:hetgezinwordtdooreen
vreselijke overstroming getroffen. Meteenschrikbarendekrachttoontde
Rijn - eenvan deweinige geografische aanduidingen in detekst - haar
woeste golven; hetwaterzaaitdoodenvernieling. Hetgezinwordtinge-

Op dat moment blaast ook de Grijzaard zijn laatste adem uit. Een groep
herdersenmaagdenbeweenthetlotvandegestorvenen,waarnadealwetende verteller de wens uitspreekt dat zij in een grafwarden bijgezet en
dat er bij dit geheiligd graf geweend zal warden:

sloten doorhetwateren moetuitwijkennaarhet dak,waarhundoods-

angst een hoogtepunt bereikt. Hoe het afloopt, meldt de dichteres niet,
maar ze grijpt het tafereel aanom vervolgens de algemene smart van

Hetwindtjenschuifel'hierdoor't groen,
Enbuig'degrasscheutsprieten

moeders in nood te bezingen.

Jaagzachten huivring door het bloed;

Aanhetslotvanhetgedichtvolgtopnieuweenromantischevertelling,

En doe de traanen vlieten!24

ditmaal met Aristus en zijn (naamloze) echtgenote in dehoofdrol. Rade-

looszoektAristuszijnvrouwenkinderenindestorm,maarhetisvergeefs:
Met sprakeloozen blik en reedsverstijfde lippen

In ditverstilde, pastorale universum vloeiden detranen rijkelijk. DerealiteitvandeGeldersewatersnoodrampwasverte zoeken,maardeesthetiseringvan de ramp en het opwekkenvan emoties bij delezersstand

Omklemt Aristus arm zijn duurgeliefde Ga;

voorop.

Duslaten zyvereend hunn' laatsten steun ontglippen,
Enstorten in denvloed hun dierbretelgen na.20

Opnieuw maakt Katharina Wilhelmina viaeenhuiselijk, herderlijk tafereelinvoelbaarhoegroothetleedvandeslachtoffersvaneenwaternoodramp is, zander daarbij naar de specifieke situatie in Gelderland te ver-

Politieks steun
Toch drong dewerkelijkheidop allerlei
plaatsenindebundeldoor,zijhetdatKatharinaWilhelmina niet zozeer een Gel-

dersmaareenalgemeen-vaderlandsper-

wijzen.

In het tweedegedichtvan de uitgave, 'Deoverstrooming, romance,

spectief hanteerde. Zo verwees ze, als

vindenweevenminconcreteverwijzingennaardeGeldersewatersnoodramp, behalve dathetverhaal zichafspeelt aandeWaal. 21Hoofdpersonen

gezegd, in het opdrachtgedicht naar de
goede vorst Lodewijk Napoleon die zich
als een vader om zijn kinderen bekom-

zijndeherderMyrtillus, zijngeliefdeDafneenhaarvader('deGrijzaard').
IndeeerstevantweezangenvraagtMyrtillus omDafneshand.Hij bejubeltinalletoonaardenhet'heildesechtstands'enprijstzichdegelukkig-

stemanterwereld,wanneerhijtoestemmingkrijgtomtetrouwen.Dafne
vraagt slechts om eengunst, namelijk datzeinhetzelfde grafzullen wordenbijgezet nahun dood. Myrtillus is deberoerdste niet: 'JaDafne, wen
de doodons scheidt,/ Zalons eengrafvereenen!'.22

In de tweede zang slaat het noodlot toe. Het jonge echtpaar gaatop
reis ondanks het onheilspellende weer. Ze komen in levensgevaar, maar

merde.Inheteerstegedichtwemeldehet
eveneensvandeverwijzingennaardepolitieke actualiteit, diegedomineerdwerd

doordenapoleontischeoorlogen.Zogebruiktededichteresopvallendvaakoorlogsmetaforiek. Deverwoestendekracht
van de golven, zo schreefze, overtrofdie
vanoorlogsgeweld:

zeputten troost uit degedachtedatzeooknadedoodnietgescheiden
zullenzijn.Beidensterven inhetklotsendewater.Hetgedichtbereikteen
dramatisch hoogtepunt wanneer de Grijzaard delijken van beide echte-

Op weerloos volk gebraakt, dat zoo verrassend treft!

liedenvoorzijnhuiszietlangsdrijven:

De zee heeft in een wenk reeds duizenden verslonden!

doorBilderdijkgetekend
alsgeschenkvoorhaar

Eengolfverspreidt dedoodwaarheen zyzichverheft. 25

twintigsteverjaardag

Geenmoordendooriogsvuurait duizendkooprenmonden

op3juli1796.

Hyziet;herkentMyrtilluslijk;
En Dafnes lijk met eenen;

Zecontrasteerde hetbeeldvande'ontmenschte' rover, diemeedogenloos

Envoelt zich, daar hy nederstort,

zijndolkinhethartvaneenvreemde drukte, met datvandedappereheld,

Het siddrend hart verstenen. 23

PortretvanKatharina
Wilhelmina Schweickhardt,

diezijnlevenwaagdeomzijnechtgenoteenkinderenaitdewoestegolven
te redden.26De oorlog, zobenadruktede schrijfster, brachthet slechtste
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in demens naarboven, terwijl een ramp tot heroisch gedragkon leiden.

Datheroischegedragwasbij uitstekzichtbaarinLodewijkNapoleon,
de man die het leed van de natie op zijn schouders torste. Zijn inzet voor
het Nederlands volk overtrofalles:

Zoo zijt ge,6 LODEWIJK,door deAlmacht uitverkoren,
In 't onherstelbaarst wee, tot redding, hulp, en troost!
Ach! 't dankbaar Nederland zal nog uw' naam doen hooren,

Metzeegnendvreugdgejuichvan'sNazaatslaatstekroost.27
Omstandigbliesdedichteresdeloftrompet overdekoningdiemetgevaar
voor eigenleven naardegetroffenen inGorinchem wasgesneld endenood
aldaargelenigdhad.Zelietergeentwijfeloverbestaandatdezevorsteen
bakenvanhoopinbangetijdenwas.Hij gingvoorinhettonenvaneen
eigenschap die ze als typisch Nederiands omschreef, namelijk het tonen

<j

.

van liefdadigheid:

't WeldadigNederland zaluwetranen drogen 't Verzaakt zijn inborst nooit, noch oud Batavisch hart.

Schetsjesvan Katharina

Beklagenswaarden!koomt!hiervindtdenooderbarmen.

Wilhelmina Schweickhardt,

't Geteisterd Vaderland biedt wat haar overschiet

doorBilderdijk,

Het Hollandsch hart isweekvoor 't klaaggeschrei der armen. 28
Als iemand de toekomst van Holland veilig kon stellen dan washet wel

omtreekslSOO.

Besluit

LodewijkNapoleon,zobeslootzehaargedicht:
Ik zie beleid en schat door LODEWIJKverbinden,

Terveiligheidvanu en'twordendNageslacht.
GODSstembeveeltin Hemaanstroomgeweldenwinden,
En 't is van LODEWIJK,dat HOLLAND redding wacht. 29

KatharinaWilhelminaSchweickhardttradnooituitdeschaduwvanhaar
man. Ze publiceerde nadrukkelijk onder haar mans naam (Vrouwe

Bilderdijk) enschiktezichin eenpositiewaarinhij werdvoorgesteld als
degrote dichter enzij alshettwijgje aanzijn stam. 31Delaatstejaren heeft
haarwerkechtersteedsmeerzelfstandigeaandachtgekregen. Ookwordt
onderkend dat het in haar eigen tijd goed in de smaak viel vanwege de

KatharinaWilhelminastand, zoalsal eerderwerdopgemerkt, in haar

'zachte toon'. 32

bejubelingvandeFransevorstbepaaldnietalleen. Samenmethaarman
behoordezetot diensvurigstebewonderaars.In denasleepvan dewa-

Datgeldt ondermeervoorhaarwatersnoodgedichten,diealseen
hoogtepunt binnen hetgenrevan derampenpoezie werden beschouwd.

tersnoodramp van 1809brachtdeenenadeanderedichterhuldeaande
koning,diezichzoinspandevoorhetwelzijnvanzijnonderdanen.Slechts
eenenkeling durfdehetbeleidvandekoningtebekritiseren, endanvaak

Die waardering had alles te maken met de literaire kwaliteit ervan: de

dichteres esthetiseerde degebeurtenissen dooraante sluiten bij eenvan
depopulairstegenresaanhetbeginvandenegentiendeeeuw:deroman-

ooknogopeenverholen manier. 30Daarbehoorde Katharina Wilhelmina

ce. De recensent van de Vaderlandsche letteroefeningen was bovendien

echternietbij:moeiteloosschakeldezebeenenweertussendeherderlijke,

onderdeindrukvandetedereenroerendewijzewaarop'hetheilvanden

huiselijke taferelen en delofbetuigingen aandekoning.

echt werd bezongen. 33
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Dathaarteksten ookeenpolitiekeladinghadden,bleefonbenoemd.
InhaarbejubelingvanrampenkoningLodewijkNapoleonwasWilhelminaechterallesbehalveuniek.Haaruniciteitschoolinhaargeromantiseerdeweergavevandewatersnoodramp.Deemblematischetaferelenen

pastorale scenesbenadrukten nietalleenhetbelangvanhethuiselijke
geluk,maarherinnerdenhetpubliekookaandevergankelijkheidvanhet

aardsebestaan.MaarwieopGodvertrouwde, zagdaarineentroostrijke
les: Gods Almacht zij uwhoeder!'34

TWE8

Dedichtwerkenvan

VrouweK. W Bilcferdi)'f( in
driedelen(1859-1860).
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