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Bilderdijk en Eer €/ Roem*

Literaire toeristen, dwepers en manuscriptenjagers
Fancultuur in de tijd van Bilderdijk en Da Cosra'

Lady Gaga, Miley Cyrus en Paris Hilton: we worden op tele-
visie en internet dagelijks geconfronteerd met celebrities.Wie
niet beroemd is, wil het graag worden, want roem, het uitstij-
gen boven de massa, is begeerlijk. Vooral Hollywood is veranr-
woordelijk voor een schier one indige reeks srerren. He t publiek
krijgc er geen genoegvan. Tijdschriftenvol celebritlt gossip wor-
den gretig gelezen. He t gaat niet !e ver om de westerse we reld in
navolgingvan socioloog Roberr van Krieken een Celebritlt Soci-
et! te noemefi: ons economische, politieke en sociale bestaan is
georganiseerd rond c ele brities.'

Hoewel 'roem' vaak geassocieerd wordr mer de huidige ge-
medialiseerde r,vereld, is het fenomeen veel ouder. Sommige
historici koppelen het aan democratiseringsprocessen, ande-

re aan de opkomst van de rnoderniteit en massacuftuur in de
tweede helft van de negentiende €euw, terwijl filmhistorici het
aan het begin van de twintigste eeuw menen te zien oncstaan.l
Filmhistoricus Richard Schickel is van oordeel dar er in eerdere
eeuwen wel getalenteerde personen waren die een zekere faam
hadden, maar dat celebrhy pas sinds de twintigste eeuw bestaat.
Ook Graeme Turner denkt'thar the growth of celebricy is his-
torically linked co the spread of the mass media (particularly
the visual media)1*

Volgens Robert van Krieken is het verschijnsel celebritlt ech-
ter niet door Hollywood uitgevonden, maar ontwikkeld ge-
durende een lang hiscorisch proces. Daarmee sluir hij aan bij
de visie van Leo Braudy, die in zijn klassieke studie 7he Frenzy

*Thema jaarvergadering 4 maart zor6, met lezingen door Rick Honings, Arnoud Visser en Matthijs Lok.



of Renown. Farne (t Its Hixory (r986) uitvoerig ingaat op de
historische wortels van roem.t In Braudyt visie is hetTenomeen
celebrity tijdloos. Sinds de klassieke oudheid is het altijd, welis-
waar in wisselende vormen, aarrwezig geweesr.

Toch wordr in het onderzoek naar celebrity cuhure vooral aan
de vroege negenriende eeuw een bijzondere stacus toegekend.
Toen nam de fascinatie voor beroemdheden toe. Het besef
rijpte dac het de ware kunscenaar een bijzonder mens was Dar
hing samen lnet nieuwe ideeen die in de tweede helft van de
achttiende eeuw hun intrede deden. Ook dichters werden her-
kenbare figuren met een publieke uitstraling.6ln internationale
studies wordt door celebrity-onderzoekers een parallel gelegd
tussen de toenemende fascinatie voor beroemdhed.t-t .n d. op-
komst van de Romantiek.t Die bracht een omslag t.*..g di.
ons denken over kunsc en lireratuur nog altijd bernvloedri De
nadruk die de Verlichdnghad gelegd opde ratio, maakte plaats
voor de heerschapprj van het gevoel en de verbeelding. Andere
kenmerkenvan de romantiekwaren: de artistieke inspirade, hec
belangvan originaliceit en auchenticiteit, vrijheidsdring (de af-
wijzingvan belemmerende artistieke regels), non-conformisme
en het genie van de kunstenaar. Er was sprake van een verschui-
vingvan mimesis naar expressie: ware kunst was niet langer na-
bootsing van de werkelijkheid, n-raar gevoelsuitstorting. M.H.
Abrams gebruikte de beroemd geworden merafoorvan de spie-
gel en de larnp om die verschuiving te typeren.e

ln het grootsce deel van de achttiende eeuw werd hec dichter-
schap gezien als iets r,vat geleerd kon worden. Vanaf hec einde
van de achttiende eeuw werd de dichrer sceeds meer beschouwd
als een oorspronkelijk genie, wiens talenten niet aangeleerd,
maar aangeboren waren en die in staat was tot het leveren van
ongekende prestacies. Zo werd aan de lireraruur in de vroege
negentiende eelrw een metafysische dimensie toegekend. In de
loop van de negentiende eeuw werd het idee gerneengoed dat
de ware dichter zich ook in maatschappelijk en cultureel op-
zicht van 'gewone' mensen diende te onderscheiden, met een
bijzondere levenssdjl en een distinccief publiek imago. Of zo-
als Tom Mole opmerkt: 'By the end of the Romantic period,
one could meaningfully speak of a celebrity or a star as a speci-
al kind of person with a discinct kind of public profile."" Mole
meent dat er al eerder beroemde mensen waren, maar dat er
van celebrhy pas sprake is sinds de negentiende eeuw. Daarvoor
moest er volgens Mole aan drie voorwaarden worden voldaan:
een individu, een industrie en een publiek.

Edn auteur wordt algerneen beschouwd als de eerste literaire
celebritilt: Lord Byron." In de woorden van Fred lnglis: 'Perhaps

we can say [...] that it is during Byront brief lifecime - he died
at thirty-six in r8z4 - that charm and its distorted and mag-
nified echo, glamour, become pubiic values, and what is more,
values looked for as actributes ofcelebrity."'Byrons opstandige
persoonlijkheid, in combinatie met zijn door schandalen, affai-
res en rusteloosheid gekenmerkte levensloop, week af van wat
normaal werd gevonden en sprak tot de verbeelding, ne t als By-
rons zelfopgelegde ballingschap en zijn roemruchce levensein-
de tijdens de Griekse vrijheidsoorlog in r 824. Ook Leo Braudy
beschouwt Byron als de eerste auteur die het product was van
'the new machine of literary celebriryl'r

Byron werd een celebri4t, omdat hij erin slaagde een branded
identity ce credren; hij werd een merk, dat als zodanig bepaalde
associaties teweegbracht. Elders heb ik laten zien dx dit ver-
schijnsel zich niet alleen in Engeland voordeed. Ook \Mlllem

Bilderdijk was bezig met het construeren van een excentrieke
beroemdheidscultus.'a Hec dwepen met zijn melancholische
gesteldheid, zijn voortduren de ziek-zrjn enzijn doodsverlangen
verschaften hem het imago van een pathologische kunscenaar.

Met de romantisering van de armoede plaatste hil zich buiten
de maatschappelijke orde. Zijn openlijk beleden afkeer van
geldzaken, de mythologisering van de inspiratie (naar buiten
toe dee d hij he c voorkomen dat hij in contact stond mec hoge re

sferen) en het benadrukkenvan zijn gevoel een balling ce zijn
(hij achtce zich daarbijverwant aan Ovidius) slaagde Bilderdijk
erin een opvallend imago te creeren, dat voor tijdgenoten her-
kenbaar was. Kenmerkend voor de Nederlandse situatie in de

n€gentiend€ €euw was de curieuze en op het oog tegenstrijdige
vermengingvan orthodox protestantisme en celebrity."

Maar niet alleen de positie van de auteur veranderde in de

negenriende eeuw, ook die van het publiek. Met de toenemen-
de belangstellingvoor celebrities in de negentiende eeuw veran-
derde er ook iets aan de receptrezijde. In dic cijdvak ontstond
namelijk het fenomeen van de rnoderne bewonderaar, de fan,
en de bijbehorende fancultuw offandorn 'n Mark Duffett, de

aureur van (Jnderxanding Fandorn (zor1), definieert het be-

grip als 'a sociocultural phenomenon largely associated with
modern capitalist societies, electronic media, mass culture and
public performance '.'t Doorgaans wordt hec gezien als een (niee
aidjd posidef gewaardeerd) symptoom van de moderniteit,
maar fancultuurkwam ook al eerdervoor. Hoewel de term'fan'
al in de zeventiende eeuw in Engeland opduikt als afkorting
vanfanatic, kreeg het fenomeenfandorn een impuls in de ne-
gentiende eeuw. Om met Duffetc te spreken: 'In the early part
of the nineteenth century romantic poets like Lord Byron esta-
blished a new benchmark in literary populariry."'Zo ontving
LordByronfanmail enhadhrj groupies. 'Walter Scotc was al een
literaire bezienswaardigheid toen hij nog leefde.'e Datzelfde
goldvoor Goethe'"

Villem Bilderdijk en in rnindere mate Isalc da Costa zijn in
de loop der tijd op allerlei manieren door bewonderaars gederd.
Er zijn schepen, straten en zelfs sigaren naar hen vernoemd
en er zijn rnonufirenten voor hen opgericht, van sleen ofvan
papier. In dit ardkel wordt de blik niet op zulke institutionele
fancultuur of op schrijversherdenkingen gericht," maar op het
optreden van individuele fans. Hoe gaven literaire fans van Bil-
derdijk en Da Cosca blijkvan de vereringvan hun idolen?

Literaire toeristen

Er is niets mooiers voor een fan dan een ontlnoeting met de
bewonderde beroemdheid. Een bijzondere vorm hiervan is
literair toerisme: 'che interconnecred practices of visiting and
marking sires associaced with wricers and their work.'.' Er zijn
talloze voorbeelden van literair roerisme re noemen, uit heden
en verleden, uit binnen-en buitenland. Zo Goeches Haus am
Frauenplan in \Teimar was al een arrraccie toen hij nog leef,
de. Bezoekers uit binnen- en buitenland reisden n""r W.i-"t
om een glimp op te vangen van de Duitse dichtervorst. Ook
Missolonghi, de Griekse srad waar Byron in r8z4 stierf, trok
al vroeg coeristen. Abbotsford House, hec kasteel van \Talter
Scotc woonde, was ook zo'n bezienswaardieheid. \7aren er al
veel bezoekers tijdens Scotrs leven, na zijn jood in r 8 3 z werd
het huis een toeriscische rrekpleister: een soorr Graceland avant
la lettre. ln de loop der tijd raakce het Scort-toerisme vercoln-
mercialiseerd, zo heeft Ann fugney laren zien in haar boek Tbe
Aferliues ofWalter Scott (zorz) zien. Stoomboten en rreinwa-
gons vol Scott-fans reisden naar Abborsford.',

Ook Bilderdijk werd al vroeg geconfronreerd met literair
roerisme.'a Toen hrj in r8o6 uit zijn ballingschap terugkeerde,
klampten bewonderaars h"tn naai .igen ze"ggen'op srraar aan.
Iemand zou hebben uitgeroepen toen hil hi- ,"g, inyn God
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is het mooglijk, mijn Heea ben jy die groote Poeet!' ln Leiden
werd hij naar eigen zeggen onophoudelijk begroet door passan-
ten die hem herkenden. In een brief aan zijn vrouw, die hij naar
gewoonte in het Engels schreef, merkte Bilderdijk op: 'everybo-
dy known and unknown comes to me, even from other towns,
in order to see me, in the same manner, if it were an elephant or
some other foreign animal; and I am exposed to daily visites,
which I'm not able to avoid. For rhis is now the nouuelle du
jour:"that B returned and is living at Leyden"J"

Nadien zouden nog velen proberen persoonlijk met hem in
contact te treden. In fi27 schreef Bilderdijk vanuit Leiden:
'\Vat booze geest toch bezielt de menschen om ons zoo te kwel-
len? Zeker, vervloekt is 't wel wanneer men eenigzins bekend
wordt, zoo gefolterd te moeten worden door al wa! nieuws-
gierigheid heeft of wac dan ook het motief wezen mag."6 Een
andere keer heette het: '\Vat is er toch aan my te zien, dat men
my zoo opzoekt of ik een olyfant of struisvogel ware'?"Dit fe-
nomeen bereikte een hoogcepunt in zijn laatste levensjaren in
Haarlem. Thl van bewonderaars bezochten hem, van Duitse
geleerden die hem als een Goethe krvamen bezichtigen tot lief-
hebbers uit eigen land.

Een van hen was de Amsterdamse suikerraffinadeur en Bil-
derdijk-fan \Millem Hendrik \Tarnsinck in r83r, een paar
maanden voor Bilderdijks dood. Als iemand een voorbeeld is

van een literaire fan uit de vroege negentiende eeuw, dan is hij
het wel. Een paar jaar eerder was hij op vergelijkbare wijze op
Rhijnvis Feith afgestapt. Aanvankelijk durfde hij dat niet: Ja
khad Zwolle kunnen bezoeken; ik had eene bedevaart naar
Boschwlk kunnen ondernemen; ik had de woning en het land-
goed van den diepvereerden en geliefden Vriend met heilige
verrukking, kunnen aanstaren, nimme! nimmer zou ik hebben
kunnen besluiten, mij bij hem re doen aanmelden'. Uiteindelijk
kwam hij door bemiddelingvan een kennis toch in contact met
Feith. Hij werd zelfs uitgenodigd voor een logeerpartij. Voor
\Tarnsinck was het alsof hij een van een afstand bewonderde
geliefde had veroverd: 'Nimmer zal ik den dag vergeten, aan

wiens schoonen avond ik mijnen eeuwiggeliefden Feith in de

armen viel; nimmer yergeten, wat ik gevoelde toen hij mij aan

zijn edel hart drukte'. Er zouden nog meer bezoeken volgen.
Een keer kreeg hij zelfs een haarlok cadeau, die hil als een reli-
kwie vereerde.'8

In r83r was Bilderdijk aan de beurt. Al langer had \Varn-
sinck het plan gehad een visite afte leggen bij oude dichter:
'Gedurende den zomer doorgaans in den omtrek van Haarlem
vertoevende, werd niet zelden de lust bij mij opgewekt, den
verdienstelijken man te ontmoeten; dan, steeds afkeerig, mij
bij beroemde mannen, als ware her, op te dringen, hield ik her
voor onvoegzaam, den Heere Bilderdijkwelligt met een bezoek
van mij lasdg te zijn, en mijne begeerte bleef onvoldaan'." In
de zomer van r 83 r deed zich wel een gelegenheid voor. Door
nieuwsgierigheid gedreven, ging\Tarnsinck naar hem toe. Sinds
Bilderdijk uit Amscerdam was weggegaan, had \Tarnsinck hem
niet meer gezien. Hij vond hem zeer verou derd:'Zijnebruinge -

le kleur vertoonde een sterk contrast met zijne zware, vergrijs-
de wenkbraauwen; zijne oogen stonden levendig, en de toon
zijner stem was nog vast genoeg, om indruk te wekken.' Het
geheugen van de dichter bleek niet meer wat het was geweest.
Toen \(arnsinck hem vroeg of hij nog wel eens iets op papier
zerte, zou Bilderdijk geantwoord hebben: 'Neen, mijn goede
Heer! - ik kan geen periode meer tot een geheel brengen; aan

het slot ben ik het begin vergeten. Ik heb uitgeleefd, en de eene

daggaat na den anderen voorbil in bedroevende eenzelvigheid.'
Vervolgens weidde hij uit over het lijden dat hem vanaf de wieg
beschoren was.ro

Nadat er een goed uurwas verlopen, nam\farnsinck afscheid,
Hl.hid zijn doel verwezenlijkt .n ..r ont-oeting gehad mer
wellicht de beroemdste dichter van Nederland.*iie avond
dacht hij.hier nog eens over na. Een vergelijking met Feirh
drong zich aan hem op. Het verschil turr.i biid.Lteurs kon
volgens \Tarnsinck niet groter zijn. Feirhs dood vergeleek hij
mer een volle maan aan een wolkeloze hemel: 'Zoo i FEITFi
heengegaan, in de zachte maar zekere bewustheid, dat het hem
hier namaals w6l en beter dan hier op aardezijnzoude!'Bilder-
dijk echter, die hil met een vurige zon vergeieek, was omhuld
met donkere slders:'266 gaat de levenszon van BILDERDIJK
onder! [...] maar nevelig en omwolkti,' ]Tarnsinck realiseerde
zich hoe bijzonder het was dat ht Bilderdijk nog had onrmoer.
Daarom publiceerde hij zrjn verslag in r 8 3 z, ni het overliyden
van_de dichter op 18 december r 83 r, anoniem in hec mengel-
werk van het djdschrift Vaderlandsche Larcroefe n i ngen. T ijdens
Bilderdijks leven was er dus al sprake van een op zijn persoon
gerichte vorm van literair toerisme; zijn dichtwerken nodig-
den (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de romans van \Talter
Scou) niet uit tot het bezoeken van bepaalde plaatsen. \Vel zou
Bilderdilks graf in de Bavokerk, waarboven een jaar larer door
Haarlemse bewonderaars een gedenksteen werd aangebracht,
uitgroeien tot een pelgrimsoord.

Dwepende mannen

Sommige bewonderaars wilden Bilderdijk niet alleen onrmoe-
ten, maar gaven ook op andere manieren blijk van hun bewon-
dering, zoals Adriaan van der Hoop junior, Gerrit van de Linde
en Isaic da Costa." Van der Hoop, die enige bekendheid ver-
wierf met zijn Byroniaanse dichtstuk De renegaat (r 838), was
zonder mijfel een fan van Bilderdilk. Steeds als er een nieuw
werk verscheen, srond hij vermeld in de intekenlijsr. In de ne-
gentiende eeuw bestond het literaire fantijdschrift zoals wij dat
nu kennen nog niet, maar de bladen die Van der Hoop in de
jaren twintig uitgaf, vertonen er al wel enige kenmerken van.
\7erd Bilderdijk in de gevestigde pers in de jaren twintig vooral
kritisch bejegend, in Van der Hoops bladen Apollo, Argus, De
Nederlandscbe Mercurius en De l/riend der Waarheidlagdat an-
ders, Auteurs van vrome, huiselijke poezie kregen ervan langs.
Daartegenover stelde Vah der Hoop Bilderdijk, die hi typeerde
als de prins der dichters en als een onnavolgbaar genie. Toen
Bilderdijk stierf, schreef Van der Hoop een lofdicht, waarin hij
hem typeerde als de 'fujksmonarch der Dichtrenl 'wiens geest

een wareld niet te groot - / Geen zonnestel te hoog was t€r
bevatting'."

Van der Hoop toonde ook nog op een andere manier hoe-
zeerhij aan Bilderdijk scharplichtigwas' hij nam diens poetica-
le denkbeelden over. In navolging van Bilderdijk beschouwde
Van der Hoop het gevoel als de bron van de ware dichtkunst.t4
Daaraan verwant was Van der Hoops strijd tegen de huiselijke
podzie en de belangrijkste representant ervan: Tollens. [n r 83o

publiceerde Van der Hoop een Onpartijdige beschouwing uan

het tweede deel der Nieuwi Grdithten, uan den heer H. Tollens,

Czn. Het was een kritische reactie oP de zijns inziens te Srote
roem van Tollens, die volgens hem nog niet in de schaduw van

de 'adelaar' Bilderdljk zou mogen staan, over wie hij opmerkte'
'niets ontsnapt zrjne genie, en alles wat zij bevat, dat neemt zrj

in zich op en bezingi hetl" Zo werd Bilderdijk door Van der
Hoop ali de enige ware dichter neergezet en Tollens naar een

lagere plaats verwezen.
In ta39 publiceerde Van der Hoop zijn dichtbrndel Ziek-

bed-gewaaiwordingm, met een motto uit De ziekte der geleer'
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den.War de poecica becreft, is her werk uiterst Bilderdijkiaans
(poezie is gevoelsuitstorring). Dat geldt ook voor de politieke
en religieuze opvarringen die erin geventileerd worden.16 Mo-
gelijk heeft Van der Hoop getrachr op Bilderdijk te lijken door
diens melancholie, ziek-zijn en gezondheidsklachten te imire-
ren. Net als zijn idool klaa$ ht over pijn, koorts, slapeloosheid
en andere ongemakken. Adriaan van der HoopJr. presenteerde
zich dus als een volbloed Bilderdijkiaan.

Gerrit van de Linde, alias De Schoolmeestet manifesteer-
de zich op een heel andere manier als Bilderdqk-fan. In r83o,
toen hij als I eids srudent de wapens opnam regen de Belgen,
schreef hij Bilderdijk een brief met het verzoek of hij een wa-
penlied wilde schrijven.iT De oude dichter kon daar helaas geen
gehoor aan geven. Hij_ was verplerrerd door het verlies van zijn
echtgenore en zijn geheugen liet hem in de sreek.,8 Toen Bil-
der-dUk overleed, schreef Van de Linde aan Jacob van Lennep:
Ach God Van Lennep wat slag heeft ons gerroffen ! 't is mij nog
als een droom en_'t rnij voorstellen vermag ik niec dat de grrjze
zanger ons ontrukt is.'Van de Linde was diep geroffen. Om
dat ce benadrukken ciceerde hij enige regels van Tollens: 'ik kan
huilen.maar niet zingen'. Daar voegde hij venijnig aan toe: 'Nu
dat gebeurt Tollens wel eens meer'.re Hier zagmen wederom
een uitsluitingsmechanisme in werking treder-r: wie fan was van
Bilderdijk, kon dat nier van Tollens zijn.

Van de Linde zou zijn leven lang Bilderdijk-fan blijven, ook
nadat hij naar Londen was gevluchr, nadar was uitgekomen
dat hij een affaire had met de vrouw van een hoogleraar. Dat
fan-zijn kwam niet alleen tor uiting in het feit dat hij regelma-
tig rnotto's aan Bilderdijk ondeende of positief over Bilderdijk
schreef, maar ook in zijn haac jegens Bilderdijks aartsvijand
Macthijs Siegenbeek. Deze Leidse hoogleraar was door Bilder-
dijk fel aangevallen vanr,vege het spellingsysteem dat hij in r 8o4
bedacht had. Zoals hec een fan beraamt, koos Van de Linde
parti voor Bilderdijk. Al was de taalkundige kwestie inmiddels
niet meer actueel, Van de Linde bleefzijn held sceunen en diens
tegenstander verguizen. In 1843, twaalf jaar na Bilderdijks
dood, was Van de Linde nog altijd met de Leidse hoogleraar be-
zig. In een vers gaf hij een stevige reprimande 'aan den luisvork
Siegenbeek':

Maar Gij, Uilskuiken aller uilen
Gij onbeschoft, misschapen beest
\Vie leerde U, zwijn, uw lappers leesc

Uw scinkend pothuis re verruilen
Voor't le€rgestoelte aan't leidsch atheen
Hoogleeraar van hec leidsch gemeen [...]
Hoe &rft gij - zielloos wezen - lijk!
Een wezen, enkel ziel, in c slijk
rer ne€r re tredn? een' Bilderdtjkllr'

Isalc da Costa cen slotre dweepre eveneens mec Bilderdik. Zijn
bewondering was grenzeloos. Niet alleen omarmde hij diens
podticale standpunten, maar ook zijn religieuze en cultuurlriti-
sche. Da Costa beschouwde zijn leermeesrer als een inspirator,
die hern he t ware christendom had leren kennen. Bilderdijk was
in zijn ogen de enige die zijn stem durfle te verheffen tegen het
verval van zrjn djd. Da Costa's bewondering had dus zeker ook
onmiskenbaar een godsdienstige dirnensie, die bll Van de Linde
ontbreekt. Hij was dankbaar dat Bilderdijk hem zijn aardse be-
stemming had doen vinden.

Een ander verschil is dat Da Costa een vercrouweling van Bil-
derdijk was. Ze schreven elkaar brieven en lcrvamen bij elkaar
over de vloer. De latere politicus \Tillern Anne Schimmelpen-
ninck van der Oye beschreef een bijeenkomst ten huize van

Bilderdijk in Leiden, waarop ook Da Cosra aanwezig was. De
studenten zaten op de grond, terwijl Bilderdijk stond. Vooral
Da Costa keek volgens Schimmelpenninck van der Oye voort-
durend vol bewondering naar zijn leerrneesrer en trad hem met
zeer veel eerbied tegemoer.4l Als er een erenrje plaatsvond ren
huize van Bilderdijk, hield Da Costa meesral zijn mond, omdac
hij het niec gepast vond om in het brjzijn van de grore dichter re
spreken.a'

Ggelijkercijd bestond er tussen hen een vriendschappelijke
verhouding. Toen hij in r8z4 een zoon kreeg, kon hij slechts
6dn ding doen: hem vernoemen naar zijn voedstervader - ook
een uitingvan fancultuur. Her kind heetce \Willern Daniel - de
eerste naam was een eerbetoon aan zijn geestelijke, de rweede
aanzijnbiologische vader. Da Costa zou zich tot aan zijn dood
in r86o met Bilderdijk blijven bezighouden. Tussen r856 en
r 8 5 9 gaf hij zijn verzamelde Dichtwerken In vrjftien delen uit.
Bovendien verscheen in r 859 De znensch en de dichter Willern
Bilderd/k, een hagiografie in de yorn) van een biografie. Da
Costa schecsce geen waarheidsgetrouw beeld, maar beschreef
zijn held als een geniale, zij het miskende dichter, en als een
deugdzaarn calvinist. Vakkundig poetste hij allerlei n.rinder
fraaie zaken weg. Hrj verzweeg ze niet, maar stelde dar zoiers
nu eenrnaal bij een groot man hoorde.ar Da Costa's boek was
dan ook het werk van een fan. Daar wond hij zelf geen doekjes
om: 'Heb ik daarom afgezienvan lof en bewonderingvan den
man wien ik schetsre? Dat ware geweest van my zelven hec on-
mogelijke, - yoor mijnen arbeid de ontzieling met eigen hand
gevergd!''u

Verzamelmanie

Met hec ontstaan van de celebrity-awerr en de daarmee ver-
bonden opkomst van de fan onrsronden in de negenriende
eeuw nieuwe vormen van fancultuur. Een hedendaagse fan
kan op allerlei manieren een uiring geven aan zTjn verering: hij
kan bijvoorbeeld poscers ophangen, T-shirts dragen, -..iit.rgt
bijwo-nen, fanmail slllren, op inrernetfora schrijven en fantijd-
schriften oprichten. Op Bay worden curiosa aangeboden, zoals
kaurvgum van Britney Spears, de jurk van MariLyn Monroe of
een onderbroek van Michael Jackson. Dit verschijnsel vindt
zijn oorsprong in de negenciende eeuw: 'the period swirled
with talk about crazes, manias, idols and idol-worshippers, ent-
husiasts, and devotees.'at Ook negenriende-eeuwse fans wilden
in het bezic komen van eersre drukken, manuscripten, handte-
keningen, beeldjes en porrrerren, souvenirs, haaribkken en cu-
riosa van hun literaire helden.

_ Die verzameldrangkwam hec meesr aan het licht bll de letter-
kundigeJJ.F. (Jan) Wap. Hij had Bilderdiik, die hii zeer bewon-
derde, gedurende zijn laarste levensjaren geholpen zijn werk te
publiceren, en was een vurige collectioneur van Bilderdijkiana.
Toen B.ilderdijk overleed, werd er een gipsafdruk gemaakt van
zijn gelaat, door de Amsterdamse beeldgieter Aitonio Bog-
gia. Nu was dat voor beroemde scaatsliiden en kunstenaais
niets bijzonders. Toch is het feit dat er een dodenrnasker van
Bilderdrjk.weld gemaakt veelzeggend. Her was namelijk voor
het eerst dat dit in Nederland gebeurde.+6 Een macaber detail
is dat er bij het losmaken van her gips iers rnisging, wanc men
crok - zoals wel vaker gebeurde - pii ongeluk dilei van Bilder-
dijks wenkbrauwen me uit. Speciaal uooi li.fh.bbers werd een
vijftal afgietsels vervaardigd. Ook Bilderdijks rechterhand werd
in gips gegor€n. Een van de vereerder die bij Boggia hiernaar
inFormeerde was - hoe kan het anders - Jan \il/ap.'

Wap geldt zonder twijfel als 6dn van de ,ne.ri fanatieke Bil-
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derdijk-verzamelaars uit de Nederlandse geschiedenis. De brie-

u.n di. de dichter hetn stuurde, koesterde hij. Soms vroeg hij
hem om een bijzondere uitgave of om een werk dat nie! meer

verkrijgbaar: was. \Tellicht zal Bilderdijk hem uit dankbaar-

heid ook wel eens een handschrift hebben geschonken. In elk
qeval kreeg de twee€ntwintigjarige \Vap de oude dichter zover

i.r d.r. in r 828 enkele 'kreuple pennentrekken' in zijn album

amicorum schreef. Voortdurend bedelde \Vap bij Bilderdijk
om collector's iterns,zoals een eerste druk, een getekend familie-
mpen of een handschrift. Toen \Tilhelmina in r 8 3 o overlee d,

u.-io.ht \Vap de bedroefde Bilderdijk om een herinnering.

Uiteindelijk schonk Bilderdijk hem, bm eenigzins aan lJwe

uirgedrukte begeerte te voldoenl een ring die \Milhelmina had

sedraget.r ter ere van \Tillem V. Het viel hem zwaar daar afstand

i",l ,Jdo.n, omdat het'bagatel'hem aan zijn vrouw en aan de

stadhouder herinnerde.'7 ITap was er verguld ffree en liet herr
door zljn eigen vrouw dragen.as

Na Bilderdijks dood werd het lichaam van de dichter aan nog
een ander ritueel onderworpen: het hoofd werd kaalgeknipt.
Zo konden liefhebbers in het bezit komen van een haarlokje.
Een van de gelukkigen was... Jan \Vap. Hij plakte hec plukje op
her manuscripc van het gedicht 'Wareldi Late r schreef hij erbij:
'Bovengeplaatst handschrift en haarlok verklare ik te zyn van

Mr. .ff/. BilderdykJ' Het was een kostbaar relikwie voor de ware
Bilderdijlcfan, maar voor de negentiende-eeuwer geen onge-
r,voon aandenken. Het was toentertijd gebruikelijk om haarlok-
jes van overledenen te bewaren en zelfs om er kunstige werkjes
van re maken. De mate waarin het verzamelen van haarlokken
bij Bilderdijk cot uiting kwam, was echter uirzonderlijk. Aan
het einde van zijn leven schonk Vap zijn bustes, medaillons,
accessoires en plukjes aan de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Toen alle haarlokken in rgtz aan het Bilderdijk
Museum werden overgedragen, stuurde het bestuur een be-
dankbrief, waarin het schreefdat er nu genoeg haar was om een
pruik te laten maken.t'

tVap was niet alleen uit op een haarlok, maar ook op per-
soonlijke voorwerpen van de dichter en op geschriften van zijn
familieleden. Na zijn dood stelde hil alles in het werk om die
te bemachtigen. Zo schreef hij op z7 februari r 83 3 aan Isaac
Bilderdijk, de jongere broer van de dichter. Hij begon mer te
vermelden hoezeer hij Bilderdijk had liefgehad. Na diens dood
had hij de familie naar eigen zeggen mec raad en daad bijge-
staan, onder andere door de niet geringe begrafeniskosren voor
te schieten:

't Is dan ook in dien geest, dac ik mij veroorloof, lJ deze
regelen toe re zenden, inhoudende ,rrrork,om met eenige
regelen van (Jwe hand te mogen worden vereerd, t.. vol-
ledigrnaking rnyner verzam.liing u"n merkwaardige hand-
schriften; ik bezit in myn Album dat van M, WB, van
vrouwe K:W:B,van LSB en van Lodew; thans zou ik ook
uwe handteekening verlangen, en ware 't by u voorhanden
ook een of ander van uwe geachten vadershand, en, kan't
wezen, ook iets van uwe -a=arde Moeder. Na den dood van
Vrouwe K:ll. Bilderdy,4, vereerde mij uw Broeder lner den
ring dien haar Wille; Zten geschenke had gegeven, na's
Dichtersoverliiden heb ik in d"ien ring een ulJkj"." van zijn
naar geplaatst; terwiil Lodewyk my daarboven zyns dier-
baren vaders vouwbe'en ro, .Jn. dJgelyksche herinnering,
heeft verrnaakr.r'

\fap was bovendien een handcekeninseniaser. Vele beroemd-

ll!-.i yit, h,ii erroe_te bewegen iniiin'.'hr- ," schr.ijven.
rvtaar nU was boven alles Bilderdijk-fan. Daarorn wilde hij zelFs

de handtekening bezitten van de vader van de dichter, van de
moeder, de broer en van Bilderdijks kinderen. Dat was nog niet
genoeg, want hij vroeg zelfs personen die met Bilderdijk in be-
rekking hadden gestaan om een bijdrage aan zijn albrm. ZIjn
piice de rlsistance was de handtekening van Lodewijk Napole-
on. In r 8 3 7 bracht \fap e en bezoek aan Florence. Hier sleet de
voormalige koning van Holland en weldoener van Bilderdijk
zijn laatste levensjaren. Tot'Waps verbazingwerd hij bij hern
toegelaten. Het zalbij deze ontmoeting zijn geweesc dat \Vap
Lodewrjk Napoleons handtekening wist te ontfutselen.

De vrouwelijke fan

\7aren het vooral mannen die als Bilderdijk-fan naar voren
traden, toen Da Costa na Bilderdijks dood zelf een beroemd-
heid was geworden, zaghij zich plotseling ook met vrouwelijke
bewonderaars geconfronteerd. Vooral d6n vrouw was helemaal
weg van de dichten Eliza Carolina Ferdinanda Fleischacker,
alias Elise van Calcar. Deze latere schrijfscer, feministe en on-
derwijsvernieuwster woonde in de jaren dertig als meisje een
aantal voorlezingen van de dichter bij. Naar eigen zeggen zou
ze op de dag van de ontmoeting voor altijd als een feestdag te-
rugkijken. Hoewel ze nog maar een kind was, was ze gegrepen
door Da Costa: een'kleine levendige man'. Zoleltjk en afsto-
tend als hij volgens haar in de ogen van velen was, zo 'schoon

en indrukwekkend'vond zij hem. Het was alsof hij omstraald
werd door een bovenaardse glans. Later hoorde ze nog aldjd
zijn zonderlinge stem, alsofhet gisteren was: 'die sonore diepre,
die snerpende krijschende hoogte, dat muzikaal geluid, telkens
afgebroken door de snijdendste dissonanten, die aanhoudend
zich weer verzachcten en oplosten.'Nog altijd zag ze hem voor
zich, zittend aanzijnspreektafel in zijn woning, als een held op
zijn strijdros.t'

Uit de verheven woordkeus blijkt hoezeer Elise van Calcar
Da Costa bewonderde. Als ze hem hoorde spreken, voelde ze

zich weggevoerd worden naar andere werelden, beweerde ze.

Da Costa was rnet niets en niemand te vergelijken. Soms bul-
derde hij het uit of gilde hij en dan leek het alsof hij 'met han-
den en voeten als op een stijgerend ros' cegen een onzichtbare
vijand streed, zodac het volgens haar scheen alsofhij van top tot
teen gepantserd was, 'in de volle wapenrusting des geloofs, met
schild en zwaarden gedekt m€t borstharnas en helm, het twee-
snijdend zwaard zijns geloofs zwaaiend, terwijl men ademloos
hem aanschouwde, zijn woorden indrinkend met heilgenot:s]
Ze vervolgt haar loFzang:

O, da Costa was ongedvenaard, verrukkelijk in zijn wilde
sprongen en groteske uicvallen, altijd wonderbaar en heer-
lijk [...] Ik was verbijsterd door den stortvloed dier overwel-
digende welsprekendheid, weggesleepc in den hoogopbrui-
senden stroorrr van zijn machtigen gedachtengang. Vaar ik
ging of stond , zagen hoorde ik dagen lang da Costa, die rnij
een halfgod toescheen, een gezalfde priestet bij wien voo.-
mij geen prediker cer wereld kon halen. Een dichter-pro-
feec en heilig psalmist, een heraut des Allerhoogsten was
hij voor mijn jeugdige verbeelding. De gansche week hun-
kerde ik naar denZondagavond, die mij weder cot dat stille
heiligdom zou voeren, waar die verheven hoogepriester ons

tot de mysteridn van het Heilige der heiligen zou inleiden,
den voorhang opheffend om ons huiverend van diep ontzag
iets van de h&rlqkheid van den Heer der heirscharen te la-

ten bespieden.5*
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Bij de wekelijkse voorlezingen waren volgens Elise van Calcar
cal van bekende letcerkundigen en aanzienlijke burgers aanwe-
zig, maar zij had slechts oog voor haar idool: 'Edn was groot,
den was heerlijk - da Costa, en bij hem waren ze in mijn schat-
ting niets.' Haar slotsom luidde:

In da Costa heb ik zielegrootheid, geniale majesteit leeren
vereeren en dat is van onschatbare waarde voor het jong
gemoed en leert het walgen van den wansmaak en klein-
zieligheden van de zichzelf opschroevende Lilliputters,
die de wereld vullen rnet hun onbeduidendheid. Al had da
Costa niec anders gedicht dan zijn 'Vachter! war is er van
den nacht?' - 'Vijf en twintig jaren' - of 'Parijs', wij had-
den het waarmerk zijner genialiteit, van zijn zienersblik,
van dat echt profetisch element dat al zijn gespierde ver-
zen kenschetst. [...] Bi hem werd podzie en profetie ddn, en
bewonderenswaardig is hij ook als zoodanig boven al onze
dichters. Hij staat daar eenig en alleen en boven allen.t5

De dwepende toon springt in het oog. Ook nadien bleef ze de
voordrachcen van Da Costa bijwonen. Telkens was ze getroffen
door de aanblik en het calent van dit genie. Van Calcar had zelfs
het gevoel dac ze in zijnbijzrjn meermalen een transcendenre
ervaring had gehad: Da Costa nam haar mee naar het oneindi-
g., 

"koFh4 
hi"r..n blikgunde op de eindeloze oceaan ofop de

fonkelende sterrenhemel.
Geihspireerd door Da Cosca, die brj haar de'brandenden ij-

ver om den verheven meester te volgenl ging Van Calcar zelf
ook schrijven. Een kennis adviseerde haar om haar werk eens
voor te leggen aan een auteur van naam. Omstreeks r 847 begaf
ze zich naar het huis van haar held. Da Costar beloofde haar
naar haar werk te zullen kijken, en verzocht haar acht dagen la-
ter terug te keren. Tfillend van verlegenheid begafze zich weer
naar huis. Hoewel Da Costa haar vriendelijk en goedhartig had
ontvangen, overviel haar een bui van neerslachdgheid.Ze rcb-
de de hele week. Acht dagen later begaf ze zich andermaal naar
Da Costa's huis. Met het lood in de schoenen belde ze aan. Nog
even dacht ze erover om weg te vluchten, maar de dichter kwam
haar al glimlachend tegemoet lopen, en sprak haar bemoedi-
gend toe. Later stelde ze, niet zonder overdrijving: 'Dit was de

dag mijner inzegening."6

Besluit

Celebrity enfandont. kregen in de negenciende eeuw een scimu-
lans, niet alleen incernationaal, maar ook in Nederland: rond-
om Bilderdijk en Da Costa zag met allerlei uitingen van fancul-
tuur. Bewonderaars reisden naar hem toe om hem persoonlijk
te ontrnoeten. Na zijn dood wierpen sommigen, zoals Adriaan
van der Hoop, Gerrit van de Linde en Isalc da Costa zich na-
drukkelijk op als Bilderdijk-fan. Ze dweepten rnec hun idool,
namen zijn opvattingen over en ontleenden voor een belangrijk
deel hun identiteit aan hun Bilderdijk-verering. Er waren ook
al vurige verzamelaars van Bilderdijkiana, zoals Jan lfap. Maar
ook Da Costa zag zich met bewonderaars geconfronteerd. Bij
hem waren hec niet alleen mannen, maar ook vrouwen, zoals

Elise van Calcar. Zrj vertoont eigenschappen varl een proto-
typische fan, zoals de ovennatige bewondering, iret gedweep
en de verheerlijking van de blhd geadoreerde dichrer. Daarbij
springt vooral de religieuze toon die ze aanslaat in het oog. Een
ontmoeting met haar idool was voor haar vergelijkbaar met
een hogere ervaring. Als de getuigenis van Elise van Calcar ddn
ding laat zien is het wel dat niet alleen Bilderdijk, maar ook Da

Costa in de negentiende eeuw door hun fans fans als een uit-
zonderlijk mens, een beroemdheid, bejegend werden.
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bufferstaat, de bewaker van het onrustige en onbetrouwbare
Frankrijk, in gevaar kunnen brengen. Daarnaast vormden de
bestuurders uit de napoleontische tijd een kundige en ervaren
bestuurselite. De centralistische mentaliteit van gezagsdra-
gers als Cornelis Felix van Maanen Q769-fta6) stond dicht
bij die van \Tillem r zelf. Verder zal \Tillems eigen verleden
als heerser van Fulda in diensc van Napoleon er ook niet toe
hebben bijgedragen om erg streng te oordelen over die Ne-
derlanders die dienst hadden genomen in het napoleontische
bestuur. Te veel aandacht voor de daden in het verleden zou
ook ongunstig licht kunnen werpen op de weinig principiele
houding van'W'illem r zelf. Juist verzoening €n het vergeten
vormden de basis van de legirimiteit van het regime van de

nieuwe Oranjemonarchie.
In ddn Noord-Nederlands pamfet werd wel degelijk ge-

broken met het taboe op het noe-en van nam€n van hoge

bestuurders, de 'achtens*aardige mannen', die door Willem
t weer in dienst waren genomen. Dit gebeurde. in het anonie-

me pamflet B rieuen uan A. aan Z. (r 8 r 3), dat begon met een

tr"ditio.r.l. redenering: bestuurders die met het keizerlijke
bewind hadden meegeiverkt deden dit onder dwang of poog-
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