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BILDERDIJK ALS WASSENBEELD

Wie is de beroemdste Nederlandse
schriiver van de nesentiende eeuw?' Is het WTllem Bilderdiik,
Jacob van Lennep, Nicolaas Beets," Cd. Busken Hiet, Piet Paaltiens

of Multatuli?

RICK HONINGS, Bilderdijklezi ng zor4

T J et hangt ervan af welk criteri-

L L;rffr#::3:r*i51ii:
ken? Of; wie kreeg de beste kritieken?
Wiens werk heeft de tand des tijds
doorstaan? En wie had de meeste be-
wonderaars? Internationaal gezien is er
op die laatste vraag maar 66n antwoord
mogelijk Lord Byron.2 Hr1 bracht zo-
veel vrouwelijke fans het hoofd op hol
dat hij stapels liefdesbrieven ontving
van dames, jong en oud, en uit allerlei
sociale klassen. Sommigen wilden hem

1

slechts laten weten hoe getroffen ze

waren door zijn werken, anderen ver-
zochten hem om een handtekening,
een gesigneerd boek, een haarlokje of
zelfs om een persoonlijke ontmoeting.
Het personage van de Byronic hero -
een bleke, melancholische en rebelse

aristocraat die gedreven wordt door
gevoelens van hartstocht en wraak -veroverde in de jaren na Byrons dood
in7824 heel Europa.3In Nederland

1 Dit is de tekst van de vijfde Bilderdijklezing die ik op
L2 december 2074 in Haarlem heb uitgesproken. Deze
bijdrage is tot stand gekomen dankzij de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
in het kader van mijn Veni-project The Poet as Pop Star.
Literary Celebrity in tbe Netberlands 1780-1900. Ik
dank Marinus van Hattum, Lotte Jensen, Olf Praam-
stra en Peter yan Zonneveld voor hun opbouwende
commentaaL

2 Over Byron als celebrity:TomMole, Byroni Romantic
Celebrit!. Industrial Culture and tbe Hermeneutic of Inti-
macy. Basitgstoke 2007; Ghislaine McDayter, Byroma-
nia and the Birtb ofCelebrit! Culture. Albany, N.Y. 2009.
Over de Byrons leven en mythe: Fiona MacCarthy,
Bjtrcn. Life and Legend. London 2002. Over romantische
roemcultus: Tom Mole (red.), Romanticism and Celebrity
Culture, 1750-1850. Cambridge [etc.] 2009.6
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was het Nicolaas Beets, wiens twee-
honderdste geboortejaar we dit jaar
herdenken, die als student enige tijd
verzen schreef naar Byrons voorbeeld.a

Je bent pas echt beroemd als je
vereeuwigd wordt als wassenbeeld. Er
zrjn in de loop der tijd niet veel schrij-
vers geweest die deze eer te beurt is
gevallen, laat staan dichters. In Enge-
land kreeg Lord Byron al in 7876
een wassenbeeld, gemaakt door de

beroemde Madame Tussaud.s Het
bijzondere is dat dit tijdens zijnleven
gebeurde. Hoe zit dat in Nederland?
Bij mijn weten is er maar 66n dichter
geweest die Byron in visuele zinkon
evenaren: Bilderdijk. Niemand werd zo

vaak in beeld gebracht als hij. Tussen

zijn studententijd en zijn dood werden
zo'nvtjftig portretten van hem vela r-
digd.6 Het gaat niet te ver om te stellen
dat er sprake was van een visuele
persoonlij kheidscultus. 7

Engeland mocht dan Madame
Tussaud hebben, in Nederland hadden
we Prosper Martin. Deze kermis-
exploitant trok in dejaren dertig van
de negentiende eeuw van stad naar

stad met zijn'Kunst-kabinet van
wassenbeelden'. De bezoeker van de

kermis in Haarlem op het Venirulft
kon in juli 1834 een kijkje gaan ne-
men. De eerste rang kostte 49 cent;
wie minder te besteden had, betaalde
25 cent. Wat was er te zien? Vooral
veel taferelen met betrekking tot de

Belgische Opstand, die nog vers in het
geheugen lag.Maar ook tal van be-
foemde mannen waren'levensgroot
gelijkend in Was geboetseerd'.8

Sommige Haarlemmers zullen
zeker ook een blik hebben geworpen
op het wassenbeeld van Bilderdijk.e
In vrijwel alle advertenties van het
kabinet werd zijn naam vermeld,
hetgeen aangeeft dat hij een publieks-
trekker was. Bilderdijk had zichin
7827 in de Spaarnestad gevestigd en
hij was er in 1831 overleden. Hij moet
een opvallende verschijni ng zijn
geweest. Nicolaas Beets, die in 1814
te Haarlem was geboren, bewonderde
Bilderdijk zee\en liep hem wel eens

een paar straten achterna. Hij droeg
een'driekanten hoed', aldus Beets, en
zijn'geTaatwas zeer ingevallen, en deed
een alleronaangenaamst effect; vooral
als hy vriendelijk lachte, wat hy altijd
deed als hy den hoed afnam.'10

3 Over de Byronic bero: Peter L.lhorslev,Jr, Tbe Byonic
Hero. Types and prototlPer.Mitneapolis, Minn., 1962;
Atara Stein, The Byonic Hero in Film, Fiction, and
Tbleoision. Carbondale, IL 2004.

4 Over Nicolaas Beets in relatie tot Byron: T. Popma,
Blron en het Byronisne in de Nederlandyhe letterLunde.

Amsterdam 1928, hoofdstuk 5 ('Beets en het Byronis-
me); Peter van Zonneveld, 'Het dichtverhaal in de

Nederlandse romantiek, in: Roland Mortier [e.a.]
(red.), De romantiek in de Europese roman san de 19e

eeuu. Essays. Leuven 1987, 191-205; Theo D'haen,
'De Nederlandse "Byron"', in: Literatuur 9 (7992),

88-96; Peter van Zonneveld, De Romantiscbe Club.

Leidse student-aateurs 1830-1840. Leiden 1993; Ike
Cialona,'Over Byron, Bilderdijk en Beets',in: JaarboeA
lan de Maatscha??ij der Nederlandse LetterLunde te

Leiden, 2007-2008. Leiden 2009, 28:33. Marita Ma-

thijsen,'Byron getemd in Nederland',in: Wrslagen en

mededelingen aan de Koninklijke Academie ooor Neder

I an d s e Ta a I - e n Le t ter kun d e 720 (2070), nr. 2, 5 3 -7 2.
5 Richard Holmes, Tbe Romantic Poex and their Circle.

London 2013 (derde druk),7. Over de visuele cultus
rond Byron: Christine Kenyon Jones (red.), Byon.
The Image af tbe Poer Newark 2008.

6 Vergelijk Ton Geerts, 'Beeld & Zelfbeeld bij Bilderdijk.
"Niemand schijnt mijn gezicht te kunnen vatten." Over
het Bilderdijkportret', in: Het BilderdijA-Museum 24
(2007),1-6.

7 Vergelijk Inger Leemans &Gert-JanJohannes, Worm

en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
1 7 00 - 1 8 00. De Repub IieA. Amsterdam 2073, 735.

8 Opregte Haarlemuhe Courant, 3 j:ulli 1834.
9 Zie hierover Marja Keyser, 'Bilderdijk als kermisattrac-

tie',in: Het BilderdijA-Museum 4 (1987),70. 7
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Het is een fascinerende vraag op welke
manier Bilderdijk als wassenbeeld werd
getoond. Liet men hem nen op zln
doodsbed, zoals op de bekende prent?11
Of toch zoalshij bij leven was? Het is
niet verwonderlijk dat juist Bilderdijk
in was werd gegoten, want als er 66n
dichter rondliep met een excentriek
imago, dan was hij het wel.12 Hij oog-
de heel anders dan 'gewone'mensen.
De scholierJan Wap was in 7822 in
Leiden op weg naar school toen hij
Bilderdijk zaglopen.Net als Beets
werd hij geintrigeerd door diens an-
achronistische verschijning. Het leek
zeeuw was gestapt, met kniekousen en
een gepoederde pruik, waarmee hij
uiting gaf aan zijn onvrede met de tijd
waarin hij leefde. Nog jaren later her-
innerde Wap zich de dichter als volgt:
een'eerder klein dan middelsoortig-
groot man: een met een slepend been
(i la Byron), strompelend-voortstap-
penden grijsaard, met driekanten of
punthoed, een gekleeden, of staatsierok,
een korte broek, lang vest, alles deftig
zwart, en met strikken aan de schoe-
neri.13 Velen waren bovendien gefasci-
neerd door de 'wrong'of tulband die
hij vaak om het hoofd droeg, ter

bestrij ding van zijn hoofdpijnen, die
vermoedelijk samenhingen met zijn
overmatige opiumgebruik. Het gaf
hem iets van een oosterse dichter en
van een oudtestamentische profeet.
Kortom, ideaal voor een wassenbeel-
denkabinet.

Dat Bilderdijk zo vereeuwigd
werd,zegt veel over zijn status. Aan
het einde van de negentiende eeuw
zou zljn roem snel afnemen. Busken
Huet, Multatuli en de Thchtigers droe-
gen ertoe bij dat hij van zijn voetstuk
viel.1a Maar in de eerste decennia van
de eeuw was zrjn faam ongedvenaard.
Hoewel hij buiten Nederland goed-
deels onbekend was, deelde hij met
beroemdheden van nu de'experience
of celebrity': hij was zichtbaar voor een
groot publiek en slaagde erin veel aan-
dacht op zich te vestigen.ls Hier wil ik
het echter niet hebben over Bilderdijk,
maar de blik richten op het publiek.
Rondom de dichter zietmen allerlei
vormen van fancultuur.l6 In deze Ie-
zingwil ik een aantal voorbeelden
hiervan bespreken en een antwoord
vinden op de vraag: wie was de groot-
ste Bilderdijk-fan van het land?

I

10 ZiePeter van Zonneveld,'Nicolaas Beets over Willem
Bilderdijli, in: fler Bilderdijfr-Museum I (1,984),1,4.

7l Zoals Keyser in 'Bilderdijk als kermisattractie' sugge,
reett.

12 Over Bilderdijks imago (dat van de melancholische,
armoedige, geinspireerde dichter)-zie Rick Honings,
'De mythe van de dichter. Willem Bilderdijks
beroemdheidscultu s', in: Ne der lan dse Le t terAu ntle !9
(2014),7-32.

13 JJ.F.Wap, Bilderdijk. Eene bijdrage tat zin leaen en

uerken. Leiden 1874,8.
14 Vergelijk Olf Praamstra,'Conrad Busken Huet en

Willem Bilderdijk', in: Voor tgang 7 (I9 86), 239 -296;
Rick Honings,'Van grootsre dichter tor rijmelende
kwakzalver. Multatuli's aanval op Willem Bilderdiik,

ini Ooer Multatuli 35 (2012), a-2I;Jan Oosterholt,
'Het voorspel van de revolutie van Tachtig. AJbert
Verweys beeld van de negentiende-eeuwse dicht,
kunst' ,ia: Neerlandistiek.n/ 2 (2002), nr. 3,1,-55.

15 Vergelijk Robert van Krieken, Celebit! Societ!.
London [etc.] 2072, 4-5.

16 Over'fandom' in het algemeen: Mark Duffett, {Jnder-
standing Fandom. An Introduction to the Studlt of
Media Fan Culture.NewYork Ietc.] 20131 L.A.
Lewin (red.), Tbe AdoringAudiente. Fan Calture and
Popular Media. London [etc.] 7992. Over l\teraire
fancultuur in Nederland in de negentiende en
twintigste eeuw: zie het themanummer van JTlegal
der Letteren 56 (2014), onder redactie van Gaston
Franssen en Rick Honings.
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OP BEZOEK BIJ EEN OBANG-OETAN

Een bijzondere vorm van fancultuur is

literair toerisme, waarbij bewonderaars

reizen ondernemen om een auteur in
het echt te zten of om een plaats uit
iln of haar leven of werk tebezoe-
ken.17 Goethes Haus am Frauenplan in
Weimar was al een attractie toen hij
nog leefde; hij zetelde er als een

Olympier. Het Lottehaus in Wetzlar,
waar Goethe zijn ervaringen opdeed

voor Die Leiden des jungen Wrthers
(1,774),werd eveneens al vroeg een

bestemming voor bewonderaars van de

schrijver. Een van hen was de student

Johan RudolphThorbecke, die in 1821

een bezoek bracht aan het stadje.

Missolonghi in Griekenland, waar

Byron stierf, groeide ook uit tot een

pelgrimsoord. Dat gold evenzeer voor
de huizen van auteurs als Wordsworth,
Keats en Dickens. Het middeleeuws

ogende kasteel van Walter Scott, Ab-
botsford, was eveneens een publiek-
strekker.l8 Na zijn dood werd het een

toeristische trekpleister: een soort

Graceland avantla lettre. Tal van

bekende schrijvers, zoals Charles

Dickens en Oscar Wilde, gingen
ernaartoe. Vanuit Nederland reisden

17 Nicola J. Watsory Tbe Literary Toatist. Readers and

Places in Ramantic U Victorian Britain. Basingstoke

fetc.] 2006; Nicola J. Watson (red.), Literatl, Toarivn

and Nineteefih-centM)t Culhoe. Basingstoke [etc.] 2009.

18 VergelijkAnn Rigtey,TheAfterlives of Walter Stott.

Memory on the Moze. New York letc.l20L2.
19 Zie hierover Rick Honings,'Mijn Heer, ben jij die

groote Poeet!' Literair toerisme in de vroege negentien-

de eeuw', in: Spiege I der Letteren 56 (2014), 27 9 -307.

20 Brief van Bilderdijk aan K.W. Schweickhardt,6-8 april

1806, Bilderdijk Museum, C 14-3.

21 Briefvan Bilderdijk aan K.W Schweickhardt, 14-15

april 1806, Bilderdijk Museum, C 14-4.

22 Online Dagboek Willem de Clercq (http:/ /resottces.
huygens.knaw.nVretroboeken/declercq) 7822, 83.

23 Zievoor deze anekdote Rick Honings,'Bij Bilderdijk aan

tafel. Een bijzonder ooggetuigenverslag van Robert Sou-

they uit 1825', in: .Fle t Bilderdijk-Museunr 26 (2009),9.

Nicolaas Beets en Johannes Kneppel-
hout naar Abbotsford, om te zienwaar
de romancier had gewoond en waar hij
begraven lag.

Ook Bilderdijk werd al vroeg ge-
confronteerd met literair toerisme.le
Toen hij in 1806 u\tdjnballingschap
terugkeerde, klampten bewonderaars
hem op straat 

^an. 
Een van hen riep:

'myn God is het mooghjk, mijn Heer,

ben jy die groote Podet!'2o Het voelde,

zo schreef Bilderdijk, alsof hij een oli-
fant of een ander exotisch dier was.21

Nadien zouden nog velen proberen

persoonlijk met hem in contact te tre-
den. Willem de Clercq noteerde in
7822 in zijn dagboek dat de dagwaar-
op hij Bilderdijk zou ontmoeten, de

belangrijkste was uit zijn leven. Hij
huurde een deftig rijtuig, omdat hij
niet als een armoedzaaier wilde langs-

komen.Toen hij op het Rapenburg

aanbelde, beefde hij van top tot teen.

Hij was nog zenuwachtiger dan toen
hij aan de koning werd voorgesteld.
Net als andere toeristen was De Clercq
geboeid door Bilderdijks uiterlijk. In
zijn dagboek schreef hij:'Bild. ziet er

niet eerbiedwekkend maar meer eenig-

zints afstotend uit. Een pruikje, sterk
geprononceerde trekken die zich met
de rimpels ineensmelten een pet op

het hoofd, een piquante doch geen-

zints medeslependen toon in het on-
derhoud.' Behalve het noemen van ziin
naam, sprak De Clercq geen woord,
zo diep was hij onder de indruk.22

Gewone mensen waren minder bang

om Bilderdijk aan te spreken, zoals

een caf6houdster, die voor haar verjaar-
dag een gedicht had gekregen en wilde
weten wat hij ervan vond.23 >

I
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Al eerder had hij zich om die reden
vergeleken met een orang-oetan.26

Dit fenomeen bereikte een hoog- 24 r:i:f.m Bilderdijk aan L da c5-sta, 15 februari 1827.tepunttijdens zijnlaatstelevensiaren" Bt\4,F32-3.

in Haarlem. Regelmatig k*r-.^ .,. " *il0,t;-3]to"rdijk 
aan I' da costa, 15 rebruari 7827.

Duitse geleerden orra, Ja vloer, die ,u |:t:tlli Birrrerdrjk aao I. da costa,2 augustus 1826.
hem ars een Goethew'den bezichti- iii;y;i,i';i;r:;::il"aft:fr*';*e"r,
gen.27 Maar ook Nederjanders bezoch - De i,r*,ayt*iu.i)o,i;;; il;:-'
ren hem, zoals de Amsterdamse sui_ ,, 

i:;!:,':,i;;i,":,{;;\i,:,ii:,f ,};,,1::;,r;:f:::::
kerratfinadeur en dichter Willem ttor ,, tiii.')')i".;rfi *;:;rdeman. sneek
Hendrik warnsinck' Deze maakte er ,r ;rytrJ,t:l jiiiiru"lo,,u,,, 

den zomer van 1ri31,, in:geen geheim van dat hij met Bilderdiik vattq.lanttyheLette,ai,',,i,;,iir;,2.82 
83. over

witde kennismaken: ,Gedurende den t;;:;t:";::;,,:,:r::::;iT;:i,:,:Ai.;:!:".
zomet doorgaans in den omtrek 486-488.

van Haarlem vertoevende, werd niet ,'IX:i'l,il:f 
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",a4V,tr, i,,i)),-.,)'itt crlturet. otge-dan, steeds afkeerig, mlj btj beroemde 
^. "Jrr*J'ap,"JiJ;';;'i;,"t;Maastricht,2014.

mannen, als ware het, op t. dring..,, i:f::;f::,,:,::?i"y":r::i:!!-;#;,:TiJ;irr.llru*,,_
hield ik het voor onvoegzaam, den h"d"nkingen ." rt?J,J".,r,.i,i rona 1800,, i.:
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VERZEN VOOR EEN MRDAPPELHATER

De laatste jaren bestaat er relatief veel
aandacht voor fancultuur. Ook het
tegenovergestelde lrijgt al de nodige
aandacht: anti-fandom.In tal van studies
wordt de fan niet slechts beschouwd
als een consument, maar tevens als een
participant - hij venult een actieve
ro1.2e Daarom is er ook belangstelling
v o o r zo genaamde f anpr aktij ken. 30

Een hedendaagse fan kan op allerlei
manieren een bijdrage leveren aan
het proces van celebrit!-verering: hij
kan bijvoorbeeld posters ophangen,
T-shirts dragen, meetings bijwonen,
fanmail sfuren, op internetfora schrij-
ven en fantijdschriften oprichten.

Fan- en anti-fancultuur nemen in
vfoegere perioden een andere vorm aan
dan in het gemedialiseerde tijdperk.
Zokunnen de vele lofdichten die in de
loop der tijd op Bilderdijk werden ge-
schreven, worden geinterpreteerd als

uitingen van fanculfuur. Toen Bilder-
dijk in 1831 overleed, togen collega-
dichters en bewonderaars aan het werk
om een Gedenkzuil voor hem te maken:
een bundel met lofdichten.31 Wie de
uitgave bekijkt, komt tot de ontdek-
king dat deze door fans is geschreven.
Lotte Jensen heeft erop gewezen dat
in zulke bundels allerlei stereotiepe
kwalificaties voorkomen die met fan-
cultuur geassocieerd kunnen worden,
zoals dweepzucht en blinde adoratie.32

Dat itet men ook terug in de Gedenk-
zuil voor Bilderdijk. Iedereen plaatst
hem op een voetstuk, hij wordt verge-
leken met Vondel en een wonder
genoemd, een zoon van Apollo, een
machtige adelaar

Toch werd Bilderdijk in de jaren
voot zln dood vooral geconfronteerd
met anti-fancultuur. Vanwege zqn ra-
dicale cultuurlritische standpunten
was hij in liberale milieus een beruchte
figuur, die veel negatieve reacties op-
riep. Sommige anti-fans grepen naar
de pen om hem belachelijk te maken,
aan te vallen of te bekritiseren. Een
mooie illustratie van vroeg negentien-
de-eeuws anti-fanculfuur is te vinden
in de Arnhem.sche Courant. Yanaf 7822
ruimde de redactie een'Domperru-
briek' in, waarin Bilderdijk herhaalde-
lijk werd aangepakt. Een domper was
een metalen kapje aan een stok om
kaarsen uit te doven. Men rypeerde
Bilderdijk als het hoofd van de ridder-
schap der dompers. De redactie be-
schuldigde hem ervan dat hij probeer-
de de Verlichting teniet te doen.'Te
Leijden, naast den tempel der verlich-
ting, is de fabriek van den domper op-
gezet,'stond er op 19 maart 7822.
Hoewel Bilderdijks naam niet ge-
noemd werd, was het voor iedereen
duidelijk dat het om hem ging.
De dichter woonde immers op het
Rapenburg, op een steenworp afstand
van het academiegebouw De redactie
vervolgde:'Hij toch, die den hoofdbe-
stuurder fvan de Domperfabriek] kent,
zalhet niet loochenen, dat de men dik-
wijls redeneringen hield, en gesprek-
ken voerde, die hem op eene plaats
in het dolhuis een onbefwistbaar regt
schenen te geven, gelijk het bekend
is, dat hrj, meer dan eens, een ernstig
betoog hield, over al het zedelijk kzuaad,

door het gebruik van aardappelen in de

tuereld te raeeg gebragt!!!'ss >
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De.ze opmerking verwees naar Birder- Hoezeer het verhaar van Bilderdijks
dijks afkeer van aardappelen. De dich- afkeer bleef voortleven, ook na diens
ter was van oordeel dat dit gewas kin- dood, blijkt wel uit een artikel dat Bus_
deren vroegrijp maakte. In 1823 ging ken Huet in rg77 pubriceerde. Dat jaar
hrj tekeer tegen het feit dat -.n "tr* werd de cororadokiver, afkomstig uit
lieden voedde 'met de't geslacht door Noord-Amerika, voor h., ..rr, in Eu-
zijn gif verwoestende en de zedenloos- ropawaatgenomen. Het vraatzuchtige
heid aanzettende aardappelen, in praats beestje riJtt" in korte tijd veer schade
van het voedzaa'n en gezegend brood aurr, rroorul aan aard,appeig..,"rr.rr.
en vleesch, en grutten en peulvruchten, Huet wees Birderdijk 

""rr""r, 
verant-

dat onze ouders uitdeelden'.3a Bilder- woorderijk uoo, d")rrarnp. Spottend
dijks weerzin ging van mond tot mond schreef hil dat de geest uui a. dichter
en werd geiren als 66n van zijn excen- in de cororadok"# was gereincar-
triciteiten. Die afkeer keerr ook terug neerd en hij op deze wiji over zrjn
in het satirische zangspel w van Tbii- graf heen ir.rog *ruuk?u- nemen
t1r!1ord' of De gebroken domper (1824). op h.t door heri zo gehategewas.36
Of het ooit werd opg.rro"rJ, weten we
niet, maar in het stuk wordt de spot DE GROOTSTE BILDERDIJK_FAN
gedreven- met Bilderdijks aardappel- Spiegeltje, spiegeltj e aan d.ewand, wie
haat, onder meer in een liedje dat g.- *u, J. grooirt."niia.rar;r.-a" van het
zongen werd op de melodie van 'schep rand? Er zijn verschifl.r,i" p..ro."r,
vreugde in het leven', dat we kennen die voor dizeeretitel in aanmerking
van de sinterklaasklassieker'o, kom er komen. In het hierna volgende wil ik
eens kijkeri: vier kandidaten onder djo.p nemen

die zich,vooral na Bilderdijks overlij_
dAarddppel leve! den, elk op hun eigen -"ri., als Bil-
Langschenk'hijvoedingskracht, derdijk-fanmanifJsteerden.werke
Wat ons begeve fanpiaktijken ondernamen z1j enwat
Dat deze ons wacht'1..,] wuren h,r., drijfveren?

Hij eet slechts erwten, bonen, meel;
Dat t voor zijn rwal<ke maag te veel,
Van daar bij hem naargeestigheid,
Verstopping in de milt.3s

12

34 Willem Bilderdijk, De bezuarcn te&en dea geest der

-, 
eeuu san Mr L da Costa, toegelicht. Leiden Ig23,29.

35 W van Teisterkoord, ofDe gebroAen tlomper.
Amsterdam 1824,2,8.

36 Cd. Busken Huet, Tijgergenoegezr. Ed. Olf praamstra.
Amsterdam 7986.2O7

37 Zie Adriaat van der Hoop Jr., De renegaat.
Ed. W. Drop. Zwolle 1965.

1, HET DICHTENDE DRANKORGEL

Was de grootste Bilderdijk-fan mis-
schien de Rotterdamse dichter-koop-
man Adriaan van der Hoop junior?
Roem verwierf hij met De renegaat
(1838), een in de trantvanByron g.-
schreven dichtstuk met een christelilke
moraal.37 Nicolaas Beets karakteriseer-
de hem in 1836 als de'groote veeldich-
ter, de reusachtige Van der Hoop'.
Over diens talent was hij niet erg re
spreken. Een jaar eerder had Beets zich

lt
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t verhaal van Bilderdijks
'voortleven, ook na diens

wel uit een artikel dat Bus-
t L877 publiceerde. Dat jaar

oradokever, afkomstig uit
erika, voor het eerst in Eu-
)nomen. Het vr aatzucht\ge
fte in korte tijd veel schade

aan aardappelgewassen.

Bilderdijk aan als verant-
loor deze ramp. Spottend
lat de geest van de dichter
dokever was gereincar-
op deze wtlze over zln

snog wraak kwam nemen
hem zo gehate gewas.36

ITSTE BILDEBDIJK-FAN

piegeltje aan de wand, wie
tste Bilderdijk-fan van het
n verschillende personen
re eretitel in aanmerking
ret hierna volgende wil ik
tten onder de loep nemen
>ral na Bilderdijks overlij-
hun eigen manier als Bil-
manifesteerden. Welke
:n ondernamenzij enwat
lrijfueren?

ICHTENDE DRANKORGEL

rtste Bilderdijk-fan mis-
otterdamse dichter-koop-
n van der Hoop junior?
ierf hij met De renegaat

in de trant van Byron ge-

:htstuk met een christelijke
icolaas B eets karakteriseer-
836 als de'groote veeldich-
chtige Van der Hoop'.
talent was hij niet erg te
njaar eerder had Beets zich

al negatiefover hem uitgelaten, nadat
hij hem in de schouwburg had ont-
moet. De man ergerde hem, omdat hij
een onaangename geur verspreidde
(Van der Hoop was aan de drank en

gebruikte uien om de dranklucht te
maskeren).38 Later typeerde Beets hem
zo:'Een grootrz iraar en dik mansper-
soon, met geen ongunstige physiono-
mie. Gemeene manieren. Slordige ze-
den. Potator fdrinker]'.3e

Gedurende zrln leven betoonde
Van der Hoop zich een vurig bewon-
deraar van Bilderdijk. Steeds als er een

nieuw werk verscheen, werd Van der
Hoop vermeld in de intekenlijst.In de

negentiende eeuw bestond het literaire
fantijdschrift zoalswij dat nu kennen
nog niet (denk aan B'ilchntania Maga-
zine, over Boudewijn Brich, en Blaurue

M aan dage n, over Arnon Grunberg).a0

Maar de tijdschriften die Van der
Hoop in de jaren twintig uitgaf verto-
nen er al wel enige kenmerken van.
Werd Bilderdijk in de gevestigde pers
in de jaren twintig vooral kritisch beje-
gend, in Van der Hoops bladen als

Apollo, Argus, De Nederlandsche Mercu-
rius en De Vriend der Waarheidlag dat
heel anders. Auteurs van vrome, huise-

38 Willem van den Berg,'Decline and fall? Adriaan van

der Hoop jr.', in: Rick Honings & Olf Praamstra
(red.), El/endige leoeus. Nederlaxdse schrijoers in de

negentiende eeuu. Hilversum 201,3, 94.
39 Het dagboek van de student Nicolaas Beets,1833-1836.

Ed. Peter van Zonneveld. Den Haag 1983, 732,278-
219; Idem,'Nicolaas Beets over Adriaan van der
Hoop' ,in: Nieuu Letteil<undig Magazijn 3 (7985),1,9

40 Over literaire fantijdschriften in Nederland zie
Gaston Franssen &Zosha de Rond, 'De culturele
economie van literaire fantijdschriften. Fanzines en

distinctielogica's in de moderne Nederlandse litera-
ruur',in: Spiegel tler Lel/eren 56 (2014), 3bi -39 I .

41 Hendrik van Loghem, Mengeldichten.Haarlem 1809,
136.

42 Adriaan van der Hoop jr., Willem Tell. Zuitsersche
tafereelen. Ansterdam 1833, 5 6, 1.46 L47.

lijke poezie kregen ervan langs. Vooral
het'ellendige'werk van de Deventer
dichter Hendrik van Loghem moest
het ontgelden. Die schreef verzen met
regels als: 'Of vindt gl zoeter tijdver-
drijf / Dant kouten met uw eerlijk
wijf / Wanneer gij van den arbeid rust,
/ En ze u het zweet van't voorhoofd
kust?'41 Daar tegenover stelde Van der
Hoop Bilderdijk, die hij rypeerde als

de prins der dichters, de nestor van de

Nederlandse podzie en een onnavolg-
baar genie.

Toen Bilderdijk op 18 december
1831 overleed,werd Van der Hoop
naar eigen zeggen door verschillende
uitgevers benaderd met de vraag of hij
een lijkdicht wilde schrijven. Daar
kwam het niet van, omdat hij zich on-
waardig voelde om'bij den dood des

66,nigen zijn kunsteloze tonen te laten
klinken. Toen de lente aanbrak en Van
der Hoops gedachten weer naar Bil-
derdijk afdwaalden,lukte het hem als-
nog. Hij roemde Bilderdijks'reuzigen
geest'en bewonderde hem als een

dichter, zoals er op de wereld nog
nooit eerder 66n geweest was, en nooit
meer zou ztln.In het vers uit 1832 be-
schreef hij de schok die Bilderdijks
dood bij hem teweeg had gebracht;
zijn ver driet was ontstellend. a2

We zien hier een verschijnsel dat

ook tegenwoordig met fancultuur geas-

socieerd wordt. Hoewel Van der Hoop
Bilderdijk nooit persoonlijk had ont-
moet, had hij toch het gevoel dat hij de

bewonderde auteur door en door kende,

alsof hij - door het lezen van diens werk

- heel dicht bij de mens Bilderdijk was

gekomen. De dankbaarheid die hij voel-

de, kon hij haast niet in woorden uit-
drukken. Het was Bilderdijk geweest die > 13
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bij hem de zucht der podzie had aange-

wakkerd, het was Bilderdijk die hem
toen het vaderland tijdens de Belgische

Opstand in verdrukking was, had gein-
spireerd om de pen op te pakken. Van

der Hoop zong dan ook 'Vereeuwigd

gids, ik volg uw heerlijk voorbeeldl'a3

Van der Hoop liet op nog een

andere manier merken hoezeer hij aan

Bilderdijk schatplichtig was: hij nam
allerlei poeticale ideeen van hem over.

Zo beschouwde hij, net als Bilderdijk,
het gevoel als de bron van de ware
dichtkunst.aa Daaraanverwant was Van
der Hoops strijd tegen de huiselijke
poEzie en de belangrijkste representant
ervan: HendrikTollens. In 1830 publi-
ceerde hij een kritiek op zijnwerk. Het
voorwoord bevat een aardige anekdote.

Toen hij zich kort geleden ten huize
van een wiend bevond, werd er gebeld
en bracht een bediende twee werken
binnen die door een boekverkoper ter
bezichtiging warcn toegezonden: 66n

van Tollens en 66n van Bilderdijk.
De vriend greep onmiddellijk Tollens'
bundel en begon er geestdriftig in te
bladeren, daarbij uitroepend:'heerlijk!
uitmuntend! [...] hoe geestig, hoe
bevallig, hoe huisselijk, hoe naifl Mij
dunkt nog hoor ik hem zeggen: en als

er een bij ons veljaart, raij bakken hern

een lekkeren taart. O wat zal mijne
vrouw blij zijn, als zij dat Winter-
avondliedje gedrukt kan lezen.' as Zo
gaat dezelofzang op Tollens nog een

tijd lang door.

43 Van der Hoop, WillenTell,5-6,9.
44 Jan Oosterholt, "'Romantische podzij" en

"Bilderdijksche snaren". De literatuurpolitieke agenda

van de dichter-criticus Adriaan van der Hoop,Jr.', in:
Neerlandit tiek. n I 6 (2006), 7 (aprll), 7.

45 Adriaan van der Hoop jr., Onpartijdige bescbouuing

van het tweede deel der Nieuue gedicbten van den heer

H. Tollens Cz. Rotterdam 1830, 5.

Op een gegeven moment vroeg Van
der Hoop zijnvriendwaarom hij het
boek van Bilderdijk niet eens in han-
den nam. Maar daar wilde hij niet van
horen.Totdat Van der Hoop enkele

verzen had voorgedragen. Toen moest
zijn vriend toegeven dat hij fout zat:
'Dat is PoEdjl - Dat is heerschappij
over de taal; dat heet ik de Ouden te
verstaan! Bilderdijk ik heb u miskend.
Wat valt alles van Tollens daar bij af!
Wat is datzwak,gekunsteld, om niet
te zeggen kinderachtig.'Zo werd
Bilderdijk door Van der Hoop als de
enige ware dichter neergezet,bij wie
Tollens vergeleken niets voorstelde.a6

In 1839 publiceerde Van der Hoop
iln Zie kb e d-gew aarwordingen, een

Bilderdijkiaans werk.47 Het bevat een

motto uit De ziekte der geleerden en taI
van andere verwijzingen.a8 Mogelijk
heeft Van der Hoop getracht op Bil-
derdijk te lijken door diens melancho-
Iie, ziek-zijn en gezondheidsklachten te
imiteren. Net als Bilderdijk klaagde hij
over pijn, koorts, slapeloosheid en tal
van andere ongemakken. Door zich zo
nadrukkelijk als een volbloed Bilderdij-
kiaan te presenteren probeerde Van der
Hoop zijn roem te vergroten. In tegen-
stelling totzijn idool kwam zijn einde
echter eerder dan gewenst. Gesloopt
door drankzucht en andere kwalen
stierf Van der Hoop op 4 november
1841, negenendertigjaar oud. >

46 Van der Hoop, Onpartijdige beschouuing,5-7.Verge-
lijk Ellen Krol, De smaak der natie. OPvattingen oiler
huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poizie oan 1800
to t 7 840. Hilv ersum 7997, 240.

47 Oosterholt, "Ronantische poizij" en "Bilderdijrtscbe

snaren",29,
48 Thijs Tomassen , Hoe een romanticus zicb poitisch oerheft

op zijn ziekbed. Een oerkenning van Adriaan oan der
Ho op s Zi e kbe d-geua ar u or dinge n. B achelorscriptie
Universiteit Utrecht, 201 1. 15
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2' DE VERBANNEN BTLDERDTJKTAAN van Bilderdijk betoond. Bij zijnoverlij-
Een andere figuur die in aanmerking den, schreefiij zijn vriend: Ach God
\:i,"":* de^titel'grootsre Bilder- Van Lennep *u, ,tug h..ft or* getroF
dijk-fariwas Gerrit van de Linde, fenr t Is mij nog ds ?en droom Jn t mij
beter bekend als De schoolmeester.ae voorstenen"verriag ik niet dat de grljzeIn 1830 trok hij als Leids student zangff ons ontrukt is.,Door het over-
ten strijde tegen de Belgen. Het was rijden van ztjn held,was van de Linde
in die hoedanigheid dat hij voor het ontstemd. om dat te benadrukken ci-
Ttrl T._, 

Bilderdijk in contact trad. teerde hij enkele regels van Toilens: ,ik
op 19 oktober 1830, v66r vertrek naar kan huilen ,ou", ,riJt zingen.Daar
het zuiden, schreef hij hem namens voegde hij venijnig u- ,i., ,Nu 

dat
de studenten een brief, zewilden gebeurtioile", *it eens meer,.52 Net
gfaag een wapenlied, en: 'van wien als bij van der Hoop ziet menbij van
zouden zij dit geschenk liever ontvan- de Linde een soort .ritrrrritingr*..hu-
gen als van Hollands grootsten zan- nisme in werking: wie fan was van Bil-
ger. '.van Bilderdilk.'so De oude dichter derdijk kon dat ii., ,ru., Tolrens zijn.
kon 

$31helaas geen gehoor aan ge- Regermatig koo, v* de Linde
v;n' Hij was naar eigen zeggen ver- motto's van Birierdrjk voor zljn ge-
pletterd door het verlies 

"ii "4nvrouw 
dichten. Bovendien i"rrrrl de eersre-

en zrln geheugen liet hem in de steek.sl jaars student Nicolaa's Beets in 1833 deIn 1833 kwam Van de Linde in de opdracht om bij wijze vatnontgroening
problemen terecht, toen uitkwam dat ...r rr.r, te vervaardigen op de bewon-
hij een affaire had met de vrouw van derde podet.s, N" ,iji u.rtrek uit Ne-
zijn hoogleraar. Toen de spanningen te derrani. blee f hij zijnidoor trouw Hij
hoog opliepen, dook hil ond.r.ti herkende 

"irh"rlf inwat Bilderdijk in
vluchtte hij naar Engeland. Na een 'Het Buitenl.rr.o (t8o2jhad gerchr.-
moeizame start, nam hij-een jongens- ven: 'Daar is een tweede in t 5orp, die
kostschool over bij Londen. iJrlio., d. kracht van invloed heeft: / De school_
rest van zijnleven 'schoolmeester'blij- voogd, voor wiens plak de boersche
ven. vanuit Londen correspondeerde Landjeugd beeft!"i van de Linde hadhij met Jacob van Lennep. Als srudent h.t g.rrolt dat Bilderdijk Ji. ,.g.1.
had van de Linde zich,ioals zoveer uooih6* geschreven ti"l:r H., -o.,studenten in die tijd, een bewonderaar de gesjeesJe student bovendien goed

hebben gedaan te weten dat ook Bil_
" H';lll1,T,il:1#illli:1:3,ii;Ti:;:j:i:;t' derdijk tijdens zijn ballingschap in

snrdent-autJurs"t,a'";i*"J".,tg#;';.#::. Londen gewoond had. Op diverse mo-
,o;:;:,':,"::::'{:;ff:,y::::,,:^l:??} ii;ji; T.:.,." in zijn correspondentie rypeer-

_ Matlrijsen.Am.*'a"- rs8i,ll.l, ii-;' "'"'"" de Van de Linde zichzelf als.." bul-
1:B:i:;';;:::,x';:,::';i::;;,1',11'.11,, ring. Het voelde daardoor arsorhij in
53 M.athijsen,'Da, 

^r 
*i. '""* r,.1"^1, 

""" n,ra".r,1r. Bilderdijks voetsporen was getreden.

r. rufi:ilH1il iik,D, D;,bt-,,k"2. Haarrem 1856- rn ziinbrieven bleef Bilderdijks
rsse,dr.6,2e2. naam geregeld opduiken, maar ook die55 De brieven oan De Scbooltteesrer, dt. r, r43. van zijn aartsvijand M"tthil, Siegen_



ijk betoond. Btl zijn overlij-
lhij zrln vriend: Ach God
p wat slag heeft ons getrof-
j nog als een droom en t mij
vermag ik niet dat de grlze
ontrukt is.'Door het over-
ijn held, was Van de Linde
)m dat te benadrukken ci-
rkele regels van Tollens: 'ik
maar niet zinged.Daar
.enijnig aan toe:'Nu dat
lens wel eens meer'.s2 Net
ler Hoop ziet menbij Van
In soort uitsluitingsmecha-
:rking: wie fan was van Bil-
dat niet van Tollens zijn.
natig koos Van de Linde
Bilderdijk voor zijn ge-
vendien gaf hij de eerste-

t Nicolaas Beets in 1833 de

n bij wijze van ontgroening
rervaardigen op de bewon-
.s3 Na zijn vertrek uit Ne-
:f hij ztln idool trouw. Hij
chzelf in wat Bilderdijk in
leven (1802) had geschre-
; een tweede in t Dorp, die
nvloed heeft: / De School-
wiens plak de boersche

reeft!'sa Van de Linde had
at Bilderdijk die regels

:schreven had.5s Het moet
: student bovendien goed
lan te weten dat ook Bil-
:ns zijn ballingschap in
roond had. Op diverse mo-
ijn correspondentie typeer-
,inde zichzelf als een bal-
elde daardoor alsof hij in
/oetsporen was getreden.
brieven bleef Bilderdijks
:ld opduiken, maar ook die
:svij and Matthijs Siegen-

beek. Deze Leidse hoogleraar was

door Bilderdijk fel aangevallen van-
wege het spellingssysteem dat hij in
1804 bedacht had.56 Zoalshet een

fan betaamt, koos Van de Linde partij
voor Bilderdijk. AI was de taalkundige
kwestie inmiddels niet meer actueel,

Van de Linde bleef zijn held steunen
en diens tegenstander verguizen. Eind
1834 stuurde hij \hn Lennep een graf-
schrift toe, waarin hij schreef dat Bil-
derdijk nu in de eeuwigheid verkeerde.

Hij voegde eraan toe:'En als ik mijn
wensch mag verkrijgen / Dan zal Sieg-
gen er niet lang meer van daan blijven.'
In 7843 was Van de Linde curieus
genoeg nog altijd met Siegenbeek be-
zig.In een vers gaf hij hem een stevige

reprimande:

Maar Grj, Uilskuiken aller uilen
gij onbeschoft, misschapen beest

Wie leerde U,zwijn,uw lappers leest

Uw stinkend pothuis te verruilen
Voor t ledrgestoelte aan t Leidsch

Atheen
Hoogleeraar van het Leidsch gemeen

t...1
Hoe durft gij - zielloos wezen - lijk!
Een wezen, enkel zieI, in't slijk
Ter ne6r te tredn? eeri Bilderdijkr.!s7

Daar voegde Van de Linde aan toe dat
geen bloem ooit Siegenbeeks zerk zou
versieren en dat vogels het graf zouden
vermijden:'De kraai zal om dien stink-
hoop zwieren / Niets zal ooit op dien
lijksteen staan / Dan Ezels die zich
flippen slaan!'s8 Daarmee bedoelde hij
wellicht ezels die keutels schijten.se Op
Bilderdijks zerk wenste hij daarente-
gen de volgende tekst gebeiteld te zien:
'Wat grafschr\ft zoo rijk, / als uw

naam, Bilderdilkl'uo Ook in ztlnlaatste
levensjaren bleef Van de Linde Bilder-
dijk trouw. Toen hij in 1852 vanuit
Engeland naar Nederland reisde en

een bezoekbracht aanzyn geboorte-
stad, sprak ht1 - verwijzend naar

Bilderdijk - van iln 'Zwanenreis'. En
is het toevallig dat ook Van de Linde
in diezelfde brief djn weerzin uitte
tegen het roken? Bilderdijk had meer-
dere gedichten geschreven over het
gebruik van tabak, waarin hij tekeer-
ging tegen de helse'onftruiddamperi:

Die heb met Godvergeten hand
Z\jns grrlzen vaders nek gebroken,
Die't eerst dat heilloos stinkend

rooken
Heeft ingevoerd in t Vaderland.6i

Ook Van de Linde beklaagde zich
erover dat iedereen in het vaderland
leek te roken. Hij was ervan overtuigd
dat weldra miljoenen peuken de grond
zouden bedekken.62 Tot zlnlaatste
snik bleef De Schoolmeester fanvan
Bilderdijk. Van de Linde overleed

in 1858 te Londen, nog geen vijftig
jaar oud. >

56 Zie hierover Marita Mathijsen,'Spelling in de negen
tiende eeuw. Siegenbeek en Bilderd\jk,\n: De Negen-
tiende Eeau 12 (1988),129-140; Rick Honings, Ge

leerdbeids zete/, Ho//ands roem! Het literaire leaen in
Leiden 1 7 60-1 8 60. Leidet 2011, 215 217.

57 De brieven van De Scbaolneester, dl. 1, t70-L7 1-.

58 De brieten oan De Scbaohnees ter, dl, 1,,17 1,.

59 'Flippen'zijn goudstukl<en met de beeltenis van Filips
II erop. Geld wordt geslagen. Een ezel die geldstuk-
ken 'slaat', zou kunnen betekenen: die keutels schijt.
Met dank aan Marinus van Hattum voor deze sug-

gestie.
60 De brieven pan De Scboalneester, dl. 1,,255 ,

61 Bilderdijk, De Dichtuerken, dl. 74, 369.
62 De brieven van De Scboaltneester, dl,. 1,302. 17
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3' DE AAP vAN B|LDERDTJK zijn tijd.Daarin week hij af van d,eof was Isaic da costa de grootste ...d.rg.no.-de fans. Een ander ver-
Bilderdijk-adept die er ooit heeft rond- schil is dat Da costa een vertrouwe-
gelopen? Hij werd in 7798 geboren te ling van Bilderdijk w as. ze schreven
Amsterdam in een Portug.er-1oods. erk-aar brieve.r .r, k u-.r, regermatig
faml]ig Ar1jo.,g..r Lr.eg h;j priveles bij elkaar over de vloer. De lui... poli-
van Bilderdijk, ter voorbereiding op zijn ticus willem Anne schim-.1p..r:
rechtenstudie. ongetwijfetd rptake.t ,e ninck van der oye beschreef een bij-
ook over de poEire,want Da costa had eenkomst t nhui"rvan Bilderdijk in
literaire ambities, die B-ilderdijk stimu- Leiden, waar ook Da costa bij aan-
leerde' Toen hij in Leiden ging stude- wezigwas.De studenten zaten op de
ren en-Bilderdijk zich ook in die stad gtord, rerwijl Bilderdijk stond:
vestigde, werd het contact hernieuwd. 'De groote vaderlander geleek mij danDa Costa kwam steeds meer onder de ..., J., oude isradlitisch? profeten,

' invloed van de eigenzinnige calvinist en omringd d,oor zijne jo.rg.r.r, die hem
steunde diens ideedn. Een berangrijk eerbieJig 

"unrtuurd..r.'Toorar Da
jaar was 7822, toen Da costa hei chris- costa keek voortdurend. met bewon-
tendom omarmde en zichliet dopen. dering naar ujnreermeester en trad
vanaf nu trad hij in Bilderdijks voet- hem met veel eerbied tegemoet.6a A1s
sporen. Een jaar later zagen de op er een etentj. plu"trrrorrjbij Bilderdijk,
Bilderdijkiaanse leest geschoeide- hield Da cort" -..st al zijn mond.
!.t:-(t" tegen den geest der eeuw het Hii vond het niet gepasr inhetbijzijn
licht. De minister van justitite, c.F. van van de grote dichtlr't. ,p..k.n.u,
flalnen typeerde hem in die tijd tref- Teg"elukertrjd u.rro#., een vriend-
fend als {e aap van Bilderdijk.6: r.h"ppltijt . .,r.rt ouaing. na costa had

Da costa's bewondering voor h.t g."o.t dat hij n;ra&a;r< door enBilderdijk was grenzeloor. Ni.t url..., door"kende ., *u. ;;;;;"hem ver-
nam hij diens podticale beginselen over, knocht. Toen hij in 1,824 een zoon
maar ook zijn religseuze. Da costa kreeg, kon hij srechts 66n ding doen:
beschouwde zijn leermeesrer ars een h.mla". Birderdijk vernoemen. Het
calvinistische voorman, ja als een pro- kind heette willeir o""ier - de eerste
feet, die hem het ware christendom naam was een eerbetoon aan zijn gees-
had leren kennen. Bilderdijk was in telijke, de rweede 

^ 
Jii"antogische

zijn optiek de enige die zijn srem durf- vader. En toen Birderdili in december
de te verheffen tegen het vervar van rl3r ziekwerd .r-, ,ilrr ii.rde in zicht

"t;I;;;i:'!;^"f#,,"!;r;i:'Ii;[::!:,:;o;::,:;,",*#:' 
jtffi ;::Tilf,i,f -

oroeseprarprtanlvRa,,;r,,ai'w',iiir,ii;;,;;;";;:,:;) bedroefd.WillemdeClercqherinnerde

,^ !J!i;1f3.',i;),i:#,l,i,t,ll;r,,0,,up,"..,in r"," r zich: 'Toen het lijk nedergezet was,
7s06,r70. ' ' --? ' - r!!vrr( Ll'[r'r begon da Costa te spreken, letterlijk* 
?;'(i;iri:ti':van 

lritlen 
'lte 

clerrq 1811-1830,d:. snikkende, zooals ik zelden i.mand bil
66 willem de Clercq, Naar zijn dagioek.2 dtn. zulk eene gelegenheid zag.'66

l:d. A. Pierson. Haarlen l gg9, dl. 2, 129.
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Da Costa zou zich zijn leven lang met
Bilderdijk blijven bezighouden. Tussen

7856 en 1859 publiceerde hij diens
verzamelde Dichtwerken Ook ver-
scheen in 1859 De mensch en de dichter
Willem Bilderdijk,een biografie in de

vorm van een hagiografie. Da Costa
schetste geen waarheidsgetrouw beeld,
maar beschreef zijn held als een genia-
le,zijhet miskende, dichter en als een

deugdzaam calvinist. Vakkundig poetste

hij minder fraaie kanten, zoals Bilder-
dijks echtscheiding, weg.67 Da Costa's

boek was dan ook het werk van een

fan.Daar wond hij zelf ookgeen doek-
jes om:'Heb ik daarom afgeztenvan
lof en bewondering van den man wien
ik schetste? Dat ware geweest van my
zelven het onmogelijke, - voor mijnen
arbeid de ontzieling met eigen hand
gevergdl'68

4. DE HAARLOKKENVERZAMELAAR

Een laatste kandidaat die in aanmer-
king komt voor het predicaat'grootste
Bilderdijk-fan'was Jan Wap, een vurige
collectioneur van Bilderdijkiana. Hij
was een kind van zijn tijd, want de

negentiende eeuw is het tijdvak van de

verzamelaat B ewonderaars gingen op
jacht naar handtekeningen, manuscrip-
ten, haarlokken en andere curiositeiten.
Ook dat is een vorm van fancultuur.

Illustratief is hoe er werd omge-
sprongen met het lichaam van de

Engelse dichter Percy Bysshe Shelley
na diens dood in de zomer van 1,822.

De Engelse lyricus verdronk op zee in
Noord-Italie ; zijn lichaam spo elde aan

op de kust. Korte tijd later werd het
op het strand gecremeerd. Een van de

aanwezigen was Edward John telawny.
Later gaf hij een gedetailleerde be-

schrijving van de plechtigheid . Bizarre
details schuwde hij daarbij niet. Toen
de vlammen Shelleys lichaam aantast-
ten,zo schreef hij,barstte het open,
waardoor het hart bloot kwam te lig-
gen. De hersenen kookten en borrelden;
het voorste stukvan de schedel, dat
geraakt was door een houweel, brak af.

Toen deed Trelawny iets wat alleen een

warc fan zou doen: hij greep Shelleys

hart uit het vuur, waarbij hij zijn hand
ernstig verbrandde. Nadat het lichaam
grotendeels was verbrand, verzamelde
Tielawny Shelleys as.6e Daarin bevon-
den zich ook stukjes van de schedel.

Later zo,t Trelawny enkele vrienden
zo'n macaber relikwie schenken. Een
van hen was de criticus William
Michael Rossetti. D eze liet bezoekers

soms trots een stukje van de zwart-
geblakerde schedel zien.Dit alles doet
sterk aan katholieke relikwieverering
denken.To

Het voorbeeld mag extreem lijken,
rondom Bilderdijk zag men na zijn
dood een vergelijkbaar proces in wer-
king treden. Ook in zijn gevalwas er

een fascinatie voor delen vanzijn
beroemde lichaam. De dichter blies,

zoals gezegd, op 18 december 1831 in
Haarlem de laatste adem uit. Daarna
werd hij opgebaard in de voorkamer
beneden, met het hoofd naar de Grote
Markt. Natuurlijk moest de dichter
geportretteerd worden. Daarom werd >

67 Isadc da Costa, De nensch en de dichter Willem Bilder-
dijL. Eene bijdrage tot de Aennis oan zijn leoen, karakter
en scbriften. Haarlem L859, 369.

68 Da Costa, De nensch en de diltter Willen Bildetdij&,
474-475.

69 EJ. Trelawny, Reco/lectians of the Last Days of Sbel/e1

and Byon.London 1858, 137-138.
70 Vergelijk Willem Frijhotr, Heiligen, idolen, iconen.

Nijmegen 1998. 19
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Gerrit Jan Michaelis, de'kastelein'van
Teylers Museum, gevraagd de overle-
dene te schilderen. Bilderdijk is door
hem weergegeven met de doodskleur
op de wangen, liggend op zijnbed, on-
der een laken en een rode deken, met
de bekende doek om zijnhoofd.

Op basis van dit schilderij werd
ook een prent vervaardigd. Liefhebbers
konden een exemplaar bestellen bij de
Haarlemse boekverkoper Vincent
Loosjes. Er waren drie varianten ver-
krijgbaar: een gewone druk van drie
gulden, een proefdruk met letters van
vier en een proefdruk zonder letters
van vijf gulden. Na de inrekenperiode,
die liep tot eind februari 1.B32,werd de
prijs verhoogd. De laatste twee catego-
rieeln waren alleen voor intekenaars
bedoeld.Tl Dat waren echte collector!
items. Het moge duidelijk zijn: de
beroemde dichter Willem Bilderdijk
was na zijn dood mail<twaar geworden.

t Ochtends was er al een gips-
afdruk gemaakt van Bilderdijks gelaat,
door Antonio Boggia. Nu was dat voor
beroemde mannen niets bijzonders.
Zo waren er in de decennia voor Bilder-
dijks dood dodenmaskers gemaakt van
Schiller, Napoleon en Beethoven. Het
gipsen afgietsel bood de mogelijkheid

7l Leeuuarder Coarant,T febrtari 1832.
72 Bert Sliggers (ted.), Naar bet lijk. Het Nederlanrlse

doodsportret 1 500- heden. Zutphen 1999, 195.
73 VergelijkTon Geerts, Het BilderttijA-Museum.

Catalogus aan &unstoooruerpen, Leidet 1994, 54.
74 Briefvan A. Boggia aan JJ.F. Wap, 26 oktober 1933.

Bilderdijk Museum, H 151-5.
75 De brieven van Wap zijn niet overgeleverd. Over

hun verhouding: A.F. Manning,,Wap en Bilderdijk,, in:
De Nieuue Taalgidt 49 (1956),250-256. Zie ook Marita
Mathijsen,'Uit de Bilderdijk-werkplaats. Studenten
maken een editie van de brieven van W Bilderdijk aan
J.l.F.Wap', in: Het BilderdijA-Museum 14 (j.ggD: 8_10.

76 Brief van Bilderdijk aan JJ.F. Wap,Z januai 1829.
Bilderdijk Museum, K19-9.

om de overledene te vereeuwigen en
gaf een realistisch beeld, inclusief rim-
pels, groeven en wallen.'Toch is het feit
dat er een dodenmasker van Bilderdijk
werd gemaakt veelzeggend. Het was
namelijk, voor zover bekend, voor het
eerst dat dit in Nederland gebeurde.T2
Speciaal voor liefhebbers werd een
vijftal afgietsels vervaardigd.T3 Een
macaber detail is dat er bij het losma-
ken van het gips iets misging, want
men trok per ongeluk delen van
Bilderdijks wenkbrauwen mee uit. In
het dodenmasker, dar in het Bilderdijk
Museum wordt bewaard, kan men de
borstelige haren nog altijd zien zitten.

Ook Bilderdijks rechterhand, de
hand waarm eehS zijnverzen had ge-
schreven, werd in gips gegoten. Diverse
vereerders wilden een exemplaar heb-
ben. Een van hen was Jan Wap, die met
Bilderdijk bevriend was geweest in zijn
laatste levensjaren. In 1833 informeer-
de hij bij Boggia naar de afgietsels die
van de hand gemaakt waren.Deze
meldde dat de belangstelling niet al te
groot was; hij wilde ze slechts leveren
als Wap bereid was in 66n keer drie
paar af te nemen.Ta Hieruit blijkt dat er
afdrukken waren van zijn linker- 6n
rechterhand. Overigens zijn er in 2013
door Peter IJsenbrant nieuwe afgietsels
gemaakt van de rechterhand, op basis
van een negentiende-eeuws exemplaar.

Wap geldt zonder twijfel als 6,6,nvan
de meest fanatieke Bilderdijkverzame-
laars uit de Nederlandse geschiedenis.
De brieven die de dichter hem stuurde,
koesterde hi.1.7s Soms vroeg hij hem om
een bijzondere uitgave van een werk dat
niet meer verkrijgbaar was.76 Wellicht
zal Bilderdijk hem uit dankbaarheid
wel eens een handschrift hebben
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geschonken. In elk geval kreeg de twee- Hij prakte het prukje op het manus-
entwintigjarige wap de oude dichter .ripi rran tr.t g.dr.ht,t'A/arerd'. Later
zover dat deze in 1828 enkele 'Lreuple schreef hij .rf,ry, 'Borr.rrgeplaatst hand-
pennentrekked in djn arbum amicorum schrift ..r"huurLk ,o.rkr"'r. ik te zyn vanschreef 77 voortdurend bedelde wap Mr. w. Bilderayr"i H;; r"", een kosr_
om bijzondere stukken: een eerste Jruk, baar relikwie voo, de ware Bilderdijk-
een familiewapen of een handschrift. fan, maarvoor de negentiende-
Op 7 september T\2g,Bilderdijks eeuwer geen ongewone herinnering.
{fe.en-zeyenligste verjaardag, ,chr.ef Het was toentertijd gebruikelijk omBilderdijk 'Gy vereert my hoogrijk met haarlokjes .,ru' ou"rl&".ren te bewaren,
uwverzoek om een kleine aangedach- en zerfs om er kunstige werkjes van te
tenis van my' en 6 hoe gaarne gaf ik maken. De mate *u#r, hetverzame_t u, kon ik iets voortbrengen, u en den len van haarrokken bq BilderdUk tot
gewezen maar nu lang afgestorven uiting kwam, -u. ".ht., uitzonderlijk.
Dichter wiens schim ik slechts ben, Ju., frup ,.tr..f op Zi tecember 1g31,
waardig!'78 Toch stuurde hij wap iets de dag rru., d. b.fif;;.en versje .By
toe; we weten helaas niet wat. eene hairvlok u"riMr. Willem Bilder_

Toen Katharina wilhelmina dijks lijk. Duuri;;";;rhil ,rit..r, *u"r-
schweickhardt op 16 april 1g30 over- o^ 

"o;nrelikwie 
uoo, h.* zobelang_

leed-, v_roeg Wap de diephedroefde Bil- rijk was. Het was .." 6rri.f. aandenken
derdijk een herinnering. zijn antwoord 

"un 
d. grote dichter, .ri rro deed hem

luidde: 'Gy.vraagt my na'o eenig huis- beseffei dat afles *rgurrk"li;L is.83 Aanlijk aandenken van de.lieve ontJapene? het einde van zijnl.u?r, Jonk w"pIk heb er geen dan in t bloedende hart, zijn bustes, -.i"i[onr, *.rroir., .r,
dat zich niet meddeel enlaat.'ze Een paar piukjes aan dertr""ir.i"fpr; a*
maanden later had Wap meer gelut. i\ederlandsche Letterkuile te Leiden.
Toen gaf Bilderdijk hem zijnnieuwste Toen alle haarlokken in 791_2aan her
bundel cadeau. Daaraanvoegde hij bm Bilderdijk Museum in Amsterdam
eenig.zins aan U-we uitgedrukte begeerte werden ou.rg.d.ug.rr, r*urd" h",
,,: r:J9.?.""..* kleinigheid toe: een ring bestuur ..., 6"d"r,ibrie{, waarin het
die Wilhelmjna !4 gedragen ter ere schreef dat er nu g..ro"jnu". _u.
van stadhouder Willem V. Het viel om een pruik te li't"n ,ri"k.n.ro >hem zwaar daar afstandvan te doen.8o
Wap was er zeer verguld mee en liet
de ring 

lo g y zijn eig"",,.',.o u*. drage n. 8 1 ll i1!; {l,"; J; ::?:I,i, {' #;r: f ;sep,e mbe r
Na Bilderdijks dood werd hei _ 182e_. Bilderdijr. ira*""*, irg-ii'

lichaam van de ii.ht.. aan nog een tt 
fi:*;-"#i::o# i:i#u. 

t p,21 mei 1830.

ander ritueel onderworpen: het hoofd so g1i"ry" aira.'ai;l 
""".y.1.i 

wap, t1 september

werd kaargekn ipt. zo ktnden riefheb- ,, iSin:i;ll; #iY;:'*Ii:J;;,derdijk van , 1

bers in hetbezitkomen van een haar_ ,.pt"mb",1830.

lo(e' Een van de gelukkigen was...wap. i?z:;:';::,):'":i';\:;#r';!,'r;;'gnatuur:LrK40e
84 Zie Rery Dongelmans [e.a.] (red..), Dietbaar maga_

zijn. De bibliotbeek aan de Maotschappij det Nedeilantlse
Lelte&unde. Amsrerdam 1995, Ig3. 21



Wap was niet alleen uit op een haadok,
maar. ook op persoonlijke voorwerpen
van de dichter .., op g.schriften van
zijn familieleden. Hij was nier de enige.
Ook Bilderdijks oud-discipel, de lateie
politicus Groen van prinsterer, wilde
graag een voorwerp bezitten dat aan
Bilderdijk had toebehoord.Toen hij in
7832 ter 

_geleeenheid van zijn vrrli^r _

dag een Homerus-bu ste van zijn

Ir.?y* kreeg, die ze op de veiling van
Bilderdijks nalatenschap had geiocht,
kon Groen zijn geluk .ri.t opJlk rrirrj
dien zeer mooi; de combinaiie is 266
gelukkig: een Homeruskop die gestaan
heeft bij Bilderdijk.'as

Na Bilderdijks dood stelde Wap
eveneens alles in het werk o- uoorl
-"?_.1 te bemachtig en. Zo schreef hij
op 27 febtuari 1833 aan Isaac Bilder_
dijk, dejongere broer van de dichter.
Hij begon met te vermelden hoezeer
hij Bilderdijk had liefgehad. Na diens
dood had hij de familL naar eigen
zeggen met raad en daad bijgestaan,
onder andere door de hogetegrafenis_
kosten voor te schieten:

t Is dan o-o! il dien geest, dat ik mij
vcroorloof U deze regelen toe te zen_
den, inhoudende verzoek, om met
eenige regelen van (Ju.te hand te mogen
worden vereerd, ter volledigmaking

3yn..r verzamelingvan merkwaardige
handschrifte n; ik bezitin myn AIb;
dat van Mr WB,van vrouwe K:WB,
van LSB en van Lodeza; thans zou ik
ook uwe handteekening verlangen, en
ware't by u voorhanden ook.J oiurr_
der van uwe geachten vadershand, en,
kan'twezenrook iets van uwe waarde
Moeder. Na den dood van Vrouwe
K:W Bilderdyk, vereerde mij uw Broe_

der met den ring dien haar Willern V
ten geschenke had gegeven, na's Dich_
ters overlijden heb ik in dien ring een
vlokjen van zijn haar geplaatst; tJrwijl
Lodezalk my daarbove n zyns dierbaren
vaders aouzlbeen tot eene dagelyksche
herinnering, heeft vermaakt.i6

Wap wilde dus zelfs handschriften be_
zittenvan de vader van de dichter, van
de moeder, broer en kinderen. Verder
verzocht hij Isaac om hem een teke_
ning van Bilderdijk re bezorgen en

:-:g !U hem om opheldering over

Ptli_.:9'jkr familiewapens. Na'ruu rlijk
had Wap ook grore belangstelling uoo,
de vele parafernalia aie. na nitaeriilks
dood op de markt kwamen. E, weide.,
zelfs gedenkpenningen geslagen.
Bovendien werd er in 7g32e".r, burt.
v_e_rvaardigd, door Louis Royer. Volgens
Wap was dat borstbeeld belangrijkj
omdar deze de 'stoflijkheid o"L*i
van Ne€r/ands grootsten zanger, .87

In 1,837 bracht Wap een-bezoek
aan Florence. Hier sleei Lodewijk
Napoleon, de voormalige koninj van
Nederland, zijn laatste leverrsl arI.r. Tot
Waps verbazing werd hij bij je zieke
I.odewijk toegelaten. Wap schonk

l.l, op zijnverzoek, een prent van
Bilderdijk op zijn doodsbed. Verder
beloofde hij hem een exemplaar van de
buste te sturen, war hij na thuiskomst
ook deed.In mei 1839 was Lodewljk
de trotse bezitter van een Bilderdrjk_
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85 G..Groen van prinsrerer, Sthri/telijke na/atenvhao.
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86 Brief van J.J.F. Wap aan I. Bilderdijk,

^_2] \byari i833. Bitderdijk Museum, Ht5l_.1.
E/ Gedenkzuil voor W Bilderdiji 1933, I 2g.
88 JJ.F. Wap, Mijne reis naar Rome, in bel voorjaar van

181.7 \,:!^ 1838-183e, dl. r,229, dt. z,,B.torr.u"r_
wtt.ing'. Vergelijk Rick Honings & perer van Zonne_
vetd., De gefnuikte arend,297.



r ring dien haar Willem V
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had gegeven, na's Dich-

len heb ik in dien ring een

zijn haar geplaatst; terwijl
It daarboven zyns dierbaren
tbeen tot eene dagelyksche

;, heeft vermaakt.s6

dus zelfs handschriften be-
e vader van de dichter, van
broer en kinderen. Verder
Isaac om hem een teke-

lderdijk te bezorgen en
m om opheldering over
Familiewapens. Natuurlij k
rk grote belangstelling voor
fernalia die na Bilderdiiks
markt kwamen. Er werden
penningen geslagen.
verd er in7832 een buste

,door Louis Royer. Volgens
t borstbeeld belangrijk,
de'stoflijkheid ontrukt
/.r grootsten zanger' .87

bracht Wap een bezoek
s. Hier sleet Lodewijk
e voormalige koning van
zijn laatste levensjaren. Tot
ring werd hij bij de zieke
egelaten. Wap schonk
verzoek, een prent van

r zijn doodsbed. Verder
hem een exemplaar van de
en, wat hij na thuiskomst
mei 1839 was Lodewijk

;itter van een Bilderdijk-

)rinsterer, Sil riftelijke n alatensrhap.
$age 1925-7992, dl.2, 600.
Wap aan I. Bilderdijk,
3. Bilderdijk Museum, H151-1.
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rc reis naar Rome, in bet voorjaat oan
38-1839, dl. 7, 229, dI. 2,'Beloftever-
jk Rick Honings & Peter van Zonne-
:te arend,297.

buste, waarvoor hij Wap in een brief
bedankte.8s

Overigens zorgde Wap er ook zelf voor
dat er tastbare herinneringen aan

Bilderdijk gerealiseerd werden. Op zijn
initiatiefkwam er een gedenksteen aan

de gevel van Prinseng racht 32 te Den
Haag. Hier had Bilderdijkvan 7786 tot
1795 gewoond en als advocaat gewerkt.
Op 26 m art 1867 vond de onthulling
plaats, waarbij literair Nederland acte

de pr6sence gaf.8e Op initiatief van Wap
werden bovendien rond 1861 twee gip-
sen portretjes van Bilderdijk en zijn
vrouw op de markt gebracht.eo

Het aardige van Bilderdijk is dat
er tot op de dag van vandaag nieuwe
Bilderdijkiana worden vervaardigd.
ln 7937,bij de herdenking van zijn
honderdste sterf aar, werden er Bilder-
dijk-sigaren verkocht, met een dekblad
met zijn portret. Daaelfde jaar werden
er wit-blauwe wandbordjes uitgebracht,
met religieuze spreuken van Bilderdijk
('Zoo iemand deugd of wijsheid heeft
/ Het is Gods goedheid die ze geeft').
Mochten deze curiosa gericht zrjn op
het calvinistische volksde el, in 79 45
verschenen er twee wandborden voor
de hele natie.Ze bevatten regels
uit Bilderdijks dichtstuk Afscheid' uit
1811: 'Holland groeit weer! Holland
bloeit weer, / Hollands naam is weer
hersteld!' Bij zonder is ook de rijmprent
diein7945 op de markt kwam met
dezelfde regels van Bilderdijk. Daarop
is een Hollandse jongen te zien die
Adolf Hitler een schop onder zijn kont
geeft. Het bewijst dat Bilderdijks verzen

89 Zie Marinus van Hattum,'Waps gedenksteenplaat-
sing', ia: Het Bilderdijk-Museum 14 (7997), 10-15.

90 Geerts, Het Bilderdijk-Museum, 65.

Spigeltj(,
Spiegeltj(

aan de Cand,
wie is de
grootste

Bilderdiik-fan
,uan ltel tind?

na de Tweede Wereldoorlog een natio-
nalistische fu nctie vervulden.

Dankzrl Het Bilderdijk Museum
konden liefhebbers in2007 in het bezit
komen van een (verkleinde) gipsen
replica van de door Louis Royer
gemaakte buste.In 2006,bij de her-
denking van Bilderdijks tweehonderd-
vijftigste geboortej aar, bracht uitgeverij
De Zingende Zaag te Haarlem een
Bilderdijk-kist op de markt, een initia-
tief van George Moormann, met druk-
werkjes en een aantal curiosa,zoals een
schoteltje met Bilderdijks oog erop,
een vergulde opiumpil en een zal<1e

kruiden tegen gonzingen in het brein.
Het zijn voorwerpen die Jan Wap
ongetwijfeld prachtig had gevonden.

BESLUIT

Wie verdient het predicaat'grootste
Bilderdijk-fan ? Was het Adriaan van
der Hoop, Gerrit van de Linde, Isadc
da Costa ofJan Wap? Ik weet het niet.
Elke tijd brengt nieuwe Bilderdijk-fans
voort; we kunnen rustig spreken over
Bilderdijk und kein Ende. Ookde
twintigste eeuw heeft vele Bilderdijk-
adepten opgeleverd. Wat te denken
van Godfried Bomans, Boudewijn
Biich of Gerrit Komrij? Zit de grootste
Bilderdijkiaan allertijden vandaag
misschien in deze kerk? Of moet die
nog geboren worden? . 23


