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1. Voor een historisch overzicht, vanaf de middeleeuwen tot en met de eenentwintigste eeuw 
zie Rick Honings, Olga van Marion & Tim Vergeer (red.), Van Constantijntje tot Tonio. Het 
dode kind in de Nederlandse literatuur (Hilversum 2018).
2. Hendrik Tollens, Gezamenlijke dichtwerken 3 (Leeuwarden 1855) 44.
3. Lotte Jensen, ‘“Treuren wil ik, eenzaam dwalen”. Hendrik Tollens over de dood van zijn 
dochtertjes’, in: Van Constantijntje tot Tonio, 89-100.
4. Nicolaas Beets, Camera Obscura. Ed. Willem van den Berg e.a. (Amsterdam 1998) 1, 86.

De laatste jaren verschijnen er tal van (semi)autobiografische romans waarin Neder-
landse auteurs over de dood van hun kind schrijven, zoals Schaduwkind (2003) van 
P.F. Thomése, Contrapunt (2008) van Anna Enquist en Tonio (2011) van A.F.Th. 
van der Heijden.1 Wat al deze boeken, ondanks hun verschillen, delen, is dat het 
verlies van een kind als zeer uitzonderlijk wordt voorgesteld. Het is een traumati-
sche gebeurtenis. Dat was in de achttiende en negentiende eeuw niet anders, al was 
kindersterfte toen aan de orde van de dag. Cholera, pokken, malaria en andere be-
smettelijke ziekten eisten veel slachtoffers. Door de gebrekkige hygiëne en eenzijdige 
voeding hadden kinderen weinig weerstand. Ook het doorkomen van melktanden, 
en ziekteverschijnselen als koorts en ontstekingen die dit met zich meebracht, was 
was een beruchte baby killer. Geen wonder dat Hendrik Tollens in zijn vaak bespotte 
gedicht over het doorkomen van het eerste tandje van zijn kind opgelucht kon uitroe-
pen: ‘Triomf, triomf! hef aan, mijn luit,/ Want moeder zegt: de tand is uit!’2 Maar ook 
hij zag zich geconfronteerd met het verlies van twee dochtertjes.3

 Er was vrijwel geen gezin dat niet met de dood van een kind te maken kreeg. Als er 
één stierf, hadden ouders vaak behoefte aan een blijvende herinnering. Het afknippen 
en bewaren van een haarlokje van de overledene was een veelvoorkomend ritueel. 
Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in het verhaal ‘De familie Stastok’ uit de Camera 
Obscura (1839) van Nicolaas Beets. Als Hildebrand tijdens een declameeravondje 
een vers van Victor Hugo voordraagt, over de zuivere onschuld van het kind, ziet hij 
vanuit zijn ooghoek dat zijn tante het niet droog houdt. Hij merkt dan op dat ze wel-
licht dacht ‘aan het kleine Truitje, dat gestorven was vóór haar vijfde jaar, en daar zij 
niets van overhad dan een klein vlokje haar aan haar middelsten vinger’.4 Overigens 
was het bewaren van relieken niet iets wat specifiek samenhing met de dood van een 
kind; ook van volwassenen werden dikwijls haarlokjes bewaard. Soms lieten nabe-
staanden kunstige haarwerkjes maken met afbeeldingen van grafstenen, treurwilgen 
en andere vanitassymbolen.

inleiding
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5. Rick Honings, ‘De carrousel van de dood. Willem Bilderdijk en zijn overleden kinderen’, in: 
Van Constantijntje tot Tonio, 71-87.
6. J.P. Hasebroek, ‘Moedervreugd’, in: Nederlandsche Muzen-almanak voor het jaar 1837 
(Amsterdam 1836) 240.
7. Nicolaas Beets, Dichtwerken 1 (Amsterdam 1876) 33-35.
8. Tollens, Gezamenlijke dichtwerken 1, 178.
9. Tollens, Gezamenlijke dichtwerken 2, 39-45.

Taalmonumenten
Wie de macht van het woord bezat, had de mogelijkheid om nog een andere herin-
nering tot stand te brengen: een monument van taal. Dat was natuurlijk niet nieuw. 
Vondel schreef na de dood van zijn zoon Constantijn in 1632 zijn ‘Kinder-Lyck’, 
waarnaar auteurs in latere eeuwen telkens weer zouden verwijzen. Vooral ten tijde 
van de Romantiek was ‘dodekindpoëzie’ een geliefd genre. Niet dat er in eerdere 
eeuwen minder kinderen doodgingen of dat het verdriet minder groot was, maar in 
de Romantiek schreeuwden auteurs het verdriet van de daken, in voor die tijd zeer 
persoonlijke lyriek. Het onmetelijke verdriet leende zich hier bij uitstek voor. Dit had 
tot gevolg dat – meer dan daarvoor – de nadruk kwam te liggen op (de emoties van) 
de nabestaande en minder op (de deugden van) het dode kind. De poëzie van Willem 
Bilderdijk (1756-1831) en zijn tweede vrouw Katharina Wilhelmina Schweickhardt 
(1776-1830) is daar een goed voorbeeld van.5

 Maar zij waren zeker niet de enigen die over de dood van een kind schreven. Tal 
van auteurs, bekend of onbekend, hebben dit zelf meegemaakt en erover geschreven. 
Het als Gods wil te zien was de enige manier om zich ermee te verzoenen. Diens on-
doorgrondelijke raadsbesluiten moest men niet ter discussie stellen, maar accepteren 
onder het motto: ‘God geeft, God neemt’. Men spiegelde zich daarbij vaak aan de 
Job, die zo zwaar op de proef werd gesteld.
 Veel domineedichters, die niet alleen de kansel maar ook de poëzie benutten om 
te preken, verbonden aan de dood van een kind daarom steevast een optimistische, 
religieuze moraal. Zo schreef J.P. Hasebroek in ‘Moedervreugd’ over een moeder, die 
weliswaar het koude lijfje van haar overleden kind tegen zich aan houdt, maar blij is 
dat het bij God is en niet meer hoeft te lijden.6 Ook Nicolaas Beets heeft over de dood 
van een kind geschreven. In ‘Bij een graf’ (1832) mijmert hij: ‘Hier ligt een schoone 
knop geveld,/ Die schooner bloesem had voorspeld.’ Het mocht niet zo zijn. Maar 
ook zijn boodschap luidde dat men altijd aan God moest blijven denken:

 Maar komt! den blik omhoog gebeurd,
 Bedroefde harten, die hier treurt!
 Bedenkt wat vreugden bij den Heer
 Zijn weggelegd, en weent niet meer.7

Er waren ook dichters die minder goed in staat waren de blik omhoog te richten. 
Tollens schreef in ‘Bij het lijkje van een Kind’ dat het van een ‘Kruipend rupsje, moê 
gekropen’ in een prachtige vlinder was veranderd.8 Maar nadat hij zelf zijn doch-
tertje had moeten afstaan, viel het hem zwaar het licht te blijven zien. Al werd het 
weer lente en kregen de bomen blad, voor hem bleef alles in somber zwart gehuld.9 
En toen domineedichter P.A. de Génestet in 1859 vader werd, uitte hij zijn vreugde 
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10. P.A. de Génestet, Dichtwerken. Ed. C.P. Tiele (Amsterdam 1869) 79-81.
11. Geciteerd naar Rick Honings, ‘Bij Bilderdijk aan tafel. Een uniek ooggetuigenverslag van 
Robert Southey uit 1825’, in: Het Bilderdijk-Museum 26 (2009) 1-13, 7.
12. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806. Ed. M. van Hattum (Utrecht 2007) 654.

in het vers ‘Op een kind in Mei geboren’. Maar nadat zijn vrouw en zoonje aan tbc 
waren gestorven, voegde hij er een sombere strofe aan toe, waarin hij schreef dat het 
lied van mei slechts een leugen was geweest. Het lukte de dichter nog maar net om in 
God te blijven geloven.10

 Bekend zijn ook de Kindertotenlieder van de Duitser Friedrich Rückert. Hij schreef 
deze cyclus gedichten naar aanleiding van de dood van twee kinderen tijdens een 
roodvonkepidemie. Ze zijn nog aangrijpender als men de muziek beluistert die Gus-
tav Mahler erbij maakte.

De kinderen Bilderdijk
Velen hebben het verlies van een kind meegemaakt en er aangrijpend over geschre-
ven, maar niemand meer dan Bilderdijk. Hij heeft twee vrouwen gehad. Van 1785 
tot 1802 was hij getrouwd met Catharina Rebecca Woesthoven (1763-1828), van 
wie hij sinds 1795 gescheiden leefde. Met haar kreeg hij vijf kinderen, drie jongens 
en twee meisjes. Drie van hen stierven als zuigeling, één (Elius Isaäc) op twintigjarige 
leeftijd. Alleen dochter Louïse Sibille zou haar ouders overleven.
 Vanaf 1796 had Bilderdijk een relatie met de twintig jaar jongere Katharina 
Wilhelmina Schweickhardt, die hij in Londen had ontmoet en die hem in 1797 
naar Duitsland en in 1806 terug naar Nederland zou volgen. Met haar kreeg hij 
acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes. Vrijwel allemaal stierven ze als baby, 
peuter of kleuter. Alleen hun oudste zoon Julius Willem, geboren in 1798, bereikte 
de volwassen leeftijd. Toen Bilderdijk in 1831 de laatste adem uitblies, was er nog 
één kind over, zijn in 1812 geboren zoon Lodewijk Willem. Zijn vrouw was toen 
al een jaar dood.
 Zo’n aantal was zelfs voor negentiende-eeuwse begrippen extreem. De Engelse 
dichter Robert Southey schreef over Wilhelmina: ‘Her life seems almost a miracle 
after what she has gone through.’11 En dan zijn haar tientallen miskramen nog 
niet eens meegerekend. Ze was soms alweer in verwachting terwijl ze nog onlangs 
een miskraam had gehad. De richtlijn om rust in acht te nemen, ook op erotisch 
gebied, werd in die tijd nog niet nageleefd, zeker niet in huize Bilderdijk. De dich-
ter merkte eens op dat zijn gestel het hem niet toeliet om zonder vrouw te leven.12 
Daar kwam nog bij dat voorbehoedsmiddelen zeldzaam waren. En als ze er al 
waren, dan zal de orthodox-protestantse Bilderdijk er niet over gepiekerd hebben 
om ze te gebruiken.
 Het is vanuit eenentwintigste-eeuws perspectief haast niet te bevatten hoeveel kin-
deren Bilderdijk naar het kerkhof heeft moeten brengen, maar het is de vraag hoe 
uitzonderlijk zijn situatie was. Er waren ongetwijfeld meer families die iets vergelijk-
baars meemaakten. Dat er veel kinderen stierven, was op zichzelf niets bijzonders. 
Zo verloor de Duitse dichter Johan Wolfgang von Goethe alle vijf de kinderen uit zijn 
verbintenis met Christiane Vulpius. Vier van hen stierven als zuigeling, maar alleen 
hun zoon Julius August Walter Goethe, geboren in 1789, haalde de volwassen leef-
tijd. Hij stierf in 1830 op veertigjarige leeftijd in Rome, aan de pokken.
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13. Willem Bilderdijk, Brieven van Mr. Willem Bilderdijk 3 (Amsterdam 1837) 318.
14. Multatuli, Volledige Werken 4 (Amsterdam 1952) 692.
15. Multatuli, Volledige werken 19 (Amsterdam 1989) 126-127.
16. Vergelijk Rick Honings, ‘Van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver. Multatuli’s aan-
val op Willem Bilderdijk’, in: Over Multatuli 35 (2013) 4-21.

Bijzonder aan Bilderdijk is niet dat hij zoveel kinderen verloor, al is het totale aan-
tal, omdat hij twee vrouwen had, wel zeer groot. Wat hem uniek maakt, is dat hij 
over vrijwel elk kind één of meer gedichten geschreven heeft. Hetzelfde geldt voor 
zijn tweede vrouw, Katharina Wilhelmina Schweickhardt, die ook dichtte. Bilderdijk 
schreef achttien gedichten over zijn dode kinderen en zij vierentwintig. Geen andere 
dichter in of buiten Nederland haalde het daarbij. Deze gedichten behoren tot het 
aangrijpendste deel van hun oeuvre. Het lijdt geen twijfel dat ze hebben geholpen 
om hun verdriet, voor zover dat met een ‘wond die nimmer heeling duldt’ kon, van 
zich af te schrijven. In die zin waren ze zonder meer therapeutisch. Bilderdijk merkte 
daarover op: ‘Zy hebben ons in het schreien, waaraan zy lucht gaven, verlicht, ja in 
der daad troost opgeweld’.13

 Niet iedereen kon waardering opbrengen voor hun poëzie. Vooral Eduard Dou-
wes Dekker, Multatuli, gaf op hun wijze van dichten af. Hij was de mening toege-
daan dat ‘Vrouwe van Heusden’ met de ‘graaf van Teisterbant’ geheel ‘unisono en à 
s’y méprendre [op elkaar lijkend], om ’t hardst rymelde’.14 Dat kwam volgens hem 
vooral tot uiting als er weer een kind stierf. Dan werden ze bevangen door een onbe-
dwingbare behoefte en was er geen houden aan:

Fluksch zat elk aan een kant van de wieg, en dan begon het – dan was het weer 
alles haarklein vertellen aan een publiek dat er zich niets over interesseerde, dat 
zij het in ’t hart voelden en dat ze er smart van hadden. Natuurlijk, hart, smart, 
smart, hart van ’t begin tot ’t einde en dan tot slot, dat wat God deed, wélgedaan 
was. Nu, als ’t goed is dat ’t kind dood is, dan had dat vers achterwege kunnen 
blijven. Maar kunt gij U voorstellen, dat ouders, bij ’t overlijden van hun kind, 
in staat zijn en zich geschikt voelen om zulke prullen over zoo’n onderwerp te 
leveren en dan nog vertellen dat ze er behoefte aan hebben dit te doen? En zoo 
hebben ze er bij kolommen vol van zamengeraapt.15

Dat Bilderdijk en zijn vrouw kolommen vol van zulke poëzie geschreven hebben, 
klopt, en dat hun verzen blijk geven van een rotsvast godsvertrouwen is eveneens 
waar. Maar verder is Multatuli’s kritiek wel wat makkelijk. Die was onderdeel van 
een bredere aanval op Bilderdijk.16 Maar wat betreft het rijm had hij niet helemaal 
ongelijk. In deze bloemlezing tellen we alleen al in eindrijmpositie vierenvijftig keer 
‘hart’/‘smart’.

Thematiek
Bij zo veel gedichten op hetzelfde thema, zijn herhalingen niet te vermijden. Uiter-
aard staat in alle teksten de leer van het christendom centraal: de verzoening van 
de mensheid met God door Jezus’ offerbloed, dat de doden heeft vrijgekocht. Deze 
‘troostleer’ houdt in, dat dankzij Zijn lijden en dood de ontslapene leeft. De ziel van 
een overleden christen is niet meer met stof ‘bezwaard’ of ‘met een stoflijk deel be-
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17. P. 25, 55, 66, 67, 106, 121, 122, 130, 158, 159, 169, 173.
18. P. 82, 102, 136, 137, 152, 160.
19. P. 24, 56, 66, 67, 91, 105, 121, 123, 125, 133, 158.
20. P. 40, 48, 55, 58, 66, 91, 111, 130, 138.
21. P. 43, 46, 62, 77 78, 123, 138, 139.

vracht’; het aardse stof ‘omkleedt’ de geest niet meer. Zij is ‘van ’t lichaam los’ en kan 
geen verderf meer vrezen, want het graf heeft alleen ‘eigendomsrecht’ op het stof.17

 Wie dit gelooft, ervaart – aldus Bilderdijk en zijn vrouw – het leven op aarde als de 
tocht van een balling of pelgrim, langs doornige distelpaden, op reis naar het hemelse 
vaderland. Met een andere metafoor: hij verblijft zolang in een kerker, waaruit hij 
moet worden gered.18

 In deze visie betekent de dood de overgang dóór het graf naar het werkelijke, 
want eeuwige leven. Daar zal de dode met zijn eerder overleden dierbaren voor 
Gods door glorie omstraalde ‘troon’ worden herenigd. Hij wordt opgenomen in 
het ‘englendom’, dat hem als broeder begroet. Broertjes en zusjes – een reminis-
cens aan het dode kind als cherubijntje in het gedicht ‘Kinder-lyck’ van de tot het 
katholicisme overgegane Vondel – verwelkomen hem ‘klapwiekend’ op ‘wappren-
de vleugeltjes’ en omzweven elkaar ‘wemelend’. Ook de ouders worden door het 
verhemelde, maar nog liefhebbende kind, dat ook naar hen verlangt, ‘omwemeld’. 
Aller hereniging is een zekerheid, die door de vroege dood van het kind alleen wat 
‘gerekt’ is.19

 Dit soort redeneringen konden de ouders tot troostgronden dienen. Zo ook de 
strelende gedachte dat het kind eigenlijk te engelachtig was, te ‘hemelschoon’. Het 
droeg op het gezicht ‘te veel van d’Englenaart voor de aarde’. Het was eigenlijk ‘voor 
God en de Engelenchoren’, kortom ‘voor ’s Hemels vreugd’ geboren en het was op 
voorhand al ‘aan ’t Englenheir verwant’. Het kind was – het is een veel gebruikte 
beeldspraak – in de kweekhof van het leven al vroeg gerijpt voor hogere bestemming, 
waarnaar het, als een viooltje, lelie of roos in ‘’s Hemels gaarde’ wordt ‘overgeplant’ 
en daar door Cherubijnen wordt bewaakt. In de verbeelding van de ouders kon het 
kind die troost zelf verstrekken door hen op die bestemming te wijzen. In ‘Verschij-
ning’ spreekt het kind tot Wilhelmina: ‘Zie me als een hemelbruid verheerlijkt’. Ook 
hier denken we aan Vondels gedicht, en wel aan de versregel: ‘Moeder, zeit hij, waar-
om schreit ghy?’ De ouder kon hierdoor tot het inzicht komen, misschien wel te veel 
aan het kind te hebben gehecht.20

 Het frequent uitgesproken vertrouwen dat God alles tot ons nut bestiert, biedt 
kennelijk troost. Daarbij komt het besef dat kinderen ‘geleende panden’ zijn, die God 
elk moment terug kan eisen. Ondanks het verlies moet men met het leven verder, en 
daarvoor biedt de Bijbeltekst ‘De Heere heeft gegeven, en de Heere heeft genomen; de 
Naam des Heeren zij geloofd’ (Job 1:21) een zekere steun. In de Bilderdijk-gedichten 
vinden we de tekst nogal gevarieerd terug: ‘De Almacht gaf en nam’, ‘Algoedheid! gy 
die neemt en geeft’ of ‘Wie was het die ’t ons nam? wie anders, dan die ’t gaf!’ en ‘’t 
Geen Gy gaaft, en ’t geen Gy hebt genomen!’21

 Deze nogal verstandelijke overwegingen betekenen niet dat er niet geweend mag 
worden. Integendeel, vertroosting is beloofd aan hem ‘die tot den Heiland schreit’. 
Huilen kan opluchten. In de woorden van Bilderdijk: ‘Zoet was my de tranenstroom/ 
[...] Daar wierd mijn smart in uitgeschud’. Wilhelmina spoort haar man ertoe aan: 
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22. P. 45, 75, 78, 134, 139, 142, 167, 168.
23. P. 45, 64, 90, 132, 136, 138, 151.
24. P. 140.
25. P. 72, 74, 76, 81, 101.
26. P. 41, 42, 72-77, 136-140.
27. P. 72, 117, 118, 120, 153-156.

‘Geef vrijen uittocht [elders: doortocht] aan uw smart’, en ook haar zuster: ‘ô Zalig, 
waar nog tranen leken!’ Het is het heilzaamst om samen te wenen.22

 Uit Wilhelmina’s gedichten blijkt soms iets van een schuldgevoel. Haar tranen, zo 
vreesde ze, konden duiden op ondankbaarheid, die Gods beschikking zou kunnen 
‘wraken’, op ‘wrevel’ of op een ‘wederspannig klagen’. Haar bede ‘laat my ’t hopen, 
dat die droefheid U niet hoont’ (‘Nieuwjaarsnacht 1820’) suggereert dat zij wordt 
verscheurd door de plicht tot dankbaarheid enerzijds en anderzijds de behoefte aan 
het uiten van haar smart. Het is opvallend hoe vaak ze voor haar tranen clementie 
inroept – van haar man, van een vreemde, van de Hemel of van God.23

Vorm
Het echtpaar Bilderdijk is gezegend met een unieke mogelijkheid om de smart te 
kanaliseren; de dichtkunst verleent hun die balsemende kracht, waarvan Wilhelmina 
aan het slot van ‘Aan mijnen echtgenoot’ heeft getuigd. 24 Met welke dichttechnische 
middelen verwoorden zij hun smart, en weten zij die ook op de lezer over te brengen?
 De poëzie uit de Bilderdijk-tijd wordt allereerst gekenmerkt door vele uitroepen (o, 
ach, ja, neen), veelal gevolgd door een aanspraak (lieve, geliefde, gevoel’ge, God, Gy, 
tranen) en/of door een imperatief (bemin, schrei, vloeit). Dit alles is in onze verzame-
ling overvloedig aanwezig.
 Ook de woordherhaling is een veelgebruikt retorisch middel om de aandacht vast te 
houden, al lijkt die soms tot weinig meer dan regelvulling te dienen: ‘Hemel! hemel’, 
‘Krijt dan! krijt’, ‘Niets, niets’ of ‘Smelt, smelt’. Het driemaal herhaalde ‘nimmer’ (in 
Wilhelmina’s gedicht ‘Op de dood van ons jongsten zoontjen’) heeft misschien nog 
een versterkende functie, maar is een zesledige repetitio van ‘gy’ in twee opeenvolgen-
de regels nog werkzaam?25

 De variërende herhaling van woorden of woordgroepen aan het begin van de vers-
regel, zoals ‘Waar ik’, met in de volgende regel ‘Waar mijn borst’ (in Bilderdijks ‘By 
den dood van mijn jongste zoontjen’) is wel in staat de lezer/toehoorder aan te grij-
pen. Overigens bevatten vooral de gedichten van vijftienlettergrepige regels geweldig 
veel van zulke anaforische herhaling.26

 De herhaling op verdere afstand kan als structurerend middel fungeren, waarvan 
we voorbeelden zien in ‘Thands’, ‘Hy is niet meer’, ‘ô Moeders’ en in de signaalwoor-
den ‘schim’ en ‘wemelen’ in de eerste, negende, tiende en laatste strofe van Wilhelmi-
na’s ‘De herinnering’.27

 Een beroep op het gevoel gaat ook uit van de polysyndetische opsomming, waarin 
het herhaalde voegwoord extra accenten bijzet: ‘bestaan, en hart, en ziel’, verder 
van de opsomming met een climax: ‘spreek ik, roep ik [...] galm ik’ en van de meest 
eenvoudige chiasmen: ‘Ons bevestigd, ons gewaarborgd [...]/ Ons gewaarborgd en 
bevestigd’, ‘mooglijk met zijn zweet [...]/ Met tranen mooglijk’, ‘Val, Babel! Assur, 
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val!’, ‘Sprak hier de Godsdienstplicht niet, niet de roepstem van ’t gevoel’ of ‘des 
lijdens school’, dat vier regels lager wordt herhaald in ‘dees school van lijden’. Zo’n 
eenvoudige kruisstelling hoeft anders niet direct op te vallen: ‘zuchtte, en weende, en 
leed’ wordt eerst zeven regels lager herhaald met ‘Lijdt, weent en zucht’.28

 De nog ingewikkelder verschijningsvormen van de herhaling in omgekeerde volg-
orde zullen alleen bij aandachtige lezing frapperen: ‘’k Groet de morgenstond met 
snikken;/ Met geklag de stille nacht’ of ‘Blijve op des levens reis, de deugd uw wan-
delstaf,/ En uw bezitting ’s Hemels zegen!’, waar twee concreta door abstracta wor-
den omarmd. In het volgend citaat, uit Bilderdijks ‘Ter gedachtenis van mijn tweede 
dochtertjen’, zien we regel 1-3 terugkeren in zang en telgjens:

  Ach! waren
  De snaren
 Van tranen niet nat!
  Ach! zagen
  Dees dagen
 Slechts bloemtjen of blad!

  Hoe vierden,
  Hoe sierden,
 U telgjens en zang!

Tien regels verder valt in ‘Nu blinkt er,/ Nu klinkt er,/ geen bloemtjen, geen luit’ juist 
de parallelle volgorde op.29

 Bij uitstek op de emotie gerichte stijlfiguren zijn de zelfcorrectie: ‘zijn zweet, zijn 
dierbaar zweet’, en vooral ook de terughouding of een door het gevoel overwel-
digd-zijn en niet-verder-kunnen: ‘Maar neen’, ‘Dit... neen, ik zwijg’, ‘Ô Gevoel dan 
... neen gevoel niet’. Uiterst werkzaam zijn: ‘Gy zaagt me op ’t punt...’, ‘Gy hadt... 
Helaas!’, ‘Die Zoon... geweest!’ en een moment van even stokken als ‘Ons weder-
zien – is zeker’.30

 De onmogelijkheid om de smart van zich af te zetten is in de regels 7-9 van ‘By 
’t afsterven van mijn zoontjen, nog geen tien maanden oud’ fraai met een reeks 
zogenaamde adunata aangeduid: onmogelijke opdrachten, die je eerst maar eens 
moet proberen te volbrengen. Anderzijds verpakt Bilderdijk – Wilhelmina doet dat 
nooit – zijn smart ook wel in ongemotiveerd sarcasme, sprekend bij voorbeeld van 
‘leed, dat Oudren deugd vergeldt’.31

 Ten slotte vallen aan stijlfiguren nog op de oxymoron: ‘rustloos rustbed’ en de 
paradox: ‘De rouw verscheurt – maar streelt my ’t harte’, ‘aardsche wellust heeft ver-
driet;/ En ’t aardsche lijden heeft ook zoetheid’, ‘rampen met elkaâr te dragen/ Was 
een wellust voor ons hart’ en ‘ik zwijg van ’t geen zijn zwijgen meldde’.32
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De gedichten bevatten voor die tijd opvallend weinig beeldspraak. Er is een nogal 
gewrongen vergelijking van een dood kind dat als een bloeiend roosje zijn eigen graf 
versiert. Beelden als ‘’t biggelen der wangen’ of ‘de stroomende oogen’ komen weinig 
krachtig over.33

 Het valt niet te ontkennen dat vooral Willems gedichten nogal eens wat bombast 
bevatten. We lezen overdrijvingen als ‘Oudren bloed by stroomen uitgegoten’, het 
bloed van ‘beroemde magen’, het graf waarin de familie ‘eeuw aan eeuw’ zou zijn 
begraven. Welhaast op de lachspieren werken ‘Moet ik land by land doorkruisen [...]/ 
Om heel de aarde te overspreiden met de lijkjens van mijn kroost!’ of een verslagje to 
the moment als ‘Drie Telgjens...! God! daar valt de vierde’.34

 Over het metrum is niets bijzonders te melden. Over het rijm slechts dit: ‘gy waart 
waard’ klinkt niet fraai, evenmin de klankovereenkomst van ‘peil’ met ‘pijl’ vier re-
gels lager, al hoeft dit voor een klankgevoelig oor als dat van Bilderdijk helemaal 
niet te hebben gerijmd. Veel storender nog dan ‘hart’ en ’smart’ is het ‘wichtjen’, dat 
tweemaal rijmt op ‘grafgestichtjen’ en tweemaal op ‘lijkgestichtjen’, al bleven ook 
het ‘aangezichtjen’, het ‘oogenlichtjen’ en het ‘denkgedichtjen’ niet ongebruikt. Het 
tekstje waaruit de beide laatste voorbeelden zijn genomen, telt maar liefst vijf van 
deze rijmklanken op slechts acht regels.35

 Willems gedichten zijn, buiten kijf, gekunstelder dan die van Wilhelmina. Toch lijkt 
het zelfs in deze gedichten, die hij toch overweldigd van smart moet hebben geconci-
pieerd, of zijn verzen soepel op het papier zijn gekomen. Al die stijlfiguren geven tòch 
niet de indruk dat er heel lang over is nagedacht, en de meeste handschriften laten 
dat ook zien: alles is keurig na elkaar neergepend. Maar hij gebruikt zoveel grote 
woorden! Haar gedichten daarentegen zijn veel eenvoudiger en komen intiemer over. 
Met haar klachten voelen we meer mee dan met de zijne. Neem zo’n situatie als die 
op het Hildesheimer kerkhof in ‘Afscheid aan het graf van mijn kind’ (1800), met dat 
steeds weer uitgestelde afscheid, dat nu toch echt moet worden genomen. Wat deze 
tekst tot misschien wel een van de aangrijpendste maakt, is dat we het gevoel hebben 
naast haar te staan. De suggestie is zo sterk: we horen haar klacht, wenen met haar, 
en nemen ook afscheid.

Verantwoording
Mijn tranen stromen nog biedt een geannoteerde bloemlezing van de dodekindpo-
ezie van Willem Bilderdijk en zijn tweede vrouw, Katharina Wilhelmina Bilderdijk-
Schweickhardt. Bilderdijks gedichten bestrijken een periode van veertig jaar. Zijn 
eerste kind stierf in 1786, zijn laatste in 1818, maar in 1826 heeft hij er nog een 
gedicht over geschreven. Haar poëzie heeft betrekking op de periode van 1800 (toen 
haar eerste kind in Duitsland overleed) tot 1828.
 Deze bloemlezing is chronologisch opgebouwd en bestaat uit twee delen: Bilder-
dijks eerste en zijn tweede huwelijk. De poëzie is per kind gerangschikt. Eerst volgen 
steeds zijn gedichten, dan die van haar. Per kind worden telkens de biografische en 
historische achtergronden gegeven.
 De gedichten laten zien hoe Bilderdijks leven en dat van zijn twee vrouwen over-
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schaduwd werd door kindersterfte. Een bijzondere plaats is daarbij ingeruimd voor 
Julius Willem, de oudste zoon uit Bilderdijks verbintenis met Katharina Wilhelmina 
Schweickhardt. Hij werd geboren in 1798 en stierf op zijn twintigste. Het was een 
klap die de ouders niet te boven kwamen. Niet alleen schreven ze over hem veel meer 
poëzie dan over de andere kinderen, ook de thematiek is anders. Daaruit blijkt dat 
om een volwassen kind anders gerouwd werd dan om een klein kind. Baby’s, peuters 
en kleuters stierven nu eenmaal, dat ‘hoorde erbij’. Maar een volwassen kind diende 
zijn ouders te overleven. Dat de rouw om Julius anders was, blijkt ook uit het feit dat 
Bilderdijk en zijn vrouw een literair monument in de vorm van een papieren gedenk-
zuil voor hem oprichtten, Ter Nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen 
zeetocht overleden den XXVIn van Oogstmaand MDCCCXIIX (1819), waarin het 
verdriet van de bladzijden af spat.
 Als basis voor deze editie is telkens de eerste druk gekozen. De bron wordt onder 
elk gedicht verantwoord. Evidente fouten en slordigheden zijn stijlzwijgend verbe-
terd. In de negentiende eeuw was het gewoonte om kortere dichtregels (steeds meer) 
te laten inspringen. Dat is hier alleen gebeurd bij een verschil van meer dan één letter-
greep.
 Max van Duijn danken wij voor het maken van de portretfoto, Peter van Zonne-
veld voor het meelezen, Piet Gerbrandy voor de informatie over het Latijn en Jac-
queline Godfried voor die over het Hebreeuws. Sommige passages van de inleidingen 
per kind zijn mede gebaseerd op De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk 
(2013) van Rick Honings en Peter van Zonneveld, en op het door Honings geschre-
ven hoofdstuk ‘De carrousel van de dood. Willem Bilderdijk en zijn overleden kinde-
ren’, in: Rick Honings, Olga van Marion & Tim Vergeer (red.), Van Constantijntje. 
Het dode kind in de Nederlandse literatuur (Hilversum 2018) 71-87.

Verwijzingen

Handschriften
bm Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, Amsterdam
ka Bibliotheek Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, In-

ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg), Amsterdam
uba Bibliotheek Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties, Amster-

dam
ubl Bibliotheek Universiteit van Leiden, Maatschappij der Nederlandse Let-

terkunde, Leiden

Drukken
DW De dichtwerken van Willem Bilderdijk, 15 delen (Haarlem 1856-1859)
DW KWB De dichtwerken van Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, 3 delen 

(Haarlem 1858-1860)
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HET EERSTE HUWELIJK
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1. Mr. W. Bilderdijk’s eerste huwelijk. Naar zijne briefwisseling met vrouw en dochter (1784-
1807). Ed. J.C. ten Brummeler Andriesse (Leiden 1873).
2. Zie Dini Helmers, ‘Bilderdijk, Louïse Sibilla’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Bilderdijk (2015).
3. Zie Dini Helmers, ‘Leven met Bilderdijk. Echt of onecht; besluiteloos of spelen op zeker? 
De echtscheiding van Catharina Rebecca Woesthoven en Willem Bilderdijk’, in: Het Bilder-
dijk-Museum 22 (2005) 1-12.
4. Helmers, ‘Leven met Bilderdijk’, 8.

Wilhelmina Photina Elisabeth (1786-1786)

Op 21 juni 1785 waren Willem Bilderdijk en Catharina Rebecca Woesthoven, aan 
wie hij in de maanden daarvoor onophoudelijk vurige liefdesbrieven had gestuurd,1 
in het huwelijk getreden. Het was een ‘moetje’ geweest, want Catharina was op dat 
moment al duidelijk zichtbaar zwanger. De eerste tijd betrok het paar kamers in Den 
Haag. Hier beviel Catharina op 8 september van datzelfde jaar van een gezonde 
dochter, die de namen Louïse Sibille kreeg. Zij was vernoemd naar de dochter van 
stadhouder Willem v, Louïse (1770-1819) en naar Bilderdijks moeder Sibilla Duy-
zenddaalders (1731-1789). Louïse Sibille zou haar vader overleven, zij het slechts een 
paar maanden. Ze stierf op 8 augustus 1832 aan een longabces of ‘vomica’, zes en-
veer tig jaar oud.2

 Al gauw raakte Catharina opnieuw in verwachting, maar desondanks was de sfeer 
in huis om te snijden. Juist in deze jaren vestigde Bilderdijk zijn reputatie als advo-
caat en hij was altijd aan het werk. Dat, in combinatie met de geldzorgen (Bilderdijk 
leefde consequent op te grote voet), de politieke onrust (de strijd tussen patriotten en 
prinsgezinden, waar Bilderdijk als fel Oranjeklant nauw bij betrokken was) en zijn 
met dat van zijn vrouw onverenigbare karakter hadden tot gevolg dat hij overspan-
nen was. Behalve aan zichzelf stelde hij ook aan zijn vrouw onmogelijke eisen.
 Dankzij een bijzondere bron, een in 1801 ten behoeve van de scheiding tussen de 
dichter en zijn vrouw opgesteld getuigenverslag van de dienstmeid Petronella van den 
Lely, krijgen we een goed beeld van het huiselijk geweld waaraan Bilderdijk zich in 
deze jaren schuldig maakte.3 Zo verwachtte hij van haar dat ze elke avond opbleef, 
totdat hij – doorgaans laat – terug van zijn werk kwam. Nu was ze een keer, tij-
dens haar zwangerschap, zonder hem toestemming te vragen, vroeg naar bed gegaan. 
Toen hij thuiskwam en merkte dat ze sliep, ontstak hij in woede. Witheet verscheen 
hij vervolgens aan haar bed met een degen in zijn handen, waarmee hij dreigde haar 
hart te zullen doorsteken. Catharina vluchtte naar de kelder, hij achtervolgde haar. 
Alleen doordat een knecht zich in de deuropening posteerde, kon de woedende echt-
genoot worden tegengehouden. Door het verblijf in de koude kelder was Catharina 
ziek geworden en dat enkele weken gebleven. Dat was, zacht gezegd, geen ideale 
situatie voor een zwangere vrouw.4

 Op 7 september 1786 beviel Catharina opnieuw van een dochtertje, dat de namen 
Wilhelmina Photina Elisabeth kreeg. Ze was vermoedelijk vernoemd naar de echtge-
note van stadhouder Willem v, Wilhelmina van Pruisen. De kleine Wilhelmina werd 
in een weinig liefdevolle omgeving geboren. Op een avond zat Bilderdijk op zijn ka-
mer te werken, toen het vuur uitging. Omdat de meid het niet voor elkaar kreeg om 
het aan te maken, eiste hij van Catharina dat zij het regelde. Nu moest zij, nadat ze 
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5. Mr. W. Bilderdijk’s eerste huwelijk, 264.
6. Willem Breekveldt, ‘Bilderdijk en Uylenbroek’, in: Voortgang 4 (1983) 109-139, 124.

de krijsende baby in haar wiegje had gelegd, het vuur opstoken. Toen dat niet lukte, 
barstte hij uit in gevloek en zette hij zijn vrouw het huis uit, zonder haar in de gele-
genheid te geven zich over haar kind te ontfermen. Catharina ging toen maar naar 
een kennis, de advocaat Johannes van der Linden, toe. Spoedig arriveerde daar een 
briefje van Bilderdijk:

Ik zit zonder licht en vuur alleen, en vind noch vrouw, noch kind, noch dienst-
bode. Ik ben stijf van koude, en kan mij niet kleeden. Waarom ontloopt men 
mij? – Ben ik ziek – heb ik dan geen oppassing nodig? ben ik ’t niet, wat is er dan 
gebeurd? Weet dan mijne vrouw niet, wie ik ben, en dat ik haar boven alles lief 
heb, en meer dan God zelven aanbid? Weet zij niet, dat haar liefde mij ’t eerst de 
hersens ontsteld heeft? – Maar genoeg: haat zij mij, of vreest zij mij, laat zij voor 
mij zorgen; dan moest zij zich zelf niet alleen, maar ook mij voor mij bewaren, 
ten minste mij iemand laten; maar genoeg. Ik wijt het haar niet, maar… God 
weet het, en ik zwijg! Ik kan niet tot U komen, of, wilt gij ’t, laat mij halen met 
een koets. – Ik gevoel het gewicht van Uw vriendschap: licht weet ik niet, wat ik 
zeg – assisteer mijn vrouw en ’t lief kind, waar zij mijn hulp missen, al ware ’t 
ook tegen mij zelf.’5

Catharina kwam weer thuis, maar het tweede dochtertje zou niet lang leven. Ze 
stierf, ruim drie maanden na haar geboorte, op 20 december 1786. Een dag later 
werd ze begraven in de Kloosterkerk te Den Haag. Aan zijn uitgever P.J. Uylenbroek 
schreef Bilderdijk: ‘Mijn hart is gants niet gesteld om veel met het andwoord op uw 
aangenaamen van gisteren, bezig te zijn: mijn jongste dochtertje is dezen voormid-
dag gestorven, en mijn vrouw bitterlijk aangedaan.’6 Net die dag was zijn bundel 
Bloemtjens verschenen, uitgegeven door Uylenbroek. Het verdriet om de dood van 
het kind weerhield hem er overigens niet zijn mening over enkele van de vignetten te 
geven.
 Waaraan het dochtertje uiteindelijk stierf, is niet bekend. Had bovengenoemd voor-
val er wellicht een rol in gespeeld? In plaats van de hand in eigen boezem te steken, 
wees Bilderdijk met een beschuldigende vinger naar de dienstmeid, Jannetje Schey. 
Zij was begin 1786 bij hen gaan werken. Toen Catharina in de avond van 6 septem-
ber aan het bevallen was, vroeg ze Jannetje om melk en gekookt water, maar ze had 
daar geen gehoor aan gegeven. Toen ze uiteindelijk kwam, weigerde ze gekookt wa-
ter te brengen. Volgens Bilderdijk had dit de bevalling bemoeilijkt. Catharina viel ten 
prooi aan zware koorts, die ze overdroeg op haar dochtertje. Het kindje versmachtte 
volgens Bilderdijk van onlesbare dorst en werd door een inwendige hitte verteerd. 
Bilderdijk was woedend en ontsloeg Jannetje van Schey op staande voet, maar ze 
weigerde te vertrekken. Ze hield zich nog enkele dagen op zolder verborgen, totdat ze 
daar door Catharina ontdekt werd. Daarop werd ze met harde hand door Bilderdijk 
het huis uitgezet. Hiermee was de zaak nog niet afgedaan. Enige tijd later kreeg de 
familie namelijk een rekening gepresenteerd voor fruit dat de dienstmeid gekocht had 
nadat ze al ontslagen was. Toen ze haar spullen kwam ophalen, sprak Bilderdijk haar 
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hier streng op aan, waarop ze zeer brutaal reageerde. De kwestie leidde uiteindelijk 
in 1788 zelfs tot een rechtszaak, die Bilderdijk als advocaat eenvoudig won.7

 In 1787 gaf Bilderdijk bij P.J. Uylenbroek een drukwerkje uit. Op de dag van de 
dood van het meisje had hij de pen opgenomen om zijn verdriet te uiten. Geïnspireerd 
door Vondels ‘Constantijntje’ schreef hij het gedicht ‘Ter gedachtenis van mijn twee-
de dochtertjen’, waarin hij zich haar voorstelt als een engeltje in de hemel, met glorie 
omstraald en bevrijd van alle pijn. Daar voegde hij twee grafschriften aan toe. Vooral 
het tweede is curieus, omdat hij schijft dat hij dit ‘treurig denkgedichtjen’ op het 
‘doodsch verdek’ schreef. Gebruikte hij haar doodskistje als schrijftafel? Het werkje 
bevat ook een zesregelig versje van Catharina Rebecca Woesthoven. Bilderdijk stuur-
de het op 13 januari 1787 aan Uylenbroek om een blanco pagina op te vullen.8 In de 
uitgave van Bilderdijks poëzie is het ten onrechte aan hem toegeschreven.9

 Blij verkregen, droef verloren,
 Voor het graf alleen geboren,
 Dierbaar lijkjen, dat hier rust!
 Ga,10 wat zou mijn’ boezem prangen,11

 ’k Heb op uw verbleekte wangen
 Een der Engelen gekust.12
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13. Wintermaand: december.
14. wichtjen: kindje.
15. nog: pas.
16. dra: snel.
17. Betoogen: bedekt.
18. Besteke: beplant (als versiering).

Ter gedachtenis van mijn tweede dochtertjen,
na XV weken levens, overleden den XX van Wintermaand13 MDCCLXXXVI

 Kleen wichtjen,14

 Die ’t lichtjen
Pas even genoot,
 Of de oogjens,
 Nog15 droogjens,
Voor ’t jammerdal sloot!

 Lief pandtjen,
 Die ’t zandjen,
Die ’t handtjenvol aard,
 Beneden
 Uw leden,
Nog luttel bezwaart!

 Teêr spruitjen,
 Het buitjen
Des grafs reeds zoo dra!16

 Hoe treden
 Myn schreden
U trillende na!

 Het harte
 Van smarte
Tot berstens verkropt;
 En de oogen
 Betoogen;17

De wangen bedropt!

 Waar mede
 Bekleede,
Besteke18 ik uw’ zerk?
 Waar blozen
 Thands rozen
Voor ’t staatlyke werk?
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19. Niet wasschen/ Uit stroomend gezicht: niet overvloedig bewenen.
20. De roemtjens/ Der bloemtjens: de roemrijke bloemen.
21. Deze strofe hangt af van ‘Of zal ik’ aan het begin van de vorige strofe.
22. Deze strofe schetst een gewenste toestand; de volgende strofe schetst wat er dan zou zijn 
gebeurd.

 Of zal ik,
 Bevallik
En minnelijk wicht,
 Uw asschen
 Niet wasschen
Uit stroomend gezicht?19

 De roemtjens
 Der bloemtjens20

Van ’s aardrijks gewaad
 Niet plukken,
 En drukken
Ze op ’t bleeke gelaat?21

 ô Tweede,
 Op bede
Van ’t vaderlijk hart
 In ’t leven
 Gegeven,
Maar thands tot zijn smart!

 U waren
 Geen jaren
Bestemd tot verdriet:
 Uw weken
 Verstreken,
En kenden het niet.

 En zoude
 ’t Berouwde,
’t Bevochtigde lijk
 Geen zangen
 Ontfangen,
Mijn teêrheid ten blijk’?

 Ach! waren
 De snaren
Van tranen niet nat!
 Ach! zagen
 Dees dagen
Slechts bloemtjen of blad!22
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23. telgjens: loten, jonge scheuten van een boom.
24. En: maar wel.
25. adem en tocht: ademtocht (hendiadys).
26. Nu klinkt er: (vul aan:) respectievelijk ‘Geen bloemtjen, geen luit’.
27. Waarde: beste (gericht tot zijn vrouw).
28. paarde/ Ge uw lied dan aan ’t mijn: voegde ge uw lied dan bij dat van mij.
29. Gy, Hemel-/ gewemel: de zin wordt 23 regels verder opgenomen met ‘Wat zweeft ge’ .
30. Die: verwijst naar ‘glorie’ in de vorige strofe.

 Hoe vierden,
 Hoe sierden,
U telgjens23 en zang!
 Gy wachtte
 Die klachte,
Dat offer, niet lang!

 Mijn Gade,
 Gy baadde
In ’t leekende vocht
 Niet zwijgend
 En24 hijgend
Naar adem en tocht.25

 Nu blinkt er,
 Nu klinkt er,26

Geen bloemtjen, geen luit.
 Nu vluchten
 De zuchten
Ons ’t harte slechts uit.

 Maar, Waarde!27

 Maar paarde
Ge uw lied dan aan ’t mijn;28

 Vereenen
 We ons weenen,
Gelijk onze pijn!

 Gy, Hemel-
 gewemel,29

Om ’t kindtjen gedaald,
 En Engel-
 gemengel,
Met glorie omstraald!

 Die30 ’t schaapjen
 In ’t slaapjen
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31. bedekt: beschermt.
32. aassem: adem.
33. Wat: (verbaasd:) waarom.
34. gader/ Den Vader: verzamel voor de Vader.
35. Hier spreekt de zelfbenoemde arts Bilderdijk, die zijn vrouw recepten dicteert. Zie Mr. W. 
Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 537, noot 23: ‘gader’, ‘meng’ en ‘breng’ zijn de geijkte 
opdrachten aan een apotheker in een recept (‘recipe’, ‘misce’ en ‘da’).

Met wiekjens bedekt;31

 Door ’t klappren
 Van wappren-
de vleugeltjens wekt:

 In ’t vliegen
 En wiegen
Op donzige lucht,
 Met aassem32

 Vol waassem
Van geurigen zucht, –

 Met lokjens
 Als vlokjens
Van vlammenden gloed –,
 Met lichtjens
 Als schichtjens
In de oogjens, begroet!

 Wat zweeft ge,
 Wat streeft ge
Om ’t zieltjen daar heen?
 Wat33 gaat ge,
 Wat laat ge
Ons hier aan ’t geween?

 Ach! gader
 Den Vader,34

In ’t innigst bedroefd, –
 Ach, meng hem,
 En breng hem,
Den troost dien hy hoeft!35

1786.

Ter gedachtenis van mijn tweede dochtertjen (1787) [3-8]; Verspreide gedichten 2, 
101-106; DW 10, 296-300.
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36. vrijmachtbre: onbeperkte macht bezittende.
37. schroomen: duchten, vrezen.
38. geborgd: een korte poos te leen van het graf dat eigendomsrecht op haar heeft.
39. Da Costa vergist zich in zijn uitgave van Bilderdijks Dichtwerken in het jaartal en dateert 
dit gedicht ten onrechte 1806. Mogelijk heeft hij de eerste druk, de uitgave Ter gedachtenis van 
mijn tweede dochtertje, over het hoofd gezien en is hij uitgegaan van de Verspreide gedichten 
2 (1809) 115-116. Zie Lesley Monfils, Willem Bilderdijk Bibliografie. Analytische bibliografie 
van de zelfstandige publicaties 1777-2004, bibliografische lijst van niet-zelfstandige publicaties 
1772-1831 (Amstelveen 2006) 41.

Gij gaaft, vrijmachtbre36 God, gij hebt te rug genomen!
Maar neen, gij naamt niet weêr het gene uw goedheid gaf.
Wat schonkt ge? Aan ’t stofj’ een ziel die geen verderf kan schroomen,37

Maar ’t stofjen was geborgd38 uit d’eigendom van ’t graf.

1786.39

Ter gedachtenis van mijn tweede dochtertje (1787) [9]; Verspreide gedichten 2, 107; 
DW 10, 446.
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40. Zie noot 39 (p. 25).

Hier ligt het overschot van ’t hartbekoorlijkst wichtjen,
Voor ’t uur des kwaads ontroofd aan de Ouderlijke min,
De onsterflijkheid reeds rijp by ’s levens aanbegin,
En ruilde ’s Moeders schoot voor ’t kille grafgestichtjen.

De droeve Vader, die van ’t minlijk aangezichtjen
Nooit kinderlachjen won noch lonkend oogenlichtjen,
Schreef zelf op ’t doodsch verdek dit treurig denkgedichtjen,
En sloot de helft zijns harts by ’t dierbaar lijkjen in.

1786.40

Ter gedachtenis van mijn tweede dochtertjen (1787) [11]; Verspreide gedichten 2, 
108; DW 10, 447.
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1. Helmers, ‘Leven met Bilderdijk’, 7.
2. Helmers, ‘Leven met Bilderdijk’, 7-8.
3. Helmers, ‘Leven met Bilderdijk’, 8.
4. Mr. W. Bilderdijk’s eerste huwelijk, 156.
5. In DW 10, 310 heeft de redacteur, Isaäc da Costa, (in navolging van Bilderdijk, Verspreide 

Naamloos kind (1789-1789)

Begin april 1789 werd er weer een baby geboren, een zoontje ditmaal. Hoe het kind 
heette, weten we niet. In deze tijd verkeerde Bilderdijk nog altijd op de rand van over-
spannenheid, met als gevolg dat hij zeer prikkelbaar was. Kleine voorvallen konden 
hem in grote woede doen ontsteken. Weer vormt het al genoemde getuigenverslag 
van de dienstmeid een waardevolle bron.
 Na deze bevalling had Bilderdijk de dienstmeid bevolen om zijn vrouw de eerste 
negen dagen niets anders dan zoete melk en beschuit te serveren. Omdat Catharina 
zich ‘afgemat en krachtloos’ voelde en geen zin in melk had, stelde de meid haar 
voor, nadat ze goed geslapen had, om een kopje koffie en een boterham te nuttigen. 
Ze smeerde een ‘zeer dun boterhammetje’ voor haar, maar liep vervolgens Bilderdijk 
tegen het lijf. Toen hij hoorde wat ze van plan was, ontplofte hij en stormde de kamer 
van zijn vrouw binnen. ‘Onder de hevigste vloek en scheldwoorden’ sloeg hij Catha-
rina met een vuist op het hoofd en in het gezicht, waarna hij haar aan de haren het 
bed uit trok en de gang op sleepte. De dienstmeid trof mevrouw aan voor de trap, 
terwijl Bilderdijk voortging met haar te mishandelen. Hevig geagiteerd nam de dich-
ter de dienstmeid het bord met de boterham af en gooide het door het raam van de 
voorkamer naar buiten, zodat het op straat terechtkwam. Ten slotte liep hij weg en 
kon de meid Catharina helpen bij het naar bed gaan.1

 De volgende dag bracht de dokter Catharina een huisbezoek. Zij leed sinds het 
voorval van de vorige avond aan hevige koorts. Maar toen de arts haar vroeg wat 
er was gebeurd, probeerde ze de situatie te sussen. De dokter wist immers wel dat 
haar man een beetje driftig kon zijn. Ze was alleen wat geschrokken, zei ze. Toen 
Johannes van der Linden ’s middags op visite kwam, kreeg Bilderdijk voor de tweede 
maal een woede-uitbarsting. Zonder aanleiding begon hij zijn vrouw met de vuist op 
het hoofd en in het gezicht te slaan, onder het uiten van talloze scheldwoorden en 
verwensingen. Alleen doordat Van der Linden tussenbeide kwam, kon erger worden 
voorkomen.2

 Omdat Catharina te ziek was om het kind de borst te geven, stelde de arts voor een 
‘zuigster’ te halen, die bij de kraamvrouw de moedermelk moest afzuigen. Daar was 
Bilderdijk echter op tegen, en hij dreigde degene die een zuigster zou halen de nek te 
zullen breken. Uiteindelijk liet de meid midden in de nacht stilletjes een zuigster door 
het raam de kraamkamer binnen komen.3

 Of de gebeurtenissen de oorzaak zijn van de dood van het kind is niet zeker, maar 
dat het jongetje onder weinig ideale omstandigheden het levenslicht zag, staat vast. 
Drie weken na zijn geboorte stierf hij en vervolgens werd hij ongedoopt ter aarde 
besteld. In Bilderdijks brieven komt het jongetje vrijwel niet ter sprake. Alleen in 
een brief aan zijn vrouw van 21 mei 1789 refereert hij er even aan: ‘Ik hoop, dat uw 
krachten wat toenemen. Doe uw best, dat ge gezond wordt.’4

 Weer nam Bilderdijk de pen op, met ‘By ’t lijk van mijn zoontjen’ als resultaat.5 
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gedichten 2, 115) het gedicht ten onrechte de titel ‘Bij het lijk van mijn tweeden zoontjen’ 
meegegeven. Dat deed vermoeden dat er nog een eerste zoontje was. Vergelijk Honings, ‘De 
carrousel van de dood’, 74. Dit klopt echter niet, want in de eerste druk van het gedicht luidt 
de titel eenvoudigweg ‘By ’t lijk van mijn zoontjen’.

Dit korte gedicht was duidelijk beïnvloed door de revolutionaire stemming die in het 
buitenland heerste. In Nederland was het patriotse oproer in 1787 door de Pruisen 
de kop ingedrukt, maar in Frankrijk stond de revolutie op het punt te beginnen. De 
bestorming van de Bastille zou op 14 juli 1789 plaatsvinden. Die politieke onrust 
was de conservatieve Oranjeklant een gruwel. Wellicht doelt hij daarop als hij schrijft 
over het ‘onwaardig volk’ waarin zijn zoontje was geboren, ‘Dat deugd met gruwlen 
loont, de hand van beulen kust’. Verder bevat dit gedicht weer dezelfde boodschap: 
het kind is nu in een betere wereld: ‘Zijn Liefde onthief u vroeg aan de onverduurbre 
plagen.’ Net als twee jaar eerder trad ook nu zijn vriend P.J. Uylenbroek op als uitge-
ver van het losse drukwerkje.
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6. Grasmaand: april.
7. licht: leven.
8. Dat…kust: verwijzing naar de Franse Revolutie, die op 14 juli 1789 met de bestorming van 
de Bastille in Parijs was ingeluid.
9. glooren: blaken, met ijver gloeien.
10. ingeschoten: verloren.
11. Magen: voorouders.
12. bewaard: gespaard.

By ’t lijk van mijn zoontjen,
na drie weken levens overleden, den laatsten van Grasmaand6 MDCCLXXXIX

Vroegtijdig riep Gods wil u, teder wicht, ter rust’!
Hy gaf u ’t licht7 voor u en voor zijne Englenchooren;
Niet voor ’t onwaardig volk, waarin gy wierdt geboren,
Dat deugd met gruwlen loont, de hand van beulen kust,8

En braven trapt op ’t hart, die voor zijn welzijn glooren.9

Genoeg is, dierbaar kind, voor zulk een vaderland,
Uw, uwer Oudren bloed by stroomen uitgegoten,
Hun kostlijk zweet geplengd, uw erfgoed ingeschoten,10

En (schrijf de weldaân vrij op ’t vlottende oeverzand!)
Vervolging, smaad, en hoon voor dankbaarheid genoten.

Neen, overdierbre spruit van zoo veel eedle Magen,11

God heeft uw’ teedren hals van zulk een’ last bewaard!12

Zijn Liefde onthief u vroeg aan de onverduurbre plagen,
Door al wie de uwen zijn, met heldenmoed gedragen,
’t Ondankbaar Neêrland niet, de Hemel was u waard’.

1789.

Bij ’t lijk van mijn zoontjen, na drie weken levens overleden (1789); Verspreide ge-
dichten 2 (1809) 115-116 (‘By ’t lijk van mijn tweeden zoontjen’); DW 10, 310.
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Willem Julius Ursinus (1793-1793)

Na het jongetje zonder naam dat in 1789 geboren en gestorven was, volgde op 4 
september 1791 weer een zoon, die de namen Elius Isaäc kreeg. Die eerste naam 
hing samen met Bilderdijks fascinatie voor de middeleeuwse Zwaanridder Elius, van 
wie hij meende af te stammen. In 1788 had hij de romance Elius gepubliceerd. De 
tweede naam was een eerbetoon aan zijn vader, Izaak Bilderdijk (1720-1798). Naar 
aanleiding van Elius’ geboorte vervaardigde Bilderdijk de bekende rebusbrief, met de 
boodschap: ‘Heden nacht, klokke half twaalf, kwam mijn vrouw in ’t kraambed van 
een zoon, welgeschapen en gezond: zij zelve vaart, na den staat van zaken, redelijk.’1

 In tegenstelling tot de twee kinderen die hiervoor geboren waren, bereikte Elius 
Isaäc de volwassen leeftijd. Toen Bilderdijk in 1795 uit Nederland verbannen werd, 
liet hij zijn vrouw en de twee kinderen – Louïse en Elius – achter. Hij zou zijn zoon 
nooit meer terugzien. Na de Franse annexatie van Nederland in 1810 voerde Na-
poleon de conscriptie (dienstplicht) in en werd Elius voor de Franse krijgsdienst op-
geroepen. Hij werd uitgezonden naar Landau in der Pfalz. Daar overleed hij op 3 
mei 1813, eenentwintig jaar oud, aan Nervenfieber. De jongen werd begraven op 
het naburige protestantse kerkhof. Op zijn graf verrees dankzij zijn moeder een ge-
denkteken dat de tand des tijds niet heeft doorstaan.2 Bilderdijk, die van zijn zoon 
vervreemd was geraakt, dacht er het zijne van. Op 6 juli 1813 schreef hij aan een 
vriend: ‘Dat mijn Elius dood is, zult gij weten. Zijn moeder zal nu wel tevreden zijn.’3 
Desondanks raakte diens dood hem. Maar een afzonderlijk gedicht heeft Bilderdijk 
veelzeggend genoeg nooit aan Elius gewijd.
 Na Elius volgde op 7 december 1793 weer een zoon. De ouders noemden hem Wil-
lem Julius Ursinus. De eerste naam verwees zonder twijfel naar stadhouder Willem v, 
de tweede vermoedelijk naar Julius Civilis, de leider van de Bataafse Opstand tegen 
de Romeinen in 69 na Christus, en de derde wellicht naar Zacharias Ursinus (1534-
1583), de Duitse theoloog en auteur van de Heidelbergse Catechismus (1563). Het 
jongetje leefde maar kort en stierf in het jaar daarop, ruim acht maanden oud. Op 
18 augustus 1794 werd hij begraven in de Haagse Kloosterkerk, waar ook zijn zusje 
Wilhelmina Photina Elisabeth haar laatste rustplaats gevonden had.
 Ook Willem Julius Ursinus stierf onder verdachte omstandigheden, zoals blijkt uit 
de titel van het gedicht dat Bilderdijk schreef: ‘Nagedachtenis van mijn’ zoontjen 
Ursinus, door een heimlijk ingegeven slaapmiddel omgebracht’. De oorzaak was ver-
moedelijk dat de dienstmeid het kereltje een overdosis slaapmiddel had toegediend 
om het te kalmeren. Waarschijnlijk betrof het opium, waar Bilderdijk in latere jaren 
verslaafd aan zou raken. Dit hallucinogene geneesmiddel gold in die dagen vooral 
als pijnstillend medicijn en was goedkoop verkrijgbaar in pil- of poedervorm of op 
alcoholbasis. In zijn gedicht wees hij met de beschuldigende vinger in de richting van 

1. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling. Eerste deel: 1772-1794. Aanvullende uitgave. Proefschrift 
Jan Bosch (Wageningen 1955) 243 (transcriptie) en 260 (reproductie).
2. M. van Hattum, ‘Elius Isaäc Bilderdijk. Amsterdam 1791-1813 Landau in der Pfalz’, in: Het 
Bilderdijk-Museum 25 (2008) 1-12, 3.
3. Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H. W. Tydeman, 
gedurende de jaren 1807 tot 1831, 1 (Sneek 1866) 414.
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de meid. De dichter wist zijn wraakgevoelens te onderdrukken door te vertrouwen 
op de wijsheid van de Almachtige. Zo kon hij uitroepen: ‘Ja, ’k offerde U dit kind, 
blijmoedig, zonder weenen!’
 Tijdens een lezing in 1981 zou Boudewijn Büch beweren dat Bilderdijk vermoede-
lijk zelf de dienstmeid de opdracht had gegeven om het kind het verdovende middel 
toe te doenen, zodat het zou ophouden met huilen. Dat Bilderdijk zijn zoon vervol-
gens naar eigen zeggen blijmoedig en zonder wenen opofferde, ontlokte Büch de 
woorden: ‘De door de opium omgekomen jongen werd geofferd aan dat andere opi-
aat, zich noemende God.’ En dat Bilderdijk zijn eigen schuld bij de dood ontkende, 
vond Büch niet verwonderlijk: ‘De druggebruiker ziet overal heimelijkheden en com-
plotten in, terwijl hij er meestal zelf, als geen ander, oorzaak en aanleiding toe is.’4

4. Boudewijn Büch, ‘De geopiaceerde wereld van Willem Bilderdijk’, in: Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1980-1981 (Leiden 1982) 27-38, 29, 31.
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Nagedachtenis van mijn’ zoontjen Ursinus,
door een heimlijk ingegeven slaapmiddel omgebracht

– – – – – Ecce lacertis
Viscera nostra tenens animamque avellitur infans.5

Schoon stem en cyther zweeg,6 nog daalt ge, ô dierbaar Wichtjen,
Niet onvereerd in ’t graf, geheiligd door uw’ naam.
Die enkle naam is meer dan ’t sierlijkst lijkgestichtjen,
Dan ’t sleepend7 rouwgebaar van duizend Dichters saam.
Ach! hadt ge in ’s levens bloei hem waardig mogen dragen,
Hoe heerlijk had mijn stam in beî mijn Zoons herbloeid!
Reeds vonkte u ’t roemrijk bloed van uw beroemde Magen8

In ’t schittrend oogjen uit, van zeldzaam vuur doorgloeid.
Dan, anders was de wil van ’t heilig Alvermogen!
Hy doemde de aard ten prooi’ aan ’t onrecht, aan ’t geweld.
Wat zoudt ge op zulk eene aard – ? Van d’afgrond aangespogen,
Verwelken onder ’t leed, dat Oudren deugd vergeldt? –
Neen, de Almacht wilde u nooit uw leven doen beschreien:9

Een lachjen, de onschuld waard10 van Edens paradijs,
Bestempelde u reeds vroeg voor ’s Hemels Englenreien:
En strekte op ’t lief gelaat uw roeping tot bewijs.11

Welaan dan, dierbre telg, my niet van ’t hart te scheuren,
Dan bloedende aan een wond die nimmer heeling duldt:
Ik derf u!12 ’k voel dien slag; maar ’k zal hem niet betreuren!

5. Ecce lacertis/ Viscera nostra tenens animamque avellitur infans: Statius, Silvae V.5.8-9: ‘zie, 
met stervende handen mijn lichaam en ziel omvattend wordt het kind van me weggerukt’. In 
Statius’ gedicht gaat het niet om een eigen kind, maar om een dierbaar pleegkind dat als slaaf 
in zijn huishouden was geboren.
6. Schoon stem en cyther zweeg: ofschoon ik op uw sterven geen gedicht heb gemaakt. Zie 
voor de citer en andere speeltuigen noot 51 (p. 170).
7. sleepend: moeizaam voortbewegend.
8. beroemde Magen: beroemde voorouders. Hier geeft Bilderdijk blijk van zijn obsessie met 
zijn vermeende voorname afstamming. Bilderdijks voorouders zouden – zo stelt hij het zich 
graag voor – ten tijde van de Opstand een belangrijke rol hebben gespeeld in de strijd tegen 
de Spaanse overheersing en voor het calvinisme. Vergelijk zijn ‘Afscheid aan Leyden’, r. 69-70 
van de editie in Het Bilderdijk Museum 34 (2017) 16. Het aanzienlijke voorgeslacht moeten 
we vooral zoeken in de voorouders van moederszijde van Bilderdijks moeder, met name in ene 
Laurentius. Zie R.A. Kollewijn, Bilderdijk. Zijn leven en werken 1 (Amsterdam 1891) 7, noot 
2-4. Over hem zie Bilderdijks ‘Aan mijnen oudovergrootvader Jakobus Laurentius V.D.M.’ 
(Nasprokkeling 134, DW 12, 391). Hij was in 1621 predikant in Amsterdam.
9. uw leven doen beschreien: dat gij over uw leven zoudt schreien.
10. Een lachjen, de onschuld waard: een lachje dat de onschuld waard is te verkrijgen
11. bewijs: bewijs van de in de vorige regel uitgedrukte bestemming (namelijk dat ze bestemd 
is voor de engelenreien).
12. Ik derf u!: ik mis u!.
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Eén oogenblik op de aard heeft al uw leed vervuld.13

Een oogenblik –? De moord, met Godvergeten handen,
Verraste u in uw wieg – en ik – ik ben getroost?
Een doodlijk moordvenijn verscheurde uw ingewanden –
En ik – ik leve en zwijg by mijn mishandeld kroost? –
ô God, Gy zaagt me op ’t punt...14 Gy hebt mijn arm weêrhouen:
Gy spraakt –: de nevel vlood,15 ik zag uw raadsbesluit,
Aanbidlijk, wijs, en goed: – en, zalig in ’t aanschouwen,
Verloochende ik de wraak, en loofde U in mijn spruit.
Ja, ’k offerde U dit kind, blijmoedig, zonder weenen!
Ach, neem de rest van ’t bloed dat door mijne aadren vloeit!
Maar wil, weldadig God! my deze beê verleenen:
Geef, dat me in ’t oovrig kroost een waardig Nakroost bloeit!

’s-Gravenhage 1794.

Mengelingen 2 (1804) 53-55; DW 10, 318-319.

13. Eén oogenblik…vervuld: (versta): uw leed duurde slechts kort.
14. De drie puntjes geven er blijk van dat Bilderdijk, behalve zijn arm, nog net een boude 
uitspraak kan weerhouden.
15. vlood: trok weg.
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1. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 113-114, 117-118.
2. Zie Rick Honings, ‘Historische Bilderdijk-sensatie in Berlijn. De doopvont van Julius Wil-
lem’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn 30:2 (2012) 38-41.
3. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806 , 379.
4. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 381, 383.

Alfred Alfons Willem Leopold (1799-1800)

In maart 1795, enige tijd na de inval van de Fransen en de stichting van de Bataaf-
se Republiek, verliet Willem Bilderdijk Nederland. Een jarenlange ballingschap zou 
volgen. Zijn vertrek verloste hem niet alleen van een slecht huwelijk, maar ook van 
een torenhoge schuldenlast. De kinderen Louïse Sibille en Elius Isaäc bleven uiter-
aard ook in Nederland achter. Zelf vertrok Bilderdijk via een omweg naar Engeland, 
waar ook stadhouder Willem v naartoe gevlucht was. Omdat die weinig voor de 
dichter kon betekenen, ging Bilderdijk lesgeven om het hoofd boven water te kun-
nen houden. Zo kon het gebeuren dat hij verliefd werd op de twintig jaar jongere, 
Nederlandse Katharina Wilhelmina Schweickhardt, aan wie hij in Londen Italiaans 
doceerde. Bilderdijk was een getrouwd man, maar dat weerhield haar er niet van 
om hem in 1798 te volgen naar Duitsland. Bilderdijk ging in Brunswijk wonen, zij 
in Hildesheim, zo’n veertig kilometer verderop. Desondanks was het een gelukkige 
verbintenis. Bilderdijks agressie behoorde tot het verleden.
 Ook met Wilhelmina kreeg én verloor hij kinderen. Hun eerste kind was Julius 
Willem, die na een bevalling van ruim vijftien uur op 16 juni 1798 in Berlijn geboren 
werd. Daar was ze naar uitgeweken, omdat Bilderdijk – om opzien te vermijden – niet 
wilde dat ze in Brunswijk beviel. De jonge moeder was dolgelukkig. In het Engels, de 
taal waarin ze sinds hun verblijf in Londen met Bilderdijk correspondeerde, schreef 
ze hem: ‘It is then true, and no illusive dream? It has pleasd God to make me that 
blessed – that enviable beign a mother!’ Julius was een gezonde baby, met fijne hand-
jes, donker haar, een bruine huidskleur en blauwe ogen. Tot haar verdriet had hij een 
misvormd rechtervoetje.1 Op 23 juni werd hij in de Berlijnse Sophienkirche gedoopt.2

 Een jaar na hem volgde op 22 september 1799, om half drie ’s middags, nog een 
jongetje. Zijn ouders noemden het Alfred Alfons Willem Leopold. Was hij vernoemd 
naar de Engelse koning Alfred de Grote (848/849-899)? Wat we wel weten is dat de 
vader niet bij de geboorte was. Hij vernam per brief het goede nieuws van zijn gelief-
de: ‘Heaven gave us a healthy wellmade boy. – We are both as well as can be wished 
but I can’t say how weak and exhausted I feel myself’.3 Die zwakte werd veroorzaakt 
door zware naweën en een verkoudheid die ze voor de bevalling had opgelopen. Bil-
derdijk was opgetogen; hij voelde zich de gelukkigste man op aarde.
 Een paar dagen na zijn geboorte, op 26 september, schreef Wilhelmina hem dat 
Alfred ‘not so perfectly well’ was als ze zou willen. Hij had last van ontstoken ogen 
en van een vervelende hoest.4 Daarna ging het weer beter met het jongetje, maar ze 
bleef zich zorgen maken. Zelf voelde Wilhelmina zich zwak; de borstvoeding vergde 
veel van haar. Bilderdijk maakte zich in Brunswijk grote zorgen en wilde alles over 
haar welvaren weten:
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5. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 383.
6. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 389.
7. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 392-393.
8. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 416.
9. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 459.
10. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 465.

Oh, my tenderly beloved, make me acquainted with every progress you make in 
your recovering, with every feeling of your soul. Don’t conceal any thing for me, 
however trifling it may appear, but let me read in your heart.5

Details over de fysieke toestand van de kleine Alfred interesseerden hem evenzeer:

Tell me, my dearest, if that child is subject to what’s called the sour, to intestinal 
winds &c. Whether his feces are commonly yellow, or green, or even black, as 
sometimes was the case with our Julius?6

Bilderdijk overlaadde zijn geliefde in zijn brieven met uitvoerige adviezen, recepten 
en poeders. Alfred bleef last van zijn ogen houden, maar verder was hij rustig, at hij 
goed en sliep hij soms de hele nacht door. Wilhelmina schreef dat ze haar best deed 
darmkrampjes te vermijden:

I am careful not to eat or drink any thing that could produce them, acids or any 
other sharp things I have not yet made use of, Soups, meat, and greens yes even 
beer I can safely take, for I find it does not hurt him: Does not this all plainly 
prove, my beloved that the child is healthy? and indeed his looks bespeak health!

Van winderigheid had hij geen last, maar zijn groene poep baarde Wilhelmina wel 
zorgen. Maar haar twee zonen stemden haar gelukkig:

When we had but one to speak of it was happiness, but oh the plural in this case 
impart a happiness beyond comparison! Those sweet boys! – Dearest lovd, may 
you when we meet behold them with that sensation of joy, wherewith I press 
yourself in their little forms to my heart as often as I see them!7

Het nieuwe jaar 1800 leek goed aan te breken. Met Julius en de kleine Alfred ging het 
voorspoedig. ‘Our dear boijs, my hearts dearest, are both in perfect health’, schreef 
Wilhelmina omstreeks 8 januari aan Bilderdijk.8 Maar in de zomer verschenen er 
donkere wolken aan de hemel. In mei kreeg Julius de waterpokken, die hij overdroeg 
op zijn kleine broertje, met als gevolg dat hij erg ziek werd. Daar kwam nog bij dat 
het doorkomen van tandjes, omstreeks mei, moeizaam verliep: ‘His teeth are more 
painful to him than Julius’ were and the poor boy is fallen considerably away.’9 Daar-
na leek het iets beter te gaan, maar de kleine Alfred bleef onrustig, vooral ’s nachts, 
zodat Wilhelmina zich genoodzaakt zag hem regelmatig een theelepel te geven van 
een geneeskundig mengseltje dat Bilderdijk had voorgeschreven (opium?). Daarna 
ging het weer wat beter, al bleef hij last van zijn tanden behouden. Op 12 juni was 
Alfred weer ‘perfectly well’,10 maar vanaf dat moment ging zijn gezondheid achteruit. 
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11. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 471.
12. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 473.

Op 8 juli meldde Wilhelmina haar man:

Our dear Alfred is as well as I can wish considering the excessive fullness of the 
eruption, last night he got somewhat fever the effect of which was that the small 
pox are going over to swearing, and are already very round and full; I do not 
perceive he gets any more since yesterday, but his face is exceedingly swelled, yet 
his eyes shall not close.11

Twee dagen later waren de pokken in zijn gezicht koraalrood. Alfred was haast on-
herkenbaar:

Oh my bestbeloved who would recognize in this child, the lovely features of our 
little Alfred! – His face is so full as possible, and the left eye is close, the right 
one only peeps thro’ a small opening, just wide enough to let perceive something 
of the eye ball, which stands as clear, as bright as if he were in good health. On 
his nose and round his mouth there forms already a kind of hard crust, for the 
small pocks have supporated there already since the seventh day, and are now 
drying up.

Kennelijk zag Bilderdijk zich genoodzaakt naar Hildesheim te reizen om Wilhelmina 
bij te staan, maar het mocht niet baten. Op 13 juli 1800 overleed het jongetje in hun 
beider bijzijn. Hij werd begraven op het plaatselijke Sankt-Michaëliskerkhof. Wat 
voor indruk dit op de ouders maakte, laat zich raden. Terug in Brunswijk schreef 
Bilderdijk:

Oh, my soul’s beloved, I can n’t describe the pangs of my heart in this moment, 
the first wherein I am left to myself, after that fatal loss, we deplore. But I will 
subdue my grief, for your sake, do you the same for mine.12

Zijn bezigheden ten spijt, slaagde Bilderdijk er niet in zijn zoon een moment uit zijn 
gedachten te bannen.
 Natuurlijk probeerde hij ook nu weer zijn verdriet – therapeutisch – van zich af te 
schrijven. In ‘Op eens kindtjens afsterven’ vergelijkt hij Alfred met een roos die door 
een engel des doods was afgesneden. In een vers dat hij voor Wilhelmina schreef, ‘By 
’t verlies eens kinds, aan mijne Egade’, beschrijft hij hoe hij zich voelt als hij alleen in 
Brunswijk zit, ‘in de aakligste eenzaamheid’ en ‘in diepen rouw gedompeld’, met geen 
geluid dan ‘des Nachtuils krassen’. Op zulke momenten, het leven hatend, zou hij 
bijna vergeten dat er een liefdevolle God is die hem bijstaat. Tegelijkertijd realiseert 
hij zich dat hij samen kan rouwen met degene die hem het dierbaarst is, al wonen ze 
niet bij elkaar. Zijn geliefde bitter bedroefd te zien, is ondraaglijk voor hem. Het enige 
wat hij nog hoopt is dat God Julius, hun enig overgebleven zoon, zal sparen.
 Ook Wilhelmina schreef twee gedichten. Haar poëzie is minder ingetogen en veel 
emotioneler dan die van hem. Dat blijkt wel uit de beginregel van ‘By ’t afsterven van 
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13. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 502.
14. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 476.

mijn zoontjen, nog geen tien maanden oud’: ‘Laat af, ô laat my luidkeels weenen!’ 
Bijzonder zijn ook de details die de dichteres van Alfreds doodsstrijd en sterven geeft. 
Uiteindelijk overheerst echter ook bij haar het vertrouwen op God. Toen Bilderdijk 
het dichtstuk van zijn vrouw had gelezen, schreef hij dat hij nooit iets mooiers gezien 
had. Hij had het wel twintig keer herlezen en telkens moeten schreien.13

 Regelmatig wandelde Wilhelmina naar Alfreds grafje, waar ze soms verwijlde met 
Julius op haar arm, mijmerend, treurend en huilend. Dat beschreef in het gedicht 
‘Afscheid aan het graf van mijn kind’, dat ze vlak voor haar verhuizing naar Peine 
op papier stelde. Hoewel ze zich voorhield dat ze moest vertrouwen op Gods wijze 
maar onnaspeurlijke wegen, viel het verlies haar zwaar. Haar verdriet zou ze pas 
kwijtraken als haar eigen sterfuur aanbrak, merkte ze in het vers ‘Onheelbre smarte’ 
op. Maar ze voelde zich door het leed des te sterker met Bilderdijk verbonden:

When you feel your heart oppressed my dearest oh shed it out in mine like I do, 
in yours, and surely if you love me as I love you the thought on me, must be very 
powerful to contribute to the happiness of your heart.14
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15. Zicht: zeis.

Op eens kindtjens afsterven

‘Haalt me een Roosjen, Serafijnen,
Uit de dorre zandwoestijnen
Van het ondermaansche diep!
Midden onder ’s Aardrijks doornen,
Bloeien er nog Uitverkoornen,
Die ik voor mijn Hemel schiep.’

De Almacht zweeg: een Engel daalde,
Wien de heerlijkheid omstraalde
Van de Godheid, die dit sprak.
Met de Zicht15 des Doods gewapend,
Vond hy ’t lieve Roosjen slapend!
En hy sneed het van den tak.

Waarom valt ge thands aan ’t klagen,
Gy, die ’t Roosjen hebt gedragen,
Van uw Eer beroofde Tronk?
Door den Seraf afgesneden,
En verplant in ’t zalig Eden,
Is het nu der Englen pronk.

1800.

Poëzy 1 (1803) 157-158; DW 10, 101.
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16. Verr’ van u, mijn Teêrgeliefde, hier in de aakligste eenzaamheid: Bilderdijk bevond zich alleen 
in Brunswijk, terwijl zijn geliefde in Hildesheim, meer dan veertig kilometer verderop, woonde.
17. En den God: En [waar het hart] den God.
18. zich naauw herinnert dien het in de troost versmaadt: het hart versmaadt God als het op 
getroost worden aankomt.
19. waar: naar de plek waar.
20. een deel mijns aanzijns: een deel van mijn leven.
21. ’t u te maken: u gelukkig te maken.
22. wit: doel.
23. mijn rif: mijn op sterven na dode lichaam.
24. ingewijd: als het ware door een plechtigheid gewijd.

By ’t verlies eens kinds, aan mijne Egade

Verr’ van u, mijn Teêrgeliefde, hier in de aakligste eenzaamheid,16

Daar de Nacht heur’ valen sluier om mijn rustloos rustbed spreidt;
Daar, in diepen rouw gedompeld, mijn in ’t wee verstikkend hart,
Niets gevoelend, niets beseffend, enkel ademt voor zijn smart;
Daar het, in de doodsche stilte, door geen andre stem gestoord,
Met een soort van wreed genoegen naar des Nachtuils krassen hoort;
Daar het, met zich-zelf te onvreden, aard, en licht, en leven haat,
En den God17 zich naauw herinnert dien het in de troost versmaadt!18

In dien toestand, zoo wanhopig, van het innigst wee versteend,
Zucht het t’uwaart, ô mijn Dierbre, waar19 uw boezem met my weent,
Waar uw heete tranen vlieten, en uw oog ten Hemel staart,
Om het pandtjen weêr te vragen, beider hart zoo eindloos waard!
Ach! hoe zie ik u den boezem van het zilte vocht bedaauwd!
Hoe het leven in uw oogen, tot verdoving toe, verflaauwd!
Ai my! welk een kreet van weedom! Hoorde ik dien? Verbeeldde ik ’t my?
Borst hy uit uw borst ten Hemel? Was het loutre mijmery?
ô Mijn Lieve, wees geduldig! wees het om ons beider min!
Hou dat zieldoorvlijmend gillen, hou dien fellen noodkreet in!
Ach! ontzie mijn krimpend harte: ’t kan uw droefheid niet weêrstaan:
U te zien, te hooren lijden, is in Helsche pijn vergaan.
U te zien, te hooren lijden – ! ô Mijn dierbre, wees gedwee!
Ieder zuchtjen van uw’ boezem neemt een deel mijns aanzijns20 meê!
Ach! wat leef ik, dierbre teedre, dan voor u, door u alleen?
Ken ik heil of troost op aarde dan in uwe tederheên?
U gelukkig aan te schouwen, leef ik anders dan voor dit?
Door mijn liefde ’t u te maken,21 heeft mijn boezem ander wit?22

Wat herriep my aan het leven, wat hergaf my aan mijn pijn,
Dan uw toespraak: ‘Wees gelukkig, en ik zal het met u zijn!’
ô Mijn lieve! wat vermogen had dit levenschenkend woord!
Bracht het voor mijn stervend harte niet een nieuwe schepping voort?
Wierd ik, wierd ik niet gelukkig, lot en wederspoed ter spijt,
Daar uw oog mijn rif23 bezielde, reeds ter grafvaart ingewijd?24
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25. een deel mijns-zelven: Bilderdijk herhaalt hier de gedachte van zestien regels hoger (‘een 
deel mijns aanzijns’).
26. den uwen: uw boezem.
27. Ons dier, beminlijk Knaapjen, daar het om uw kniën speelt: Julius Willem Bilderdijk.
28. stroken: strelen.
29. prachen: smeken, bedelen.
30. bed: huwelijk.
31. onnoozel: onschuldig.
32. voor u beiden: in plaats van het tweetal (dat ge eerst vormde).
33. even thands: zelfs nu al.
34. Die: Hij die.

Ach! vergat ik heel de Wareld met mijn eigen-zelven niet,
Om alleen in haar te leven die daar alles voor verliet?
ô Verwin gy thands u-zelve! offer uw gerechten rouw,
Offer ’t Moederlijke harte aan de tederheid van Vrouw;
Offer ’t aan mijn teêre liefde, aan de troost die ik behoef,
(Ik, die meê een deel mijns-zelven,25 in ons dierbaar kind begroef!
Ik, die met eens Vaders harte, meer dan Vaderlijk misschien,
Dat verlies te diep gevoelend om u troosttaal aan te biên –
Ik, die klacht en zucht en tranen in ’t verstarrend hart verkrop!)
Offer ’t, ja, aan my, mijn Waarde, offer ’t aan mijn teêrheid op!
Kom, en ween aan mijnen boezem, aan mijn hart, den uwen26 uit!
Kom, en mengen we onze tranen op het graf dier lieve spruit!
Kom, zijn dit de laatste tranen voor dit onvergeetbaar wicht!
En herleven wy te samen voor de liefde, voor den plicht!
Zie ons dier, beminlijk Knaapjen, daar het om uw kniën speelt,27

Hoe het met een zachte ontroering in ons beider droefheid deelt!
Zie zijn lieve hand ons stroken!28 Zie zijn’ kinderlijken mond
D’onzen met zijn kusjens dekken, ter verzachting onzer wond!
Zie zijn minlijke oogjens prachen29 om een’ vriendelijken lach,
Die aan ’t schuchtre kinderhartjen ons genoegen toonen mag!
Dierbaar Wichtjen! eerste zegen, thands nog over, van ons bed!30

Ja, verkwik ons beider harte, door dees blixemstraal verplet!
Kom, omvang ons met die armtjens, die gy ons zoo minlijk biedt!
Wy versmaân, aandoenlijk Wichtjen, uw onnoozel31 streelen niet!
Kom, vervul ons gantsch verlangen! heel ons opgereten hart!
Wees ons alles voor u beiden,32 en bedrieg ons-beider smart!
Wy vereenen onze teêrheid op uw hoofdjen thands alleen,
Eenigst overschot des rijkdoms, van Gods Almacht afgebeên!
ô Groei welig, groei gezegend, groei uw ouders op tot vreugd!
Zalig, die u mocht aanschouwen in den bloesem van de jeugd!
Zalig, die, in ’s levens krachten, u uw afkomst waardig zag,
En dan, stervend, God mocht danken voor ’t beleven van dien dag!
Zalig, die dien zegen smaakte! maar ook zalig even thands,33

Die34 in u de hoop ziet leven op een tijdstip zoo vol glans!
Zalig, die u mocht behouden, en, met dankbaarheid bezield,
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35. weêr: terug.

’s Allerhoogsten gunst mag danken! danken, dat hy u behield!
Welk een gunst, mijn Teêrgeliefde! voelt uw Moederhart dit niet?
Plengt gy hier geen vreugdetranen by de tranen van ’t verdriet!
ô Vertroost u dan, mijn lieve! Werpen we ons ootmoedig neêr!
De Almacht gaf en nam vrijmachtig, maar Zy nam niet alles weêr.35

Neen, Haar goedheid liet ons dezen, de eerste gift van Hare hand,
Tot een onderpand van zegen, nu een dubbel dierbaar pand!
Kom dan, droogen we onze tranen, God is machtig, wijs, en goed!
Eén, een zucht slechts blijve ons over: dat Hy deze spruit behoed’!

1800.

Poëzy 3 (1803) 19-22; DW 10, 378-380.
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36. mijn bloed: mijn kind.
37. gezellen: (ons) begeleiden.
38. wellust: vreugde.
39. voort: verdwenen.

By ’t afsterven van mijn zoontjen, nog geen tien maanden oud

 Laat af, ô laat my luidkeels weenen!
Laat af, opdat ik lucht voor ’t stikkend harte vind’!
 Wat schoolt ge, ô wreedaarts, om my henen!
Zaagt ge ooit een Moeder kalm, by ’t lijkjen van haar kind?
 Wat schoolt ge, ô wreedaarts, om my henen?
ô Laat dit hart een’ rouw dien ’t nimmermeer verwint!

Gaat, sluit de vloeden op, in de onderaardsche kolken,
Als ’t woedend Noorden ze op – ten hoogen hemel jaagt!
Gaat, houdt de waatren op der regenzwangre wolken!
En dan, bevrijdt dit hart van ’t jammer dat het knaagt.
 ô Laat zich zulk een jammer smoren,
Dat zelfs de koudste borst een zucht ontperssen moet?
Neen, stoort de tranen niet, die ’t lijkjen toebehooren:
Zy zijn der smart gewijd, verschuldigd aan mijn bloed.36

Wat moederhart heeft ooit een lieve Telg verloren,
En vond den vrijen traan niet onuitspreeklijk zoet!

 ô Menschen, kan hier troost gezellen37

By ’t Wichtjen dat mijn hart zoo eindloos teder mint!
 Wie zal den tranen perken stellen
By ’t hartverscheurend lijk van zulk een minlijk kind?
 ô Weg! – uw troost is hartekwellen!
Gy voelt niet welk een band my aan dien Engel bindt!

Ja, ’t was een ijslijk uur, dat my mijn Telgj’ ontscheurde!
’k Zag al mijn wellust38 voort,39 in zijn vroegtijdig graf!
Ach! toen de bleeke dood zijn lieve wang verkleurde
Week God, en troost, en heil, – vlood alles, van my af!

 Gy, Engel – ach, te vroeg verdwenen!
 Waar zal uw bange Moeder henen!
Waar vindt zy lucht voor ’t vol, voor ’t opgekropte hart?
 Ach, mocht de Wareld met haar weenen,
 ’t Heelal met haar in rouw vereenen,
’t Zoû licht haar bittre smart een weinig troost verleenen,
’t Gaf mooglijk lafenis voor haar gefolterd hart!



45

40. Wat zucht: welk een verzuchting.
41. Gy wraakt eens Moeders tranen niet!: gij keurt de tranen van een moeder niet af.
42. voorspook: voorteken.
43. voor uw’ throon: in de hemel.

 Hoe bleef nog adem in mijn’ boezem
 Daar ’k hem mijn’ arm ontrukken zag!
 Ach, ’t was de liefste lentebloezem
 Verpletterd door een’ donderslag!
 ô Wreedaarts, laat mijn tranen stroomen!
 Wat deert u ’t noodlot dat my treft?
 Van ’t menschdom kan geen troost my komen,
 Dat niet de helft der smart, die my ontzint, beseft!

Maar hoe!... Wat zucht40 drong daar door ’t binnenst van mijn harte?
Wie of daar aan mijn zij’ van stommen weemoed beeft?
Wie deelt zoo roerend in mijne onafmeetbre smarte,
Op wiens bedroefd gelaat des lijkjens doodkleur zweeft!
 Gy, dierbre? – mijn verflaauwde blikken
 Zien in uw’ rouw eens Vaders smart!
 ô Kom, en laat ons samen snikken;
 Kom bloeden aan dit bloedend hart!
 Gy weet, gy voelt hoe veel ’t wil zeggen
 Zijn wellust in het graf te leggen!
 Gy wraakt eens Moeders tranen niet!41

 ô Was ’t niet om voor u te leven,
 Hoe gaarne wilde ik de aard begeven,
 Om met ons Telgjen heen te zweven,
Daar, waar geen zucht meer ’t hart, geen traan het oog ontschiet!

 Maar voor u leven, Teêrstgeliefde!
 Met u te zuchten, – blij te zijn; –
 Het lot te deelen dat u griefde; –
 Dit ’s wellust voor een hart als ’t mijn’!
Dit denkbeeld neemt dit hart het scherpste van zijn pijn.
 ô Waardste, wend die sombre blikken,
 Geef vrijen uittocht aan uw smart.
 Kom, laat ons samen schreien, snikken,
 Kom bloeden aan dit bloedend hart!
 Dees stilte doet my beven, schrikken;
Ze is ’t voorspook42 van een’ storm die nooit bezworen werdt!

Kom, Dierbre, reik me uw hand, kom, dat wy ’t Wichtjen naadren,
Kom drukken wy ’t aan ’t hart, ô nog één’ enklen keer,
Dan zij hy heel aan God! – ô Vader aller Vaadren,
ô Schenk ons voor uw’ throon43 dien dierbren lievling weêr!
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44. jammeroord: de wereld als tranendal.
45. bedoelen: ten doel mogen kiezen.
46. Uw Vrijmachtbre: uw onbeperkte macht hebbende.

ô Laat ons niet te veel dit vroeg gemis betreuren.
Wie was het die ’t ons nam? Wie anders, dan die ’t gaf!
Uw liefde gaf hem ons, en deed hem ons ontscheuren!
Dit zal mijn troostspreuk zijn, Vrijmachtbre! by zijn graf.
Kom troosten we ons dit lot! – God heeft ons veel gegeven,
Hy liet ons ’t grootste deel van wat ons zalig maakt!
Ach, dat Hy ’t telgjen spaar in ’t welk wy beiden leven!
Het eerste pand der min die ons voor eeuwig blaakt!
ô Zie ik hier uw oog geen vreugdetranen plengen?
Vond hier uw hart geen lucht, heraâmt het hier niet weêr?
Kom, laat ons voor het laatst dees tranen ’t Wichtjen brengen!
Ach, minden wy het niet, zoo eindloos, eindloos teêr!
Zijn schepper heeft hem aan dit jammeroord44 onttoogen,
En nam hem, onbeproefd door ’s Warelds vreugde of pijn.
ô Trof ons ’s Hoogsten hand, zy trof uit mededogen,
En, wie bestemt, wat hier zijn lot geweest zou zijn?

Mijn Waarde, lijden wy, ô lijden wy geduldig;
Ook voor dees hartewond zijn we immers danken schuldig!
 Ze is van Gods goedheên ’t onderpand!
 ô Hemel, leer ons diep gevoelen,
 Dat, wat wy menschen ooit bedoelen,45

Ons lot het veiligst is in Uw Vrijmachtbre46 hand!

1800.

Poëzy 3 (1803) 23-28; DW KWB 3, 199-201.
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47. engbeklommen hart: door de overeenkomst met ‘besloten’ in de vorige regel suggereert 
deze woordkkeuze dat het kind ook in het hart ‘begraven’ (veilig opgeborgen) is.
48. Bedrukte!: ik, bedrukte.
49. verwijlen: treuzelen.
50. gegaârd: verzameld.
51. genaken: naderen, bezoeken.
52. dan my van den plek gescheurd: Wilhelmina stond op het punt om Hildesheim achter zich 
te laten en naar Peine te verhuizen, dat dichterbij Brunswijk lag. De verhuizing vond plaats op 
donderdag 16 oktober 1800.

Afscheid aan het graf van mijn kind

Reeds siert een welig grasjen ’t graf
Waar in mijn Wichtjen ligt besloten.
Wat heeft dit engbeklommen hart47

Al tranen op dit graf vergoten!

Wat bleef ik menig, menig uur
(Bedrukte!)48 by dit graf verwijlen!49

En waar, ô waar nu moed gegaârd50

Als ’k van dit grafjen weg moet ijlen?

My wenkt de plicht, een teedre plicht;
Ik moet dit graf niet meer genaken:51

Maar ’t Moederhart, zoo eindloos teêr,
Kan trots den plicht zich niet verzaken!

Waar zal ik weenen, dierbaar Wicht!
De rouw zal my het hart doen stikken!
Ach, ’t scheen me of ’t tranenwekkend graf
My toeriep, – kom by ’t Wichtjen snikken!

ô Voelde ik ’t hart te veel verkropt,
Hier gaf ik uittocht aan mijn smarte;
Hier weende ik luidkeels, ongestoord,
En weende my den steen van ’t harte.

Welaan, nog eens dan uitgeweend!
Nog eens den boezem lucht gegeven,
En dan my van den plek gescheurd,52

Waar gantsch mijn hart en ziel aan kleven.

Ik voel, ’k gevoel het al te zeer,
Hoe diep de rouw aan ’t hart kan knagen:
Ik voel wat aandeel van my-zelv’
Er met mijn Telgj’ is heen gedragen!
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53. zerk: vermoedelijk in de betekenis van ‘graf’. Het is niet waarschijnlijk dat de kinderen een 
zerk kregen.
54. Ook wraakt Ge eens Moeders tranen niet: ook keurt gij de tranen van een moeder niet af.
55. wanneer ’k U nader: namelijk: in gebed.
56. wellust: genot.
57. voor de aarde: om op de aarde te (kunnen) leven.

Kom, scheuren we ons dan moedig weg,
En, God, laat steeds Uw wil geschieden!
Geen tranen hoonen Uwe macht
Die van my naar dit lijkjen vlieden.

Neen, ’k sta met eerbied by dees zerk:53

’k Aanbid Uw ondoordringbre wegen;
En, zinkend door dees donderslag
Gevoel ik ’t kenmerk van Uw’ zegen.

Hoe dankbaar sloeg my ’t blijde hart
Toen Gy me, ô God, dit Wicht verleende,
En, toen Gy ’t weêrriept, groote God,
Was ’t geen ondankbre, die ’t beweende.

Ook wraakt Ge eens Moeders tranen niet:54

Dit voelt mijn hart wanneer ’k U nader.55

Gy, die de bron van liefde zijt! –
Gy, liefderijke God en Vader!

ô Geef dan ook dees boezem kracht
Om moedig van dit graf te scheien!
Ach, ’t valt zoo hard, zoo eindloos hard,
Een perk te stellen aan mijn schreien!

O! ’t Wichtjen dat ik dankte aan God.
Nog eer hy ’t licht des daags aanschouwde –
Ach, ’t Wichtjen, op wiens duur bezit
Ik zoo veel hoop van wellust56 bouwde!

O! ’t Knaapjen dat zoo minlijk was!
Hoe, hoe beween ik dit naar waarde! –
Het droeg in ’t overschoon gelaat
Te veel van d’Englenaart voor de aarde.57

Daar ligt die lieve lievling nu,
Die zoo veel heils mijn hart beloofde!
Daar sta ik, droeve, nu by ’t graf,
Dat zoo veel heils mijn hart ontroofde!
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58.’k Verlies me in ’t denkbeeld!: namelijk van hem weer terug te hebben.
59. prangen: drukken.
60. onbezwalkte: onbenevelde.
61. afgefoold: uitgeput, tot het uiterste gekweld.

Daar staar ik nu het heuveltj’ aan,
Om tranen aan mijn oog te ontwringen:
Daar scherp ik ’t mat verflaauwend oog,
Om met mijn blik door de aard te dringen.

Hier sluit mijn oog zich dan voor ’t licht:
Hier blijft mijn ziel aan ’t grafjen hangen:
Dan doet het lieflijk beeld zich op,
En ’k hijg om ’t in mijn’ arm te omvangen.

Dan voel ik, hoe hy zachtkens rust,
Ontrukt aan al de ramp der menschen!
Dan voel ik hoe mijn ziel hem mint:
En waag niet, hem te rugg’ te wenschen!

’k Verlies me in ’t denkbeeld!58 – ’k zie het Wicht
Zijn armtjens lachend tot my strekken,
En met zijn streelend zacht gelaat
Zijn lipjens naar een kusjen rekken.

Dan neigt hy ’t lieve hoofdtjen neêr,
En laat het op mijn’ boezem hangen,
Om met een streelend zoet gevlei,
Zich aan zijns Moeders hart te prangen.59

Dan zie ik ’t zachte purperrood
Waarmeê zijn lieve lipjens pralen;
En ’t onbezwalkte60 Hemelblaauw
In ’t vlugge geestrijke oogjen stralen.

Dan heb ik heel den Hemel weêr!
Ik heb mijn Wichtjen in mijne armen!
Maar ach – wat onverwachte slag! –
Hy steunt – verbleekt – en slaat aan ’t kermen.

Daar ligt dan de Engel! – Hemel, ach!
De lust, de wellust van mijn harte!
Verzwakt, gemarteld, afgefoold,61

Door ongelijkbre lichaamssmarte!
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Schreit, oogen! – bloed, verbrijzeld hart,
En beef om verder na te denken!
Hy stierf!... ô God! – en Gy alleen
Kunt troost aan Moedersmarte schenken.

Weldadige! – ô Vergun my kracht!
Laat steeds Uw wil my heilig wezen:
En geef Gy me eens mijn’ lievling weêr
Daar waar geen scheiding is te vreezen!

1800.

Poëzy 3 (1803) 32-38; DW KWB 3, 202-205.
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62.’t Verschiet: (in de verte) het einde.
63. Ontverw’: ontkleure (concessief: laat het zo zijn dat…)

Onheelbre smarte

Wat waant men dat verloop der tijden
Een’ balsem heeft voor alle smart?
ô Neen, er zijn onheelbre wonden:
Dit voelt gy, ô mijn bloedend hart!

Ik waande ’t nooit. – ô Droeve Moeder,
Die eens een Telgj’ u zag ontscheurd,
Spreek, sloeg u sints gy ’t hebt verloren
Een harteklop die ’t niet betreurt!

Wat hart! – dat in een reeks van jaren
’t Verschiet62 reeds van zijn tranen ziet! –
Neen, wat my ooit het hart verplette,
Neen, ’k mocht zoo’n steenen harte niet.

Ik wil geen perken aan de tranen,
Die ’k op mijns kindjens grafsteen pleng:
En, wilde ik ze in hun stroomen stuiten,
ô Dan wierd my de boezem te eng!

Ontverw’63 de kommer rozenwangen,
Ontluister’ zy het vonklend oog,
Mijn ziel vindt wellust in haar kommer,
En schat zich om die wellust hoog!

De rouw verscheurt – maar streelt my ’t harte:
ô ’k Sta dien voor geen wareld af!
Ik voel ’t, mijn Wichtjen, ik ben Moeder;
Maar ’k voel het tienvoud by uw graf!

Onheelbaar is dees wond mijns boezems,
(Herin’ring scheurt ze telkens op,)
Niet eerder houdt zy op van bloeden
Als met mijn’ laatsten harteklop!

[Circa 1800]

Poëzy 3 (1803) 29-31; DW KWB 3, 264-265.



52

1. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 561.
2. Bilderdijk schrijft erover in een brief van 10 augustus 1803 aan J.W. Huyssen van Katten-
dijke. Vergelijk Rick Honings, ‘Een kleine schat in een zinken kist. Onbekende brieven en een 
boerenbedrieger van Bilderdijk’, in: Het Bilderdijk-Museum 35 (2018) 15-28, met een door 
Marinus van Hattum verzorgde editie van de brieven, waarvan de Latijnse door Piet Gerbran-
dy vertaald zijn.
3. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 902.

Wilhelmina Irene (1802-1804), Alexis Willem (1804-1805)
& Adelheide Wilhelmina (1801-1805)

Op 16 oktober 1800 verliet Wilhelmina met Julius Hildesheim, om zich in Peine 
te vestigen, dat dichter bij Brunswijk lag. Na Alfreds dood raakte Wilhelmina al 
spoedig weer in verwachting. Het kindje, een meisje, werd geboren op 10 juni 1801 
om half acht ’s ochtends en heette Adelheide Wilhelmina. Bilderdijk was er niet bij 
aanwezig, want hij gaf die dag les in Brunswijk. Een paar dagen eerder had hij ge-
schreven: ‘Love me as tenderly as I love you, and embrace our dear Julius – or dare I 
say already again, our dear children?’1 Het meisje werd op 21 juni gedoopt.
 Omdat Bilderdijk en zijn gezin eind december 1801 gingen samenwonen in Bruns-
wijk, kunnen we hun huiselijk leven (en ook de achtergronden bij de dood van hun 
kinderen in deze jaren) minder goed reconstrueren, omdat Wilhelmina en hij elkaar 
nu geen brieven meer schreven.
 Op 5 november 1802 kwam er een zusje bij, Wilhelmina Irene, en op 30 janua-
ri 1804 volgde nog een jongetje, Alexis Willem. Alle drie de kinderen zouden niet 
lang leven. Als eerste stierf de tweejarige Wilhelmina Irene, op 29 november 1804. 
Ze bezweek, zoals Bilderdijk zelf in zijn huisbijbel aantekende, aan astma en werd 
begraven op het ‘Kerkhof der Gereformeerden’ in Brunswijk. Vijf maanden later, op 
25 april 1805, volgde ook de eenjarige Alexis Willem haar in het graf, als gevolg van 
ernstige problemen bij het krijgen van melktanden, een veelvoorkomende doodsoor-
zaak in die tijd. Uit radeloosheid nam Bilderdijk zelfs zijn toevlucht tot een kwalzal-
versmiddel als een ‘anodine lecklace’: een kralenketting, gevuld met een giftig kruit, 
waarvan men ten onrechte geloofde dat die de gevaren van het doorkomen van melk-
tanden verminderde.2 Ten slotte blies, weer vier maanden later, op 17 augustus 1805, 
de vierjarige Adelheide Wilhelmina de laatste adem uit. Ze was, aldus Bilderdijks 
Bijbel, ‘zwaar aangetast door rachitis en tenslotte gestikt door asthma’.3 Zo verloren 
Bilderdijk en zijn vrouw in korte tijd drie kinderen. Behalve op hen beiden zullen die 
gebeurtenissen ook van invloed geweest zijn op de zevenjarige Julius Willem. Zijn 
jeugd werd wel heel erg overschaduwd door de dood.
 Net als eerder was de poëzie een middel om hun verdriet te verwerken. Aan Wil-
helmina Irene, het meisje dat als eerste stierf, heeft Bilderdijk geen afzonderlijk vers 
gewijd. Het gedicht ‘Met een roosjen, gegroeid op ’t graf van mijn jongst gestorven 
dochtertjen’, dat hij opdroeg aan zijn vrouw, gaat over Adelheide Wilhelmina. Hij 
stelt haar voor als een roosje, dat niet meer op aarde maar ‘in volmaakter gaarde’ 
bloeit, waar het ‘eindloos juicht en jubel viert’. Het graf vormt voor Bilderdijk de 
poort tussen de aarde en de hemel. Daarom is de dood voor hem ook een teken van 
genade. Haar verlies valt hem zwaar, maar hij houdt zichzelf voor dat hij haar terug 
zal zien.
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4. P.J. Buijnsters, ‘Willem Bilderdijk en de Geestenwareld’, in: De Nieuwe Taalgids 60 (1967) 
289-304.

 ‘Op het afsterven van twee mijner kinderen, kort na elkander overleden’ heeft be-
trekking op de dood van Alexis Willem en Adelheide Wilhelmina. Daarin legt Bilder-
dijk uit hoezeer hij aan de twee verknocht was en hoe moeilijk het voor hem is ze los 
te laten. Maar tegelijkertijd bedankt hij God – zij het met ‘nokkend, met gebroken 
hart’ – voor Zijn goedheid. Dat blijft een constante in Bilderdijks kinderdoodpoëzie: 
zijn peilloze verdriet, maar ook de berusting in de wil van God.
 Katharina Wilhelmina op haar beurt schreef drie gedichten. ‘Het afsterven van 
ons jongste dochterjen’ heeft betrekking op de tweejarige Wilhelmina Irene. Ook dit 
vers is zeer persoonlijk, omdat het haar laatste momenten beschrijft. Ze bracht het 
meisje naar bed en gaf haar een kus. Ze lag rustig te slapen, totdat het licht werd, 
ze een kreet slaakte en stikte. In paniek probeerde Wilhelmina haar te redden, haar 
‘eindeloos aan de borst, aan teedre lippen’ drukkend. Toen leek het alsof er een engel 
uit de hemel afdaalde en het meisje het doodzweet af kuste. Want haar door pijn 
vertrokken gezicht kreeg een zalige uitdrukking en op haar ‘mondtjen, blaauw als 
lood’ verscheen een tedere glimlach. En dan volgen de ontroerende regels: ‘’t Was de 
afscheidsgroet, helaas! die my een Engel bood,/ En met deez’ laatsten groet, voelde ik 
haar’ adem glippen.’
 De dood van de vierjarige Adelheide heeft Wilhelmina het meest aangegrepen. Ze 
was dan ook, nadat ze Julius en Alfred kreeg, haar eerste dochtertje: ‘het eerste maag-
delijn/ Met mijn bloed gevoedsterd’. In ‘Herinnering by het graf van mijne Adelheide’ 
denkt ze terug aan betere tijden, toen het meisje bloemblaadjes plukte en tot een 
kransje samenreeg. Duidelijk komt ook naar voren hoe mateloos het verdriet was dat 
haar dood veroorzaakte. Als ze met tranen en bloed haar lieveling tot leven kon wek-
ken, dan zou Wilhelmina onmiddellijk wegsmelten in geween en zelf sterven. Maar 
ze dwingt zichzelf te geloven, nee zich voor te stellen, dat het meisje nu volmaakt 
gelukkig in de hemel zweeft, in de ‘rei der Engelen’, waar ze haar ooit zal terugzien.
 In 1806 dichtte ze ‘Verschijning’, waarin ze de nacht na Adelheides uitvaart be-
schreef. Toen was haar iets bijzonders overkomen. In haar wanhoop smeekte ze God 
om haar meisje, haar ‘dierbrer dan het leven’, terug te geven. Toen zag ze een wolk 
neerdalen en klapwiekende engelen voor zich verschijnen, vergezeld van de kleine 
Adelheide Wilhelmina, bij wie een ‘overwinnings-lach’ op de lippen zweefde. Waar 
Vondels Constantijntje zijn ouders vanuit de hemel voorhield dat ze niet om hem 
moeten treuren, daalde Adelheide af om haar moeder te troosten: ‘Mijn moeder, 
ween niet meer (dus sprak zy me eindlijk aan)!/ Zie me als een hemelbruid verheer-
lijkt voor u staan.’ Nadat ze haar heeft toegesproken, verdwijnt Adelheide weer en 
voelt Wilhelmina zich getroost, omdat ze nu zeker is dat ze haar ooit weer in de 
armen zal sluiten.
 Het is bekend dat Bilderdijk in geesten geloofde; in 1811 zou hij zijn denkbeel-
den daarover uiteenzetten in De Geestenwareld. Geesten – de zielen van overlede-
nen – waren voor hem geen fabeltje. Naar eigen zeggen was hij zelf meermalen met 
ze in contact gekomen. Dit was in zijn optiek sterk verbonden met het dichterschap, 
dat hij als een goddelijke openbaring ervoer.4 Voor Wilhelmina waren ontmoetingen 
met geesten evenmin vreemd, zoals uit dit gedicht blijkt.
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5. 1 Thessalonicensen 4:13: ‘Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, 
die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.’
6. betogen: overdekt.
7. gewassen: gegroeid.
8. heur: (namelijk:) van het roosje.
9. aarden kruikjen: lichaam, ‘vat’.
10. op mijn kniên: terwijl zij op mijn schoot zat.

Met een roosjen, gegroeid op ’t graf van mijn jongst gestorven dochtertjen. 
Aan mijne egade

Dat gy niet bedroefd zijt, als die geene hoop hebben.
i Thess. iv.5

Zie daar, mijn Lief, een Roos van smarte!
Aanvaardze van uws Egaas hand.
Ach! steekt haar doren u in ’t harte,
Hem scheurt zy door het ingewand.
Het nat, waar meê zy is betogen,6

Is hemeldaauw noch regendrop;
Maar tranen uit eens Vaders oogen;
En borrelde uit zijn’ boezem op.
Mijn lippen kusten ze op heur’ stengel,
Mijn bloed bleef hangen aan den tak,
Op ’t graf gewassen7 van den Engel,
Dien ’t noodlot ons van ’t harte brak.
Ach! de onschuld van ’t onnoozel wichtjen
Lacht ons in ’t minlijk roosjen aan.
De blos van ’t minzaam aangezichtjen
Zweeft sierlijk door heur8 malsche blaân.
Het windtjen ruischte door heur struikjen
En speelde met de teêre blom,
Als de Almacht met het aarden kruikjen,9

Waar door de ziel des Engels glom.
Maar neen; het wiegde ’t onder ’t spelen,
Als gy op moederlijken schoot,
Wanneer, gevoelig voor ons streelen,
Het wichtjen ons zijn kusjens bood.
Helaas! die kusjens zijn verloren!
Die lachjens van ’t volschoon gelaat!
En ’t bloemtjen heeft zijn tijd van gloren
Voleindigd met den dageraad!
Ach! ’k heb dat mondtjen zien verbleeken,
Die lipjens blaauwen op mijn kniên!10

Die hemelsche oogjens by hun breken
My d’afscheidsgroet des doods zien biên!
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11. genaakte: naderde.
12. vaardig: gereed.
13. bogen: gewelven (als van een tempel).
14. vervreemd: ontvreemd. Spreekt hier de advocaat Bilderdijk, gebruikmakend van juridische 
termen? Vergelijk ook de slotregel van het gedicht, waarin gesproken wordt van ‘eeuwig on-
verliesbaar goed’.

Die armtjens, als ik ’t wicht genaakte,11

Zoo teder naar my uitgestrekt,
Als of mijn borst het zalig maakte,
Verstijfd en door den dood verrekt!
Ach! ’k heb op ’t ijs der bleeke wangen
Den jongsten Vaderkus gedrukt;
En bleef op ’t zielloos lijkjen hangen,
Als uit my-zelven weggerukt!
Ik-zelf, ik gaf met eigen handen
Het wichtjen aan ’t verteerend graf!
En nog voel ik de tranen branden,
Waar God ons eindlijk troost in gaf.
Ach! thands, thands bloeit het, ô mijn Waarde,
Als ’t roosjen dat zijn graf versiert:
Thands bloeit het in volmaakter gaarde,
Waar ’t eindloos juicht en jubel viert.
Ach! ’t was voor God en de Englenchoren,
Maar niet voor dees onheilige aard,
Het was voor ’s Hemels vreugd geboren,
En geen verlaten wareld waard.
Voor haar had Jezus bloed gevloten,
En (eeuwig, eeuwig dank zij Hem!)
Zy heeft dien Heiland niet verstoten,
Noch ’t hart geweigerd aan zijn stem.
Hy riep en vond den Engel vaardig!12

Wat was er, dat haar hier verbond?
Een lachjen, ’s hemels Eden waardig,
Betrok den sprakeloozen mond!
Het laatste wenkjen van heur oogen
Zocht ons en wees ons met dien lach
Op ’s Hemels ongenaakbre bogen,13

Als of zy daar heur’ Heiland zag.
Gewis, zy zag Hem, lieve Gade!
Hy nam haar van onze armen aan;
En ons, ons schonk Hy die genade,
Ons bloed aan Jezus af te staan!
Ach, Lieve! zouden wy ’t betreuren?
Betreuren, wat de Heiland neemt!
Ach! met het ons van ’t hart te scheuren,
Is ’t dierbaar pandtjen niet vervreemd.14
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15. toeft naar: wacht op, verlangt naar.
16.’t overschot: (namelijk:) de andere kinderen en de ouders.
17. Eden: paradijs.
18. ondervangen: opvangen.
19. overgang door ’t graf: het graf vormt de poort van leven naar hemel. Zie in dat verband 
ook het leerdicht Het graf (1792) van Bilderdijks vriend Rhijnvis Feith.
20. hangen ze: zijn ze verknocht.
21. spruitjens uit mijn lenden: vergelijk Genesis 35:11: ‘Voorts zeide God tot hem [Jakob]: 
Ik ben God de Almachtige! wees vruchtbaar, en vermenigvuldig! Een volk, ja, een hoop der 
volken zal uit u worden, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen.’

Neen; was ’t ons anders niet te ontrooven,
Dan met een deel van beider hart;
Het toeft naar15 ’t overschot,16 hier boven,
Waar meê het eens hereenigd werd!
Mijn Lieve! Jezus heeft geleden!
Hy leed voor onze zondenschuld!
En ’s hemels onverganklijk Eden17

Is met ons eigen bloed vervuld!
Met nieuwe rozen op de wangen
Zal daar ons vroeg verloren wicht
Ons blij in de armen ondervangen,18

En voeren voor zijn aangezicht!
Reeds ziet, reeds staart het uit den Hoogen
Op ons, zijn weenende Oudren, af,
En wacht, met welkomheetende oogen,
Op onzen overgang door ’t graf.19

Reeds vlamt het om in ’t beter leven
Ons op den weg naar ’t Vaderland
Klapwiekende in ’t gemoet te zweven,
Met frissche palmen in de hand!
Ik zie, ik zie in de open hemelen
Een rij van knaapjens Engelschoon,
Die met haar door de ruimte wemelen,
En danken voor des hemels Throon!
Ach! ’t zijn haar broêrtjens, ’t zijn haar zusjens!
Hoe hangen ze20 aan ’t aanvallig wicht!
Wat drukken ze eenen oogst van kusjens
Op ’t minlijklachend aangezicht!
ô Lieve spruitjens uit mijn lenden,21

Zoo vroeg voor de Eeuwigheid gerijpt!...
Maar neen, ik wil mijne oogen wenden:
Geen Engel die Gods raad begrijpt.
’k Zou, in mijn mijmering verloren,
ô Teedre pandtjens, ging ik voort,
U niet dan onzin laten hooren,
Die beter is in ’t hart gesmoord.
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22. paalt haar met zijn vinger af: de door Gods vinger afgetekende levensweg is een niet-recht-
streeks aan de Bijbel ontleend beeld. Wel is in Exodus 31:18 en Deutoronomium 9:10 sprake 
van met Gods vinger beschreven wetstafelen. Zie voor Gods vinger in het algemeen Exodus 
8:19.

God kent de loopbaan onzer dagen,
En paalt haar met zijn vinger af.22

Onwraakbaar is zijn welbehagen:
Ook ons geleidt Hy naar het graf.
U bad ik van den God van ’t leven,
ô Lief, ô onvergeetbaar kroost!
En ’k heb u schreiend weêrgegeven,
Maar in uw zaligheid getroost.
Zoo doe ik, ja; zoo doen wy beiden;
Zoo doen wy willig, dierbre Gâ!
Hard valt het, van zijn bloed te scheiden,
Maar ook dat scheiden is genâ.
Nog slechts een handvol bange dagen,
En Jezus schenkt het ons weêrom.
Hem immers was het opgedragen:
Hy borg het in zijn heiligdom.
ô Lieve! zalig is ons lijden!
Ja deze tranen zijn ons zoet!
Het geen men Jezus toe mocht wijden,
Is eeuwig onverliesbaar goed.

1805.

Nieuwe mengelingen 1 (1806) 47-52; DW 10, 420-423.
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23. Hoc oro munus concede parenti: Statius, Thebais X.705: ‘schenk uw vader deze gunst’. 
Creon spreekt tot zijn zoon Menoeceus, die op het punt staat zichzelf op te offeren voor Thebe, 
maar de jongen luistert niet naar zijn vader.
24. Of: of anders dorsten we wel (te) zeggen.
25. nu twee paar jaar betreurd: sedert 13 juli 1800, toen Alfred Alfons Willem Leopold was 
overleden.
26. Echttuin: echtelijke tuin. Connotatie: beschermd, beschut.
27. Irene, Hemelschoone Irene: deze en de volgende regel zijn de enige die Bilderdijk aan Wil-
helmina Irene heeft gewijd.
28. wien: wie (namelijk: van de twee).

Op het afsterven van twee mijner kinderen, kort na elkander overleden

– – – – – Hoc oro munus concede parenti.23

Statius.

Ook deze pijnlijkste aller wonden,
Mijne Ega, was ons nog bestemd.
Ach de eerste gaapt nog onverbonden,
Haar bloedstroom vloeit nog ongestremd!
Ons harte giet nog heete tranen
Op ’t lief ontworteld telgjen uit,
En ’t woên van nieuwe schrikorkanen
Verbrijzelt ons een tweede spruit.
Een tweede, Hemel! hoe! een tweede
Buigt meê de bladerkroon in ’t zand! –
Ach, God is doof voor zucht en bede,
Of,24 moordend onweêr, hou hier stand! –
Helaas! de hartwond, pas vergeten,
De slag, nu twee paar jaar betreurd,25

Die wond wordt thands weêr opgereten,
En heel de boezem ons verscheurd. –
Drie Telgjens...! God! daar valt de vierde,
De vierde, tot een’ prooi van ’t graf!
Ach, ’t bloeiendst wat onze Echttuin26 sierde,
Breekt een, een gure winter af!
Daar ligt de zoetste hoop ter aarde,
De Zegen van het zaligst bed,
De groenste spruitjens onzer gaarde,
Als van een’ donderslag verplet!
Irene, Hemelschoone Irene,27

’k Beweende u, ja, en treur nog voort:
Maar weet ik, wien28 ik thands beweene,
Aan wien dees tranenvloed behoort!
Op welk een graf zal ik hem brengen?
Hoe wil men, dat ik hem verdeel’?
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29. Is meer by U: waardeert gij meer.
30. kwaal: rachitis (Engelse ziekte) en astma. Zie Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 
902.
31. nooit gedeeld met: [had nooit] de kant gekozen van.

Ach! hoe veel tranen ik moog plengen,
Zy allen zijn niet een’ te veel!
Alexis! – Tedere Adelheide!
ô Dierbare, onvergeetbre twee!
Ja, ’k schenk die tranen aan u beide;
ô Neemt ze naar den Hemel meê!
ô Lieve Alexis, uit wiens oogen
Die geest, dat vuur, die zielskracht blonk,
Die, hoe verdrukt en neêrgebogen,
Uw’ stam onkrenkbre grootheid schonk!
Wat gaf dat oog my al te hopen!
Wat deed zich voor mijn’ dwazen waan
Een schitterende toekomst open
In de u bestemde levensbaan!
Van u... Dan ach! men mag zich streelen,
Maar Gy bepaalt, vrijmachtig God,
En ’t kinderlijk onnoozel spelen
Is meer by U29 dan ’t blinkendst lot. –
En, Adelheide, zoo lieftalig!
Gy, aan uw’ Vader zóó gehecht!
Gy, aan zijn’ boezem steeds zoo zalig!
ô Liefste spruitjen van mijne Echt!
ô Beeld der troostelooze Moeder,
Wier teêrheid in u uitgestort,
(Gy weet het, Eeuwige Albehoeder!)
Zoo teêr door my beandwoord wordt!
Gy, spruitjen, daar dit hart voor blaakte
Met meer dan Vadertederheid!
Wier kwaal30 u dubbeld dierbaar maakte
Aan hem die op uw zerkjen schreit!
Gy, neen, gy hadt hem nooit verlaten
(Gy zoogt dit uit geen Moeders borst)!
Gy, nooit gedeeld met31 die hem haten;
Maar kinderlijk zijn leed getorscht!
Gy hadt u nooit in rijper jaren
Baldadig uit zijn’ arm gerukt,
En zijn in rouw vergrijsde hairen
Door nieuwe droefheid neêrgedrukt.
Gy hadt... Helaas! mijn dierbaar Wichtjen,
Gy, offer van een kwaal, zoo wreed!
Wat hadt gy –? Ach, dit lijkgestichtjen
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32. wat gy hopen deedt: wat gij ons ons liet verwachten.
33. Dat spoedig…nacht: mogelijk een citaat (uit een gezang?).
34. jammer: leed.
35. nokkend: snikkend.
36. regent: laat regenen.

Was alles wat gy hopen deedt.32

Ach! alles was voor ’t graf geboren,
Die schrandre blik, die lieve lach!
Die warme zucht om na te spooren!
Die geest, die alles steeds doorzag!
Dat oordeel, in ’t gedurig lijden
Gescherpt en juist! die weldoende aart!
Dat hart, gevormd voor beter tijden,
Doch neen, der Englen hemel waard!
Ach! ’k hoor haar nog naar ’t daglicht vragen,
Waarop de onnoozle lijdzaam wacht,
‘Dat spoedig voor haar op zal dagen,
Waar ’t nooit gestoord wordt door den nacht.’33

Ach! ’k zie die handtjens saamgevouwen,
’k Hoor nog dat stamelend gebed;
En, God, kan ik mijn’ dank weêrhouwen,
Wanneer Gy ze uit haar jammer34 redt!
Neen, ’k dank, ô Vader! (’k ben ’t U schuldig)
Maar nokkend,35 met gebroken hart.
Ja, ’t is Uw goedheid, die ik huldig,
Maar huldig, smoorende in mijn smart.
Ja, dank! ô Goedheid, wier erbarmen,
Uit dit onheelbaar pijnlijk wee
Haar opnaamt van heurs Vaders armen,
En mooglijk, op zijne eigen beê.
Want immers was het om geen leven,
Wanneer zijn hart voor ’t wichtjen bad:
Wat zuchtjen was er plaats te geven,
Dat aardsch genot ten voorwerp had!
Die teedre leedtjens, zoo verwrongen,
Van kracht, beweegbaarheid, ontbloot!
Dat borstjen, zoo in een gedrongen!
Wat liet dat over dan de dood!
Ja, dank! ô Gy die weldaân regent!36

Gy, Goedheid, Almacht, Majesteit!
Gy, die de kindsheid hebt gezegend,
Gy riept ze tot Uw heerlijkheid!
Neen, ’k vraag U – ach! ’t valt hard, ô Vader,
’t Valt hard voor ’t hart, zoo eindloos teêr,
Maar ’k vraag U, Heil- en Levensader,
Niet eenen van de mijnen weêr.
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37.’t gene Uw Goedheid overliet: Julius Willem Bilderdijk, hun op dat moment weer enig 
overgebleven kind.

Neen, laat ze uw’ lof vereenigd zingen!
Verbreiden ze uw Genâ om hoog!
Ik wil het morrend hart bedwingen,
Den stroom bedwingen van het oog!
Geef Gy my kracht door die Genade,
Die me eens dat kroost in de armen voert;
En, Heiland, troost de lieve Gade,
Zoo teder aan mijn hart gesnoerd!
ô Zie haar aan mijn zij’ bezweken,
Onthou haar Uwen invloed niet;
En duld het Ouderlijke smeeken
Voor ’t gene Uw Goedheid overliet!37

1805.

Nieuwe mengelingen 1 (1806) 170-175; DW 10, 427-430.
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38.’k Hong over: (ook figuurlijk:) ik was bezorgd.
39. Verving: veranderde in.
40. maalde: schilderde; hier: liet zien.
41. ’k Verraste: ik ving onverwacht.

Het afsterven van ons jongste dochtertjen

’t Was avond, en ik lei mijn dierbaar telgjen neêr,
Nog bloeiende als een loot van ’t eerst geschapen Eden:
’k Hong over38 ’t lieve wicht en kuste ’t keer op keer,
En drukte ’t aan mijn hart, gelukkig en te vreden!
Aan ’t overschoon gelaat, met Englenglans omhuld,
Bleef heel mijn ziel geboeid: ’k verloor my in ’t aanschouwen.
Ik dacht me een toekomst door, als de aarde nooit vervult,
En zag geen storm naby die ’t struikjen af moest houwen.
Ik smeekte uw’ zegen, God, voor ’t ingesluimerd wicht:
En, vergewist van dien, beveelde ik me in uw handen.
Mijn wichtjen sliep gerust tot d’aanbraak van het licht;
’t Ontwaakte, en ach! zijn schreeuw doordrong mijne ingewanden.
Wat wierd ik! – Groote God! de trekken van de dood
Ontsierden ’t nog zoo korts geheel aanbidlijk wezen:
Geen hulp, geen redding baat, het minlijk lachjen vlood
Voor ’t gruwzaam stervenswee, in ’t starende oog te lezen.
Ach, de avond keerde weêr, en ik, ontzind van smart,
Als of ik ’t gapend graf zijn prooitjen mocht ontrukken,
(ô Mocht ik ’t, riep de hoop in ’t moederlijke hart)
Bleef ’t eindeloos aan de borst, aan teedre lippen drukken.
Neen, de Almacht wilde ’t niet. – Een Engel daalde neêr,
Een Bode van ’t verderf; maar neen, van Gods genade!
Hy eischte op ’t Hoogst bevel, ’t geleende pandjen weêr,
En kuste ’t doodzweet af, waarin mijn telgjen baadde.
De spoor van ’t foltrend wee geprent in ’t lief gelaat,
Verving39 een zachte trek die ’t hoogst genoegen maalde;40

’t Genot van zaligheid, die eindperk kent noch maat,
Blonk uit de kalme rust, die thands van ’t voorhoofd straalde.
’k Verraste41 een’ teedren lach om ’t mondtjen, blaauw als lood:
Toen hief zy ’t handtj’ om hoog, en streelde my de lippen,
’t Was de afscheidsgroet, helaas! die my een Engel bood,
En met deez’ laatsten groet, voelde ik haar’ adem glippen.

Brunswijk, 1805.

Poëzy 4 (1807) 46-47; DW KWB 3, 234-235.
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42. Handschrift uba: ‘Ach,’.
43. mijn smarten deelde: verwijzing naar de dood van het tweejarige dochtertje Wilhelmina 
Irene op 29 november 1804.
44. ten derdenmaal/ Lentebloemtjens teelde: Wilhelmina vergist zich. Adelheide Wilhelmina 
werd geboren op 10 juni 1801, en stierf op 17 augustus 1805. Ze heeft dus niet drie maar vier 
lentes beleefd.
45. pijnlijkst smartgevoel: Bilderdijk verwijst naar de ziekte van het meisje, die al ter sprake 
kwam: rachitis en astma.

Herinnering by het graf van mijne Adelheide

Lief, aanminnig, dierbaar wicht,
Al42 te teêr geliefde!
Gy, wier sterven ’t oudrenhart
Onherstelbaar griefde;
Gy, het eerste maagdelijn
Met mijn bloed gevoedsterd;
Gy, met hemelzoete vreugd
Aan mijn borst gekoesterd,
Gy, die reeds mijn ziel verstond
En mijn smarten deelde,43

Eer u de aard ten derdenmaal
Lentebloemtjens teelde!44

ô Wat werdt gy teêr beweend
Toen gy van ons scheidde!
Nooit was smart mijn smart gelijk,
Dierbare Adelheide!

’k Staar nog vaak by middernacht
Op het stargewemel,
En dan zoekt mijn oog uw schim
Aan den stillen hemel:
’k Zie u nog het kwijnend hoofd
Op mijn kniën drukken,
En viool- en rozenblaân
Van hun stengels plukken:
’k Zie u nog die losse blaân
Tot een kransjen rijgen,
Onder ’t pijnlijkst smartgevoel45

En ’t aandoenlijk zwijgen!
Dierbre, zoo ooit moederhart
Bloed en tranen schreide,
Ik, ik heb uw graf doorweekt,
Zalige Adelheide!
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46. vleide: gestreeld voelde.
47. wraak: misprijs.

Mijn verbeelding volgt u na;
Ja, gy zweeft daar boven!
Daar, waar ge in des Serafs choor
Eeuwig God moogt loven.
Ja, daar zweeft gy juichende om
In den rei der Engelen,
Die u, lieve hemelbruid,
In hunne armen strengelen!
ô, Wat heil u ooit het lot
Op deze aard bereidde,
Zalig is thands boven al
’t Lot van Adelheide!

Zoo mijn droefheid waanzin is,
Hemel, wil ’t vergeven!
’k Riep u niet om ’t rekken aan
Van haar pijnlijk leven!
Doch, vroeg m’ooit een pandtjen weêr,
Zy, zy mocht het vragen,
Die het onder ’t harte droeg
En naar ’t graf zag dragen.
God, gy zaagt hoe veel het leed,
En uw Engel riep het:
Aan de Vaderborst geklemd,
Lachte ’t, en ontsliep het!
Met wat zegen, met wat vreugd
’t Moederhart zich vleide,46

Al die zegen stortte in ’t graf
Met mijne Adelheide!

Wandlaar, wraak47 mijn tranen niet:
’t Moederhart is teder!
Gaven tranen, gaven bloed,
My mijn lievling weder,
ô! Ik smolt in ’t weenen weg
Op dit grafgestichtjen;
ô! Ik strekte my by ’t stof
Van mijn dierbaar wichtjen.
Ja, ik zou... maar Hemel, neen:
Leer my ’t wee verduren:
Immers als een snelle stroom
Vloeien ’s levens uren!
Geef slechts, dat mijn ziel gedwee
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48. het weêrzien beide: (conjunctief:) het weerzien moge afwachten.

Op het weêrzien beide,48

En vernieuw my ’t leven weêr
By mijne Adelheide!

1805.

Nieuwe dichtschakeering 1 (1819) 107-111; DW KWB 3, 232-234.
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49.’k Vermat my, ’s Hemels wil onzinnig te weêrstreven: ik was zo aanmatigend om…
50. spond’: bed.
51. in het rond: rondom.
52. wapprende: klapwiekende.
53. Als: toen.
54. met stof: in een lichamelijk omhulsel.
55. prangt: beklemt.
56. toeve: wacht.

Verschijning

De nacht zweefde om my heen, gedoscht in ’t aakligst zwart;
Der graven stilte heerschte: alleen mijn treurend hart
Bonsde in zijn smoorend wee met felle en hoorbre slagen.
Ik had mijne Adelheid naar ’t vroege graf zien dragen,
En nimmer, sints dien stond, sloot zich mijn oog ter rust,
Dan dof en afgeweend om dees mijn levenslust!
’k Vermat my, ’s Hemels wil onzinnig te weêrstreven,49

En vroeg dat telgjen weêr, my dierbrer dan het leven;
Als ’t duister plotsling brak, en ’t flonkrendst starrenlicht
Met nooit gekende glans verscheen voor mijn gezicht.
Een wolkjen daalde neêr van d’opgeklaarden hemel,
Wier glans den gloed verjoeg van ’t gouden stargewemel,
En dreef allengskens na en nader voor mijn spond’50.
Ik hoorde een Cherubs zang weêrgalmen in het rond51,
En ’t gonzend vlerkgedruisch van om my wapprende52 Engelen
In strelend maatgeluid zich in die tonen mengelen.
Als53 eenmaal uit de wolk, die uit mijn oog verdween,
Het nooit vergeetbaar wicht mijn sterflijk oog verscheen.
Ik zag haar met den dosch der heerlijkheid omgeven:
’k Zag d’overwinnings-lach haar op de lippen zweven;
En de onbesmette ziel met stof54 niet meer bezwaard,
In ’t licht van ’s Heilands throon tot glinstring opgeklaard,
Blonk uit het zalig oog het geen my tegenstraalde,
Aan ’t eeuwig licht gelijk, waar meê haar schedel praalde.
‘Mijn moeder, ween niet meer (dus sprak zy me eindlijk aan)!
Zie me als een hemelbruid verheerlijkt voor u staan.
Herwensch my niet op de aard, gy hebt my niet verloren,
De Alwijze heeft my vroeg als lievling uitverkoren.
Mijn moeder, ween niet meer! Gods raad ligt peilloos diep:
Toen hy uwe Adelheid van uit uwe armen riep,
Voorkwam Zijn vaderzorg een onuitputbaar lijden.
ô Juich! gy zaagt my vroeg van ’s levens leed bevrijden.
Hier prangt55 geen smart my meer, hier heeft het kermen uit,
En ’t juublend vreugdelied verving mijn klaaggeluid.
Hier toeve56 ik, ongestoord by ’t hemelsche genieten,
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57. haast: weldra.
58. Wat, zoo: wat maakt het uit, als.
59. broederen: Julius Willem en Alexis Isaac Bilderdijk.
60. dan bid ik d’invloed af: dan bid ik dat die boosheid geen invloed hebbe.
61. hen: verwijst naar ‘broederen’ zes regels eerder.
62. Geleiden ze: de bedoeling van deze ongrammaticale zin is denkelijk: zal mijn schuts ze op 
hun pad door duizenden gevaren geleiden.
63. afkomst: nakroost.
64. Haast: weldra.
65.’t heelal: de mensen.

Die oudren, die ik haast57 in d’open arm zal schieten,
Geen smet der schuldige aard bezoedelt hier uw kind,
Dat ge eenmaal englenrein by Jezus wedervindt.
Mijn reeds verhelderd oog mag door de toekomst boren.
ô Juich, dat ik zoo vroeg den hemel mocht behooren!
Mijn moeder, ween niet meer! Hy, die de tranen telt
Heeft ook der moedersmart heur maat en perk gesteld.
’t Herdenken aan mijn dood moge u aandoenlijk blijven,
Maar ’t moet geen weemoeds traan u meer in ’t oog doen drijven:
’k Ben zalig, boven al, wat ooit verbeelding schiep,
Sints mijn ontbonden stof in ’s aardrijks boezem sliep.
Hier hangt my ’t hoofd niet meer als ’t voorwerp van meêdogen
Wiens aanblik smartlijk was en tranen perste uit de oogen.
Wat, zoo58 dat kwijnend hoofd niet op uw borst meer rust?
Door ’t zalig Englendom werd al mijn smart gesust!
Wat, zoo ik hier beneên u niet aan ’t hart meer kleve?
’t Is ongestoord genot, waar in ik eeuwig leve!
Geloof niet, dat uw kind uw teêrheid ooit vergeet,
Of schoon het aardsche stof haar geest niet meer omkleedt;
Ik wemel om u heen, ô dierbaarste aller moederen,
In vaders ademtocht, in d’adem van mijn broederen:59

Ik daal onzichtbaar af met troost voor ’t geen gy lijdt:
God heeft der Englen dienst den stervling toegewijd.
Als ge, in gevoel vereend met mijn geliefden vader
De kelk des lijdens drinkt, dan streeft mijn geest u nader.
Als boosheid u belaagt, dan bid ik d’invloed af!60

’k Omzweef hen61 dien ge als my, het dierbaar aanzijn gaf.
Voor ’t struiklen van hun voet zal hen mijn schuts bewaren,
Geleiden ze62 op hun pad door duizenden gevaren;
En als ik ’t aangezicht voor Jezus voeten buig,
En dank- aan loflied meng in ’t hemelvreugdgejuich,
Dan heft mijn stem zich op om zegen af te smeeken
Voor de afkomst,63 die ge op aard voor ’t eeuwig licht zult kweken.
Haast64 rijst de dageraad, verborgen voor ’t heelal,65

Die ’s Heilands eeuwig rijk den zijnen oopnen zal.
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66. Toef: verwacht.
67. jongst: onlangs.
68. uws broeders dood: de dood van Alexis Isaac.
69. tegenheden: tegenspoed.
70. beurt: opheft.
71. Herneemt geen aanvang weêr: begint niet meer opnieuw.

Toef,66 vol geloof en hoop, dat zalig uchtendkrieken;
Dan voere ik u omhoog op heilige Englenwieken,
Dan heeft het vaderhart (voor my zoo eindloos teêr),
Dan hebt gy, voor altoos, uw dierbre lievling weêr!
Ja eens zult ge, ons vereend, die aan uw bloed behooren,
Begroeten in den rei der Serafijnenchoren!’

Nu zweeg de dierbre stem, en ’t Englenbeeld verdween.
Mijne oogen staarden ’t na door ’t duistre nachtfloers heen;
Dan niets ontwaarde ik meer. – Neen, dierbare Adelheide,
Het was geen droombedrog dat my de ziel misleidde!
Zoo zalig zijt ge, ô ja, als u mijn oog daar zag!
Zoo siert uw lief gelaat des hemels vreugdelach!
Ik voelde d’invloed, ja! van Englentroost en liefde,
Als jongst67 uws broeders dood68 mijn boezem troostloos griefde.
Gy zijt het, dierbre, ô ja! ’k herken u, ongezien,
Die, als ik voor Gods throon op neêrgebogen kniên
Om troost en leiding smeek, uw beê voegt aan mijn beden!
Gy, die op ’s Hoogsten wenk ons redt in tegenheden,69

En ’t hart ons trekt van de aard, en naar den hemel beurt!70

Ach! zoo de ontzachbre dood alle aardsche banden scheurt,
De zalige eeuwigheid hergeeft u aan onze armen,
Daar heeft de smart een eind, en ’t ouderlijke kermen
Herneemt geen aanvang weêr!71 Neen, troostloos weene ik niet:
Mijn hoop berust op Hem, die dood en graf gebiedt.

1806.

Nieuwe dichtschakeering 2 (1819) 87-92; DW KWB 3, 446-448.
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1. DW 10, 374.
2. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 790.
3. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 736.
4. Brief van K.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 2-4 april 1806. bm, C 37-1.
5. Brief van K.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 11 april 1806. bm, C 37-3.
6. Brief van K.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 20 april 1806. bm, C 37-5.

Alexis Isaac (1805-1806)

De dood van hun drie kinderen had, hoe kan het ook anders, tot gevolg dat Bilder-
dijk en zijn vrouw in diepe rouw verkeerden. In 1799 had Bilderdijk zijn geliefde nog 
toegezongen dat, als ze ooit oud zouden worden, hij haar in ‘frissche Maagdentelgen’ 
en zij hem in ‘frissche Zoons’ zou terugvinden.1 Die belofte voor de toekomst zou 
niet worden ingelost, want na het overlijden van Alfred, Wilhelmina Irene, Alexis 
Willem en Adelheide Wilhelmina was nu alleen Julius nog over. In een lange brief 
aan de Jeronimo de Vries van 15 tot en met 18 oktober 1805 luchtte Bilderdijk zijn 
hart en beschreef hij de toestand van zijn vrouw. De Vries ondernam pogingen om 
de dichter terug naar Nederland te halen. Dat was ook wel nodig, want Wilhelmina 
was er slecht aan toe:

Intusschen verliest mijne ongelijkbre vrouw hare gezondheid hier, en ’t eene kind 
na het andere (gezonde, frissche, vrolijke, en sterke kinderen) ontvallen my met 
het tandkrijgen, dat hier duizende wegsleept, en in geen land ter wareld zoo ge-
vaarlijk is. In weinig maanden heb ik er drie achter een verloren. Sedert dien tijd 
heb ik rust noch duur, en mijne vrouw schreit nacht en dag. Angsten, die ’t hart 
in de borst smooren, beklemmen ons slapend en wakend voor het jongste, dat nu 
weêr in dien tijd is, en er één heeft doorgebroken.2

Met die jongste werd Alexis Isaac bedoeld, die op 13 mei 1805, slechts achttien da-
gen na de dood van Alexis Willem, was geboren. Het jongetje kreeg dezelfde naam 
als zijn dode broertje, omdat God Bilderdijk het verloren knaapjen had weergegeven 
en zijn diepe wond gezalfd had.3

 Inmiddels leken betere tijden voor Bilderdijk aan te breken. In 1806 kon hij terug-
keren naar Nederland.Vanuit Brunswijk hield zijn vrouw hem op de hoogte van hoe 
het ging. De kleine Alexis was volgens haar een slim kereltje, dat al een beetje kon 
lopen en onophoudelijk babbelde en zong. ‘A sweeter little fellow than our Alexis 
grows, sure you never saw, my beloved’, schreef ze Bilderdijk begin april 1806.4 Zo 
had hij een keer al kruipend een potlood gevonden, waarmee hij een tekening had 
gemaakt, en hij speelde ook graag met de bal.5 Op 20 april meldde ze Bilderdijk vol 
vreugde dat Alexis zelfstandig kon lopen. Soms was hij zo actief dat hij de tafels en 
stoelen van hun plaats schoof. Julius vond het een wonder dat Alexis de Ofen niet 
had gesloopt. Wilhelmina kon niet wachten haar man weer te zien: ‘I picture to my-
self very often with what delight you will clasp this above all idea lovely boy, in your 
arms when we meet again!’6 Wel begonnen zijn tandjes door te komen, maar dat leek 
vooralsnog niet voor problemen te zorgen:

Alexis gets two great teeth (kiezen,) one has already pierced a little, he is not-
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7. Brief van K.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 2 mei 1806. bm, C 37-7.
8. Brief aan K.W. Bilderdijk, 20 mei 1806. bm, C 15-4.
9. Brief van K.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 14-15 juni 1806. bm, C 38-3.
10. Brief van K.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 22 juni 1806. bm, C 38-5.
11. Brief van K.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 1 juli 1806. bm, C 38-8.
12. Willem Bilderdijk, Brieven van Mr. Willem Bilderdijk 2 (Amsterdam 1837) 111.
13. Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling 1798-1806, 902.
14. DW 9, 11.

withstanding in perfect health, and continues to run: he is all day from morning 
till evening on the ground, gets up, and sets himself down again, surely more 
than twenty times in an hour, this makes, that he sleeps the whole night without 
once waking.7

Toen Alexis één werd, schreef Bilderdijk: ‘Ah! what thanks we owe to God, for ha-
ving saved and blessed him so visibly!’8 Hij kon toen nog niet vermoeden dat het 
meteen zijn laatste verjaardag zou zijn. Voorlopig was er geen vuiltje aan de lucht. 
Het jongetje groeide als kool; hij leek wel twee jaar.9 Inmiddels had hij vier tanden 
gekregen, plus één hoektand.10 Het was volgens zijn moeder een lief kind: ‘Alexis is 
the loveliest child one can imagine!’ Geen stoel of tafel was veilig voor hem, want hij 
klom overal op. Ze voerde hem veel fruit, zoals sinaasappels en aardbeien.11

 Vlak daarna reisde ze naar Nederland, en eind juli voegde zich bij hem in Leiden. 
Korte tijd later sloeg het noodlot toe. Op 28 september 1806 gaf Alexis Isaac de 
geest, na een ziekbed van zeventien dagen en ‘schriklijke pijnen’ te hebben geleden. 
Aan Jeronimo de Vries schreef Bilderdijk: ‘Oordeel hoe die slag my treffe in mijne 
zwakheid. Wy zijn beide troostloos. Al onze schat is thands weder op onzen oudsten 
te rug gebracht.’12 Daarmee doelde Bilderdijk voor de zoveelste maal op de arme Ju-
lius, die weer een broertje verloor. In zijn Bijbel tekende Bilderdijk als doodsoorzaak 
op: diarree, in combinatie met problemen bij het doorkomen van tanden.13

 Uit zijn poëzie blijkt dat Bilderdijk gehoopt had het geluk te vinden in Nederland, 
waar hij elf jaar niet geweest was. In ‘By den dood van mijn jongste zoontjen’ schreef 
hij: ‘’k Moest mijn Vaderland hervinden om te sterven op uw graf!/ ’t Was uw dood-
kist, dierbaar wichtjen, dat dit Vaderland my gaf!’ En over Leiden, de stad waar hij 
gestudeerd had en waar hij zo naar verlangd had om er terug te kunnen keren, merk-
te hij op: ‘’t Is uw schoot dan, dierbaar Leyden, die mijn wichtjens asch verslindt!/ 
Niets, niets zocht ik in uw wallen dan de doodbaar van mijn kind!’ Dat imiddels over 
de hele aardbol verspreid de lijkjes van zijn kroost lagen, zoals hij dichtte, mocht dan 
enigszins overdreven zijn, maar dat hij inmiddels tien kinderen aan het graf had af-
gestaan was niet ver van de waarheid verwijderd (Alexis Isaac was het negende kind 
dat hij kwijtraakte).
 Op 3 oktober 1806, de dag waarop Leiden de bevrijding van de Spanjaarden vier-
de, vond de begrafenis van het jongetje in de Pieterskerk plaats. Curieus is dat Bilder-
dijk diezelfde dag een dichtstuk voorlas bij de Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde. Daarin schreef hij dat hij met tranen overstelpt en bloedende ingewanden, de 
lijktoorts van zijn kind nog rokend in de handen hield: ‘Wat vordert men van my op 
dees gedenkbre stond!’14 In een voorbericht dat hij bij de uitgave van het dichtstuk 
voegde, schreef hij hoezeer zijn hart die dag verscheurd was door ‘huisselijke droefe-
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15. ‘Berigt’, in: ‘Verhandelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Ley-
den (Leiden 1814) 283.

nissen’ en de dood van zijn ‘jongste en eeuwig onvergetelijk kind’. Daarbij herhaalde 
hij de telfout die hij eerder maakte: ‘het tiende, hetwelk ik thans onder de aarde 
heb.’15

 Ook Vrouwe Bilderdijk liet zich na het zoveelste verlies – haar vijfde kind! – niet 
onbetuigd en schreef het emotionele gedicht ‘Op de dood van ons jongsten zoontjen’. 
Net als in eerdere verzen geeft ze een aangrijpende beschrijving van de laatste mo-
menten van het jongetje. Uit haar woorden blijkt hoe moeilijk het haar valt om zich 
neer te leggen bij Gods ‘duister raadsbesluit’. Het enige waar ze aan kan denken, is 
dat ze haar kindje nooit meer terug zal zien: ‘Ach, ik hoor zijn vreugdeschreien,/ Ach, 
ik hoor zijn minlijk vleien,/ Nimmer, nimmer, nimmer weêr!’ Bilderdijk en zij vonden 
troost in elkaars armen. Diezelfde maand verwekten ze weer een kindje.
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16. Il pianto stesso li pianger non lascia: Divina Commedia, Inferno xxxiii 94: ‘Het wenen zelf 
belet hier het wenen’. Vertaling Frederica Bremer. Editie Vierde druk (Haarlem 1950).
17. Thands niet verr’ van u, mijn waarde: een variant op de beginregel van het gedicht ‘By ’t 
verlies eens kinds, aan mijne Egade’ (1800), met de beginregel: ‘Verr’ van u, mijn Teêrgeliefde, 
hier in de aakligste eenzaamheid’. Nu wonen ze samen in Brunswijk.
18. welt: overstroomt.
19. een ’t peil ontwassen droefheid: een droefheid die het ‘normale’ peil van tranen te boven 
gaat.
20. (Voeg toe:) zich.
21. den zinnen bijster: wat de zinnen betreft de weg kwijt, ontzind.
22. d’eigen arm: dezelfde arm.
23. ‘Zalig…mag!’: niet als citaat getraceerd.
24. ijdle troost: niets betekenende troost.
25. drift: begeerte.
26. Twee paar wreed verloren wichtjens: dit klopt niet. Adelheide Wilhelmina is gestorven op 
17 augustus 1806, dus ná de geboorte van Alexis Isaac op 13 mei 1805.
27. open zag: zag openliggen.

By den dood van mijn jongste zoontjen

Il pianto stesso li pianger non lascia.16

Dante.

Thands niet verr’ van u, mijn waarde;17 maar in uwen arm gekneld,
Zwelgt mijn hart de zilte tranen, van wier stroom mijn boezem welt.18

Zwelgt het uw en mijne tranen: tranen, aan geen oog ontplascht,
Waar een ’t peil ontwassen droefheid19 in verademt,20 in ontlast!
Neen, maar tranen van den boezem die in de overstelping stikt,
En met onbevochtigde oogen naar den hollen doodstuip snikt!
Thands, van uwen arm omvangen...! Dierbare, ach, dezelfde smart,
De eigen pijl doorgrieft ons beiden, ja, doorreeg ons beider hart.
Siddrend, en den zinnen bijster,21 slaan wy ’t stijf en starrend oog
Op elkanders bleeke wangen – en wy zien die wangen droog!
ô Wat schouwspel, mijn Geliefde! wat gezicht vol aakligheên!
’t Wicht verstijft u in die armen! ik, in d’eigen arm,22 versteen!
Ach! wat riep ik uit, verdwaasde, by een’ vroeger harteslag:
‘Zalig, die zijn Vadertranen met eene Egâ mengen mag!’23

Thands vermag ik ’t, en geen afstand weigert ons die ijdle troost!24

Vliet thands, tranen, kunt gy vlieten! vliet vereenigd op ons kroost!

Hemel! hemel, zoo weldadig! dit is dan uw dierbre gift!
Gift, zoo vurig afgebeden, en omhelsd met zoo veel drift!25

Dit is ’t wichtjen, zoo bekoorlijk, daar ons diepgegriefd gemoed
Twee paar wreed verloren wichtjens26 zich zoo blijd in zag vergoed!
Dit, dit wichtjen, zoo aanvallig, in wiens hemelvollen lach,
’t Oudrenhart deze aard verdwijnen, en een Eden open zag!27

In wiens zieldoorstralend lonkjen ’t lief en schuldloos zieltjen sprak,
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28. de vlijm: een scherp mes.
29. zocht: nastreefde.
30. wallend bloed: wellend, kokend bloed.
31. thands het tiende: dit klopt niet. Alexis Isaac was het negende kind dat Bilderdijk verloor.

Als ’t het teedre rozenmondtjen naar ons beider kusjens stak!
Wiens aanvallig zoet gekozel ons geheel het hart ontsloot,
Als zijn minlijk handendrukjen ons den blijden morgen bood!
Morgen, die ons hart vervulde met den zegen van ons lot!
Morgen, thands voor eeuwig duister – ! zonder hemel, zonder God!
Hemel! hemel, zoo weldadig...! ach! ik weet dat gy het zijt;
Maar kan dit een Vader voelen, wien de vlijm28 het hart doorrijt!

’k Moest dan hier uit verre streken, uit een afgelegen Volk,
’k Moest dan hier door woeste baren, over stroom en waterkolk,
’k Moest dan hier het zand gaan zoeken dat uw lijkjen dekken mocht!
Hier uw asch een graf te ontsluiten, was dan alles wat ik zocht!29

’k Moest mijn Vaderland hervinden om te sterven op uw graf!
’t Was uw doodkist, dierbaar wichtjen, dat dit Vaderland my gaf!
’t Was uw doodkist – ! Groote hemel! ô Vergeef eens Vaders hart,
Wat het opwerp’, wat het smoore, in de wanhoop van zijn smart!

Leyden, ô onzalig Leyden, waar mijn boezem zoo naar trok!
Waar ik enkel zielrust hoopte, na zoo menig’ harteschok!
Waar mijn borst zich zou herhalen van haar eindeloos gezucht,
En mijn wallend bloed30 zich koelen in eene onberoerde lucht!
’t Is uw schoot dan, dierbaar Leyden, die mijn wichtjens asch verslindt!
Niets, niets zocht ik in uw wallen dan de doodbaar van mijn kind!
Hemel! hemel, zoo weldadig! Gy die heil en rampen zendt!
Moet my elke voetstap voeren tot vernieuwing van ellend?
Moet ik land by land doorkruisen, zonder uitzicht, zonder troost,
Om heel de aarde te overspreiden met de lijkjens van mijn kroost!

Dierbaar wichtjen, thands het tiende,31 dat my ’s aardrijks schoot bewaart,
(Ach, hoe luttel, goede hemel, heeft uw deernis my gespaard!)
Dierbaar wichtjen, meer dan allen vastgeklonken aan mijn ziel!
Dierbaar wichtjen, waar my alles, alle vreugde, meê ontviel!
Dierbaar wichtjen, boven allen die het gruwzaam lot my nam,
My ten kenmerk van Gods zegen op de teêrste huwlijksvlam!
Ach, daar ligt gy, neêrgezegen, als een platgetreden blom!
Daar, het vonkjen uitgetreden, waar uw hemelsch oog van glom!
Wek het bloemtjen, doe het rijzen, Windtjen van den morgenstond!
Blaas het leven weêr in ’t vonkjen met den adem van uw’ mond!
Geef ons ’t leven in het leven met de lust des levens weêr!
Of, ô hemel, stort den vader by zijn zielloos wichtjen neêr!
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32. kost gy schreien!.../ Krijt dan! krijt: als je niet kunt schreien (met tranen), schreeuw dan.
33. krijten: ongearticuleerd schreeuwen.
34. gil de holle wanden en hun doffen weêrgalm stom: gil zo hard dat de wanden als het ware 
stom worden.
35. Gy: (versta:) zult gy.
36. onbescheid: buitensporigheid, vermetelheid.
37. uittocht: uitweg.
38. Echttoorts: huwelijksfakkel, symbool van de brandende liefde.
39. Wel: bron.
40. het telgjen, ’t eenigst dat voor ons nog bloeit: Julius Willem Bilderdijk.

ô Mijn boezem! kost gy schreien! – Neen, gy kunt het niet, ô neen! –
Krijt dan! krijt,32 en dring’ dit krijten33 door de verste stranden heen!
Krijt, en gil de holle wanden en hun doffen weêrgalm stom!34

Krijt, en doe den klaagtoon zwijgen van het doodsche grafgebrom!
Zullen wand en doodklok treuren als van uwen rouw geroerd,
Gy35 versteenen, gy verharden, daar uw hart u wordt ontvoerd!
Wie kan wat gy uitstaat voelen? wie, gevoelen en weêrstaan!
Wie weêrstaan, en tot den hemel geen verwijten op doen gaan!
Wie het onbescheid36 niet vloeken, dat geweld doet aan Natuur
En het bloeden wil verbieden aan de diepe hartkwetsuur!

Krijt dan, ja! en help my krijten, ô mijn dierbare Echtgenoot!
Ach, dat stil, dat starziend zwijgen is my wreeder dan de dood.
Geef, Geliefde, geef een’ uittocht37 aan het hartverworgend leed!
Sla uw’ boezem, wring de handen, noem, ja, noem den hemel wreed!
Ja, verwensch ons-beider liefde, oorzaak van dat gruwzaam wee!
Vloek onze Echttoorts,38 vloek my-zelven die u liefde kennen deê!
Zoeter zal die vloek my wezen van uw diepgetroffen hart
Dan dit zwijgend nederzinken, in eene onoplosbre smart.

Lieve, druk u aan mijn’ boezem! is des harten Wel39 verstopt,
Snik naar adem, hijg naar lichtnis! voel hoe ’t siddrend bloed my klopt!
ô Herroepe ’t u aan ’t leven, dat gy hebt bemind om my!
ô Bemin het nog, mijn Waarde; ja, hoe wreed het leven zij!
ô Bemin het om het telgjen, ’t eenigst dat voor ons nog bloeit!40

Voel de tranen op uw wangen, daar zijn oog u meê besproeit!
Voel de kusjens, die zijn mondtjen tusschen u en my verdeelt!
Voel ons-beider ziel vereenigd in ons beider evenbeeld!
Reik en hem en my de handen tot een blijk van teedre min!
En barst uit, mijn Zielsgeliefde; hou uw doodsche smart niet in!

Gy bekoomt dan, lieve Gade! ach! ik voel uw hart weêr slaan.
Hijg, ô boezem, aan den mijnen! – Maar wat zie ik? ach, een’ traan!
Dank, ô hemel, voor dat traantjen! ô mijn lippen, kust het af!
Maar, ô neen, het eischt te vlieten op des lieven zuiglings graf.
Vliete ’t, ja, en onbedwongen! geve ’t aan uw smarten lucht!
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41. zijn reden niet: zijn verstand niet (tevens).
42. ontzien: eerbiedigen.
43. zijne ontbinding: zijn (eigen) dood.
44. Gy, die steeds voor my een vader, een teêrhartig vader waart: in de eerste druk van het 
gedicht staat er een asterisk met de opmerking: ‘Dr. J. Verschuur, kort te voren hier in Leyden 

Geve ’t doortocht aan den boezem voor een’ Moederlijken zucht!
Ach, daar welt hy, zoo weldadig! hy, die zucht die ’t hart ontlast;
En de stroom begint te groeien, die de wangen overplascht.

Schrei, mijn Weêrhelft, spaar geen tranen! ô die tranen zijn u zoet.
Wel hem, die ze mag vergieten als de rouw ze stijgen doet!
Smaak hun lichtnis, lieve Gade! Smaak haar, thands ons eenig kroost,
Dat, en met en om ons schreiend, ons uw tranen plengt ten troost!
Schreit, en wekt ook my die tranen, die my ’t schroevend leed misgunt!
Doe my schreien van genoegen, dat gy weder schreien kunt!

Ja, ik kan het, ik gevoel het! ja, mijn borst breekt snikkende uit.
Vloeit, mijne oogen! vloeit als stroomen, wee hem, die uw vlieten stuit!
Ja, betalen wy die schatting aan den noodeisch der Natuur!
Gy, heb dank voor deze tranen, immerweldoend Albestuur!

Immerweldoend! – Heilig Vader, gy die geeft en ook herneemt!
ô Vergeef het menschlijk harte, met uw raadsbesluiten vreemd!
ô Vergeef het, zoo ’t onzinnig, zoo ’t weêrspannig zich verzet!
Zoo ’t verwijt en wrevel ademt voor de klaagstem van ’t gebed!
Ach! het harte van een’ vader – God: gy kent, gy ziet het door!
Waar, waar is hy, die zijn kinders, en zijn reden niet41 verloor?

Immerweldoend! – wat is leven, zoo de dood een weldaad is?
Wat bezitten, zoo er weldaad is verbonden aan ’t gemis?
ô Mijn ziel, ô sluit uwe oogen! leer dit Godsgeheim ontzien!42

Dood en leven zijn uw weldaad, Vader, laat uw wil geschiên!

Dierbaar, van mijn hart gereten, lief, en onvergeetbaar wicht!
’k Moet u ’s aardrijks schoot hergeven! wat ontzettelijke plicht!
Plicht, die ’t lijdend Vaderharte, dat naar zijne ontbinding43 smacht,
Van zijn tweetal lieve loten met zoo’n wellust had verwacht!
’k Moet, – en, uitgedreven balling, vreemd in eigen Vaderland,
Waar, waar berg ik u in de aarde, u, mijn hart, mijn ingewand!
Balling, ach! en zelfs geplonderd van mijn erflijk grafgesteent’,
Mag ik u geen rustplaats schenken by voorvaderlijk gebeent’.
Schokt niet, ouderlijke beenders, staat niet op om dezen smaad,
Zoo het stof van uwe kinders verre van uw stof vergaat!
Is uw grafkuil ons gesloten, ga, mijn teêrgeliefde kind,
Ga ter rust (ik zal u volgen) by uws vaders diersten vrind. –
Gy, die steeds voor my een vader, een teêrhartig vader waart,44
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overleden.’ De medicus Johannes Verschuur (1738-1806) was een vertrouweling van de jonge 
Bilderdijk, die regelmatig bij Bilderdijks ouders over de vloer kwam. In 1762 werd Bilderdijk, 
tijdens het spelen met een buurjongetje, getroffen door een ongeluk aan zijn voet, waardoor 
hij niet goed meer kon lopen en hij jarenlang noodgedrongen binnen moest blijven. Verschuur 
leende de jongen boeken en hielp hem zich te ontwikkelen. Om die reden zou Bilderdijk Ver-
schuur zijn leven lang op handen dragen. ‘Zonder hem was ik, niet een beuling [domoor] 
gebleven, dit zal ik sterven, maar een gortbeuling’, schreef hij in 1806 (Brieven 1, 107). Elders 
merkte hij op dat Verschuur, zijn hartsvriend, hem had geholpen met het overwinnen van zijn 
jeugdige schroom; hij kon die voortreffelijke man nooit genoeg bedanken (Mr. W. Bilderdijk’s 
briefwisseling 1798-1806, 654). Bij diens dood, die Bilderdijk erg raakte, noemde hij Ver-
schuur zijn ‘geliefde Vriend, geleider van mijn jeugd,/ My dierbrer dan de borst, waar aan ik 
heb gezogen!’ (DW 10, 447).
45. haast: weldra.
46. dagen: aanbreken.
47. die ons leven en ons sterven hebt beproefd: die heeft ervaren wat leven en sterven inhoudt.
48. aangetogen: die de gestalte van mens heeft aangenomen en zo heeft ervaren wat leven en 
sterven is.
49. eens Engels troost behoefd: (vul aan:) hebt behoefd (geen Bijbelplaats gevonden).
50. belet: geweerd, belet tot uw knieën te komen. Vergelijk Mattheus 19:14: ‘Laat af van de 
kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen.’
51. ons thands nog eenig pand: Julius Willem Bilderdijk.
52. onze eerste zegen: Julius Willem was het eerste kind van Bilderdijk en zijn tweede vrouw.
53. veil: te koop.
54. Goël: verlosser.

En wiens oogen nog te sluiten voor mijn weêrkomst was bespaard,
Gy, ô Halsvrind, wien mijn voeten wagglend leidden naar uw graf,
Zie, zie op! een deel uws hartvriends daalt reeds in uw armen af.
ô Ontfange ’t met uw beenders haast45 het nietig overschot,
Als my ’t uur der rust zal dagen,46 dat bestemd is van mijn’ God!

Lieve Heiland, die ons leven en ons sterven hebt beproefd!47

Die den mensch hebt aangetogen,48 en eens Engels troost behoefd!49

Gy, gy hebt de kleine wichtjens van uw kniën niet belet,50

Gy, gy zegende in uw armen dezen zegen van het bed!
Gy, gy hebt hen aangenomen tot uw eigendom en kroost,
Mijn Alexis, ja, was de uwe! Lieve Jezus, dit geeft troost.

Teedre Weêrhelft, wees gelaten! leg uw handen in mijn hand!
Vlechten we onzer beider armen om ons thands nog eenig pand.51

Hy, hy is onze eerste zegen,52 hem vroeg de Almacht niet weêrom!
Hy getuigt ons van Gods liefde. – Kom, mijns levens leven, kom! –
Biên wy Jezus d’ons ontrukte, schreiend, ja, maar willig aan!
Hem als hemelling te groeten, ô verdient dat niet een’ traan?
Hem, na ’t doorgeworsteld leven, met geheel een’ Englen stoet,
Uit uw’ zuivren schoot geboren, voortgesproten uit mijn bloed,
Hem, hen allen weêr te omhelzen in de volheid van Gods heil – !
Lieve Gade, deze wellust is voor niets dan tranen veil.53

Dierbre Goël54, ja, wy voelen, wy erkennen die genâ;
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55. beider vurigen gebeên: aan de vurige gebeden van ons beiden.
56. waar: naar de plaats waar.
57. laat ons ’t Ouderhart niet vrij: staat het ouderhart niet toe.
58. zich op verheft: trots op is, hoogmoedig door wordt.
59. zy: nederigheid.
60. begeven: verlaten.
61. die uw bloed geëigend heeft: die door uw dood uw ‘bezit’ zijn geworden.
62. haar: liefde.
63. ander wit: ander doel.

Sla ons met ontfermende oogen, sla ons in dees droefheid gâ!
Gun, ô gun dit oovrig telgjen beider vurigen gebeên!55

Gun ons, hem (genadig Heiland) in uw’ hemel voor te treên!
Voor te treden! Lieve Jezus! waar56 zijn heil, zijn erfdeel zij!
Meer dan dit voor hem te vragen laat ons ’t Ouderhart niet vrij.57

Eer of schatten, aardsche wijsheid, waar het hart zich op verheft – !58

Neen, zij needrigheid zijn luister, zy,59 die grootheid overtreft!
Gy, gy zult hen niet begeven,60 die uw bloed geëigend heeft.61

Gy geeft nooddruft, gy verzading, wie op u betrouwend leeft.
Alles heeft hy, dierbre Heiland, die uw liefde slechts bezit!
Schenk haar62 aan ons eenig knaapjen, en hy hebb’ nooit ander wit!63

Geef ons uit zijn jonge lenden spruiten tot dien schoonen dag,
Die uwe Almacht op de wolken als Hersteller groeten mag!
En, behaagt het u, ô Vader, gy die neemt en ook hergeeft!
Troost ons weder met een telgjen, waar Alexis in herleeft!

1806.

Mengelingen 4 (1808) 107-116; DW 10, 449-453.
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64. Zijn wreed gemis te diep gevoelend: sluit aan bij ‘hart’: omdat het zijn wreed gemis te diep 
gevoelt.
65. Daar wierd mijn smart in uitgeschud!: Daarin vond mijn smart een uitweg.
66. ô Blijf my…steeds: o moge mij… steeds bijblijven.
67. keure: op prijs (waarde) stelt, waardeert.

By ’t graf mijner kinderen

Algoedheid! gy die neemt en geeft,
Maar altoos ons geluk bedoelend;
ô Schenk uw’ invloed aan een hart,
Ten prooi aan ongeneesbre smart,
Zijn wreed gemis te diep gevoelend.64

Geef, dat uw woord en troost my redd’!
Roep, roep mijn hart tot u, ô Vader!
En breng’ de slag dien ik beween,
My door dit dal van jammren heen,
U, God van weldaad, na, en nader!

Ach, zoet was my de tranenstroom,
Dien ’k om mijn wichtjens mocht vergieten.
Daar wierd mijn smart in uitgeschud!65

Maar ach, die stroom is uitgeput;
Mijn smart mag in geen’ traan meer vlieten.

God, schenk mijn ziel het diepst gevoel
Van eerbied voor Uw wijze wegen,
ô Blijf my by het wreedste lot
Deeze overtuiging steeds,66 mijn God:
Het geen uw hand ons schenkt, is zegen!

Ja, wat gy, Vader, geeft of neemt,
Gy geeft en neemt uit enkle Liefde;
En zagen wy de toekomst door,
Hoe ook de smart ons hart doorboor’,
Het is uw weldaad, dat gy griefde.

Vertroostend is dit denkbeeld my,
Wanneer ik mijn verlies betreure,
Gy weet wat onze ziel behoeft,
En als uw goedheid haar bedroeft,
Geef, dat zy ’t voor een weldaad keure!67

Ach, zalig zijn ze, die zoo vroeg,
ô God, in uw nabyheid zweven! –
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68. zegepalmen: als symbool van de overwinning.

Geen rampspoed (niet op aard te ontgaan)
Ontrukt hunn’ oogjens ooit een’ traan,
Of doet hun teedre boezems beven.

Daar boven heeft het jammer uit;
Daar klinken niet dan jubelgalmen:
Daar zweeft mijn overdierbaar kroost
En (dit, Algoedheid, geev’ my troost)
Het deelt in Jezus zegepalmen!68

1806.

Poëzy 4 (1807) 81-83; DW 10, 454-455.
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69. versteenende: versteend wordende.
70. een doodzweet: bij zogenaamde ‘contourloze’ substantieven als ‘doodzweet’ ligt een com-
binatie met ‘een’ niet voor de hand; het is een in principe onbegrensde hoeveelheid, een amorfe 
massa.
71. uw doodsangst: eerder Bilderdijks angst voor de dood van het kind, dan die van de een-
jarige zelf.
72. uw Hemel: onderwerp, dus: ach! uw Hemel bevat geen engel.
73. het: het wicht.

Op de dood van ons jongste zoontjen

Aan uw wiegjen vastgeketend,
Met een doodsch gevoel in ’t hart,
Met versteenende69 ingewanden,
Met in een geklonken handen,
Daar het bloed tot ijs in werdt;

Met een doodzweet70 op de leden,
Door uw doodsangst71 my ontperst,
Staar ik, afgemarteld wichtjen,
Op uw kwijnend aangezichtjen,
Zonder dat het hart my berst!

Neen, geen smart kan doodlijk wezen,
Zoo mijn boezem dit weêrstaat!
God, wie kan uw’ raad beseffen?
Wie zich op genot verheffen,
Dat zoo gruwzaam ons ontgaat?

Ach! geen’ Engel heeft uw Hemel,72

Liever dan dit schuldloos wicht!
En geen Hel, geen Hel heeft kwalen
Die by ’t wreede lijden halen
Daar het73 in gefolterd ligt!

Ach, moet ik dit kindtjen derven?
Heeft de troost van ’t leven uit?
Daal dan, Jezus, in ons midden,
En doe ons ’t geheim aanbidden
Van uw duister raadsbesluit!

Ach, mijn Jezus! mag het wezen
Sla uw oog ontfermend neêr!
Zie dit lijden met erbarmen!
Neem mijn wichtjen in uw armen!
Neem mijn dierbaar telgjen weêr!
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74. Ja, die met mijn dood te koopen,/ Waar geringen prijs besteed!’ : ongrammaticale zin. Be-
doeld wordt: mijn dood als prijs voor die redding zou een gering offer zijn.
75. onwraakbaar: onweerlegbaar, wiens handelen nooit af te keuren is.
76. tot zijn eeuwig leven: om hem het eeuwig leven te kunnen geven.
77. uit dit gewemel: vanaf het leven op aarde.

Ach, ik voel, ik voel zijn hartjen
Immer flaauwer, matter slaan:
’k Hoor het immer zachter stenen:
Hemel! wil my kracht verleenen
Om dit sterven door te staan.

Nog een kusjen, dierbaarst kindtjen,
Waar ik heel mijn ziel in sluit!
Moet u de adem dan ontglippen,
Stort, ô stort dien op mijn lippen,
Op uw moeders boezem uit!

’t Is gedaan! – Zijn brekende oogjens
Zien noch licht, noch moeder meer.
Ach, ik hoor zijn vreugdeschreien,
Ach, ik hoor zijn minlijk vleien,
Nimmer, nimmer, nimmer weêr!

ô Afgrijslijkste aller nachten,
Toen mijn wicht, doorvlijmd van smart,
Staamlend om zijn moeder kermde,
En haar met zoo’n drift omarmde,
Laafnis zoekend aan haar hart!

Ach, wat kon mijn liefde baten!
Wat, het geen ik met hem leed!
Neen, geen redding was te hopen.
Ja, die met mijn dood te koopen,
Waar geringen prijs besteed!74

Gy, Gy weet, onwraakbaar75 Vader,
Als ge uw kind zoo zwaar bedroeft,
Of hem tot zijn eeuwig leven76

Ramp of wellust dient gegeven,
Of hy vreugd of smart behoeft!

Ach, wat band is losgereten
Die my vast hield aan deze aard!
Ach, wat schatten heeft uw Hemel,
Daar mijn oog uit dit gewemel77

Met ontvlamde hoop op staart!
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78. ons eenigst liefdepand: Julius Willem Bilderdijk.
79. d’uitverkoren: de uitverkorenen.
80. Wijnmaand: oktober.

ô Behoed me een’ dierbren Gade,
Met ons eenigst liefdepand!78

’k Heb mijn telgjens niet verloren:
’k Vind ze weêr met d’uitverkoren79

In het hemelsch Vaderland!

Leijden, Wijnmaand80 1806.

Poëzy 4 (1807) 100-104; DW KWB 3, 246-248.
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1. Brief aan M. Siegenbeek, 2 juni 1807. Erfgoed Leiden en Omstreken, archief Siegenbeek-Van 
Heukelom, inv. nr. 602.
2. Brief aan J. Valckenaer, 4 juni. ubl, bpl 1039.
3. Brief aan J. de Vries, 18 juni 1807. uba, xxiii.D.7.
4. Over Bilderdijk en de Leidse buskruitramp zie Rick Honings & Peter van Zonneveld, De 
gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk (Amsterdam 2013) 242-251. Voor een ge-
annoteerde versie van Bilderdijks buskruitramppoëzie zie Willem Bilderdijk, Het dichterlijk 
tafereel der stad Leyden, in den avond en nacht van den 12n van Louwmaand 1807, door R.H. 
Arntzenius, aan een’ oud’ Liefhebber der Dichtkunst voorgelezen. Ed. Marinus van Hattum 
(Amstelveen 2012) 150-205.
5. Brief van J.W. Bilderdijk aan Bilderdijk, 16 juli 1807. bm, D57-7.
6. Brief van J.W. Bilderdijk aan Bilderdijk, 17 juli 1807. bm, D57-8.
7. Brief van K.W. Schweickhardt aan W. Bilderdijk, 13, 14, 16 augustus 1807. bm, C41-15, 
C41-16, C41-19.

Adelheide Irene (1807-1807)

En nog was de gifbeker niet leeg. In de avond van 3 juni 1807 kwam hun volgende 
kind ter wereld. Wilhelmina’s bevalling verliep zeer moeizaam en duurde achtenveer-
tig uur. ‘Myn vrouw zit sedert middernacht in arbeid, doch met tusschenpozingen’, 
schreef Bilderdijk op 2 juni aan Matthijs Siegenbeek.1 Een dag later meldde hij aan 
zijn vriend Johan Valckenaer dat ze verlost was, ‘doch na een allermoeilyksten, lang-
durigen, en schier wanhopigen arbeid (zy die anders altijd dien zeer voorspoedig 
had!)’ Wilhelmina bevond zich na de geboorte in een bedenkelijke toestand en ze leed 
erg, zodat Bilderdijk ervoor vreesde ook haar te moeten verliezen.2 Maar Wilhelmina 
herstelde, en nu konden ze hun ‘welgeschapen en gezonde’ kindje vasthouden.3 Het 
was weer een meisje, Adelheide Irene, en ze was vernoemd naar haar twee in Duits-
land overleden zusjes.
 Het kindje werd geboren in Den Haag. Daar hadden Bilderdijk en zijn gezin zich 
gevestigd na de ramp van Leiden van 12 januari van datzelfde jaar. Daar was een 
met met buskruit beladen schip ontploft. Een deel van de binnenstad lag in puin 
en er vielen 161 doden en tweeduizend gewonden. De familie Bilderdijk, die op de 
Hogewoerd, zo’n anderhalve kilometer van de rampplek vandaan, woonde, was on-
gedeerd gebleven, maar hun woning was beschadigd geraakt. Bilderdijks opmerking 
in een brief aan Jeronimo de Vries – ‘Ik schrijf dezen tusschen de puinhoopen van 
mijn huis’ – was overdreven, maar de dichter beoordeelde zijn huis als niet langer 
bewoonbaar. Omdat ze in Leiden geen andere woning vonden, vestigden ze zich in 
Den Haag.4

 Aanvankelijk leek er niets aan de hand. Dat kunnen we opmaken uit een briefje 
dat Julius op 16 juli aan zijn vader schreef: ‘Lieve Papa! Julius wenschte dat Papa al 
weerom was, en Julius hoopt dat de lucht van Amsterdam Papa spoedig beter zal ma-
ken. Zusje is heel wel.’5 Het meisje groeide heel goed, aldus Julius: ‘‘Het kleine zusje 
Lieve Papa is heel wel het krijgt zulke mooie ronde armpjes en lacht zoo lief als Julius 
er mee spreekt.’6 Diezelfde zomer ging haar gezondheid echter achteruit. Ze leed aan 
koorts, had een gezwollen gezichtje, wilde niet meer eten, vermagerde en sliep slecht. 
In paniek liet Wilhelmina de dokter komen, maar die kon weinig doen. Hij schreef 
het kindje een kruidenmix voor en Wilhelmina liet het gerstewater drinken.7
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8. Brief aan J. Meerman, 3 september 1807. Museum Meermanno-Westreenianum.
9. Brief aan J. Valckenaer, 14 septeber 1807. ubl, bpl 1039.
10. Brief aan J. Valckenaer, 23 septeber 1807. ubl, bpl 1039.
11. Brief aan M. Siegenbeek, 23 september 1807. Erfgoed Leiden en Omstreken, archief Sie-
genbeek-Van Heukelom, inv. nr. 602.

 Adelheide Irene overleed op 3 september 1807. Aan J. Meerman schreef Bilderdijk 
die dag: ‘Het jongste, pas drie maanden oud, ligt te sterven, slachtoffer van de krank-
te, die Leydens ongeluk de moeder verwekt heeft, zelve ter naauwernood aan de 
ziekte ontsnapt, waar in zy er van verlost is.’8 De Leidse buskruitramp had zijn vrouw 
volgens Bilderdijk zo geschokt dat het haar zwangerschap en het kind geen goed had 
gedaan. Aan Valckenaer meldde hij een paar weken na de dood van het meisje: ‘Wy 
zijn troosteloos, als gy begrijpen kunt, of liever, niet begrijpen kunt: want wie kan dit, 
als ik het gevoelen?’9 Ze werd begraven in de Haagse Kloosterkerk, waar ook haar 
halfzusje en -broertje uit Bilderdijks eerste huwelijk hun laatste rustplaats hadden 
gevonden. De begrafenis bracht kosten met zich mee, wat weer nieuwe problemen 
tot gevolg had. En alsof dit alles nog niet erg genoeg was, kreeg Wilhelmina diezelfde 
maand ook nog een miskraam.10

 Twintig dagen na de dood van het meisje schreef Bilderdijk aan Siegenbeek dat het 
niet goed ging. Schrijven lukte hem niet: ‘Nooit was ik in zulk eene ondichterlyke 
gesteldheid als sedert Leydens ongeluk. Dit heeft my een schok gegeven, waar van 
ik niet herkome; en sedert is my ’t leven louter jammer, zonder eenige troost.’ Zijn 
vrouw was er al even slecht aan toe: ‘Zy heeft een’ allerzwaarsten kraam gehad; 
naauwlijks wat beter, verliezen wy het kind, juist 3 maanden oud; en nu ligt zy aan 
een’ miskraam.’ Bilderdijk wist zich met zijn wanhoop geen raad.11

 Toch lukte het Bilderdijk en zijn vrouw om in hun ellendige staat ook voor dit kind 
een monument in woorden op te richten. Bilderdijk schreef een afscheidsgedicht ter 
gelegenheid van haar begrafenis: ‘Ter uitvaart van mijn jongste kind, drie maanden 
oud’. Haar dood ontlokte hem de uitspraak dat inmiddels zijn ‘ingewanden’ van 
Oost tot West verspreid lagen. Maar ook nu vertrouwde hij erop dat het meisje het 
paradijs betreden had. Hijzelf daarentegen moest blijven leven, om samen met zijn 
echtgenote te vergaan ‘in ziels- en lichaamspijn’. Voor nu nam hij afscheid van haar, 
tot ze elkaar terug zouden zien: ‘Vaarwel tot de aanbraak van dien morgen’.
 Wilhelmina publiceerde twee gedichten. In ‘Mijne Irene’ (waaruit we kunnen op-
maken dat dit haar roepnaam was) schrijft ze dat haar ogen pas weer zal drogen als 
ze zelf dood zal zijn. Tegelijkertijd vraagt ze God om haar verdriet niet af te keuren 
en spreekt ze haar geloof uit in het ‘Zaligend vereeningsuur’. In ‘Op het afsterven van 
ons derde dochtertjen’ noemt ze haar dochtertje een viooltje, dat naast de lelie en het 
roosje (haar zusjes) in Gods ‘kweekhof’ bloeit.
 Van de zeven kinderen die ze kregen, was nu alleen Julius, hun eerstgeborene, nog 
over.
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12. delven: graven.
13. Ik heb u ’t zoenbad opgedragen: ik heb u laten dopen, als zinnebeeld van de vergeving der 
zonde en van de opname in de gemeente van Christus.
14. hun: (versta:) van de alleen impliciet genoemde voorouders.
15. vergaârde: werd verzameld.
16. erf: erfdeel.
17. haaf: eigendommen.
18. eigen zweet: (metonymisch voor:) wat door eigen inspanningen is bereikt.
19. Het stof der ouders aan hun kroost: dat ouders eerder sterven dan hun kroost, is de ge-

Ter uitvaart van mijn jongste kind, drie maanden oud

Ontwikkeld deeltjen van my-zelven,
Beminlijk, dierbaar kind – vaarwel!
Dus wil ’t onwraakbre Godsbestel,
Ook u moest ik den grafkuil delven.12

Welaan, ontfang mijn’ laatsten plicht!
Vaarwel, vaarwel! hy zij verricht!

Ik heb u met betraande wangen,
ô Jongst, ô tederst liefdepand,
Uit moeders scheurend ingewand
Op sidderenden arm ontfangen:
Mijn’ eersten plicht, by al mijn smart,
Betaalde ’t dankend Vaderhart.

Ik heb u ’t zoenbad opgedragen,13

Dat kinders wascht van oudrenschuld.
Zie daar mijn’ tweeden plicht vervuld.
Wat bleef den Grijzaart meer te vragen,
Ten zij hy u aan ’t vroege graf
Met tranen wiesch en overgaf!

Maar ach! waar berg ik u in de aarde?
Helaas, geen ouderlijk gebeent’
Ontfangt u in het grafgesteent’,
Waar eeuw aan eeuw hun14 asch vergaârde;15

Maar, vreemdling in uw Vaderland,
Bedekt u vreemd, gebedeld zand.

’t Waar weinig, uit bezit gestoten
Van erf,16 en haaf,17 en eigen zweet,18

Te sterven aan onheelbaar leed,
Van huis en haardsteê uitgesloten:
Maar neen, de moedwil rooft op ’t snoodst,
Het stof der ouders aan hun kroost.19
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wone orde. Waarom dit beklemtoond in een gedicht waarin het kroost aan de ouders wordt 
ontroofd?
20. In alle hoeken even na: overal ter wereld even nabij.
21. kreb: kribbe, voederbak voor vee.
22. Geen lastdiers kreb, geen beestenstalling: zie bijvoorbeeld Lukas 2:7 en Markus 2:1-2.
23.’t knielend Oost: de knielende wijzen uit het Oosten.

Doch rust! Met wien uw asch zich mengen,
By wie uw lijkjen moog vergaan;
Een nieuwe dageraad breekt aan;
En de ochtend zal ons wederbrengen,
Waar ’t Godgetrouwe Voorgeslacht
Zijn Nakroost in zijne armen wacht.

Ligt de aarde met mijne ingewanden
Van Oost tot Westen overspreid?
Wy vreezen geen vergetelheid:
Gods Engel kent u, dierbre panden!
Zijn oogen slaan uw rustkoets gâ,
In alle hoeken even na.20

Ja rust, mijn telgjen! Wees vrij balling
Van ’t Oudvoorvaderlijke graf!
Uw rust hangt van geen slaapsteê af.
Geen lastdiers kreb,21 geen beestenstalling22

Heeft Jezus kindschheid-zelv veracht,
Daar ’t knielend Oost23 hem wierook bracht.

Dan ô, wat lachend aangezichtjen,
Wat roosjen op uw bleeke koon,
Wat trekkend, wat aandoenlijk schoon
Belonkt me in ’t afscheid dus, mijn wichtjen;
Als lachtet gy, der wareld moê,
De u toebereide grafplaats toe!

Ach! zou uw zieltjen reeds gevoelen
Hoe veel het by dit sterven wint?
Gewis, gy doet het, ja mijn kind!
Gy hebt genoeg van ’t aardsche woelen.
Gy zaagt uwe Ouders – hoeft er meer,
Op dat men de aard vervloeken leer’!

Ook gy, wat hebt gy, dan geleden,
Daar alles, alles om u heen,
Versmolt in rusteloos geween,
Verpletterd lag door tegenheden;
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24. wat moet uw hemel wezen: (namelijk:) heel wat bijzonders.
25. Het streepje kondigt de zelfcorrectie in de volgende regel aan, die met een verzwegen ‘Ik 
bedoel’ begint.
26. vindt: bevindt.
27. wellust: genot.
28. Die: hij die.
29. beiden: (namelijk:) goed en kwaad samen.
30. wrevelzin: misnoegdheid.
31. dit: (namelijk:) een allerlaatste kus. Andere interpretatie: ik wil nog dit zeggen.
32. Duikt neder: verberg u, verdwijn.

En zelfs geen lach u ’t welkom bood
Uit de opgereten moederschoot.

Ja, dierbaar wichtjen, dit is leven!
Dit heet, op de aard, en mensch te zijn!
Vergaan in ziels- en lichaamspijn!
Dit had een Vader u gegeven.
Maar dierbre – tot geen’ andren prijs
Verkrijgt men ’t eeuwig Paradijs.

ô God, wat moet uw hemel wezen,24

Indien hy zoo veel smart vergoedt.
Als hier de oprechte lijden moet –25

Maar neen (uw Goedheid zij geprezen!) –
Als schepslenwaan, uit hoogmoed blind,
Zich hier in ’t aardsche lijden vindt.26

Ja, onbegrijpbre bron van goedheid,
Miskennen we uwe weldaân niet!
Ach! aardsche wellust27 heeft verdriet;
En ’t aardsche lijden heeft ook zoetheid.
Die U in ’t goed en ’t kwaad erkent,
Zij dankbaar, wat uw wijsheid zendt.

Die28 echter beiden29 af mocht smeeken...!
ô God, wat voorrecht zoo men ’t mocht! –
Een rasvolbrachte hemeltocht!
ô Zaligheid, niet uit te spreken! –
Ga, spruitjen, ga ter zielrust in!
Mijn rouw is enkel wrevelzin.30

Ja, ga, en neem van Vaders lippen
Dit laatste kusjen! neen, nog dit!31

Hy leeft, die voor uw onschuld bidt.
Duikt neder,32 smart en wanbegrippen!
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33. de aanbraak van dien morgen: de Jongste Dag.
34. zaad en oorsprong: kinderen en ouders.
35. voor ’t jongst: voor het laatst.
36. op: open.
37. verbonden: zoals een wond, dus in een genezingsproces.
38. overdwelmd: bedwelmd.

Duikt, ouderzucht en menschlijkheid;
Of – schreit van vreugde, zoo gy schreit!

Vaarwel tot de aanbraak van dien morgen,33

Die zaad en oorsprong34 weêr vereent!
Vaarwel, voor ’t jongst!35 Genoeg geweend!
Het lijk in ’s aardrijks schoot geborgen,
En Gode dank gebracht en lof,
Die Englen wekt uit nietig stof!

Vaarwel, nog eens! mijne Adelheide!
Vaarwel Irene! rust in vreê!
In u hervond ik deze twee,
En andermaal begraaf ik beide!
Ga, telgjen, neem voor alle twee
Dees vaderlijken kus nog meê!

Neen, breekt niet op,36 ô tiental wonden,
By ’t treffen van dees nieuwen slag!
Wy naadren aan den blijden dag,
Dat alle weedom wordt verbonden.37

Ga, dierbaar spruitjen, ga ter rust:
Thands heb ik u voor ’t laatst gekust.

Gy, Almacht, die by ’t hardst beproeven
Den traan tot lichtnis schonkt der smart,
Ontfang dit offer van ons hart!
Wy brengen ’t u, bedrukte droeven.
Ach! eenmaal schenkt Ge ’t ons weêrom:
Wy zwijgen, overdwelmd38 en stom.

1807.

Mengelingen 4 (1808) 135-141; DW 11, 11-15.
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39. Met geen woordtjen heeft haar mondtjen: het kindje kon nog niet praten.

Mijne Irene

Lieve Irene! teder bloemtjen
Van des warelds woesten grond,
 Dat Gods almacht
 Uit dit dal bracht
Waar het zoo te kwijnen stond!

Prijktet gy te grootsch voor de aarde,
In dat blinkend Englenschoon?
 Moest gy bloeien,
 Moest gy groeien,
In de stralen van Gods throon?

ô Wie zag niet in de schittring
Van dat glanzend aangezicht,
 Dat zy ’t leven
 Op zou geven
Voor een veel volmaakter licht!

Met geen woordtjen heeft haar mondtjen39

Ooit het Oudrenhart gevleid.
 ô Hoe lachte ’t,
 Als verachtte ’t
Al des levens nietigheid!

Zeg my, wie er onder duizend
Een zoo minlijk wichtjen zag,
 Als zy streelend,
 Als zy spelend,
In haar moeders armen lag?

Zeg my, wie er onder duizend
Zoo veel tranen ooit vergoot,
 Als ik weene
 Sints Irene
Haar aanminnige oogjens sloot!

Neen, ik zal u nooit vergeten
Lieve, dierbre huwlijksspruit,
 En mijne oogen
 Nooit weêr droogen
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40. wraken: afkeuren.

Tot het graf mijn stof besluit.

Hemel, wil mijn smart niet wraken!40

Ik aanbid Uw wijs bestuur,
 Laat my schreien,
 En verbeîen
’t Zaligend vereeningsuur!

[1807]

Wit en rood 2 (1818) 171-173; DW KWB 3, 282-283.
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41. hijgde: verlangde.
42. bereidde: verschafte.
43. Cherubijnen: engelen.
44. meê: ook al.
45.’s Heilands kweekhof: de hemel, om daar verder te ‘rijpen’ voor de eeuwigheid.
46. In schaduw van Gods throon: in de bescherming die Gods troon biedt.
47. voor ’t jongste daglicht breekt!: plotseling zal overgaan in het licht van de laatste dag, 
wanneer alle doden zullen herrijzen.

Op het afsterven van ons derde dochtertjen, Adelheide Irene,
naar haar twee overleden zusjens, genoemd

Lief wichtj’, in wie irene, in wie de teedre aâleide,
Het bloedend oudrenhart te rug gegeven scheen,
Wat hijgde41 ik naar de troost die me uw geboort’ bereidde!42

Helaas! zy was me op nieuw de voorbô van geween.
Viooltjen van den hof, bewaakt door Cherubijnen,43

Gy waart geen moederborst bestemd tot pronksieraad!
Ik zag de leliebloem, en ’t roosjen meê,44 verdwijnen,
Dat thands, volmaakt in bloei, in ’s Heilands kweekhof45 staat.
Ga, paar gy met die twee, paar met uw drietal broederen,
In schaduw van Gods throon46 voor de eeuwigheid gekweekt;
Eens prijke ik weêr met u, de zaligste aller moederen,
Wanneer de nacht van ’t graf voor ’t jongste daglicht breekt!47

[1807]

Wit en rood 2 (1818) 174; DW KWB 3, 284.
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1. Over Julius zie Peter van Zonneveld, ‘Julius Willem Bilderdijk (1798-1818), in: Het Bilder-
dijk-Museum 2 (1985) 9-15; Honings & Van Zonneveld, De gefnuikte arend, passim.
2. J. Bosch, Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem (Culemborg 1977).
3. Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, Gedichten voor kinderen. Ed. Marinus van Hat-
tum (Amstelveen 2010) 68.
4. Brief van J.W. Bilderdijk aan W. Bilderdijk, 26 december 1806. bm, D 57-4.

Julius Willem (1798-1818)

De ergste slag moest toen nog komen, want Bilderdijk en zijn vrouw zouden ook nog 
hun oudste zoon verliezen. Hij was, te midden van de vele kinderen die zijn ouders 
aan het graf hadden moeten afstaan, telkens hun troost geweest, al waren ze ook 
steeds bang geweest hem kwijt te raken.1 Als hij een keer ziek werd, raakte Wilhelmi-
na in paniek. Julius was met een klompvoetje geboren, wat het lopen bemoeilijkte, en 
droeg daarom als kind op doktersadvies een speciale schoen en een beugel. Omdat hij 
vabaf 1798 in Duitsland had gewoond, had hij een Duits accent. Zijn vader gaf hem 
een zelfgetekend prentenboekje cadeau, waarin het jongetje Hanenpoot – ‘dat heertjen 
dat zoo mofs praat’ – de hoofdrol speelde.2 
 De vele sterfgevallen die Julius’ jeugd overschaduwden, zullen van grote invloed 
zijn geweest op zijn karakter. De bundel Gedichten voor kinderen, die in 1813 ver-
scheen, bevat een versje waarin Julius zijn moeder een vraag stelt:

 Als ik slaap, gy wekt my weder;
 En, toen broêr in ’t kistjen lag,
 Maakte Moeder hem niet wakker,
 Maar hy sliep door nacht en dag.

 Waarom, zeg my, lieve Moeder,
 Hield hy de oogjens altijd toe?
 Wordt, die dood is, nooit weêr levend?
 Zeg dan, Moeder, zeg my hoe?3

Rond 1806 hield Julius een kanarie. Dankzij een ontroerend briefje van de achtjarige 
krijgen we inzicht in hoe groot het verdriet van een kind in de negentiende eeuw om 
een overleden huisdier kon zijn. Hij schreef in deze tijd regelmatig aandoenlijke brief-
jes aan zijn vader, die vanwege zijn werk voor koning Lodewijk Napoleon veel van 
huis was. Zelfs de dag na Kerstmis, op 26 december, was hij er niet. Het was nu twee 
maanden geleden sinds Alexis Isaac de laatste adem had uitgeblazen. Julius schreef 
zijn vader die dag (over zichzelf sprekend in de derde persoon):

Lieve Papa! Donderdag is Julius zijn vogel gestorven, daar was Julius heel be-
droeft over, en toen heeft mama hem bij het vuur gelegd maar hij wierd toch niet 
weer levendig; als hij van honger of dorst gestorven was, dan was het nog erger, 
maar nu is het Julius zijn schuld niet.4

Julius bleef een zorgenkindje. Hij was slim, maar had een zwakke gezondheid en leed 
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5. Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, circa 2 november 1809. bm, D58-1.
6. Brief van E. Epkema aan Bilderdijk, 6 november 1809. bm, D66-2.
7. Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, circa 2 november 1809. bm, D58-2.
8. De Dichtwerken van Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk 2, 263.
9. De volgende alinea’s zijn grotendeels ontleend aan Rick Honings, ‘De carrousel van de 
dood’, 79-83.
10. Brief van Bilderdijk en zijn vrouw aan J.W. Bilderdijk, 7 mei 1817. bm, D54-19.

net als zijn vader dikwijls aan hoofdpijn. In 1809, toen hij elf was, verliet hij het huis, 
om als leerling in de kost te komen bij Ecco Epkema, rector van het gymnasium te 
Hoorn. Van daaruit correspondeerde Julius geregeld met zijn vader en moeder, en ook 
de leraar hield de ouders op de hoogte van zijn vorderingen. Na zijn aankomst schreef 
Julius (opnieuw in de derde persoon): ‘Julius is gister avond zeer wel aangekomen en 
is om half elf naar bed gegaan en heeft zeer wel geslapen. En Julius heeft vandaag ook 
geen pijn in ’t hoofd en in de haren en Julius is zo koud niet als in Amsterdam.’5 Na 
een week kon Epkema de ouders mededelen dat Julius een ‘allerliefst’ kind was, dat de 
aandacht van iedereen op zich vestigde en geliefd was, en die opviel door zijn zachtaar-
digheid.6 Diezelfde dag schreef de zoon: ‘Julius hoopt dat Papa en Mama overtuigd zijn 
dat Julius Papa en Mama zeer lief heeft. Vaar wel lieve Papa en Mama, goedennacht!’7

 Het viel Wilhelmina zwaar dat ze haar oogappel, haar enig overgebleven kind, nu 
niet meer om zich heen had. In ‘Afscheid aan mijn zoontjen’ maakte ze van haar hart 
geen moordkuil:

 Vergeefs is ’t in dit afscheidsuur
 Mijn bange zuchten op te kroppen:
 Uw afreis treft my, ja, mijn zoon,
 Zy doet mijn boezem angstig kloppen.8

Die laatste zin ging natuurlijk over haar angst om ook hem te moeten verliezen. Met 
het vertrek van koning Lodewijk en de Franse annexatie van Nederland in 1810 
brak voor Julius een nieuwe levensfase aan. Omdat er voor de familie Bilderdijk een 
financieel moeilijke periode volgde (Bilderdijk werd in 1811 failliet verklaard), ging 
hij niet meer terug naar de kostschool in Hoorn.
 Begin 1817 vertrok Julius als matroos op het schip Hoop en Fortuin naar de Oost.9 
Zijn ouders konden toen nog niet bevroeden dat ze hem nooit meer terug zouden 
zien. Omdat zijn brieven soms maanden op zich lieten wachten, verkeerden ze vaak 
in onzekerheid over zijn lot. Op 7 mei 1817 stuurden vader en moeder hun zoon een 
brief met bestemming Batavia. Bilderdijk hield hem voor dat hij altijd zijn plichten 
met edelheid moest vervullen, zijn moeder schreef hem: ‘Lodewijk zend U duizend 
kusjens. Wy omhelzen u met ongelijkbare tederheid. Vaarwel, lieve goede Julius, 
vaarwel! God zij, en blijve u by met zijne genade! nog eens vaarwel! en denk veel aan 
ons die U zoo innig liefhebben.’10 Pas op 12 december ontving Julius deze berichten 
in Batavia, vanwaar hij op 9 januari 1818 een antwoord stuurde. De jongen sprak 
de hoop uit over drie maanden weer thuis te zijn; als ze zijn brief ontvingen, zou hij 
al halverwege zijn. Bilderdijk en zijn vrouw zouden die pas in juni krijgen – het zou 
Julius’ afscheidsbrief blijken te zijn.
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11. Brief aan S.I. Wiselius, 12 december 1818. bm.
12. Brief aan L.C. Luzac, 11 januari 1819. ubl, ltk 1002.
13. Brief aan J. Valckenaer, 20 januari 1819. ubl, bpl 1039.
14. Brief aan J. Valckenaer, 16 juli 1819. ubl, bpl 1039.

Op 12 december 1818 schreef Bilderdijk: ‘Ik kan aan niets denken, dan aan de t’huis 
komst van mijnen zoon Julius, van wien ik echter niets hoor.’11 Zijn vrouw en hij 
hoopten hem ieder moment in de armen te kunnen sluiten. Maar begin 1819 bereikte 
hen de onheilstijding dat hij op 26 augustus 1818, op twintigjarige leeftijd, aan de 
tering was overleden. Bilderdijk en zijn vrouw waren verpletterd. Dat is de context 
van het briefje dat hij op 11 januari 1819 aan een vriend schreef: ‘Het is zoo! hy is 
geweest! Uw bedroefde Bilderdijk.’12 Negen dagen later heette het:

Vijfmaal heb ik begonnen aan U te schrijven, maar het niet kunnen ten einde 
brengen. […] Maar oordeel van den toestand van my, en van dien mijner zoo 
aandoenlijke vrouw, die sedert deze afreis geen duur gehad heeft, maar de ge-
zondheid en byna ook ’t verstand en geheugen zoo wel als ik verloren heeft we-
gens eindelooze en onverpoosde bekommernis, en voor wie ik thans beve dat zy 
my en mijn kleine niet ontvalle. Wat my betreft, gy weet hoe ik over dit leven 
denk, en misschien ben ik meer verpletterd dan eigenlijk bedroefd over de dood 
des braven en goeden jongelings, wiens toekomstig leven hier op de wareld ik 
zeer zwart inzag. Ik versteen my tegen mijn gevoel, uit aandoening voor mijne 
vrouw die, zonder dat, bezweken ware; en misschien wel tevens uit een soort van 
woede die na aan de wanhoop grenst. Had ik mijn Lodewijk niet, ô hoe zoude 
ik uitbarsten en my tegen God mooglijk verzetten, maar dit vertedert en brengt 
my te rug. – Jammerlijk, alles alles valt om my en wordt weggerukt; en ik, in alle 
zwakheid, ziekten, krankten, ik moet een leven voortsleepen, waarvan niemand, 
niemand, de bitterheid kent.13

Emotioneel was niet alleen de terugkeer van de Hoop en Fortuin in april 1819, het 
schip dat hun zoon had moeten terugbrengen, maar ook het moment dat ze Julius’ 
bezittingen overhandigd kregen. Bilderdijk hoopte dat dit troost zou bieden, maar 
het tegendeel bleek waar. De afscheidsbrief die ze gehoopt hadden te vinden, bleek er 
niet te zijn. Wat er wel was, was verpest:

Want van drie potten met gember en andere O.I. confituren waren er 2 gebroken, 
en de 3e half leeg geloopen, waardoor alles met de stroop, brokken confituur, en 
kakkerlakken, doorloopen, doormengd, en doortrokken is, en het weinige dat in 
den overigen pot was gebleven droog en onzuiver geworden. Alleen zijn Adel-
borst-kleedtjen, en een Chineesch kistjen met O.I. inkt, en een paar Chineesche 
schoenen, zijn gaaf; ook eenige schriften de stuurmanskunst rakende, die zeer net 
en fraai geschreven zijn. Zijn orlogie is aan brokken, en die brokken mede door 
alles verstrooid; en het is of men met de geheele kist een kaartspel gehouden had. 
Van alle zijn mathematische instrumenten is alleen zijn octant te rug, ’t overige 
met alle beddegoed &c ontbreekt, zekerlijk op ’t schip (als men trouwens wel 
verwachten mocht) gestolen.14
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15. Oogstmaand: augustus.
16. Brief van A. Gordon aan J. Ouwerkerk de Vries. bm, D 70.
17. Vergelijk Lotte Jensen, ‘Lang leve de dode dichter! Schrijversherdenkingen en literaire fan-
cultuur rond 1800’, in: Spiegel der Letteren 56 (2014) 249-277.
18. Vergelijk Kollewijn, Bilderdijk. Zijn leven en werken 1, 53.
19. Opregte Haarlemsche Courant, 20 november 1819.

Het is niet verwonderlijk dat Bilderdijk en zijn vrouw ook in deze hartverscheurend 
droevige situatie naar de lier grepen en met verzen een uitingsvorm probeerden te vin-
den voor hun verdriet. Schreven Bilderdijk en zijn vrouw bij hun eerdere sterfgevallen 
één, twee of hoogstens twee gedichten, aan Julius wijdden ze een complete bundel: 
Ter Nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den 
XXVIn van Oogstmaand15 MDCCCXIIX (1819).
 Dat Bilderdijk zoveel aandacht aan zijn overlijden schonk, had verschillende ach-
tergronden. In de eerste plaats nam Julius als eerstgeborene uit zijn huwelijk met 
Wilhelmina een bijzondere positie in. Bovendien stierf Julius, als enige van zijn kinde-
ren (Elius niet meegerekend), terwijl hij de volwassen leeftijd had bereikt. Daarnaast 
speelde een doorslaggevende rol dat er geen lichaam was om bij te kunnen rouwen en 
om afscheid van te nemen. Julius had, blijkens een brief van de kapitein, vermoedelijk 
een zeemansgraf gekregen, ergens bij de oostkust van Java.16 Dat ze Julius’ graf niet 
kon bezoeken, vond Wilhelmina een ondraaglijke gedachte. Een papieren gedenkzuil 
was het enige monument wat ze voor hem konden oprichten. Overigens was het 
oprichten van zo’n monument in de negentiende eeuw niet ongebruikelijk, al was het 
iets wat doorgaans na de dood van een beroemd auteur door bewonderaars tot stand 
werd gebracht.17

 Ter Nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk bevat vier gedichten van Bilderdijk, 
acht van zijn vrouw (plus nog één van Samuel Iperusz. Wiselius en één van Isaäc da 
Costa). Op het titelblad staat een Hebreeuws motto, dat wordt uitgesproken als: 
ki-’ered ’el-bě ni ’avel sjě ’olah’. Het is een gedeelte van het Bijbelboek Genesis 37:35. 
De broers hebben Jacob de met bloed besmeurde rok van zijn zoon Jozef gebracht en 
doen de vader geloven dat zijn zoon is overleden: ‘Want ik zal, rouw bedrijvende, tot 
mijn zoon in het graf nederdalen.’ Om aan te geven dat Julius Willem stamhouder 
was, zijn er nog verwijzingen naar de geslachten waarvan Bilderdijk dacht af te stam-
men: Orsini, Kleef, Teisterbant en Heusden.18 Hoewel het werkje bedoeld lijkt als een 
privé-uitgave, was het wel degelijk voor de handel bestemd. De uitgever plaatste zelfs 
een advertentie om te laten weten dat het voor één gulden en zestien cent ‘alom’ te 
koop was.19 Er zijn ook nog een paar gedichten over Julius uit latere jaren.
 Bilderdijks gedichten bieden een cocktail van radeloosheid en godsvertrouwen. Hij 
geloofde dat hij nog even moest voortdobberen in de aardse ‘poel van onuitspreeklijk 
lijden’ om uiteindelijk weer zijn zoon in het eeuwige leven in de armen te kunnen 
sluiten. Maar vergeleken met de poëzie die Wilhelmina schreef, is die van hem af-
standelijker en minder emotioneel. Kennelijk paste een man in de vroege negentiende 
eeuw enige terughoudendheid waar het de uiting van emoties betrof. Hij goot zijn 
verdriet ook meer in een gekunstelde literaire vorm.
 Waar de moeder met name de nadruk legt op Julius’ goedheid, benadrukte Bil-
derdijk vooral diens geestelijke vermogens. De jongen was in het bezit geweest van 
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‘wijsheidsdorst’, een ‘zieldrift naar ’t waarachtige’ en een ‘oefengraâg verstand’. Dat 
had hem er niet van weerhouden om uit te zeilen naar vreemde streken, want Julius 
was plichtsgetrouw, volgde het ‘spoor des Heldenroems’ en stierf ‘voor Vorst en land-
genooten’. Meermalen spreekt Bilderdijk de zevenjarige Lodewijk Willem toe, zijn nu 
nog enig overgebleven zoon. Nu zijn grote broer overleden is, moet Lodewijk alles in 
het werk stellen om hem te evenaren: ‘Streef, streef hem, met het hart uws broeders, 
in ’t gemoet’,/ En, vergt de plicht het ooit, ten koste van uw bloed!’
 Net als dertien jaar tevoren, toen Bilderdijk na de dood van Alexis Isaac in de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde declameerde, betrad Bilderdijk ook nu 
het weer spreekgestoelte. Op 17 maart 1819 las hij een gedicht voor in de Leidse 
afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 
Daarin blikte hij terug op 1806. Het verdriet van toen was niets vergeleken bij hoe 
de dichter zich nu voelde. De vorige keer dat hij sprak, betrof zijn verdriet het ver-
lies van een ‘krijtend wicht, nog onbekend aan ’t leven’. Nu ging het echter om een 
twintigjarige zoon, hem duizendmaal dierbaarder dan iemand ooit door ouders werd 
beweend.
 De poëzie van Katharina Wilhelmina Scheickhardt is minder afstandelijk, gekun-
steld en bombastisch dan die van haar man, en daardoor directer, emotioneler en 
aangrijpender. Haar gedichten getuigen in de eerste plaats van haar enorme versla-
genheid. De gedachte dat ze Julius nooit meer zou zien, was onverdraaglijk; het leek 
wel alsof haar hart gevoelloos geworden was, als een ‘onbezielde steen’. Terwijl een 
nieuwe lente aanbrak en de vogels weer begonnen te fluiten, kon zij die als moeder 
achterbleef, niets anders doen dan zichzelf pijnigen met de gedachte dat hij niet meer 
leefde, zo schreef ze in het ontroerende gedicht ‘De lente in mdcccxix’.
 Tussen de regels door lezen we dat ze zijn dood maar moeilijk kon accepteren. 
Maar desondanks overheerst uiteindelijk ook bij haar de godsdienstige berusting. 
Op een gegeven moment roept ze God toe: ‘Leer, leer me Uw wil te aanbidden en te 
zwijgen.’ Julius was een goed kind geweest. Meermalen beklemtoont ze zijn positieve 
karaktertrekken, zijn deugd, liefde en trouw, zijn medelijden met mensen die het min-
der goed hadden dan hij, en zijn godsvrucht. Julius was haar uiteindelijk misschien 
wel té dierbaar geweest, meende ze, omdat hij haar te zeer aan de aarde bond. Ze her-
innerde zich hoe bang ze was geweest dat hij zou sterven, toen zij hem als zuigeling en 
later als kind door ‘krankte of smart’ zag verbleken. Nu hij daadwerkelijk door God 
van haar was weggenomen, had ze het gevoel dichter bij de hemel te zijn gekomen. 
Opvallend is dat ze in haar poëzie daarvoor ook de kind-metafoor gebruikt: zoals 
Julius als kind afhankelijk was van zijn ouders, zo is zij in haar verdriet en aardse 
lijden als een kind afhankelijk van God.
 Het is niet moeilijk om je als lezer in te leven in het verdriet dat Bilderdijk en zijn 
vrouw moeten hebben gevoeld na de dood van Julius. ‘Ons leven was een keten 
van onafgebroken leed’, schrijft Wilhelmina in het gedicht ‘Aan mijnen echtgenoot’. 
Maar alles wat ze tot dan toe hadden doorstaan, stelde niets voor vergeleken met het 
verlies waarmee ze zich nu geconfronteerd zagen.
 In die context moet men ook Wilhelmina’s gedicht ‘In het album van den heere 
Hoffman von Fallersleben’ lezen. De Duitse student August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben (1798-1874) bezocht Leiden in de zomer van 1821 en raakte met hen 
bevriend. Hij was geboren in 1798, en was met zijn driëntwintig jaar even oud als 



97

hun Julius geweest zou zijn. Het gaat niet te ver om te denken dat zij in de Duitser 
een verloren zoon hebben gezien, die eindelijk thuisgekomen was.
 Het laatste gedicht van Wilhelmina over haar Julius schreef ze in 1828, tien jaar 
na zijn dood. Daarin bekende ze dat er in al die jaren geen dag was voorbijgegaan 
zonder dat ze aan hem had gedacht of hem voor zich zag. Dat hij nooit meer thuis 
zou komen, was een denkbeeld dat ze na al die tijd nog steeds niet kon accepteren. 
Die ‘kelk van alsemwijn’ zou ze tot haar laatste snik moeten leegdrinken. Katharina 
Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt overleed op 16 april 1830 te Haarlem, drieën-
vijftig jaar oud. Ruim anderhalf jaar later zou Bilderdijk haar in het graf volgen.
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20. Ah! nimis ex vero [nunc tibi nomen erit]: Ovidius, Amores iii.9.3-4: ‘Ach! Nu zal uw 
naam maar al te zeer op waarheid berusten’. De dichter spreekt Elegia aan, de personificatie 
van zijn genre, een naam die in de Oudheid etymologisch werd verklaard als e e legein: ach en 
wee zeggen. De elegie zou dus oorspronkelijk een klaaglied zijn geweest. In dit gedicht betreurt 
Ovidius de dood van zijn oudere collega Tibullus.
21. Ik spreek tot u…: deze en de volgende strofe is de tekst van een motto dat Bilderdijk eer-
der aan zijn gedicht ‘Vaderlijke zucht’ (van 14 november 1818: er was nog hoop op Julius’ 
terugkeer) had laten voorafgaan. In: Nieuwe dichtschakeering 1 (Rotterdam 1819) 115-121; 
DW 11, 183-186. Hij schreef eronder: ‘panima, Oneïdaansch Dichtstuk’. J. Wille verklaart de 
bron: ‘De Oneïda’s, een Indianenstam, wonende in een gelijknamig deel van den staat New-
York. B. vond een Complainte de Panima in een Fr. reisverhaal van 1801. Hij vertaalde hier 
[= in ‘Vaderlijke zucht’] alleen een stukje van de laatste strophe, den inhoud uitbreidend door 
de toevoeging van de wolken.’ Zie Dichterlijke zelfbeschrijving van Bilderdijk. Een keuze uit 
zijn korte gedichten. Ed. J. Wille (Amsterdam 1943) 188. Da Costa schreef er eerder over in 
Bilderdijks DW 15, 500 en gaf ook de Franse tekst. Voor het origineel zie Michel Guillaume St. 
Jean de Crèvecoeur (1735-1813), Voyage dans la haute Pensylvanie et dans l’état de New-York 
par un membre adaptif de la nation Onéida 3 (Parijs 1801) 125-126. De regels 1 t/m 9 van 
Bilderdijks motto (Ik spreek… u melden?) zijn gebaseerd op de volgende passage: ‘Je te parle, 
et tu ne m’entends pas! Je regarde, et ne vois que moi assis au pied du Nemenshéhélas! Qui 
servira donc de témoin à la prononciation de mes paroles vivantes? La lune, cette fille modeste 
du soleil radieux; c’est à elle que je les confie. Mais qui te portera la voix de mes plaintes et 
l’idée de mes souvenirs? Le vent, souffle du grand Manitoo, ce messager, souvent inconstant et 
léger, te les transmettra-t-il fidellement? Je l’en conjure.’ De regels 14-16 (Vlieg op…en disch) 
zijn min of meer gebaseerd op: ‘Hâte-toi de revenir les entendre de la bouche de ton ami’, en 
de regel ‘Herneem uw plaats aan Oudren haard en disch’ op: Hâte-toi de te rapprocher de ta 
femme, de tes enfans, de Panima, qui t’attendent assis sur le seuil de ton père.’ Bilderdijk had 
het werk in zijn bezit, want het staat vermeld in de Catalogus eener merkwaardige verzameling 
van boeken en handschriften, waaronder verscheiden werken met aanteekeningen van den heer 
Bilderdijk […] (Amsterdam 1832) 92, nr. 1378. Het handschrift bm G 49-11 (1819) geeft on-
der de titel ‘Vaderzucht’ de gehele tekst zonder witregels. I.p.v. ‘van ’t welkom’ heeft de laatste 
regel ‘des weêrziens’.
22. wisselziek: wispelturig.

Rouwzang

Ah! nimis ex vero – !20

Ik spreek tot u, en gy, gy hoort my niet:
’k Zie op, en vind me alleen aan dezen vliet:
Wie hoort my dan? wie andwoordt op mijn woorden?
Wien heeft mijn hart tot tuige van zijn klacht? –
De bleeke maan ziet uit heur hemelwacht
Meêdoogend neêr op dees verlaten oorden:21

Maar wie brengt u mijn vaderlijke zucht? –
De Wind – helaas! zoo wisselziek22 van vlucht,
Zoo trouweloos! zal die mijn groet u melden?
Neen, Wolken, gy, met levend nat bevrucht,
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23. ‘k Bezweer u des: ik vraag het u met klem.
24. de overzeesche velden: het verblijf der gelukzaligen.
25. voor: in plaats van.
26. nokte: snikte.
27. den indruk: het stempel.
28. verbeiden: lijdzaam verwachten.
29. throonslaaf: tot slaaf van een heerser gemaakte.
30. ontzette: verschrikte.
31. weggevaren: (achter ons) verdwenen.

Voert gy dien groet te hemwaart door de lucht
(’k Bezweer u des)23 in de overzeesche velden.24

Doch neen, gy-zelf, Geliefde, kom haar voor,
Vlieg op mijn wensch d’onmeetbren afstand door,
En kom den zucht van Vaderlippen vangen:
Herneem uw plaats aan Oudren haard en disch;
En glinstre ons, voor25 tranen van ’t gemis,
De vreugdetraan van ’t welkom op de wangen!

 * * *

Zoo zong, zoo zuchtte, neen, zoo nokte26 ’t Vaderhart
En strooide in wind en lucht den indruk27 van de smart
Die de enge borst besloop, tot dus verr’ in ’t verbeiden28

Zijns lievlings nog gerust na ’t hartaandoenlijkst scheiden!
Ja zalig zelfs (mijn God!) in ’t droomend voorgezicht
Des weêrziens van een Zoon, het voorbeeld van den plicht!
Een Zoon, die van zijn wieg bekend met leed en rampen,
Zijn’ Vader ’t voorbeeld gaf in met het Lot te kampen,
En, aarde en waan te groot, in bovenaardschen moed,
Dat slijk vertrappen kon, waarin een throonslaaf29 wroet.
Hy is niet meer, die Zoon, die hoop van heel mijn leven,
Mijn bloed, my onvervalscht, ja eedler, weêrgegeven
Van uit een zuivren schoot, en aan een zuivrer borst
Met eedler melk gedrenkt dan ooit een Wareldvorst.
Dat uitzicht van een stam door ’t noodlot nooit vernederd,
Verdween, – dat edel hart door heldendeugd vertederd,
’t Geen niets op aard ontzette,30 en jammer, pijn, of wond,
Geen zucht ontwringen kon, geen wantrek om den mond.
Ach, ’t overschot eens bloeds, door dertienhonderd jaren
(In moord, geweld, en roof, en gruwlen weggevaren)31

By de onbezwalkte glans van onschuld, deugd, en moed,
Door de Almacht (d’eengen steun der braafheid) nog behoed!
Dat overschot welde op, en bruischte door zijne aderen:
Zijn jonglingschap sproot uit, en, waardig aan zijn Vaderen.
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32. De Palmboom… in die loot: de palmboom toonde zijn trots op die loot door zich weer 
op te richten. Deze recht omhoog groeiende boom staat voor het standvastige streven naar de 
hemel van een christen.
33. mijn eenige: Bilderdijks enige nog overgebleven zoon, Lodewijk Willem.
34. leppen: drinken.
35. uitgerekt verbeien: langdurige verwachten.
36. stengen: rondhouten, ter verlenging van de mast.
37. den maar: het bericht.
38. had: zou hebben.
39.’t ledig kleed: niets meer dan zijn kledij.
40. haalt … hart meê op: geniet daar … van ...
41. d’engen bus: de nauwe bus, eigenlijk: urn, maar het lichaam is niet verbrand. Wat stelde 
Bilderdijk zich hierbij voor?
42.’t kleed: zijn kleren (namelijk: zijn uniform).

De Palmboom, lang gekromd, verhief zich in die loot,32

En ’t Vaderhart versmolt, daar hy ten wolken schoot,
Van weelde, en lust, en hoop, en teder voorgevoelen
Dat meer dan aardschheid is, dan ’t aardsche heilbedoelen:
Maar ach! de onzichtbre bijl verheft zich in de lucht,
En uit is ’t met den stam, met bladerkroon en vrucht!...

Gy, thands mijn eenige,33 zoo teder, zoo onnoozel!
Wat reikt ge uw handtjens my met kinderlijk gekozel?
Wat biedt ge uw lipjens, om de tranen van een wang
Te leppen,34 nooit weêr droog tot ’s levens ondergang?
Schrei, schrei vrij, dierbaar wicht, by ’t Ouderlijke schreien;
Roep om geen broeder meer in ’t uitgerekt verbeien!35

’t Heeft uit, dat wachten, en dat uitzien op den dag
Der wederkomst! Helaas, de afgrijsselijke vlag
Die ons verblijden moest, waait tergend van de stengen36

Om u, om ons, mijn kind, den maar37 zijns doods te brengen.
Die vlag, wie hy zijn bloed gewijd had,38 offren zou,
Keert zonder hem, ô God! en fladdert zonder rouw.
De rouw is ons! aan ons ’t verscheuren! ons, het kermen!
Zy brengt voor dien gy wacht, ons ’t ledig kleed39 in de armen!
Onzinnig Vader, en gy Moeder, al te teêr,
Drukt dit aan ’t harte, dit! uw dierbare is niet meer!
Stort daar uw tranen op, haalt daar in warme kusschen
Uw brandend hart meê op,40 of dit uw smart mag sussen:
De lievling bleef, hy bleef. De gapende oceaan
Verslond zijn beenders, en de woeste golven slaan
Om d’engen bus41 die hem omvat houdt. ’t Mededoogen
Des Hemels liet ons niets dan ’t kleed42 hem uitgetogen!
Ach! ’t zij ons heilig! ’t heeft zijn kranke leên omvat;
’t Werd mooglijk met zijn zweet, zijn dierbaar zweet bespat;
Met tranen mooglijk, die, by ’t denken aan ons beide,
Zijn oog ontborrelden eer hy van ’t aardrijk scheidde; –
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43. Die ’t kroost: die (juist) van kinderen.
44. Gepluimt’ des Nachtegaals: gevederde nachtegaal.
45. Adelaarspluimaadje: gevederde adelaar.
46. Waar: (voeg toe:) is.
47. Wat vrage ik?: Wat zal/moet ik vragen?
48. waar: (voeg toe:) dient.
49. u: verwijst naar: ‘mijne oogen’ vijf regels eerder.
50. duisternis: (voeg toe:) zij.
51. zijns aanzijns ongewis: onzeker van zijn bestaan.
52. Wat: (voeg toe:) anders dan.
53. Is ’t leven: verwijst terug naar het leven van een troonslaaf aan het begin.
54. omgesold: heen en weer geslingerd.
55. Hem uit Wien onze adem vloeide: vergelijk Genesis 2:7: ‘En de heere God had den mens 
geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd 
de mens tot een levende ziel.’

Van tranen van ’t vaarwel, by d’allerjongsten zucht
Ons toegeroepen, en verzwolgen in de lucht.
Mijn Egâ, ja, wy mogen ’t sproeien, wy ’t bedekken
Met tranen, en aan ’t kleed dien liefdeplicht voltrekken.
Plicht, zegge ik! Hemel, plicht? Keert dan Natuur zich om,
Die ’t kroost43 de tranen vergt by ’t lijk van d’ouderdom?
Gepluimt’ des Nachtegaals,44 waar zijn uw tooverklanken?
Waar, Adelaarspluimaadje,45 uw vonklende oogenspranken
Daar ’t zonnevuur in blaakte? en, uitgeschud gewaad,
Waar46 ’t hart, dat in u sloeg en ’t jeugdige gelaat
Bezielde met den blik van ’t scheppendst zielsvermogen? –
Wat vrage ik?47 plengt u uit, vermoogt gy ’t slechts, mijne oogen!
Smelt, smelt in stroomen, en vergaat! Waar dient u ’t licht,
Waar ’t haatlijk aanzien van een wareld, waar48 ’t gezicht
Der jamm’ren toe, die ’t hart zoo gruwzaam wreed verscheuren?
Der jamm’ren, boven ’t perk van menschlijk leedbetreuren!
’t Zij nacht! ’t zij nacht voor u,49 en in haar duisternis50

’t Gevoel een droom voor ’t hart, zijns aanzijns ongewis!51

Een droom, waar ’t twijflen by veroorloofd zij; ’t ontwaken
Gewenscht, als ’t morgenrood aan de angst een eind zal maken.
ô Daagde ’t, daagde ’t op! – Maar hemel! welk een tijd,
Eer zulk een dageraad ons lijdend hart verblijd’!

Mijn Gade, ja ’t is nacht: ’t zijn droomen; staak uw klagen.
Wat is deze aard dan schijn? Wat52 heil- of onheilvlagen?
Is ’t leven, dat men hier in ’t slijk kruipt, wriemelt, woelt,
Van ’t zwelgend meir des tijds in ’t worstlen overspoeld?
Is ’t leven,53 in dees poel van onuitspreeklijk lijden
Te dobbren, omgesold54 door wissling van getijden?
Door ’t schijnbre leven-zelf, en daaglijks, te vergaan?
Geliefde, ach zien we dit voor heil, voor leven aan?
Neen! ’t leven is by Hem uit Wien onze adem vloeide,55
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56. steef: krachtig maakte.
57. den schoot/ Der volheid: het toevluchtsoord dat de volmaaktheid Gods (de Volmaakte) 
biedt.
58. trans: sfeer.
59. afziet: neerziet.
60. daar: waar of terwijl.
61. onze ingewanden: wat ons innigst bezit is.
62. kroon voor wie hy edel streed: beloning, met name voor geleden tegenspoed. Vergelijk 
Johannes 1:12: ‘Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest 
zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem 
liefhebben.’ In deze passage blijft ‘voor wie’ wringen (in plaats van ‘waarvoor’), maar ook ‘edel 
streed’, dat nauwelijks in Julius’ leven is in te passen.
63. in ons kroost: doordat onze kinderen al in de hemel zijn.
64. wicht: Lodewijk Willem Bilderdijk.
65. Ballingschap: de mens als balling in het leven, op weg naar het hemelse huis, is een traditi-
oneel motief in het dichtwerk van Bilderdijks tijd.

Wiens kracht hem de armen steef,56 die door de branding roeide;
Wiens stem, Wiens adem ons te rug roept in den schoot
Der volheid,57 waar wat is, wat voortduurt, uit ontsproot;
Wiens stem hem opriep uit dees wentelpoel van plagen! –
Mijn dierbre, ja! ’t gezicht naar hooger trans58 geslagen!
Daar, waar hy afziet59 op ons weenen met dien lach
Van deernis, waar zijn oog op ’t stof meê nederzag
Dat andren zoeken, daar60 hem zuivrer geestdrift blaakte
By de inspraak die in ’t hart zijne afkomst kenbaar maakte:
De Zucht tot waarheid, door geen zelfzucht ooit gekrenkt,
En ’t leven, waar zijn borst van ademde. – Ach! hy wenkt,
Hy lacht ons uit die wolk, uit gindsche lichtglans, tegen!
Mijn Gade – ô klem my vast! – ik zie hem opgestegen
Langs ’t kruis van Jezus, dat hy opnam onvervaard;
En – Englen, hand aan hand in ’t blinkend licht geschaard,
Wier kring hem ómsluit – Ach, Geliefde, ’t zijn de panden,
Onze echtkoets vroeg ontrukt, met hem onze ingewanden,61

Door de Almacht voor den nood van later tijd behoed,
Dien hy moest doorstaan met zijne Oudren. ’t Is ons bloed!
Wat deel van ons, mijn Gâ, bevolkte reeds de hemelen!
Ik zie ze in welkomstvreugd om ’s broeders boezem wemelen,
En danken de Almacht, die na ’t doorgestane leed
Hem opriep tot de kroon voor wie hy edel streed.62

Mijn dierbre, ach neen! hy is, hy is ons niet onttogen!
Reeds leven we in ons kroost63 op ’s hemels starrenbogen:
Ja ’t grootst gedeelte van ons-zelven leeft in ’t Licht;
Van wat ons de aard verbond, bleef ’t lief onnoozel wicht64

Dat met ons tranen stort, die troetling van zijn broeder,
Het eenig. Zie omhoog! de Hemel noemt u moeder,
De hemel, uit uw schoot bevolkt. – Wat is ons de aard
Dan ballingschap,65 ontbloot van huiselijken haard,
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66. voert: draagt.
67. Lief wichtjen, in wiens naam twee dierbre namen paren: Lodewijk Willem, genoemd naar 
koning Lodewijk Napoleon en stadhouder Willem v. Op het moment dat Lodewijk Willem 
geboren werd, in 1812, was Lodewijk Napoleon (tot 1810 koning van Holland) belangrijker 
voor Bilderdijk dan Willem v, die in 1806 was overleden. Dat is de reden dat diens naam 
voorop staat.
68. haast vervuld: welhaast ten einde.
69. de heildag: de dag van het Laatste Oordeel.
70. in God: te vertrouwen op of te berusten in Gods wijsheid.
71. u mijn kind: Lodewijk Willem.
72. ten teeken: als teken (voorbeeld) van Gods vaderlijke liefde.

Waarin we op ’t spoedend uur van ’s Heilands weêrkomst beiden?
De dierbre trok vooruit (voert66 dit den naam van scheiden?)
Zijn naadring te gemoet’, wilvaardig op Zijn stem.
Ja, Jezus keert, mijn Gade, en Julius met Hem!
Hy keert, en brengt dit kind, dit broêrtjen hem zoo teder,
Den weêrzienskus dien ’t wacht, dien ’t nog blijft wachten, weder,
En beiden zullen ze aan dien zetel... ô mijn God,
Wat zegge ik! Ja, verschijn, vervul des aardrijks lot!

 * * *

Lief wichtjen, in wiens naam twee dierbre namen paren,67

ô Mocht ge in deugd en moed dien broeder evenaren!
Gy zoudt hem waardig zijn. – Gy zoudt het? Neen, gy zult!
De morgen graauwt reeds door de nachtwaak, haast vervuld.68

Zie uit, mijn kind, zie uit op ’t troostlijk uchtendgloren!
De dag, waar de aarde om wierd, de heildag69 wordt geboren;
Streef, streef hem, met het hart uws broeders, in ’t gemoet’,
En, vergt de plicht het ooit, ten koste van uw bloed!
Ach, ’t mijne zal misschien in de aadren niet verstijven,
Maar, ’t moge in u, in my, den Heiland eigen blijven,
En kalmer vlieten naar de noodstorm feller brandt!
Uws broeders geest waart om uw schedel heen, hou stand! –

Tree toe, mijn kind, tree toe – en, hebt ge er nog te plengen,
Laat hier uw tranen zich met de Oudrentranen mengen.
Zie hier wat overbleef van wien ons ’t sterflot nam!
Ach! zelfs geen handvol asch na de opgestegen vlam!
De stalen haviksklaauw van d’algemeenen roover
Terwijl hy ’t duifjen greep, liet zelfs geen pluimvlok over!
Die troost-zelv was te veel, ’t lichaamlijk overschot
Te omhelzen – Neen! geen troost betaamde ons dan in God.70

In God, en u mijn kind,71 Gods weldaad, op ons smeeken
Mijn’ ouderdom vergund, Zijn vadermin ten teeken!72

ô Wees dit, immer! Leve uw broeder in uw borst!
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73. gewrochten van zijn hand: wat hij heeft gemaakt, met de timmerkist bij elkaar geknutseld. 
Van Johan Valckenaer had Julius een timmerkist (‘chest with workmanship’) gekregen. Zie de 
brief van Bilderdijk aan K.W. Schweickhardt, 13 augustus 1807. bm, C 18-14.
74. oefengraâg verstand: verstand, gretig naar oefening.
75. dringe u ’t oog, als hem: moogt ge, als hij, zien.
76. aardkreits: het aardrijk, hier in de betekenis van: leven op aarde.
77. lettren: brieven.
78. veege: stervende.
79. Mijn Zoon: Julius Willem.
80. die trekken: dat handschrift.

Vervull’ de Hemel u met de eigen wijsheidsdorst!
Met de eigen zieldrift naar ’t waarachtige, in geen streven
Vermoeibaar, maar den druk der aardsche zucht ontheven!
Zie, zie zijn arbeid, door gewrochten van zijn hand73

Getuige van zijn geest en oefengraâg verstand,74

Dat eens zijn naam, zijn stam, zijn vaderland verheffen,
En de aarde zuivren moest van duizend wanbeseffen,
Die, God ontthroonende op den zetel van Zijn macht,
In ’t schijnbre van de stof ’t beginsel zoekt van kracht.
Heb eerbied, ô mijn kind, voor ’t geen zijn handen teelden!
Zijn boezem spreekt daarin door onmiskenbre beelden,
Den afdruk van een ziel, gevormd voor ’t hoogste schoon. –
Zie ’t kleed, waarin zijn borst geademd heeft, mijn zoon;
Waardeer het; ’t werd doorwarmd van Godvruchts levenswalmen,
Die de aard ontsteigerden naar ’t Rijk der hemelpalmen.
Beschouw het, prikkle ’t u door ’t voorbeeld dat hy gaf,
En dringe u ’t oog, als hem,75 door aardkreits,76 dood, en graf,
Waar rust, waar leven uit oorspronklijke ader vloeien!
Ja, moog dezelfde gloed uw boezem steeds doorgloeien! –
Zie daar zijn degen, pas aan ’t Vaderland gewijd,
Of uitgediend – en ach – nog vlekloos van den strijd:
Geen bloeddrup kleeft er aan! ach, ’t zijne had gevloten
(Hy wenschte ’t) voor den plicht, voor Vorst en landgenooten!
Maar ’t bleef zijn’ moed ontzegd, den glorierijken dood
Te winnen, waar zijn hart den stooreloozen schoot
Der huiselijke rust en ’t veld der wetenschappen
Voor afwees, om in ’t spoor des Heldenroems te stappen. –
Zie daar de lettren,77 nog in ’t uiterste levensuur
Ons toegedacht, de hulde aan Godvrucht en Natuur!
Waar in zijn veege78 ziel, gereed tot God te vlieten,
Ons troostende uit een borst vol teêrheid toe mag schieten.
Mijn Zoon79 – ach welk geschenk! uw laatste stervensgroet!
ô Wee hem, die ’t ontfangt, en wee die ’t derven moet!
Hier breekt een hart van rots! ô Kussen wy die trekken,80

Die, wagglende, in de hand, het hijgend hart ontdekken,
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81. zing den weekreet stom: zing zo, dat de weekreet verstomt.
82. zwicht: (vul aan:) verzeker ons dat.
83.’t Nog schuddend aardrijk: na de Franse revolutie en alle politieke onrust tot 1815, het jaar 
dat Napoleon verslagen werd in de Slag bij Waterloo.
84. erf: gebied, maar ook: erfdeel.
85. Babel: hoofdstad van Babylonië in Mesopotamië (hoogtepunt circa 1700 v.C.), maakte 
later deel uit van Assyrië, een op veroveringen gerichte staat aan de bovenloop van de Tigris, 
circa 670 v.C., viel 612 v.C. voor de Meden. Beide namen passim in het Oude Testament.
86. Assur: stad in Mesopotamië, ook wel gespeld als Aššur, Assoer of Asjoer, belangrijke stad 
in Assyrië, in 614 v.C. verwoest.
87. ΝΑΙ ΕΡΧΟϒ, ΚϒΡΙΕ ΙΗΣΟϒ: ‘Ja, kom, heere Jezus’ (Openbaring 22:20). Contaminatie van 
‘Ja, kom haastiglijk’en ‘Zo zij het, kom heere Jezus’ (afsluiting Nieuwe Testament).

Dat uit geprangde borst naar God en hemel haakt,
En by zijn hemelzucht geen aardschen plicht verzaakt.
Ook nog verzaakt ge ons niet, mijn Julius, in ’t lijden.
Geen storm of zeeplasch thands ontscheurt u onze zijden;
Gy wemelt weder met vertroosting om ons heen,
En druppelt balsem op de wondgeslagen leên.
’k Gevoel uw toespraak als een zuizend luchtgewemel
Dat brandend bloed verkoelt met frisscher, hooger hemel:
Ik hoor uw stem; mijn Zoon, maar met geene ooren; neen,
In ’t hart, waar ’t zintuig voor den hemel woont, alleen.
Uw stem, in Englentoon, muzyk der Hemelchoren,
Verstaanbaar aan een hart, voor ’t aardrijk niet geboren!
Ja ’k hoor u, dierbre stem, ô stem van zaligheid!
Ja, zing den weekreet stom,81 die in dees boezem schreit!
Verzeker ons, bewijs, dat voor Gods gunstgenooten
Geen hemel meer van de aard, geen aard is afgesloten,
Het Rijk des duisters zwicht,82 de Godlijke Englenwacht
’t Nog schuddend aardrijk83 reeds als Christus erf84 betracht!
Omzweef ons, dierbre Geest, in wien wy ’t rijk der Engelen
Zich in ’t ontaardscht gemoed door ’t menschdom voelen mengelen.
De scheidsmuur zinkt, hy zinkt op ’s Alverwinnaars stem:
‘Val, Babel!85 Assur,86 val! herleef, Jeruzalem!’

 ΝΑΙ ΕΡΧΟϒ, ΚϒΡΙΕ ΙΗΣΟϒ87

1819.
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88. welfsel: gewelf, hier in de betekenis ‘zerk’.
89. lijkmisbaar: geween bij een lijk.
90. dat: zodat.
91. zwerk: lucht.
92. Jezus kruis: Jezus’ kruisdood.
93. vliên: vluchten, hier in de betekenis: snellen.

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 3-15; DW 11, 215-222.
Kon wee-, kon jammerklacht den dood in de ooren dringen,
En breken ’t hart van steen in de ontoegankbre borst,
Wat Vader zag zich ’t kroost van uit zijne armen wringen,
En scheurde ’t welfsel88 niet van ’s grafkuils harde korst!
Waar bleef op de aard nog plaats voor juichen, dartlen, spelen?
Waar ruimte door de lucht voor vreugd- of jubelkreet?
Waar stormde ’t lijkmisbaar89 uit heeschgeschreeuwde kelen
Niet op den hemel los, dat90 zwerk91 en afgrond spleet?
Maar Jezus kruis92 stort troost by ’t wreedste hartverscheuren;
Eens lost zich ’t afzijn op in heuchlijk wederzien.
Wy treuren, ô mijn God; maar balsem heeft dit treuren;
Waar ’t hart het geen ’t verloor, ten hemel na mag vliên.93

1819.

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 16; DW 11, 222.
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94. Lentemaand: maart.
95.’t Zijn dertien jaar…zong: Bilderdijk verwijst naar zijn optreden op 3 oktober 1806 in een 
openbare vergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Bij die gelegenheid 
las hij het dichtstuk ‘Herinnering aan Leydens ontzet’ (1806) voor, waarin hij schreef dat hij, 
met tranen overstelpt en bloedende ingewanden de lijktoorts van zijn kind nog rokend in de 
handen hield: ‘Wat vordert men van my op dees gedenkbre stond!’ In: Verhandelingen van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 2 (Leiden 1814) 281-292; DW 9, 11-16.
96. sleepen: moeizame voortgaan bij het declameren.
97. Die dertien jaar vervlood: voor wie dertien jaar (als periode, vandaar het enkelvoud) weg-
vluchtten.
98. De hand des tijds: de macht van de tijd, (vandaar:) de machtige tijd.
99. verbond: kon verbinden, genezen.
100. In eene stond: op hetzelfde tijdstip.
101. dus: zoals net beschreven.

Aan de Leydsche Maatschappy van kunsten en wetenschappen

(Uitgesproken in hare openbare vergadering den 17 van Lentemaand94 1819)

’t Zijn dertien jaar, sints met de dood in ’t harte,
Ik hier het feest van Leydens vrijheid zong,95

In ’t scheurend wee der teêrste vadersmarte,
Mijn stroeve stem ten gladden feesttoon dwong.
De vadertraan afbigglend langs de wangen
Om ’t wreed verlies van ’t hartaandoenlijkst wicht,
Heeft Leyden toen mijn snikken opgevangen
En stemde ’t hart naar ’t sleepen96 van mijn Dicht.
Maar ach, wat Lot, van niets dan rampen zwanger,
Vervolgt my dus? Die dertien jaar vervlood,97

En de eindeloos tot wee gedoemde zanger
Bracht weêr op nieuw zijn offer aan den dood!
Een offer – ach! – van uit zijne ingewanden
Gereten, met een eindloos dieper wond,
Dan, by den roof van al zijn vroeger panden,
De hand des tijds,98 de hand van God, verbond!99

Geen krijtend wicht, nog onbekend aan ’t leven,
Dat hulploos aan den moederboezem hangt,
In eene stond100 ontfangen en hergeven,
Wordt hier betreurd, wordt hier te rug verlangd.
Geen speelziek kind, voor wien wy rijper jaren
Met angst in ’t hart, met onrust naadren zien;
Het spel des lots op ’s levens holle baren,
En – weggerukt tot ’s vaders troost misschien!
Neen, ’k zag my ’t hart zoo dikwerv’ dus101 doorboren,
En voelde meer dan ’t harte door kon staan;
Thands heb ik meer, ja, thands een Zoon verloren,
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102. verwrikte: verwrikt werd.
103. wie: gij allen die.
104. die: gij die.
105. Zelfbesef: besef omtrent eigen toestand.
106. des: daarvan.
107. nokken: snikken.
108. En neemt … belang: en leeft … mee.
109. waar: op welke plaats ook.
110. hier: (namelijk:) in deze vergadering.

Mijn steun en hoop op ’s levens kronkelbaan.
De schouder, ach, waarop zijn grijze vader
Het moede hoofd in ’t aftreên van zijn pad
Ter nederboog, en zorg en smart te gader
Als schimmen der verbeeldingskracht vergat!
Het oog dat snel, dat juist en edel blikte,
Mijn blindheid leidde, en voor zijn Vader zag,
Het moedig hart, dat door geen nood verwrikte,102

Maar God en Recht ten doel hield van ’t gedrag!
Een Zoon, helaas! – ach dierbrer duizendwerven,
Dan ooit op aard door Ouders werd beweend!
Die Zoon... geweest! en – niet van rouw te sterven,
Bewijst een hart, in jamm’ren reeds versteend. –
Ontroert mijn taal? – Ach, zoo hier tranen vlieten,
Weêrhoudt ze niet, wie103 ’t menschlijk recht erkent!
Ik heb er geen, geen tranen, uit te gieten:
Mijn borst werd rots van ’t lijden zonder end. –
Schreit, schreit voor my, die104 tranen hebt voor smarte;
Die bron verdroogt waar ’t onheil hevigst woedt.
Heur laving faalt voor ’t zoo verpletterd harte,
En ’t oog verstart met ademtocht en bloed.
Doch, waartoe hier in klachten uit te breken.
Mijn Hoorders, ja, ik weet het geen Gy wacht:
’k Beloofde ’t u – maar – in den rouw bezweken,
Ontbreekt het my aan zelfbesef105 en kracht.
Ontslaat my des106 – of kunt ge uw boezems stemmen
Tot jammertoon, voor feest- en jubelzang,
En neemt uw ziel, waar bloed en adem stremmen,
In ’t nokken107 van eens vaders hart, belang.108

Welaan, dat hart, dat nooit gevoelens smoorde,
Verbergt zijn zucht, vermomt zijn weedom, niet.
En, waar109 mijn toon ooit menschlijk hart doorboorde,
Zie hier110 mijn laatst, zie hier mijn eenigst lied!

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 17-20; DW 11, 223-224.
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111. Zie voor verschillen tussen druk en handschrift: Den IIIden van Hooimaand. Willem 
Bilderdijk’s verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmina Schweickhardt 1796-1829. Ed. Ma-
rinus van Hattum (Amstelveen 2015) 149-153.
112. kring: jaarkring, (afgesloten) jaar.
113.’t Merk des tijdstips: de datum.
114. herschenen: opnieuw verschenen.
115. gegaârd: samengebracht, samengekomen.
116. verknocht: verbonden, afhankelijk gemaakt van.

Aan mijne egade, op haar verjaardag111

Lieve weêrhelft van my-zelven,
Zien wy aan de luchtgewelven
Na een nieuwvoltrokken kring,112

’t Merk des tijdstips113 weêr herschenen,114

Dat u onder ’t eerste weenen
Uit den moederschoot ontfing?

Zien wy dit, en zou ik ’t heden
Zwijgend zien voorby gegleden;
’t Zien verzwolgen door de nacht;
En het zielsgevoel bedwingen,
Dat zich aan mijn borst te ontwringen,
Dat zich uit te storten tracht?

Neen, mijn dierbre! Hoe wy treuren,
Thands het hoofd niet op te beuren,
Ware ons beider hart onwaard;
Hoe van ’t jammer neêrgeslagen,
Hoe verpletterd door de plagen,
Op dat bukkend hoofd gegaârd.115

Kwijn niet, neen, mijne Uitverkoren!
Zie den feestdag weêr herboren,
Die ons steeds verrukken mocht;
Smelt niet weg in zilte vloeden:
De Almacht heeft aan tegenspoeden
Steeds Haar hoogste gunst verknocht.116

Ja, wy lijden, Teêrgeliefde,
En de smart van wat ons griefde
Is te veel voor menschenkracht:
Maar de hand, wier vaderslagen
Onderworpen harten dragen,
Lenigt, matigt, en verzacht.
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117. verslonden: teniet gedaan, doen verdwijnen.
118.’t Hart: aan ’t hart.
119. De Eeuwigheid: voor de Eeuwigheid.
120. vervullen: voldoen.
121. Waar: datgene waarnaar.
122. steigert: verlangt.
123. immer: ooit.
124. uitgemaakt: ingehouden, betekend.
125. heils: aan heil.
126. In: (ook) tot.
127.’t Hing aan: het was afhankelijk van, verbonden met.

Ja, by ’t biggelen der wangen,
Staat in ’t hevigst boezemprangen
’t Hart nog open voor genot:
Ja, de pijn der wreedste wonden
Heeft er ’t denkbeeld niet verslonden117

Van den onberispbren God.

Slaan wy vrij de stroomende oogen
Met vertrouwen naar den hoogen,
Op het thands herbaarde licht!
Zien wy aan zijn morgenkimmen
De onmiskenbre Goedheid glimmen,
Die ons flonkert in ’t gezicht!

’t Is de dag, mijns levens Leven,
Die u ’t leven heeft gegeven,
En, in ’t leven, welk een goed! –
Al wat ons deze aard kon schenken, –
’t Hart118 – begeeren, wenschen, denken, –
De Eeuwigheid119 – vervullen120 moet.

Neen, het werd ons niet geweigerd,
Waar121 de reine zucht naar steigert122

Die ons immer123 heeft doorblaakt.
Boven lot en aard verheven,
God’, elkaâr, den plicht, te leven,
Heeft dat alles uitgemaakt.124

Ach! wat ooit uw boezem streelde, –
Zielsgenoegens, – harteweelde; –
Waar de hoop meê vleien kon; –
Alles wat gy heils125 mocht smaken
In126 uws Egaas heil te maken; –
’t Hing aan127 deze morgenzon.
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128. Die hen van uw hart ontbonden: die die engelen deden geboren worden.
129. troetling: lieveling.
130. Onzer beider ingewanden: het innigst bezit van ons beiden.
131. zy dragen/ Vruchten: hebben vruchten geoogst, verworven.
132. Nijdig: afgunstig.

Immers, ô mijn Welbehagen,
Rampen met elkaâr te dragen
Was een wellust voor ons hart:
Wellust, van een hooger waarde
Dan de heerschappy der aarde;
En – vertroosting by de smart. –

Dierbre, ja ons hart moest breken,
Onze wang van tranen leken,
By den pletterendsten slag:
Maar ook ’t naderend hereenen
Met zoo velen wy beweenen,
Hing en hangt aan dezen dag.

Stel u ’t Englental voor oogen,
Dat uw boezem heeft gezogen,
Dat u toeloeg op uw schoot!
ô Wat hemelvolle stonden
Die hen van uw hart ontbonden,128

Danken wy dit morgenrood!

Heel het moederlijk verlangen;
Heel de vreugde van ’t ontfangen;
Elke lieve kinderlach:
Elke troetling,129 elke vreugde,
Die het Ouderhart verheugde, –
Hing aan uw geboortedag.

Wy verloren van die panden,
Onzer beider ingewanden:130

Ja, hoe velen, ons ontscheurd!
Maar, betaamt ons niet te danken
Voor die afgesneden ranken,
’s Hemels gaarde waard gekeurd?

Ach! zy bloeien, ach zy dragen
Vruchten131 van Gods welbehagen,
Deze Wareld veel te schoon!
Zouden wy in ’t hier beneden
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133. God der Goôn: vergelijk Deuteronomium 10:17: ‘Want de Heere uw God, is een God 
der goden’.
134. omvatte: kon vasthouden.
135.’t leven: het hogere leven in de hemel.
136. waardeerde: hoogachtte, volbracht.
137. verflensen: verdorren, verleppen.
138.’t Voorwerp van uws Egaâs wenschen: (namelijk:) haar liefde of hart.
139. Doet noch tijd noch droefheid aan: wordt noch door tijd noch door droefheid aangetast.

Nijdig132 zijn op ’t hemelsch Eden?
Twisten met den God der Goôn?133

Ook onze oudste, dierst geschatte,
Wien voor ons geen aard omvatte134

Was bestemd voor beter lot: –
De Almacht zag hem rijp voor ’t leven,135

En – den dierbren op te geven,
Lieve! was een plicht aan God.

Ga, getrouwe, dierbre Gade,
Met uw eigen hart te rade!
Teedre moeder, hoor dat hart!
Die uw plichten steeds waardeerde,136

Steeds uws Gods beschikking eerde,
O, verwin uw boezemsmart!

Ja, in ’t midden van ons lijden
God den hartedank te wijden
Voor de gift van ’t levenslicht;
Dit, ô Leven van mijn leven,
Is ons beî in ’t hart geschreven,
Is een onverbreekbre plicht.

Ja, mijn hart, ô teerst geminde,
Hoe my ’t smartgevoel verslinde,
Dankt voor ’t feest van dezen dag.
’t Voelt de gift van Gods genade
In een onwaardeerbre Gade
Waar mijn ziel in juichen mag!

Lieve! ’t zijn geen aardsche gaven,
Waar zich duizend aan verslaven,
Nietig lokaas, ras vergaan:
Neen, wat schoonheid mag verflensen,137

’t Voorwerp van uws Egaâs wenschen138

Doet noch tijd noch droefheid aan.139
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140. ‘’k Wil uw troost, uw toevlucht wezen’: niet als citaat getraceerd.
141. ‘t Heeft … in: het betekent …
142. verzaken heel deze aarde: keren ons van heel de aarde af.
143. ‘God … smart’: niet als citaat getraceerd.
144. gloor: omwille van het rijm; eigenlijk ‘gloorde’: gloeide, brandde.
145. Gods volheid: Gods overvloed, rijkdom.
146. het knaapjen: Lodewijk Willem Bilderdijk.

Laat dat hart het mijne blijven
Tot ons de aders saam verstijven,
Lieve, teedre Gemalin,
Dat my eenmaal gaf te lezen:
‘’k Wil uw troost, uw toevlucht wezen’!140

’t Heeft den hemel voor my in.141

Ja, nog eens! Verwin uw smarte!
Toon my dat voortreflijk harte
Nog gevoelig, voor mijn gloed!
Nog gevoelig, nog doordrongen
Van het geen wy eenmaal zongen
In het bruischen van ons bloed:

‘God, die onze zielen paarde!
Wy verzaken heel deze aarde,142

Schenk ons slechts elkanders hart.
Zij, ô zij die gift volkomen,
En, waar zaligheden stroomen,
Wy ontzien geen aardsche smart’!143

God verhoorde wat wy baden.
’t Stormde langs de distelpaden
Van het ons bestemde spoor;
Maar, wy mochten ’t leed verachten
’t Geen de gloed ons kon verzachten
Die in onze boezems gloor.144

En – verkoelde hy, mijn Waarde?
Neen; voor ’t nijdig oog der aarde
Groeit hy ieder oogwenk aan;
En wat weldaân wy genoten,
Uit Gods volheid145 voortgesproten,
Zal geen lot te niet doen gaan.

Zie het knaapjen146 welig pronken,
Aan mijn ouderdom geschonken,
HEM ter glorie die het gaf!
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147. het graf: de dood.
148. HEM: ter ere van hem, hem ter glorie.
149. Hooimaand: juli.

Zie om hoog, hoe ’s Hemels Engelen
Zich door onze Spruitjens mengelen,
Zegepralend op het graf!147

Lieve, kom! den druk vergeten!
’t Leed met heldenmoed verbeten!
God gedankt, vereerd, geloofd!
HEM gezwegen! HEM geleden!148

En Zijn zegen afgebeden
Op dit onwaardeerbaar hoofd!

Leyden, den 3den van Hooimaand149 1819.

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 59-68; DW 11, 225-230.
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150. wie: al wie.
151. Die ’t bloedend Oudrenhart getrouwer blijft bewaren: (namelijk:) door naar die schaduw 
te kijken.
152. de laatste telg: Lodewijk Willem Bilderdijk.

Schaduwbeeld van mijn zoon Julius Willem

Ons eerste Huwlijkspand, met ons in ’t leed verdrukt,
By onverwrikbren moed, gelaten, zacht, en teder,
In d’eersten knop der jeugd aan onzen arm ontrukt,
Gaf verr’ van ’t Vaderland zijn ziel aan de Almacht weder.
’t Was ’t Uwe, ô God! hy droeg Uw hemel op ’t gelaat,
Hy droeg dien in een hart vol kalmte, door de baren:
Ach, zwijge U wie150 het oog op dees zijn schaduw slaat,
Die ’t bloedend Oudrenhart getrouwer blijft bewaren!151

Ruste op de laatste telg152 van ’t eens zoo talrijk kroost
Uw zegen slechts, Uw geest, en, ja, wy zijn getroost!

1823.

Rotsgalmen 2 (1824) 58; DW 11, 354.
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153. Werkstuk van mijn Zoon: zie noot 73 (p. 104).
154. beiden: aan vader en moeder.
155. ongemeenste: uitzonderlijkste.
156. onheelbre smart: zie de titel van Wilhelmina’s vroegere gedicht.

By een kunstwerk van mijn overledenen zoon, Julius-Willem

Een Werkstuk van mijn Zoon,153 den eerstling ons gegeven,
Vervuld van Vaders moed en Moeders zachten aart,
By ’s Jonglings vroege dood zijn’ Oudren nagebleven.
Gedachtnis, beiden154 meer dan ’t eêlst gesteente waard!
Heb eerbied, wie gy zijt, voor ’t kunstgewrocht diens braven,
Wiens onverschrokken ziel van geen verwrikken wist,
Zijne Oudren troostte in ’t leed door de ongemeenste155 gaven,
En nooit in ’t prangendst wee Gods schikking heeft betwist.
Steeds blijft ons dankbaar hart den dierbren teêr betreuren,
En immer gaapt de wond in dat getroffen hart.
Gy, wie gevoelen kunt, hoe zulke banden scheuren,
Rechtschaapnen, schenkt een zucht aan hunne onheelbre smart!156

1826.

Nasprokkeling (1830) 165; DW 11, 465.
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157. reden: rede.
158. door angsten afgestreden: dat immers door angsten is afgestreden.
159. dragen: verdragen.
160. gloorde: gloeide.
161. wisse: zekere.
162. ontwrongen: met moeite losgekregen, ontworsteld.
163. Het licht mijns oogs: grijpt terug op ‘’t licht des daags’ in regel 4.

Uitboezeming

Het is dan waar? die Onweêrslag viel neêr,
Hy trof my ’t hart, en ik bleef ademhalen!
Mijn Julius! – ô God! hy is niet meer!
En ’t licht des daags blijft nog mijn oog bestralen!
’t Zou waarheid zijn? – Mijn ziel, ô twijfel nog;
Ja, twijfel nog, in weêrwil zelf der reden,157

Hou wat u trof voor moordend zinbedrog,
In ’t hart niet vreemd, door angsten afgestreden.158

Voed nog een wijl dien hemelzoeten waan,
Die blijde hoop die de afzijnssmart hielp dragen:159

‘Met elken dag rukt die des weêrziens aan;
Met ieder uur – die heuchlijkste aller dagen!’
Neen; ydle hoop. Hy rukt niet aan, die dag!
Hy daagt ons nooit, die morgenstond van zegen!
Geen welkomgroet, maar ’t hart verscheurend ach!
Klinkt door de lucht den geest des lievlings tegen.
Neen, dwaze, neen, uw hoop niet meer gerekt!
Vergeefs getoefd! hy keert, hy keert niet weder,
De nacht des doods is op hem uitgestrekt;
En al uw hoop, uw uitzicht ligt daar neder.
Waar ooit op aard mijn oog zich heen zal slaan,
Mijn hart hem zoek’ met pijnlijk zielsverlangen,
Vergeefs gezocht! het leven zal vergaan,
Maar nooit onze arm den dierbre weêr omvangen:
Vergeefs mijn stem verheft in bang gegil!
Hoe blijd hy steeds zijns moeders roepstem hoorde;
De slag van ’t hart staat in dien boezem stil,
Die reeds zoo vroeg van ouderliefde gloorde!160

Het is vergeefs, in ’t uitgestrekt heelal
De moederhand by ’t weenen blaauwgewrongen,
Hem toegestrekt, die – nooit weêr keeren zal! –
Wierd ooit de dood zijn wisse161 prooi ontwrongen?162

Mijn Julius! (ô God!) hy is niet meer!
Het licht mijns oogs163 waar vruchtloos, ’t af te koopen!
Mijn ruischend bloed hergeeft hem ons niet weêr,
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164. voor: in plaats van.
165. voor: in plaats van.
166. Doch: (vul aan:) gy.
167. hoop op ’t weêrzien: vergelijk het dichtstuk van Jan de Kruyff jr., De hoop des wederziens 
(Leiden 1817).
168. bestemmen: bekrachtigen, als (reële) mogelijkheid openlaten.
169. Gevoel, besef, en redloos: zonder gevoel, besef of redding.
170. meet: toemeet, afpaalt.
171. wat bouwen wy op ’t zand: vergelijk Mattheus 7:26: ‘En een iegelijk, die deze Mijn woor-

En weg is al ons uitzicht, al ons hopen!
Hy is niet meer! met ieder ademtocht
Herhaalt my ’t hart die waarheid vol verschrikking;
En, hoe ik schijn ter zelfmisleiding zocht,
’t Is gif geslikt, voor164 laafnis en verkwikking!
Bedriegbre hoop, zoo lang, zoo blijd gevoed;
Gy waart ons steun, maar hoe verzwaart gy ’t lijden!
Gy hebt, ô ja, den tragen tijd bespoed,
Maar ’t uur van rouw voor165 d’uchtend van verblijden!
Gy stem van ’t hart, van ’t ouderlijke hart,
Die lang reeds spraakt in ’t angstig borstbeklemmen,
Gy speldet wee, maar duister en verward;
Doch166 bleeft de hoop op ’t weêrzien167 toch bestemmen.168

Met welk gevoel telde ik der uren loop,
En dankte ik God by dat misleidend tellen!
Met elken dag wies uitzicht, rust, en hoop,
Om in één wenk ons droombeeld neêr te vellen.
Hy is niet meer! – Dit’s alles wat ik hoor,
Gevoel, besef, en redloos169 zal beweenen –
Niets zucht mijn mond, dan dat ik hem verloor,
En boomtronk toe, en onbezielde steenen!
Gy weet het, God, Gy, die ons ’t lijden meet,170

De tranen telt die aan ons oog ontvallen,
Dat hoe mijn hart by vroeger smarten leed,
Dees wreede slag de plettrendste is van allen!
Gy weet het, God, Gy, die hem ons ontrukt,
Gy, die hem ons ten zegen op liet groeien,
Met al de glans der stille deugd gesmukt,
Met hoe veel recht hem onze tranen vloeien.
Gy weet het, God, hoe veel een vader derft,
Een moeder mist, in d’oudste van haar panden:
En, hoe ze op nieuw met ieder telgjen sterft;
Hier scheurde uw hand nog eindloos teêrder banden.
Beweenen wy een lievling van ons hart,
Wy schreien om den jongling, rijk aan deugden,
Die ons, by troost in tegenheên en smart,
Een voorsmaak schonk van reine hemelvreugden.
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den hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op 
het zand gebouwd heeft’.
172. hulploos kind: Lodewijk Willem Bilderdijk.
173. U éénig: uitsluitend aan U.
174. ja!: zeker!
175. door zijn dood: dat wil zeggen: door het verbreken van de boei die mij aan de aarde bindt.
176. by den jongsten hartenklop: bij ons sterven.
177. wederspannig: tegenstrevend.
178. ô Zaalge geest: (namelijk:) Julius Willem.
179. bestemdet: besliste.
180. plengen: vergieten.

In wien we, (ô God! wat bouwen wy op ’t zand,171

Uw aâm verblies den zuil waarop wy bouwden!)
Als ons het graf zou klemmen in zijn band
Een hoeder voor ons hulploos kind172 aanschouwden!
Gy wilde ’t niet, oneindige Oppermacht,
Gy vergt, dat we ons U éénig173 overgeven, –
Niet steunen op der lente levenskracht,
Maar op de bron, op d’oorsprong van het leven.
Of, was die zoon het oudrenhart te waard?
Te dierbaar? ô vergeef het, Hemelvader,
Hy boeide (ja!)174 mijn ziel te vast aan de aard,
En, door zijn dood175 kom ik uw hemel nader.
’k Gevoel het, ja, terwijl ik om hem ween,
’k Gevoel uw liefde, uw weldaad, en uw zegen
En, zoo mijn hoop als ydle damp verdween,
Ik streef uw Wil, uw Albestuur, niet tegen.
Gy naamt hem in den rei der zaalgen op,
Voor noodorkaan en onweêrvlaag beveiligd;
Wy zullen by den jongsten hartenklop176

Hem wederzien: hy was u toegeheiligd.
By d’afscheidsgroet, toen hem mijn oog verloor,
Weende ik hem na met even wrange tranen,
Op ’t doornig pad dat zich zijn hart verkoor,
Dat tot zijn dood zoo vroeg den weg moest banen.
Ik had den stoet niet droever nageweend,
Die op dat uur hem grafwaart had gedragen.
Ook toen, ô God, hebt Gy my kracht verleend;
Mijn ziel bewaard voor wederspannig177 klagen.
ô Zaalge geest,178 thands weet gy wat ik leed
En u verborg, toen ge op de onvaste baren
Waarvan ’t verschiet uw boezem blaken deed,
Des levens tocht bestemdet179 door te varen.
Thands weet gy hoe een moederhart bemint;
Wat offer het uw keus vermocht te brengen!
Hoe ’t al haar rust verloochende om haar kind,
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181. by: vergeleken met.
182. van om hoog: door de hemel, door God.
183. snoer: band.
184. sneven: sterven.
185. ô Moeders, zoo bevoorrecht in uw leed: grijpt terug op ‘ô Moeders, zoo bevoorrecht van 
om hoog’ twaalf regels hoger.
186. gaârde: verzamelde, hier in de betekenis: gretig in u opnam.
187. zijn doodsangst –: het streepje duidt aan dat zij niet meer kan.

En meerder deed dan al haar bloed hem plengen.180

Als zuigeling, als knaapjen op mijn schoot,
Zag ik u vaak door krankte of smart verbleeken;
Dan sloeg mijn hart van de angsten van de dood,
En al mijn moed, mijn geestkracht, was bezweken.
Helaas! wat was die toen ondraagbre smart,
Wat was zy, by181 des afzijns folterpijnen? –
Wat, by dat uur toen gy ons klemde aan ’t hart,
Om, – God, mijn God! – van de aarde te verdwijnen!
ô Moeders, zoo bevoorrecht van om hoog!182

Gy, die uw kroost, als zuigling zaagt bezwijken,
Wenscht niet te rug wien God u vroeg onttoog,
Eer gy den plant in bloesemdosch zaagt prijken.
Natuur gebiedt u ’t weenen om uw kind!
Gy kent geen band die teedrer is dan dezen,
Geen sterker, dan, die aan den zuigling bindt,
Nooit heeft zijn hart u kindertrouw bewezen.
Daar is een snoer,183 als dat van ’t bloed zoo hecht,
Door deugd, gevoel, en liefde in ééngeweven;
Waar deze band de zielen samenvlecht,
Daar is de dood, verdubbeld, tienvoud, sneven.184

ô Moeders, zoo bevoorrecht in uw leed,185

Gy, die uw kroost zaagt sterven in uw armen,
Wat klaagt ge, en mort, en noemt uw Vader wreed
By zulk een blijk van vaderlijk erbarmen?
Ach, was ’t u niets, uw moederhart geen troost,
Het kranke wicht den laafnisteug te bieden;
En d’ademtocht van ’t u ontzinkend kroost
Aan eigen borst zijn mond te zien ontvlieden?
ô Wel u, gy bedroefden, die dat moogt!
Wel, wel u die zijn laatste blikken gaârde,186

Uw lippen op zijn kille lippen boogt,
En tranen hadt by ’t lijk waarop gy staarde!
My was die troost, die wellust, ja ontzeid!
Ik mocht zijn smart – zijn doodsangst –187God, mijn Vader,
Vergeef dit hart dat bloed als tranen schreit,
Wie heeft het kind, wie dan zijne ouders nader!
Mijn borst bezwijkt, mijn tranen stroomen neêr,
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188. Uw: (versta:) Ùw.
189. Uw stof verbeidt: wacht op ùw lijk.
190. ‘Uw wil geschiê’: vergelijk Mattheus 6:10 en Lukas 11:3.
191. En: En (ook al).
192. Vong: ook al ving.
193. om Jezus bloed: omwille van Jezus’ dood.
194. in: samen met, gemengd met.
195. Wat: wat deert het.
196. wemelen: drijven.

En vloeien met de woorden weg in plassen!
Roep Gy mijn ziel genadig tot u weêr,
En laat geen klacht, geen wrevel haar verrassen.
Drage ik ook dit gelaten en gedwee:
Het denkbeeld-zelf, zoo gruwzaam voor mijn zinnen,
Dat de aard geen graf, geen stille legersteê
Hem strekken mocht dien wy zoo teêr beminnen!
ô Wel u, gy, die ’t eenzaam plekjen weet,
Waar ’t rustend kind in ongestoorden sluimer
Uw188 stof verbeidt189 na ’t doorgeworsteld leed;
Gy zoekt dat graf, en weent, en ademt ruimer.
Ook deze troost stond de Almacht ons niet toe.
Geen handvol aard mag onzen dierbren dekken!
’t Vervolgend lot, van foltren nimmer moê...
God! doe dees smart my niet tot wanhoop strekken!
‘Uw wil geschiê’190 was steeds mijn zielsgebed,
U duizendwerf in angsten opgezonden.
Nog smeek ik dit. Verhoor my, Gy die redt,
Die altoos trouw in ’t weldoen zijt bevonden!
Vertroost mijn ziel, Gy weet het, wat ik lij:
En191 moest ons kind aan ’s werelds einden sneven;
Gy waart gewis zijn sponde steeds naby,
Gy hebt zijn ziel en troost en kracht gegeven!
Vong192 niet mijn mond zijn laatsten ademtocht,
Gy hebt hem, God, om Jezus bloed193 ontfangen.
Tot zulk een prijs genadig vrijgekocht,
Juicht thands zijn ziel in194 de Englenlofgezangen.

 * * *

Mijn Julius, mijn onvergeetbre zoon!
Wat,195 of uw lijk in ’t golfgeklots moog wemelen,196

God slaat het gâ van zijn onzichtbren throon:
Wat deert u ’t stof, bewoner thands der hemelen?

Reeds van den wieg, was u des levens baan
Van doornen vol; de lucht van onweêr zwanger.
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197. voor: in plaats van.
198. Om: omwille van.
199. waar: zou betekenen.
200. ons: voor ons.
201. nokkend: snikkend.
202. ook: (namelijk:) naast in gejuich ook …

Als hulploos kind, grijnsde u het lot reeds aan,
En ieder jaar werd ’s levens teug u wranger.

De tegenspoên, uw’ Oudren opgetast,
Hebt gy gedeeld, en willig meêgedragen;
En nooit gemord by onspoeds zware last,
En nooit hun ramp vermeerd door wrevlig klagen.

Gy hebt... maar neen: genoeg, dat God het weet!
Hy zag uw deugd, uw liefde, en trouwbetooning,
En schonk u vroeg, voor197 ’t blij getorschte leed,
Om198 ’s Heilands bloed Zijn Hemel tot beloning.

Mijn Julius, den Hemel? – en ik ween!
Ik, dwaze, snik, en weet hem ’t leed ontheven?
Mijn ziel bezwijkt op ’t denkbeeld: Hy is heen;
Terwijl hy juicht in ’t onverganklijk leven!

Wat wensche ik dan voor hem, die niets behoeft,
Maar alles won met d’afscheidsgroet van de aarde?
Wat is mijn hart tot brekens toe bedroefd,
En wenscht te rug, wien God by de Englen schaarde?

Te rug! – mijn God! en dit zou liefde zijn?
(Wee ’t moederhart, zoo ’t vrij stond hier te kiezen!)
Gy riept hem, God! Eens wordt hy weder mijn;
Maar deze wensch waar199 hem, my-zelv, verliezen!

Neen; juich gy, juich, mijn overdierbaar kind!
Geniet dat heil, gekocht door Jezus lijden.
Wat zoon was ooit dus overteêr bemind?
En zouden we u der Englen vreugd benijden?

Neen, leef by God; eens hebt gy ons200 geleefd,
Den hemel ons by voorsmaak doen genieten:
En zoo ons hart u nokkend201 wedergeeft,
’t Is God geen hoon, dat onze tranen vlieten.

De dank van ’t hart breekt ook202 in tranen voort;
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203. wien: voor wie, (namelijk:) voor zijn ouders.
204. aanzijn: bestaan, leven.
205. zuchten: (ook:) verlangens.
206. hoe na dat tijdstip werd bestemd: hoe snel dat moment (van herenen) (al) zou zijn.
207. klemt: bindt, (misschien beter:) moge binden.

De lofzang ook uit opgescheurde harten:
’t Is lof, ’t is dank, die de Almacht toebehoort;
Wy offren dien te midden onzer smarten.

God, neem dien aan voor d’onwaardeerbren schat
Die ons het woên van ’t grimmig lot verzoette!
Nooit was hy arm die zulk een Zoon bezat;
En zy, hoe rijk, die hy als Moeder groette!

Hoe zalig zy, wien,203 in het diepste leed,
Een blik op hem verkwikking was en zegen!
Wier liefde hem het aanzijn204 minnen deed!
Wien zijn bezit geen wareld op kon wegen!

Neem onzen dank voor zulk een dier kleinood!
Voor ’t geen Gy gaaft, en ’t geen Gy hebt genomen!
Zijn zalig lot vertrooste ons van zijn dood;
Gy, leer ons hart, zijn zuchten205 in te toomen.

Ach, onze hoop ging immers niet te loor!
Neen, de uchtendstond van ’t blijde weêrheréénen
Is slechts gerekt. Hy trad ons juichend voor,
Slechts voor een wijl van uit ons oog verdwenen.

Wie zegt, hoe na dat tijdstip werd bestemd!206

Algoede God, zie mijn verlangend hijgen!
Gy weet, wat band my nog aan ’t leven klemt:207

Leer, leer me Uw wil te aanbidden en te zwijgen.

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 23-35; DW KWB 3, 295-302.
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208.’t geschoren lam den ruwen wind verzacht: naar ‘God tempers the wind, said Maria, to 
the shorn lamb’ van Laurence Sterne, A sentimental journey through France and Italy ii. Ed. 
Ian Jack (London 1968) 139. Bilderdijk en zijn vrouw verwezen hier wel vaker naar. Vergelijk 
Willem Bilderdijk, Het nachtspook & Nachtwandeling. Ed. Marinus van Hattum (Amstelveen 
2007) 39.
209. Uw schepslen: bij/van uw schepselen.
210. mijner: over mij.
211. schuts: bescherming.
212. af te vragen: scherp te ondervragen, antwoord te eisen.
213. streelend: aangenaam.
214.’t broze riet der stroomen: vergelijk 1 Koningen 14:15: ‘gelijk een riet in het water omge-
dreven wordt’.

Aan God

Gy, die ’t geschoren lam den ruwen wind verzacht,208

Uw schepslen209 ’t lijden meet naar de u bekende kracht,
Oneindige, die nooit in ’t prangendst van de smarte
De stille hoop beschaamt in ’t needrig kristenharte!
ô Dat ook my, mijn God, dat steunsel niet ontzink’
Daar ik de kelk der smart tot op den bodem drink!
Gy, Gy doorleest mijn ziel, ô Vader vol erbarmen;
Ach, wil in dees mijn nood u mijner210 nog ontfermen!
Dat de invloed van uw Geest mijn zwak gemoed beziel’,
Op dat ik, morrend niet, – maar dankend nederkniel’!
ô Gy, der zwakken hoop, Gy, op wiens schuts211 wy bouwden
Toen wy ’t geliefde pand uw voorzorg aanvertrouwden,
Gy stelde ons niet te loor; uw oog heeft hem bewaakt;
En – ’t is de worm in ’t stof die uw bestiering wraakt?
Neen, ’t rijz’ niet in mijn ziel, u wreevlig af te vragen212

Waarom die bloesem viel in ’t prilst der lentedagen?
Uw oog heeft hem bewaakt, dit zij mijn ziel genoeg!
En ’t was uw liefde en trouw die hem ons wedervroeg.

 * * *

Niet langs den weg, ô God, dien wy zoo streelend213 achtten – !
Moest niet het oudrenhart naar zijn te rugkomst smachten?
Niet bidden dag en nacht, na de eindlooze afzijnssmart
Hem, deugdzaam weêrgekeerd, te klemmen aan ons hart?
Of kon ons op deze aard een blijder morgen gloren? –
Neen, Gy hebt voor zijn heil een veilger weg verkoren!
Gy hebt op uwe wijs, aanbidbaar, eeuwig goed,
Den lievling onzer ziel beveiligd en behoed.
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215. verwijld: verschoven, uitgesteld.

ô Neen: wy steunden niet op ’t broze riet der stroomen:214

Ons uitzicht zij verwijld,215 het wordt ons nooit ontnomen!
Nam God ons duizendvoud het leven in dien Zoon,
Eens zien wy hem weêrom voor Jezus gloriethroon!

1819.

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 36-38; DW KWB 3, 302-303.



126

216. jonkvrouwe: (in de betekenis van:) maagd, ongetrouwd meisje. Het is niet bekend aan 
wie dit gedicht is opgedragen.
217. getogen: getrokken.
218. huis: familie.
219. Een zusters naam: dus de jonkvrouwe heet naar een overleden zuster van Julius: Wilhel-
mina, Adelheide of Irene.
220. doodmaar: doodsbericht.
221. heelen: verbergen.

Aan jonkvrouwe * * *216

Vergat gy niet uw vroegen speelgenoot,
Langs ’t golvend nat naar de Oosterkust getogen,217

Wien gy zoo vaak een blijk van vriendschap boodt,
En zweeft zijn beeld nog somtijds voor uwe oogen?

Gedenkt gy nog aan ’t knaapjen vol gevoel,
Wien heel uw huis218 met vriendschap overlaadde:
Die, reeds zoo jong voor ’t woelig dartlen koel,
’t Aandoenlijk hart in ’t kwijnend oog verraadde?

Die, aan uw zij’ in ’t kinderspel vereend,
Op d’enklen klank van uwen naam ontroerde?
Een zusters naam,219 die, tederlijk beweend,
De helft zijns harts in ’t grafjen met zich voerde!

Die om dien naam, en, later, om uw hart,
U teêr beminde? – Of hebt gy hem vergeten?
Wat deert u dan zijn moeders wreede smart,
En of die zoon haar werd van ’t hart gereten?

Gevoelge, neen! gy draagt de ziel in ’t oog,
Het teedre hart op ’t zacht gelaat te lezen;
En zoo mijn ziel zich niet in u bedroog,
Dan moet haar smart ook u aandoenlijk wezen.

Geliefde, my meer dierbaar dan gy ’t weet,
U roep ik ’t toe, dat ik hem heb verloren –
Dat hy den strijd in ’s levens kamp volstreed – !
Gy zult geen zucht by dezen doodmaar220 smooren.

Ik noeme u niet, gy toch herkent uw beeld:
Want de onschuld weet van heelen221 niet, noch veinzen.
Meer dan gy ’t waant, hebt gy zijn hart gedeeld,
Dit tuigde my zijn innig boezempeinzen.
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222. ongesmuktste: minst versierde, eenvoudigste.
223. Die d’arme nooit met wrevel van zich wees: vergelijk het gedicht ‘Geen arme te verach-
ten’ in: Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk, Gedichten voor kinderen. Ed. Marinus van 
Hattum (Amstelveen 2010) 79.
224. Wachtte gy ’t: kon gij het denken.
225. klein geschenk, gewrocht met eigen handen: vergelijk Julius’ eerdergenoemde handvaar-
digheid.
226. hun nut: nuttig is voor hen die.

Dit tuigde my de traan, zoo stil gestort;
Dit... Neen, ik zwijg van ’t geen zijn zwijgen meldde;
Ik deed zijn hart en ’t kiesch gevoel te kort,
Dat, hemelrein, zijn jonglingsborst ontwelde. –

U roep ik ’t toe: Dat hart hield op met slaan;
Die borst werd ijs, daar zoo veel gloeds in blaakte;
En nooit rukt ons dat uur des weêrziens aan,
Waarvan ’t verschiet my zoo gelukkig maakte.

Nooit zal zijn voet die drempels weêr betreên,
Waar Ouderliefde of Vriendschap hem verbeidde.
Uw speelgenoot, die dierbare, is daar heen,
By wiens vertrek mijn oog zich duister schreide.

Hy is niet meer, wien ’t lust verstrekte en vreugd,
’t Erkentlijk hart door dienstbewijs te toonen;
Die achting won door de ongesmuktste222 deugd;
En ’t zegen achtte, onze oudrenzorg te lonen.

Die d’arme nooit met wrevel van zich wees,223

Maar gaf, waar ooit zijn hand vermocht te geven.
Gedwee in ’t leed, maar sterk als de onspoed rees;
De vreugd, de hoop, de wellust van ons leven. –

ô Wachtte gy ’t,224 toen hy u ’t afscheid bood,
En ’t klein geschenk, gewrocht met eigen handen,225

Dat de Oceaan hem in der diepten schoot
Omgolven zou aan ’s warelds verste stranden?

Voorspelde uw hart, dat hy niet keeren zou?
Hy, zoo gesteund met moed en jonglingskrachten!
Hy, aan zijn God en elken plicht zoo trouw,
Die van zijn bloei zoo rijk een oogst deed wachten?

Wy, blinden, ach, wat weten wy van ’t lot!
Of wat hun nut,226 die wy zoo smartlijk derven?
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227. spade: (letterlijk: laat; hier:) lang.
228. verscheien: sterven (‘verscheien’ in plaats van ‘verscheiden’ in verband met het rijm).
229. nacht en nevels: duisternis. Formulaire verbinding naar het Duitse ‘Nacht und Nebel’.

Zijn levensloop was afgeperkt door God,
En zegen was zijn leven, en zijn sterven!

Geliefde, gy wien ik in ’t hart slechts noem’,
Vergeet hem niet die ’t hart u schonk eens broeders.
Blijf gy nog spade227 uw Oudren lust en roem,
Bevolen aan de zorg des Albehoeders!

Nog wijdt mijn hart hun teedre erkentenis
Voor elk genot, mijn’ lievling eens geschonken;
En schoon mijn hart versteent van droefenis,
Blijft dat gevoel mijn boezem steeds ontvonken.

Thands ziet zijn geest met welgevallen neêr
Op wie hem minde en snikt om zijn verscheien:228

En, zien wy hem op aarde nimmer weêr,
Hy slaat hen gâ die teder om hem schreien.

Hem breekt de dag reeds aan in ’t verr’ verschiet,
De jubeldag van ’t zaligend hereenen,
Terwijl ons oog slechts nacht en nevels229 ziet,
En we om zijn dood als hopeloozen weenen.

Gy, lieve maagd, ô pleng hem ook een traan!
Vergeet hem niet! Ik zal u nooit vergeten:
Gy trokt zijn hart door deugd en goedheid aan,
En nooit verbrak de dood zoo hecht een keten!

Bestemt my ’t lot dat ik u ooit ontmoet’,
Die blik op u zal my verkwikking schenken.
Wees van mijn hart, wees moederlijk gegroet,
En blijf nog soms aan mijn ontslaapne denken!

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 39-44; DW KWB 3, 303-306.



1. Bilderdijks bijbel met los inliggende aantekeningen over geboorte, doop en over-
lijden van zijn kinderen. Collectie bm.



2. Willem Bilderdijk, circa 1796-1797, mogelijk door Hendrik Willem Schweick-
hardt. Collectie bm.



3. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, circa 1796-1797, mogelijk door Hendrik 
Willem Schweickhardt. Collectie bm.



4. Julius Willem Bilderdijk, circa 1805, mogelijk door Johann Bernard Scheffer. 
Collectie bm.



5. Julius Willem Bilderdijk, circa 1808, mogelijk door Johann Bernard Scheffer. 
Collectie bm.



6. Julius Willem Bilderdijk, circa 1813, door onbekend kunstenaar. Collectie bm.



7. Slot van de laatste brief van Julius Willem Bilderdijk aan zijn ouders, 9 januari 
1818. Collectie bm.



8. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, circa 1819, door onbekend kunstenaar. 
Collectie ka.



9. Willem Bilderdijk, circa 1819, door onbekend kunstenaar. Collectie ka.



10. Titelpagina van Ter Nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, 1819. Particu-
liere collectie.



11. Lodewijk Willem Bilderdijk, circa 1819, door onbekend kunstenaar. Collectie bm.



12. Willem Bilderdijk, ‘Nagedachtenis van mijn’ zoontjen Ursinus, door een heimlijk 
ingegeven slaapmiddel omgebracht’ (p. 32-33). Collectie bm g 49-1. Het gedicht 
draagt hier nog de titel ‘Nagedachtenis van mijn jongste zoontjen’. Het motto 
werd later ingevoegd. In r. 5 twijfelde Bilderdijk nog tussen ‘bloei’ en het syno-
nieme ‘vaag’.



13. Willem Bilderdijk, ‘Bij ‘t verlies eens kinds, aan mijne Egade’ (p. 41-43). Collectie 
ka 085-i-hs. 8. De opdracht heeft nog ‘Geliefde’. In r. 11 werd ‘stille’ veranderd 
in ‘heete’, in r. 24 staat nog ‘door’ i.p.v. ‘in’ en in r. 4 van onder is de eerste vers-
helft veranderd uit ‘Daar uwe oogen ’t lijk bezielden’.



14. Willem Bilderdijk, ‘Bij ’t verlies eens kinds, aan mijne Egade’ (p. 41-43). Collectie 
ka 085-i-hs. 8. In r. 3 van de versozijde is ‘mijns zelven’ ontstaan uit ‘mijns zelfs’, 
dat weer voortkwam uit ‘mijns harten’. In r. 5 werd ‘veel’ tot ‘diep’, in r. 10 ‘teêr-
geliefde’ tot ‘onvergeetbaar’.



15. Willem Bilderdijk, ‘Bij ’t verlies eens kinds, aan mijne Egade’ (p. 41-43). Collec-
tie ka 085-i-hs. 8. Aan het slot van de tekst is nog meer veranderd: r. 1 ‘minlijk’ 
uit ‘vriendlijk’, r. 3 ‘heel ons opgereten hart’ uit ‘ons geheel vertederd hart’, r. 5 
‘teêrheid’ uit ‘liefde’, r. 6 ‘des rijkdoms’ uit ‘des zegens’ en ‘van Gods Almagt’ 
uit ‘van den Hemel’. In r. 4-3 van onder is getwijfeld aan het woordgeslacht van 
‘Almacht’. In de slotregel is ‘Slechts één’ gewijzigd in ‘Eén, één’. Het slot geeft de 
datering: 15 juli 1800.



16. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Herinnering by het graf van mijne Adel-
heide’ (p. 63-65). Collectie uba a.55. De titel luidde eerst ‘Herinnering by mijne 
Adelheids graf’. In r. 13 lijkt eerst ‘beweend’ te hebben gestaan, dat daarna ‘be-
mind’ werd. In Bilderdijks hand is de eerste versie hersteld.



17. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Mijne Irene’ (p. 89-90). Collectie ubl, 
Ltk 1619, 77. In r. 5 werd ‘Waar ’t zoo vroeg’ tot ‘Waar het zoo’.



18. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Op het afsterven van ons derde doch-
tertjen, Adelheide Irene, Naar haar twee overleden zusjens genoemd’ (p. 91). 
Collectie ubl, Ltk 1619, 88. De volgorde in de titel ligt nog niet vast en er is nog 
sprake van ‘myn’ i.p.v. ‘ons’. In r. 8 lezen we nog ‘in rijken groei’.



19. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Op het afsterven van ons derde dochter-
tjen, Adelheide Irene, Naar haar twee overleden zusjens genoemd’ (p. 91). Col-
lectie ka c-i-33. In dit jongere handschrift staat in r. 4 nog steeds ‘teeken’, dat in 
druk ‘voorbô’ is geworden. In r. 8 is ‘in rijken groei’ eerst ‘in rijken bloei’, daarna 
‘volmaakt in bloei’ geworden.



20. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Aan de dood’ (p. 170-171). Collectie  
ka c-i-43. Bilderdijk kopieerde dit gedicht voor zijn vrouw, met waarschijnlijk 
zijn eigen veranderingen. ‘uw woeste vuist’ (onderwerpsfunctie) werd ‘in uwe 
vuist’ (r. 9), ‘de dood’ heeft als variant ‘uw nacht’ (r. 14), ‘den dag geniet’ heeft 
als variant ‘het daglicht ziet’ (r. 20), ‘bloemen’ werd ‘lover’ (r. 21), ‘spruit’ werd 
‘telg’ en ‘wellust’ heeft als variant ‘weelde’ (r. 3 v.o.).



21. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Moederlijke droefenis’ (p. 146-147). 
Collectie ka c-i-37. Ook dit gedicht kopieerde Bilderdijk voor zijn vrouw. In de 
derde strofe veranderde hij ‘verhuld’ in ‘omhuld’.



22. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Moederlijke droefenis’ (p. 146-147). 
Collectie ka c-i-37. In deze slotstrofen is niets veranderd.



23. Willem Bilderdijk, ‘By een kunstwerk van mijn overledenen zoon, Julius Willem’ 
(p. 116). Collectie ka xci-hs. 92. In r. 4 lezen we nog een oudere versie: ‘meer dan 
goud aan beider harten’. In r. 7 ging ‘steunde’ aan ‘troostte’ vooraf.



24. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Erinnering aan mijn Julius’ (p. 161-162). 
Collectie ka c-i-75 [A]. Het opvallendste in deze tekst is het woord ‘driemaal’, 
dat later ‘tienmaal’ werd. Is dit handschrift zeven jaar blijven liggen? De volgor-
de van strofen 2-3 was eerst anders. In de derde strofe werd ‘Sints mijn zoetste 
vreugde’ gewijzigd in ‘Sints ik lust en vreugde’. Even stond de dichteres in twijfel 
om het loof ‘krakend’ te noemen.



25. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Erinnering aan mijn Julius’ (p. 161-162). 
Collectie ka c-i-75 [B]. In r. 3 is ‘Woeste heide’ veranderd in ‘Berg en dal’, het-
geen later een asyndetische opsomming werd: ‘Bergen, dal’. Het eerdere ‘kent 
geen rust’ in de vierde strofe is in deze jongere versie na ‘sluimert niet’ toch weer 
opgedoken. Nog werden ‘Maar’ en het ongrammaticale ‘Niet een heulsap’ gewij-
zigd in ‘Ach!’ en ‘Nergens heulsap’.



26. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Erinnering aan mijn Julius’ (p. 161-162). 
Collectie ka c-i-75 [A]. In strofe 5 was ‘viel’ eerst ‘valt’. Strofe 6 vertoont in r. 2 
deze ontstaansvolgorde: ‘Elken > Iedere avond > [weggestreept:] Niet een enklen 
[dat nu in r. 3 kan worden verwerkt]; die God geeft, > [variant:] dat zy [namelijk 
de impliciet genoemde moeder] leeft > die God > [in druk: Hy] geeft’.



27. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Erinnering aan mijn Julius’ (p. 161-162). 
Collectie ka c-i-75 [A]. Strofe 7 heeft in r. 1 nog ‘Kan myn ziel het denkbeeld 
dragen’. In r. 3 is ‘Moet ik’ veranderd in het definitieve ‘Blijve ik’. Nu kan in r. 1 
van strofe 8 voor ‘moet’ worden gekozen. Zie ook het hoopvolle ‘nog’ tegenover 
het definitieve ‘steeds’ in druk. In de jongere versie [B] geven strofen 5-8 niets 
bijzonders te zien.



28. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Erinnering aan mijn Julius’ (p. 161-162). 
Collectie ka c-i-75 [A]. Strofe 9 blijkt later te zijn ontstaan dan strofe 10. In r. 4 
ervan is ‘haar’ veranderd in ‘zijn’. In strofe 10 stond eerst ‘wat myn boezem lydt’, 
dat al direct is veranderd in ‘wat myn hart nog lydt’ (r. 2). Ook ‘des hartens [sic] 
worstelstryd’ is meteen veranderd in ‘den harden worstelstryd’ (r. 4). De stro-
fen 11 en 12 bestaan uit zes respectievelijk zeven versregels, waaruit later beide 
kwatrijnen zijn gevormd. Het laatste woord is nog ‘kastydingspyn’.



29. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘Erinnering aan mijn Julius’ (p. 161-162). 
Collectie ka c-i-75 [B]. De eerdere verandering van ‘haar’ in ‘zijn’ is hier weer 
teruggedraaid.



30. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘By een kinderlijkjen’ (p. 173-174). Col-
lectie ka cix-36. In strofe 1 werd ‘kille’ tot ‘doodkil’. In strofe 3 werd met behulp 
van cijfers ‘Een lachend’ Engel’ omgezet tot ‘Een Engel lachend’.



31. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘By een kinderlijkjen’ (p. 173-174). Col-
lectie ka cix-36. In deze strofen 5-8 is niets veranderd.



32. Katharina Wilhelmina Schweickhardt, ‘By een kinderlijkjen’ (p. 173-174). Col-
lectie ka cix-36. In deze slotstrofe lijkt r. 2 eerder verbeterde verschrijvingen dan 
veranderingen te bevatten.
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230. trans: (hier:) hoogte (vergelijk regel 1 van strofe 8).
231. verzelde ik: (namelijk:) in de droom.
232. wezen: werkelijkheid.
233. De sponde van een rust: het rustbed.
234. te derven scheen: leek te missen.
235. Die op de golven heerscht en zetelt op den wind: vergelijk Lukas 8:25: ‘En Hij [Jezus] 
zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende 
tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn Hem 
gehoorzaam?’

Herinnering

Ontzettend brult de zee my in dit nachtuur tegen,
Tot ’s hemels trans230 gejaagd door ’t zweepen van d’orkaan!
Verwoestend plascht op de aard de kille winterregen,
By ’t laatst bezwijmend licht der overwolkte maan.

Hoe menig zulk een nacht verzelde ik231 langs de baren
Den lang gemisten Zoon in ’t dreigend doodsgevaar,
En bleef op ’t worstlend beeld in zielsverbeelding staren,
Met toegeschroefde borst, of ’t droombeeld wezen232 waar!

Hoe menig zulk een nacht zag ik hem aan het woeden
Der winden blootgesteld, en worstlend met den dood;
En voelde my het hart als onder ’t moordtuig bloeden,
Tot, afgemat van de angst, mijn oog zich weenend sloot!

Hoe menig angstig uur, als ik hem wakend achtte,
En nood of smart ten prooi, ontzeide ik aan mijn leên
De sponde van een rust233 waarnaar hy mooglijk smachtte,
En walgde van een zoet dat hy te derven scheen!234

Hoe menig zulk een nacht doorwaakte ik onder ’t weenen,
Het oog op gindsche vlakte in doodlijke angst gericht;
En spreidde in raadloos wee mijne armen naar hem henen
Wiens oog zich reeds een wijl gesloten had voor ’t licht!

Hoe menig’ nacht als dees, wierp ik my siddrend neder,
En riep Gods deernis aan, voor ’t leven van mijn kind,
En vroeg hem van die Macht met stil vertrouwen weder,
Die op de golven heerscht en zetelt op den wind!235

My (blinde!) joeg de storm, ja my, de dood in ’t harte;
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236. De ongeschapen zon: de zon die uit zichzelf was, met andere woorden: God.
237. onomvatbre: vluchtige.
238. die ons zijn blik bedekte: die ons het zicht op hem benam, die ons belette hem te zien.
239. Licht: het is waarschijnlijk.
240. toch: niettemin.
241. ontwaren: aanschouwen.
242. maalt: schetst.

Niet hem, wien ginds omhoog geen leed bereiken kon:
Die, hoe de noodorkaan ons ’t luchtgewelf verzwartte,
Zich spiegelde in het licht van de ongeschapen zon.236

Vier’ thands de zee haar woede en heff’ zich tot de wolken!
Waar mijn ontslaapne juicht, reikt haar verwoesting niet;
Verwinnaar, ziet hy neêr op ’t woelen in haar kolken,
En bidt Hem dankend aan die dood en schrik gebiedt.

ô Godsdienst, hemeltroost! gy hoedt ons voor ’t bezwijken:
Gy wijst het weenend oog op ’t gindsche Vaderland.
Ik zie de nietige aard reeds uit mijne oogen wijken,
En ’t teêr beweende kroost aan ’t Englenheir verwant.

Onzichtbaar Geestendom dat vormloos om ons wemelt
In onomvatbre237 lucht, steeds zweeft gy ons op zij’:
Ook dat geliefde kind, nu in uw choor verhemeld,
Is thands (van ’t lichaam los,) zijn moeder weêr naby.

Geen halve wareldbol die ons zijn blik bedekte,238

Geen golven, weeren hem, die zweeft op wind en lucht;
En, zoo ik soms vergeefs mijne armen tot hem strekte,
Licht239 dat zich thands zijn geest vereenigt met dees zucht!

Mijn oog aanschouw’ hem niet, ’t is meer toch240 dan ontwaren:241

’k Gevoel hem nader by, ofschoon hy de aard verliet.
En kent mijn hart in ’t wee een oogwenk van bedaren,
’t Is als mijn matte geest zijn beeld me omweemlen ziet.

’t Is dan, als ’t scheemrend oog zich heft naar gindsche sfeeren,
Waar ’t zaligend geloof my ’s Heilands zetel maalt:242

Dan kan ik danken, ja, voor ’t derven en ’t ontbeeren;
Dan juichen, Hem ter eer die ’t duistre lot bepaalt.

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 45-48; DW KWB 3, 306-308.
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243. mosch en leeuwrik: tegengestelden waar het ’t zingen van een lied betreft. Geen in de 
Bijbel genoemde combinatie (zoals bijvoorbeeld wel mus en zwaluw: Psalm 84:4; vergelijk 
Willem Bilderdijk, Het nachtspook & Nachtwandeling. Ed. Marinus van Hattum (Amstelveen 
2007) 42, regel 167).
244. ontwindt: openplooit.
245. hun: voor hen.
246. bloost: kleurt.

De lente in MDCCCXIX

ô Gy, die dus uw schepping tooit,
En voor dat schoon gevoel geeft;
Geen daauwdrop op den grashalm strooit,
Geen knopjen aan den struik ontplooit,
Dat niet ons heil ten doel heeft!

Vergeef, vergeef het aan uw kind,
(Gy kent haar vruchtloos strijden,)
Vergeef, dat, voor Uw weldaân blind,
Heur smart die levenskracht verslindt,
Die ze aan den plicht moest wijden!

Zoo steeds de traan haar oog ontspringt
By Lentes heilrijk naderen;
Zoo ’t lied dat mosch en leeuwrik243 zingt,
Haar borst een diepe zucht ontwringt,
Haar rilling stort door de aderen!

Wat, zoo zich ’t voorjaarsgroen ontwindt?244

De vogels lieflijk kwelen?
Het immer meer betreurde kind,
Wiens lijk de onpeilbre zee verslindt,
Mag dit genot niet deelen.

De zon rijze andren blijd in ’t oost,
En ga hun245 lieflijk onder;
Hoe schoon de lent den hemel bloost,246

My is haar zoetheid zonder troost,
My, heel de wareld zonder!

Voor andren sprei de lent’ haar pracht
En oogbekoorlijkheden;
Zy heeft ons ’t kind niet weêrgebracht,
Zoo smachtend met haar komst verwacht!
Zoo lang te rug gebeden!
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247. hopend toefden: bleven hopen.
248. Wat lust dan: hoe bevalt dan.
249. daarheen: rond.
250. wederspannig: weerstrevend, ongehoorzaam.

Zy keerde; maar hy keerde niet,
Op wien wy hopend toefden:247

Wat lust dan248 ’t juichend vooglenlied,
Of ’t lachjen dat het voorjaar biedt,
Den troosteloos bedroefden?

De zon zal op, en onder gaan,
Tot aan zijn laatste ronde;
Maar nooit lacht ons zijn oog weêr aan:
En ’t mijne zal in tranen staan
Tot aan mijn jongste stonde.

Wat dwaal ik mijmerend daarheen,249

Met waggelende voeten;
Het hart beladen als met steen?
’k Zal immers hem dien ik beween
Hier nergens meer ontmoeten.

Het vooglenheir herleeft met lust,
En de aardworm in den akker;
Maar hy, die in den doodslaap rust,
Mijn hoop, mijn troost, mijns levens lust,
Wordt met geen Lente wakker.

Hy wandelt niet aan onze zij’;
Wat zouden wy genieten?
Algoede God, vergeef het my,
En hou mijn ziel van wrevel vrij,
Terwijl mijn tranen vlieten!

Geen zuchtjen rijst er in mijn ziel
Van wederspannig250 klagen:
Gy weet het, hoe ik voor U kniel
(Sints ’t overdierbaar pand me ontviel),
Het oog op U geslagen!

Gy weet, wat angst my heeft verteerd
In ’t afzijn, vol verschrikking: –
Wat vrees mijn lijden heeft vermeerd! –
Uw goedheid heeft die ramp gekeerd!
Dit denkbeeld is verkwikking.
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251. opontboden: bevolen naar de hemel te komen.
252. look: sloot.
253. ontzind: van verstand ontbloot, als van een die niet bij zinnen is.
254. Hallellied: juichkreet: Halleluja.
255. Dien: dat.

Niet smartlijk werd hy afgesneên,
Niet plotslijk opontboden;251

Uw Englen zweefden om hem heen,
En, zachtjens, look252 zijn oogenleên
De diepe slaap der dooden.

Wat weldaad, ô genadig God!
Wat onuitspreekbre zegen!
Thands juicht hy in ’t volzaligst lot,
In vrede en eeuwig heilgenot,
En lacht uw’ Englen tegen.

ô, Juich’ hy voor uw gloriethroon
In storeloos genieten!
Ik vraag u niet te rug, mijn Zoon,
(Die wensch waar Gods genâ ten hoon!)
Hoe ook mijn tranen vlieten.

Neen, ’k vraag U niet te rug, mijn kind,
Van uit dat zalig leven;
En weent uw moeders oog zich blind,
Haar rouw, haar droefheid is ontzind:253

Gy zijt der smart ontheven!

Ach, straalt Gods hoogste zegen my
Hier nooit weêr uit uw oogen;
De tijd des afzijns gaat voorby,
Als ’t wislend ebbe- en stroomgetij’,
Als droomen, ras vervlogen.

De Lente breke uw sluimer niet;
Eens zal die roepstem klinken
Waarvoor de nacht der graven vliedt:
Dan zult gy onder ’t Hallellied254

Ons weêr in de armen zinken!

De winternacht zij lang gerekt
Dien255 dees uw slaap zal duren;
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256. Wie: van wie.
257. spader: later.

En ik, met de armen uitgestrekt,
Wie256 ’t moederhart ten uwaart trekt,
Tell’ ik de sleepende uren:

Een-, eenmaal zal die stond toch slaan,
In ’s Hemels raad verborgen;
Een-, eenmaal breekt die uchtend aan,
Als gy, mijn dierbare, op zult staan,
En – vrij van smart en zorgen!

En licht is ook het uur naby
Dat my de nacht zal dalen!
Dan, wat de raad der Almacht zij,
Aanbiddend onderwerp ik my:
Haar wijsheid kan niet falen.

Die slaap zal lieflijk zijn en zacht:
Hy brengt me u weêr in de armen;
En, kort of langer duur’ die nacht,
Dan heb ik niet vergeefs gewacht,
Dank, Heiland, uw erbarmen!

Geliefde! ik zie u daar weêrom,
By onzer aller Vader!
Mijn zinnelooze smart verstomm’!
Wat zegt, by ’t zalig Geestendom
Het vroeger of het spader?257

De heilbeloftenis houdt stand,
Door Jezus dood verkregen;
En, wien Hy aan zijn liefdehand
Geleidt naar ’t eeuwig Vaderland,
Dien is de doodsnik zegen!

Wanneer ons alle hoop misleidt,
En de aard geen heul kan geven;
Dan is vertroosting toegezeid
Aan hem die tot den Heiland schreit:
By dien is heil en leven!

Wat zegt het, als we, om hoog vereend,
Geen smart of dood meer duchten,
Of hier het oog zich duister weent,
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258. Ons wederzien –: misschien geeft dit leesteken een emotionele pauze aan.

De borst zich heesch en krachtloos steent,
En ’t hart verteert in zuchten!

Verrukkend denkbeeld, sterk mijn kracht:
Ons wederzien –258is zeker!
ô, Drinke ik dankbaar, zonder klacht,
Zoo lang ik op dien morgen wacht,
Den wrangen levensbeker.

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 49-58; DW KWB 3, 308-313.
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259. gebeid: verwacht.
260. voor: in plaats van.
261. voorleden: verleden.
262. dat dierbaar eenig kind: Lodewijk Willem Bilderdijk.

Aan mijnen echtgenoot

Ja, ons leven was een keten van onafgebroken leed,
Ja, het geen wy samen torschten, ’t is de Hemel slechts die ’t weet.
Maar ons lijden, ô mijn Ega, al die rampen saamvereend,
Zijn verzwolgen in deze eene daar het oog zich blind by weent.
Al die slagen, ach wat zijn zy, saamvergaderd op ons hoofd,
By dees eenen zoo verplettrend die verstand en zinnen rooft!
Na een tweetal zonnekringen als in doodsangst doorgebracht,
Slechts by luttel tusschenpozing van de Hoop soms toegelacht,
Zien we in ’t eind het tijdstip naadren, ach, zoo lang gebeid259 met smart,
Maar verwacht van ’s Hemels goedheid met een onderworpen hart –
Zien we in ’t einde de aanbraak naadren van dien blijden dageraad
Die het zorglijk ouderharte, zoo verlangend, tegenslaat...
Dan, ô God! voor260 deze omarming, voor den blijden welkomgroet,
Klinkt de doodmaar ons door ’t harte... ô Oneindig, eeuwig goed,
Eeuwig weldoend Opperwezen, dan ook als ons ’t harte scheurt;
Weet de in ’t lot zoo blinde stervling, wat hy op deze aard betreurt?
Neen: hy kan slechts zuchten, snikken, by ontbering of gemis,
En vergeet soms dat uw wezen enkel goedheid, wijsheid, is!
Ieder ademtocht, mijn Vader, roept, herroept het aan mijn ziel,
Met die troost die ’t hart my opbeurt als ik voor uw aanschijn kniel.
Ja, de erinn’ring aan ’t voorleden261 met zijn smart en tegenheên
Toont ons liefde en trouw te wezen wat ons toen bedroeving scheen.

Gy, vergeef eens moeders weekheid! Gy, de zwakheid van haar hart,
Die, terwijl ze uw wil eerbiedigt, smelt in onverwinbre smart;
Die, uw wijs bestier aanbiddend, met zich-zelve in bangen strijd,
Zich hare onbedwingbre tranen als een diepe schuld verwijt;
Die, naar ademhaling hijgend uit een onbeklemder borst,
Zich voelt zinken onder ’t lijden dat haar moede schouder torscht.
Ja, mijn Ega, ware ’t mooglijk, ook dees slag nog door te staan!
’t Leven nog een wijl te sleepen op dees ruwe pelgrimbaan!
’t Aanzijn nog een poos te rekken voor dat dierbaar eenig kind262

Daar ons hart den teêrbeweenden mooglijk eens in wedervindt!
Voor dat knaapjen in wiens trekken, in wiens oog vol hemelgloed,
’t Hart zijns broeders is te lezen, de eigen ziel zich kennen doet!
Wien mijn oog niet kan aanschouwen dan met teedre ontroerenis
By ’t herdenken dat die broeder ook zijn jeugd onttogen is!
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263. des moeders: vul aan tot ‘des moeders liefde’, en niet tot ‘die [namelijk: liefde] des moe-
ders’, aangezien er in dat geval ‘der moeder’ zou staan. Vergelijk W. Bilderdijk, Voorlezingen 
over de Hollandsche taal. Ed. A. de Jager (Arnhem 1875) 229.
264. hartregeerder: geen Bijbelse benaming.
265. die: hem die.
266. die bewustheid: in de nu volgende zes regels verwoord.
267. bewustloos: onbewust, ongemerkt.

ô Sprak hier de Godsdienstplicht niet, niet de roepstem van ’t gevoel,
Wat, wat waar my de uitstap zalig uit dit nietig aardsch gewoel!
ô Wat hijgde ik naar den redder die me uit ’s levens kerker riep!

Ja! ’t is waar, hy is bevoorrecht, die zoo vroeg, zoo zacht ontsliep!
’k Moest zijn uitvaart niet beschreien, ik, die hem zoo teêr bemin;
Danken moest ik, God van goedheid, want zijn sterven was gewin!
Danken moest ik, dat uw liefde ’t nog zoo schuldeloos gemoed,
’t Nog zoo onbezoedeld harte, voor verleiding heeft behoed;
Hem geschaard heeft by die wichtjens die om Jezus stervenspijn,
Sints gy ze uit onze armen opnaamt, eeuwig met hem zalig zijn!

Hoe beschamen my mijn tranen, hoe onzinnig is mijn smart!
Zou dan eigen baatzucht heerschen in ’t belangloos moederhart?
Neen, geen liefde is de Uwe nader dan des moeders263 voor haar kind;
En – zy juicht niet, en zy dankt niet dat gy ’t meer dan zy bemint?
Welk een tweestrijd in haar boezem! – Ja, van diepe smart, mijn God!
Maar van lof, aanbidding tevens, en berusting in haar lot.
Ach, de hoogste van uw gaven was besloten in dat pand!
Was zijn deugd, zijn weldoende inborst, niet een zegen van Uw hand?
Had hem ouderliefde of zorgen ooit gevormd tot wat hy wierd,
Hadt niet Gy, de hartregeerder,264 elken stap, zijn jeugd bestierd?
Neen, wy mogen ’t ons niet danken (Gy, Gy hebt die plant gekweekt,)
Noch berispen die265 den bloesem van den brozen stengel breekt.

ô Wat onnadenkbre zegen, als, by ’t weenen om hun kroost,
’t Opgereten oudrenharte die bewustheid266 zalft met troost,
Dat zijn jeugd in onschuld heenvlood, hem geen misdaad brandde op ’t hart
Die hem ’t lijden kon verzwaren in de bange stervenssmart:
Dat geen traan ooit oog ontrolde, die hy zich te wijten had;
Dat, hoe eenzaam en verlaten toen de dood hem nader trad,
Steeds zijn borst de kalmte bybleef van zijn onverwrikbren moed,
En zijn ziel ten hemel heenvlood met den uitroep: ’t Gaat my goed!
Ja, het ging u goed! mijn dierbre, ’t ging u wel! der Englen hand
Voerde u, van den dood bewustloos,267 naar het beter Vaderland.
Tot u de ademtocht ontglipte, bleef de stille hoop u by,
En het droombeeld van herstelling week geen oogwenk van uw zij’.
ô, Wat had uw hart geleden by het uitzicht van uw end’!
Ja, geleden voor die oudren daar gy ’t weeke hart van kent!
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268. mond: (vul aan:) zien.
269. uw troetling: lieveling (namelijk: Lodewijk Willem Bilderdijk).
270. Beschikker van ons lot: geen Bijbelse benaming.
271. en: (vul aan:) dat ik aan.
272. bestemd: overgelaten.
273. Juicht hy thands: sluit aan bij ‘Vroeg gerijpt’ vier regels hoger.
274. wraken: afkeuren.
275. baar: zee.

Wat geleden voor die moeder, wier bestaan aan ’t uw verknocht,
Duizend stervensangsten doorstond op uw langgerekten tocht!
Ja, gy hadt haar in verbeelding aan vertwijfling prijs gezien,
En den adem by uw doodmaar haar bestorven’ mond268 ontvliên!
ô Wat hadt gy voor uw troetling,269 wat gevoeld voor ’t argloos kind
U zoo lief, zoo eindloos dierbaar als nooit broeder werd bemind!
Wat geleên voor die zoo teedre... die gy weenend achterliet...!
Neen dat uitzicht vol verschrikking pijnigde u in ’t sterfuur niet;
God, God heeft u uit meêdoogen voor dien bangen strijd behoed,
En gy sloot uw oog zoo zachtjens als het schuldloost wichtjen doet.

Moest mijn hart dan niet berusten in Uw wijsheid, groote God!
Zich den dank niet schuldig kennen, ô Beschikker van ons lot?270

Vroeg gerijpt voor hooger sfeeren, door die zelfde smart misschien,
Door dat lijden dat ik dikwerf op ter neêr gebogen kniên
Opdroeg aan uw mededoogen, en271 uw wijsheid had bestemd272

Om allengs den band te slaken die de jeugd aan ’t leven klemt,
Juicht hy thands273 uw goedheid tegen in de volheid van ’t genot,
En – ik zou niet met hem danken...? en – ik ween nog? ô mijn God!
Ja, de Kristen buigt zich neder en aanbidt uw wijzen raad;
Maar Gy weet van welk een aandrift ’t lijdend moederharte slaat.
Gy, Gy zult geen tranen wraken274 die Natuur het oog ontwringt,
Maar het hart den zucht vergeven, dien geen moed of kracht bedwingt.
Gy, Gy zult het niet gedoogen, dat ik, voor uw zegen koel,
’t Vuur der Godsdienst laat verdoven door het moederlijk gevoel;
Maar van U, genadig Vader, stroom’ die kracht my in ’t gemoed
Die voor ’t wankelen beveiligt, en gelaten dulden doet!

Stort u uit dan, bruischt, mijn tranen! overspoelt my wang en borst!
Wee haar, die, by zoo veel zegens, Gods beschikking wraken dorst;
Wee haar, die ze kon bedwingen, deze tranen uit het hart,
En geen dankgevoel vereende met de diepste moedersmart!
Wee, die God niet de eer zou geven voor het geen Hy gaf en nam,
En wiens hart by zoo veel voorrechts tegen God in opstand kwam!
Stolt my echter ’t bloed, vergeef my ’t, als ik in verbeelding staar
Op dat kommerlijke krankbed, dobbrend op de holle baar,275

Waar die lievling (eens zoo bloeiend,) bleek, en mat, en afgeteerd,
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276. peul: matras.
277. naar Uwaart: naar u (contaminatie met ‘te uwaart’).
278. die: waaraan.
279. asch: stoffelijk overschot.

Met een stillen zucht zijn blikken vruchtloos naar zijn moeder keert.
Waar geen koesterende teêrheid hem de ruwe peul276 verzacht,
Waar hy eenzaam naar den morgen, eenzaam weêr naar de avond smacht.
Waar geen zorgenvolle wachter hem den teug der laafnis biedt;
Waar hy mooglijk… neen Ontfermer! neen, dit denkbeeld draag ik niet.
Schept het hart dan wreed genoegen in ’t verzwaren van zijn rouw?
Neen, ik ducht te veel, Algoedheid! – Eeuwig aan uw woord getrouw,
Schonkt Ge ook zeker hem die laafnis, die hy van uw goedheid bad,
En voor de in het leed geboognen steeds zoo liefd’rijk over had.

Schenk my dan berusting, Vader! onderwerping, kracht, en moed,
En verloochning van my-zelve voor het hoogst, het eenigst goed!
Geef, dat wat ik heb verloren my het hart naar Uwaart277 trekk’,
En des dierbren nagedachtnis nooit mijn ziel ten afgod strekk’.
Laat, ô laat my om hem weenen, dit ontzegt Ge een moeder niet,
Maar zóó weenen als de Kristen die in u zijn Vader ziet.
Laat, ô laat my om hem schreien (ach dit zal ik tot aan ’t graf,)
Maar beseffend dat Uw Wijsheid, dat Uw Goedheid, nam en gaf.

Gy, mijn Ega, duld dien weemoed die my onbedwingbaar is:
Ach, geen zweemsel van misnoegen mengt zich aan mijn droefenis.
Maar gy weet het, wat ik lijde; gy gevoelt het in uw smart:
En toch klopt het hart eens vaders niet als ’t weeker moederhart!
Als, in mijmering verzonken, soms bewustloos dat ik leef,
Ik uit engbeklemden boezem u met snikken andwoord geef,
ô Gevoel dan... neen gevoel niet, hoe de smart me aan ’t leven knaagt,
Met wat siddring, met wat trilling my het bloed door de aadren jaagt!
Neen, het zou niet mooglijk wezen dat zich ’t leven rekken kon,
Vloeide er wrevel of misnoegen in dees wrange droefheidsbron:
Neen, geliefde, ’t waar niet mooglijk dat ik nog het daglicht zag
Zoo er niet in ’t weenen-zelve balsemende zoetheid lag.
’k IJs op ’t denkbeeld van die wanhoop die278 ik licht ten offer viel,
Zalfde niet een kalm berusten mijn zoo diep geschokte ziel.
Laat, ô laat my dan in ’t weenen laafnis smaken en genot!
Ach, die tranen zijn weldadig, en onwraakbaar, zelfs by God.
Laat ons samen tranen plengen; ook uw oog soms drijft er van,
’t Is het laatste, dat ons harte d’overdierbren geven kan,
’t Is het eenigst, dat verlichting, dat verzachting is van pijn:
Als ik ophou met dat weenen,... dan ook hou ik op, te zijn!

Tranen, stil geschreide tranen, nooit zijne asch279 genoeg geplengd,
Met geen ontevreden zuchtjen, met geen enkle klacht vermengd,
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280. barnt: brandt.
281. lavende ader, die in hooger kring ontspruit: poëzie.
282. schachten: vleugels.

Stroomende uit de bron van liefde die God-zelv’ ten oorsprong heeft,
En de Troostleer des Erbarmers door wiens dood de ontslaapne leeft,
Dit, dit zal mijn zwakheid steunen, dit verzachten wat ik lij’.
Kom dan, bidden wy te samen, ô mijn Gade, en – ween met my!

Danke ik u niet ook een balsem in het prangendst zielsverdriet?
Hy verstikt niet in de droefheid, wien het vocht der Dichtbron vliet; –
Die zijn smart in zangen uitstort als de borst naar adem hijgt; –
Wien de ziel van uit dees stofklomp naar de hooger sfeeren stijgt; –
Die zich ’t aardrijk voelt ontzinken, en hem nazweeft op ’t gestarnt’
Naar wiens kinderlijke omarming ’t hart onredbaar smacht en barnt.280

Ja, mijn Gade, waar, waarhenen met mijn overkropt gevoel,
Met dit opgereten harte, voor alle aardsche weelde koel? –
Waar, waarhenen met my-zelve, stortte zich mijn smart niet uit?
Putte ik uit geen lavende ader, die in hooger kring ontspruit?281

Gy, gy hebt my ze aangewezen, stap voor stap er heen geleid,
En my de aarde doen vergeten voor haar reiner zaligheid.
Poëzy! mijn zielsbehoefte, als voor ’t bloed de luchtstroom is!
Was my ooit uw invloed troostend, thands verstrekt hy lafenis!
In u zucht ik, in u ween ik, als mijn oog geen tranen heeft;
Door u voelt mijn ziel verlichting als zy met u ’t stof ontzweeft.
Op uw schachten282 streef ik nader aan den dierbre die me ontviel:
In uw adem spreek ik, roep ik, tot dien lievling van mijn ziel:
In uw adem galm ik luidkeels dat het aard en hemel hoor’,
Wat God me in dien zoon verleende; wat ik in dien zoon verloor!
Ja, gy zijt der heemlen invloed, Poëzy die ’t hart verheft.
Wel hun, die uw troost genieten als hun ’t plettrend lijden treft!
Wel my, dat ik onze ontslaapnen ’t kunstloos offer wijden mag!
Onder tallelooze tranen stortte ik hun mijn rouwgeklag;
Onder tallelooze tranen tot de dood mijn stof ontbindt,
Zal ik, Poëzy, u wijden aan dit nooitvergeetbaar kind.
Onder zoete weemoedstranen zal ik u, mijn Echtgenoot,
Voor die bron van laafnis danken: ja, ze u danken tot mijn dood.

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 69-78; DW KWB 3, 313-318.
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283. Het streven om iemands persoonlijkheid van het gelaat te kunnen aflezen, is tegen het 
einde van de achttiende eeuw gepropageerd door J.C. Lavater’s geschriften over fysiogno-
miek. In dichtstukken wordt deze gedachte steevast gegoten in de rijmparen ‘wezen’/‘lezen’ 
of ‘trekken’/‘ontdekken’. Vergelijk Rhijnvis Feith, De Ouderdom. Ed. Marinus van Hattum 
(Amstelveen 2009) 87.
284. borst: ze droeg het silhouet dus op haar borst. Welk portret precies bedoeld is, weten we 
niet zeker. Mogelijk gaat het om het silhouet van Julius in een rond lijstje, dat bewaard wordt 
in de collectie van het Bilderdijk Museum. Vergelijk Ton Geerts, Het Bilderdijk-Museum. Ca-
talogus van kunstvoorwerpen (Leiden 1994) 74.
285. vloot: toestroomde.
286. Eens: op de Dag des Oordeels.
287. u aan ’t hart: [ons] aan uw hart. Meestal andersom: het kind stort zich aan het hart van 
de ouders.

Zijne afbeelding in schaduwtrek283

Zie daar zijn dierbaar beeld, niet door eens kunstnaars handen,
(Ook dit ontzeide ons ’t lot) maar door my-zelv gemaald;
Door heel mijn ziel gemaald op die verlaten wanden,
Waarin zijn minlijk oog my ’t laatst heeft toegestraald.

ô Nooitvergeetbre vorm van ’t afgeworpen hulsel,
Gy zijt me op heel deze aard het dierst, het eêlst kleinood!
U voegt geen ydle praal van schittrend prachtverguldsel,
Maar ’t rusten op die borst284 waaruit u ’t leven vloot.285

U voegt een stille plaats in d’aanblik van een vader,
Die ’t geen die zoon ons was aan de eeuwen melden zal!
Eens,286 eens herleeft dit beeld! dat heilrijk uur trekt nader.
Dan storten we u aan ’t hart287 by ’t Englen lofgeschal.

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 79-80; DW KWB 3, 318-319.
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288. Daniel François (1781-1840), rechtenstudent te Leiden en later procureur bij het Hoog-
gerechtshof in Den Haag. Al snel na de kennismaking bedacht Bilderdijk hem in zijn testament 
van 9 mei 1807. Omstreeks 1808, toen Bilderdijk voor koning Lodewijk Napoleon werkte, 
paste de student wel eens op de kleine Julius. Ook had hij een oogje op Louïse.
289. heulsap: middel tot vergetelheid, sap uit de zaaddozen van de papaver of slaapbol, syno-
niem voor opium.
290. Herroep: herinner.

Aan den heer Daniel François,288

als hy zijn jongstgeboren zoontjen naar onzen overledene noemde

‘Ween niet,’ zegt de koude trooster;
Droeve, wisch uw tranen af:
Al uw weenen, al uw kermen,
Rukt de dood geen prooi uit de armen,
Baat u niets by ’t zwelgend graf.’

‘Ween gy, droeve, vier uw tranen.’
Zegt de vriend wiens hart gevoelt.
‘By het weldoend tranen vloeien,
Zal de hartwond minder gloeien
Die geen ander heulsap289 koelt.’

Gy, die weent waar droeven weenen,
Eens hebt ge onze vreugd gedeeld:
Zelf nu tederhartig Vader,
Wie gevoelt de smarten nader
Van de wond die nooit weêr heelt?

Ken thands aan uw Vadervreugde,
Welk een wee ons ’t hart doorknaagt;
En treff’ nooit een dieper smarte
U het kinderlievend harte
Dan het geen gy met ons draagt!

Gy, gy zaagt ons welig knaapjen
In den bloei der kinderjeugd,
Voelde u in zijn armen prangen,
Zaagt hem aan uw kniën hangen,
Onze wellust, onze vreugd!

ô Herroep290 hem u nog eenmaal
Met die hemelsche onschuldslach;
Met die ernst en zachtheid tevens,
Die, van d’eersten bloei zijns levens,
Zijn gelaat te sieren plach.
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291. Spader: later.
292. zoo toog hy van ons af: zo vertrok hij van ons.
293. een viertal: over de kinderen van Daniël François is niets bekend.
294. Gades hart: het is niet bekend met wie Daniël François getrouwd was.
295. den heilgen waterdrop: de doop.

Ach, herroep hem u nog eenmaal
Met dat braaf, oprecht gemoed;
Met die ziel vol liefde in de oogen,
En vervuld van ’t mededoogen,
Dat zich-zelf verzaken doet.

Ja, herroep hem u nog eenmaal,
Spader291 in zijn jonglings bloei,
Met dat hart, voor ’t eerperk blakend; –
Heel zich-zelv’ om ons verzakend,
Als de noodstorm om ons woei.

Zoo, zoo zaagt ge ons in hem leven;
Zoo, zoo toog hy van ons af.292

Ach, thands ziet ge ons in hem sterven,
En d’onschatbren zegen derven
Die zijn jeugd te hopen gaf!

Gy, zoo mild van God gezegend
Met een viertal293 om u heen, –
Hebt uw vrienden niet vergeten
Die, het hart van een gereten,
Aâmloos stikten in ’t geween.

Met uw Gades hart294 eenstemmig
Dat van de eigenste aandrift sloeg,
Dacht ge, om ons in ’t plettrend lijden
’t Lieve wicht ten troost te wijden,
Dat zy onder ’t harte droeg.

Ja, de errinn’ring, gy gevoelde ’t,
Strekt den droeven zoete troost;
De ongeneesbre smart te voeden,
Dit-alleen verzacht ons ’t bloeden
Over ’t afgescheurde kroost.

’t Wichtjen ademde, en gy droeg het,
By den heilgen waterdrop,295
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296. Dan ons hier voor de oogen ligt: dan hier direct zichtbaar is.
297. aangeschreven: opgetekend (tot blijvende herinnering). Vergelijk Psalm 22:31 en 69:29.

Met diens naam dien wy verloren,
In de Godgewijde koren
Aan den dierbren Heiland op!

’k Heet u in dit leven welkom,
Tienvoud welkom, minlijk wicht!
U gezegend zij dat leven,
Om naar hooger doel te streven,
Dan ons hier voor de oogen ligt.296

Word, ô ja, ik mag het wenschen,
Want de dank behoort aan God!
Word het geen die zoon deed wachten,
In wiens deugd we ons zalig achtten,
Maar geniet een zachter lot!

’k Heet u welkom in dit leven
Met een moederlijken kus.
’k Voel mijn ziel u tegenglippen
In dit kusjen op mijn lippen,
Naamgenoot van julius!

julius! hoe klopt my ’t harte
By dien naam, my eindloos zoet!
julius, gy zijt me ontnomen;
Ach, dees tranen mogen stroomen,
Daar u ’t hart in hulde doet.

julius, ô mijn ontslaapne,
Wien ik in dit wichtjen kus!
Zie me een zoete troost beschoren;
’k Zal uw dierbren naam soms hooren,
Onvergeetbre julius!

Gy geliefden, die hem huldigt
In zijn nagedachtenis,
Hebt uw kind een naam gegeven
Die daar boven aangeschreven,297

En by u in zegen is.

Groei’, en bloei’ hy u ten wellust,
Als de zoon door ons beschreid,
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Tot hy eens in hooger orde
julius ten broeder worde
In ’t gebied der zaligheid!

[1819]

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk (1819) 81-86; DW KWB 3, 319-322.
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298. Heeft in ’t brekend hart gedaan: Is … voorbij.
299. topazen: edelstenen.
300.’t Hart: voor het hart.
301. floers: rouwfloers, rouwsluier.
302. betogen: overtrokken.
303. de jongste hartenklop: onze sterfdag.

Moederlijke droefenis

’t Uchtendgraauw verjaagt het duister,
En de jonge dag breekt aan;
Maar hoe neevlig is zijn luister
My, die in der droefheid kluister
Slechts tot weenen op kan staan!
Want het zoete hoopgefluister
Heeft in ’t brekend hart gedaan.298

Heerlijk moog de hemel gloeien
Met topazen299 en robijn!
Schittrend moog de daauwdrop vloeien
In het zeegnend aardbesproeien,
Met juweelen wederschijn!
’t Hart300 waarin de stormen loeien,
Kan hun pracht geen pracht meer zijn.

Alles schijnt met floers301 betogen,302

Als de rouw het hart vervult.
Zelfs de azuren hemelbogen
Schijnen neevlig voor onze oogen,
Hoe verzilverd of verguld.
Op wat schoon Natuur mag bogen,
’t Is voor ’t weenend oog omhuld.

’t Bloemtjen, dat de zon verfletste,
Opent zich den morgendrop;
Maar het hart, dat de Onspoed kwetste
Toen ’t zijn hoop op ’t aardsche vestte,
Doet zich voor geen vreugd meer op:
’t Eenig uitzicht nog dat restte,
Is de jongste hartenklop.303

’k Groet de morgenstond met snikken;
Met geklag de stille nacht;
En geen uchtend streelt mijn blikken
Om me in ’t lijden te verkwikken,
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304. distelsponde: bed vol distels.
305. kimmen: einders.
306. Deze: (namelijk:) de ’s avonds geweende.
307. Hallellied: juichkreet: Halleluja.
308. floers: gordijn, als scheiding tussen het leven op aarde en de onsterfelijkheid. Vergelijk 
Rhijnvis Feith, De ouderdom. Ed. Marinus van Hattum (Amstelveen 2009) 201.
309. voldingen: voleinden.
310. verbeid: verlangend afgewacht.

Hoe ze ook andren tegenlacht.
Moet niet zy voor ’t daglicht schrikken,
Die naar ’t blijd hereenen smacht?

Zoeter is my de avondstonde:
’t Is een dag te meer doorleefd!
Minder hard de distelsponde,304

Als de Zon op nieuw, een ronde
Nader aan heur laatste, streeft:
En ’t is balsem voor de wonde
Als geen dwang de smart omgeeft.

Zoet is ’t, in zich-zelv’ verzonken,
In verbeelding de aard te ontvliên,
En naar de onafmeetbre vonken
Die aan ’s hemels kimmen305 pronken,
Godbetrouwend, op te zien.
Ach! waar immer tranen blonken,
Deze306 zijn het zoetst misschien!

’t Oog lacht door die tranen henen
Als het op den hemel ziet,
Waar geen kommer is of weenen,
En mijn dierbren zich vereenen
In het eeuwig Hallellied.307

Is ons ’t uitzicht hier verdwenen,
Gindsche hoop bedriegt ons niet.

Mag mijn oog door ’t floers308 niet dringen
Dat u van mijn aanblik scheidt;
’t Duurt slechts weinig zonnekringen,
Dat ook wy den strijd voldingen309

Op den weg naar de Eeuwigheid.
Zij dan onder ’t Lofliedzingen
Dat gezaligd uur verbeid!310

[1819]
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311. overtoog: overtrok.
312. doen dagen: bevelen te verschijnen.
313. Toef: verwacht.
314. distelpaân: paden vol distels.
315. de vrucht: het positieve gevolg.

Poëzy (1820) 69-72; DW KWB 3, 323-324.
Berusting in smart

Mijn ziel, verwin, verwin u-zelve,
En zie bemoedigd naar omhoog;
Hy leeft die ’t gindsche wolkgewelve
Met starren-goudgloed overtoog.311

Hy leeft, die de uchtend zal doen dagen,312

Waar voor de duistre nacht verdwijnt.
ô Toef313 dien morgen, zonder vragen
Waarom de nacht u donker schijnt?

’t Is God, die my den weg bestemde
Door distelpaân314 en schroeiend zand;
En, wat my ooit het hart beklemde,
Gewillig volg ik aan Zijn hand.

Zijn heilrijk doel zij my verborgen,
Zijn wijze wil alleen geschied’!
En late ik slechts dien Vader zorgen,
Die alles tot mijn heil gebiedt!

Zij wat my hier op aard bejegent,
(Verliezen, tegenheên, en rouw,)
Tot zuivring van mijn ziel gezegend,
En kenmerk van zijn liefdetrouw!

Kastijdt Gy wien Gy lief hebt, Vader;
ô Dan beklaag zich nooit mijn ziel!
Dan brengt ook deze slag me U nader
Die ’t plettrendst op my nederviel.

ô Zij de vrucht315 van dees bedroeving
My los te rukken van dit stof.
En blijke ’t my in die beproeving,
Dat my uw hand uit liefde trof!

De weg zij lang, en ruw, en duister;
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316. ontgloord: (eigenlijk:) van gloor, gloed, beroofd; (hier:) ontstoken.
317. die zaait met tranen,/ En eens daar boven oogsten zult: vergelijk Psalmen 126:5: ‘Die met 
tranen zaaien, zullen met gejuich maaien’.

Bedroefde, treed bemoedigd voort:
Eens, eens ontworsteld aan den kluister,
Wordt ons het eeuwig licht ontgloord.316

Moet kommer ’t pad ten hemel banen,
ô Drage ik alles met geduld.
Gelukkig gy, die zaait met tranen,
En eens daar boven oogsten zult!317

[1819]

Poëzy (1820) 73-75; DW KWB 3, 325-326.
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318. ontgloord: ontstoken.
319. de dag van Leydens rouw: 12 januari. Op 12 januari 1807 ontplofte in de binnenstad 
van Leiden een met buskruit beladen schip, met 161 doden en ruim tweeduizend gewonden 
tot gevolg.
320. den doodmaar: het doodsbericht.
321. de les der tegenspoeden: vergelijk het leerdicht van Lucretia Wilhelmina van Merken, Het 
nut der tegenspoeden (1762).
322. paart: verbonden is.
323. ontslaken: ontboeid, verlost worden.

Nieuwjaarsnacht 1820

Meldt ons daar de koopren klepel ’t plechtig uur van middernacht,
Met den afloop van een jaarkring, (ach!) in tranen doorgebracht?
’t Is zoo: ’k hoor zijn doffe slagen wederklinken in mijn hart:
’k Voel ze in elken zenuw trillen met een onuitspreekbre smart.
Somber klinkt hy als de kerkklok die eens dooden uitvaart meldt,
Nooit nog heb ik zoo weemoedig ’t uiterst uur eens jaars geteld!
Ja de blindheid in de toekomst is een weldaad, goede God!
Wie, wie zou zijn taak volbrengen met voorwetenschap van ’t lot?
Wie bezweek niet in ’t vooruitzicht van een onontwijkbren slag,
Zoo ’t verschiet van smart en jamm’ren voor den stervling open lag?
Ik, bewustloos van het onweêr dat zich gaderde op ons hoofd,
Had me een onbewolkten hemel met het naadrend jaar beloofd.
Zeî vaarwel aan ’t afgelopen’ met den dank die God behoort,
En begroette ’t nieuw begonnen met een hart van vreugde ontgloord;318

Opgebeurd door ’t blijd vooruitzicht dat de dag nu haast verscheen
Die den dierbren weêr zou brengen, reeds zoo lang te rug gebeên;
’t Jaar was naauwlijks ingetreden of het onweêr stortte neêr!
Nog slechts zes paar dagen bad ik: ‘Vader, breng den dierbren weêr!’
Nog slechts zes paar dagen hoopte ik, – en – de dag van Leydens rouw319

Bracht den doodmaar320 uit de verte, dat hy nooit weêr keeren zou!
Welk een meer dan stervens lijden heeft mijn boezem sints gevoeld!
ô Wat mengling van gevoelens mijn verpletterd hart doorwoeld!
Wat misnoegen met my-zelve om de zwakheid van mijn ziel
By ’t bewust zijn dat dit onweêr ook weldadig op ons viel.
’t Blaauwe hemellicht schiet neder en verwoest het vruchtbre veld,
Maar wie zal den zegen schatten die dien zelfden straal verzelt!
Neen, Algoedheid, neen Gy treft niet om te wonden zonder baat!
Neen, door ’t lijden roept Ge ons tot U. Wel hem die die stem verstaat!
Wel hem die zich op voelt wekken door ontbering of gemis,
Om zijn heul by Hem te zoeken die der droeven redder is!
Wel hem wien het aardsch genoegen, dat als damp, als rook verdwijnt,
Door de les der tegenspoeden321 meer en meerder ijdel schijnt!
Wie den zegen leert gevoelen die aan ’t grievendst lijden paart!322
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324. doorziet: naar Handelingen 1:24 (‘Kenner der harten van allen’).
325. immers … werd ik ’t niet: althans … als ik het niet al werd.
326. haken: verlangen.
327. stakkel: stekel. Vergelijk 1 Korinthiërs 15:55-56: ‘Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar 
is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.’
328. Bethaniën : Lazarus van Bethanië, die stierf, maar door Jezus uit de dood werd opgewerkt 
(Johannes 11:1-44; 12:1-17).
329. verscheien: verscheiden, hier zonder ‘d’, omdat Bilderdijk het wil laten rijmen op ‘be-
schreien’ in de regel erna.
330. machtwoord: gezaghebbend bevel, namelijk: ‘Lazarus, kom uit!’ (Johannes 11:43).
331. als hy: net als Lazarus.
332. Ons bevestigd, ons gewaarborgd: (namelijk:) door Jezus’ kruisdood.
333. Optoogt: ten hemel voer.
334. waar Gy d’uwen plaats bereidt: vergelijk Johannes 14:2-3: ‘In het huis Mijns Vaders zijn 
vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal 
u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.’

En allengs zich voelt ontslaken323 van de dwaze lust der aard! –
Als ik nu my-zelv, Algoedheid, voor Uw heilig aanschijn vraag,
Of ik ’t kruis, my opgeladen, als een lijdzaam Kristen draag, –
Uw erbarmen niet miskenne, Uw beschikking prijze en eer’,
ô Dan stort ik, vol ontroering, vol beschaming, voor U neêr.
Echter heft mijn ziel zich tot U, stil berustende in Uw wil:
Maar hoe zwijgt de stem der teêrheid ooit in ’t hart der Moeder stil?
God! mijn Vader! laat my ’t hopen, dat die droefheid U niet hoont,
Die het ouderlijk gevoelen in zijn hoogste zwakheid toont.
Dat Gy, die de harten doorziet,324 niet een wensch in ’t mijne vindt
Die uw wijsheid zou weêrstreven by ’t gemis van ’t dierbaarst kind.
Laat my nooit gevoelloos worden (immers, Vader, werd ik ’t niet!)325

Voor het geen ons uw erbarming tot vertroosting overliet.
Laat my al ’t gewicht bezeffen van de taak die op my ligt,
En niet eer naar ’t eindperk haken326 eer mijn dagwerk is verricht.
Hoe ik smacht naar ’t blijd hereenen, ô vergete ik niet, door wien
Ik in ’t rijk van Uw genade eens mijn kroost hoop weêr te zien.
Veste ik de oogen op den Heiland die ook my ter redding kwam,
Hel en graf hunne overwinning, en den Dood zijn stakkel327 nam!
Dien Bethaniën328 zag weenen by ’t verscheien329 van een vrind,
Zal geen Moeder van zich stooten om ’t beschreien van haar kind.
Hy die onze zwakheên deelde, is ook Hy, die ’t machtwoord330 sprak
Dat door aard en grafzerk boorde, en de boei des doods verbrak.
Die den zustren ’t troostwoord toeriep dat hun broeder op zou staan,
Zal de dageraad des weêrziens ook der Moeder op doen gaan:
Zal ook haar ontslaapnen wekken: immers slapen ze als hy331 sliep,
Dien Hy tot zijns Vaders glorie uit den donkren grafkuil riep.
Sterk me, ô Heiland! in dat uitzicht, in die hoop op uw genâ,
Ons bevestigd, ons gewaarborgd,332 op het siddrend Golgotha!
Ons gewaarborgd en bevestigd, toen Gy in uw heerlijkheid
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335. dagen, maanden, jaren: vergelijk de dichtregels van Rhijnvis Feith uit diens ‘Nieuw-
jaars-Lied’, opgenomen in Proeve van eenige gezangen voor den openbaren godsdienst (1804): 
‘Uren, dagen, Maanden, jaren,/ Vliegen als een schaduw heên./ Ach! wij vinden, waar wij 
staren,/ Niets bestendigs hier beneên!’
336. wat is ’t leven, dan een droom: vergelijk de dichtregels van Jan Luyken, gepubliceerd in 
zijn debuut Duytse lier uit 1671: ‘Droom is ’t leven, anders niet; / ’t glijdt voorbij gelijk een vliet/ 
die langs steile boorden schiet, / zonder ooit te keren.’
337. betogen: betrokken.
338. Maar, aan ’t eindperk overwogen: maar aan het einde van het leven is het leven op aarde 
‘overwogen’ door het leven na de dood: het eeuwige leven blijkt van meer gewicht (= waarde).
339. gebaard: voortgebracht.
340. nooit verzadigd graf: voorgesteld als een gretig monster, tuk op buit.
341. Vliete: Strome.

Optoogt333 naar des Vaders zetel, waar Gy d’uwen plaats bereidt.334

Wat zijn dagen, maanden, jaren?335 wat is ’t leven, dan een droom,336

Spoediger voorbygevloten dan de in storm gejaagde stroom;
Enkel lotverwisselingen, nu eens helder als het nat
Dat, verzilverd in het zonlicht, glansrijk uit zijn bedding spat;
Dan weêr duister en betogen,337 als de wolk, van onweêr zwart: –
Kort en vluchtig in den voorspoed; langer (ja!) in ramp en smart,
Maar, aan ’t eindperk overwogen,338 op het sterfbed nagestaard,
Toch gelijk een schim verdwenen, slechts in ’t duizlig brein gebaard.339

ô Beseff’ dit ieder droeve, en ’t verstrekk’ zijn zwakheid kracht!
Eenmaal zal de morgen rijzen: hier op aarde heerscht de nacht.
Laat ons needrig, maar vertrouwend, toeven op dien dageraad,
Als ’t geloof in ’t blijd aanschouwen voor den Kristen overgaat!
Ach, hoe velen, goede Vader, nam dit jaar een lievling af!
Hoe veel diep bedrukten weenen by het nooit verzadigd graf!340

Vliete341 uw troost hun zalvend tegen, en strekke alles van Uw hand
Tot bereiding van uw kindren voor het beter vaderland!

[1820]

Poëzy (1820) 57-61; DW KWB 3, 329-331.
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342. Citaat uit het gedicht ‘The Bastard’ van de Engelse dichter Richard Savage (1697-1743). 
Zie The Poetical Works of Richard Savage 2. Ed. Thomas Park (London 1807) 83.
343. ongebonden tressen: losse vlechten, loshangend haar (als teken van rouw).
344. bogen: gewelven.
345. druischen: aanhoudend, verward geluid.
346. Of ’t gloeiend Oosten rijst: de morgen aanbreekt. Begint met een verzwegen ‘Wanneer’.
347. waart: verkeert.

De herinnering

O Memory, thou soul of joy and pain,
Thou actor of our passions o’er again,
Why dost thou aggrevate the wretche’s woe,
Why add continual smart to every blow!342

Wie zijt gy, bleeke schim, die wemelt om mijn schreden,
Wier vinger onverpoosd te rug wijst naar ’t voorleden;
 Die ’t van de smart ontsierd gelaat
 In tallelooze tranen baadt,
 En ’t moedloos hoofd ter aard’ laat zijgen;
 Gebogen, als des treurwilgs twijgen,
 Die aan de beek te kwijnen staat!

Uw beeld, het beeld der rouw, met ongebonden tressen,343

Doorstrengeld met het loof van doffe lijkcypressen,
 Zweeft me onverpoosbaar voor ’t gezicht,
 In zinbedwelmend nevellicht:
 Geen nacht bedekt u met haar wieken,
 Gy vlucht niet weg voor ’t uchtendkrieken
 Waar schim en geestendom voor zwicht!

Uw oog staat uitgebluscht, en als de maan betogen,
Wanneer ze in neevlen drijft aan de overfloersde bogen:344

 Uw stem is als het windgefluit
 Dat op de holle rotsen stuit;
 Die stem vervolgt my allerwegen,
 Maar klinkt my ’t meest ontroerend tegen,
 By ’t druischen345 van het feestgeluid!

Of ’t gloeiend Oosten rijst346 aan d’onbewolkten hemel,
Of ’t stille stroomnat blinkt van ’t zilvren maangewemel,
 En middernacht het menschdom sust,
 In d’arm der ongestoorde rust;
 Steeds waart347 gy rustloos om mijn schreden,
 En wijst my telkens op ’t voorleden,
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348. lijkgestichten: grafkelders.
349. Daar: waar.

 En rooft my al des levens lust!
Als Dichtkunsts streelend zoet mijn droefheid zal verlichten,
Dan schept gy voor mijn oog een reeks van lijkgestichten,348

 Of toont me op nieuw de stervensspond’
 Waarby ik als geworteld stond,
 Wanneer ik van eens telgjens lippen
 Den vlotten adem heen zag glippen,
 Bestervende op hun bleeken mond!

Hoe lang zult gy zoo droef, zoo treurig om my waren?
My elk verloren pand zoo smartlijk na doen staren?
 En drijven d’angel van de smart
 Steeds dieper in ’t verscheurde hart?
 Herschepperesse van ellende,
 Waarheen des droeven oog zich wende,
 Gy doscht het al in somber zwart.

Van heel mijn levensbaan, tot dus verre afgetreden,
Herinnert gy my niets dan ’t geen ik heb geleden;
 Herschept gy my alleen die paân
 Waar distels en cypressen staan.
 Maar ’t geen der distlen wond verzachtte,
 En ’t bloemperk dat my tegenlachte,
 Schijnt met den tijd in ’t niet vergaan. –

Wees werkzaam tot mijn smart! ik kies haar voor de weelde
Daar349 ’t blind, het wuft geluk ooit stervling meê bedeelde;
 Doch waarom door uw tooverkracht,
 Uw onweêrstaanbre scheppingsmacht,
 My nooit één uur te rug geschonken,
 Van die in ’t niet zijn weggezonken,
 Waarin ik de aard een hemel dacht?

Ach, ligt mijn blijde hoop in d’oceaan bedolven,
Mijn uitzicht overspoeld door de ondoordringbre golven,
 En leef ik in den Zoon niet meer,
 Mijns levens vreugde en lust weleer;
 ô Wil my hem als kind hergeven,
 Herinn’ring! laat my in hem leven,
 En schenk my hem in ’t schimbeeld weêr.

Herroep hem voor mijn oog, op dat zijn beeld me omwemel’,
Als zuigling, met dien lach, het kenmerk van den hemel;
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350. Dat weemoeds wolkjen overtoog: Dat door een weemoedswolkje overtrokken werd.
351. Het sloeg, dat uur, toen Nederland / Verlost werd uit des dwinglands hand!: (november) 
1813, het jaar dat er een einde kwam aan de Franse annexatie van Nederland.
352. slavenband: slavenketen.
353. geboet: bestraft.
354. toog: ging weg.
355. Mijn uitzicht was op ’t zand gebouwd: vergelijk Mattheus 7:26. Zie noot 171 (p. 118-

119).

 Als knaapjen, met dat sprekend oog
 Dat weemoeds wolkjen overtoog;350

 En met dat hart, waar liefde in blaakte
 Nog eer hy ’s levens onspoed smaakte,
 Dat sedert nooit mijn hoop bedroog.

Herinn’ring – ô toef hier! – Ik sidder voort te treden.
Het sloeg, dat uur van heil, den hemel afgebeden!
 Het sloeg, dat uur, toen Nederland
 Verlost werd uit des dwinglands hand!351

 Toen Hollands vlag, op nieuw aan ’t wapperen,
 Het hart ontstak van Neêrlands dapperen,
 Tot wreking van den slavenband.352

Is ’t mooglijk, dat mijn hart met moedertrotschheid praalde,
Zoo weet gy, ô mijn God! hoe dier ik dit betaalde!
 Is ’t wonder echter, zoo die gloed
 Van onverdoofbren Heldenmoed,
 Dien ze in haar knaapjens borst zag blaken,
 Haar fier op zulk een zoon kon maken?
 Maar vreeslijk is dat zwak geboet!353

Heeft plichtbesef en moed hem uit onze arm gereten,
Hy volgde slechts die hand die heel de scheppingsketen
 Onwrikbaar saamgeklonken houdt;
 Hy toog,354 en ik – ik kon slechts weenen:
 De zon der vreugd had uitgeschenen,
 Mijn uitzicht was op ’t zand gebouwd.355

ô Ware ik ’t waard geweest, dien zoon mijn zoon te noemen,
Zoo (de eigenbaat in ’t hart) ik de eedle zucht kon doemen,
 Die zoo zijn moedig hart ontstak,
En ’t zwerven kiezen deed voor ’t ouderlijke dak?
 Neen, zelfverloochning voegt een moeder;
 En ’t opzien tot den Albehoeder
 Verhoedde, dat my ’t hart niet brak!

Het brak niet, neen, het bloedde; en bloedend zal het blijven
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Tot my de levensstroom in de aadren zal verstijven.
 Het voeden van mijn boezemsmart
 Werd ééns behoefte voor mijn hart.
 Herinn’ring! en ik zoude u vlieden?
 Die laafnis my vergeefs zien bieden,
 Die ’t steunsel van mijn leven werd?

Neen; blijf gy dag en nacht, blijf waren om mijn schreden!
Wijs, wijs my steeds te rug naar ’t lang gevloôn voorleden!
 ’k Onttrok my aan uw invloed niet
 Voor ’t heil dat heel een wareld biedt.
 Herinn’ring, ja, laat me in u leven,
 Met u in ’t rijk der schimmen zweven!
 Dit’s alles wat zijn dood my liet.

1820.

Poëzy (1820) 62-68; DW KWB 3, 331-334.
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356. trekken … ontdekken: zie noot 283 (p. 141).

Op de afbeelding van onzen dierbaren oudsten zoon

Ach! waar dien lippen spraak gegeven,
En troff’ zijn stem mijne ooren nog!
Maar neen! die trekken zonder leven
Zijn enkel hart- en zinbedrog!

Ach, zag dat oog mijn tranen vlieten,
En trof zijn oor mijn rouwgeklag,
Zijn blosjen zou gewis verschieten,
Verdwijnen zou zijn hemellach!

Ja, waar dien lippen spraak gegeven
En licht aan ’t oog dat op my ziet!
Hy kwam my wis in de armen zweven
En riep my toe: ‘ach, ween zoo niet!’

Ja, ’t is die mond, – die zelfde trekken, –
Dat voorhoofd, open als de dag,
Waarop zijn hart zich plach te ontdekken,356

De spiegling van zijn ziel op lag!

Ja, ’t zijn die zachtheid stralende oogen.
’t Is de eigen schuldlooze Englenlach,
Waarmeê hy, by zijn wieg gebogen,
Zijn beê voor God te staamlen plach.

Getrouwe beeltnis des betreurden,
Als staamlend knaapjen nagebootst,
Ach, zoo de tijd uw verw ontkleurde,
Toch schenkt uw flets gelaat my troost.

Den blik aan dat gelaat gekluisterd,
Verplaats ik my in ’t lang voorleên,
En ’t schijnt of gy my tegen fluistert,
En troostrijk huppelt om my heen!

Ja, toen, toen waart ge als spelend wichtjen
Gelukkig, boven peil en maat!
Nog tuigt dat sprekend aangezichtjen,
Een hart daar Englenvreugd in slaat.
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357. betogen: verduisterd.
358. Uw oudren zalfde wat zy leden: voor uw ouders datgene genas wat zij leden: smart.
359. vaardig: gereed.
360. spader: later.

Dan ach, die hemel werd betogen;357

Maar nooit de hemel in uw ziel:
Want de Almacht hieldt gy steeds voor oogen,
Hoe zwaar u ook het lijden viel!

Vroeg ging des lijdens school u open,
En dubbel leed ik in uw smart!
Maar leerde u op den hemel hopen,
En dulden met een lijdzaam hart!

Hier waart gy in dees school van lijden
Uw zwakke moeder reeds vooruit:
Wel u, wien na ’t doorworsteld strijden
De Hemel zich zoo vroeg ontsluit!

Ja, gy waart waard my voor te treden,
Die in den wrangsten tegenspoed
Uw oudren zalfde wat zy leden!358

Uw moeder ’t voorbeeld schonkt van moed.

Ja, gy waart zulk een voorrecht waardig,
Die, moedig in de wreedste pijn,
Steeds tot den wil des Hoogsten vaardig,359

Haar leerde in God gerust te zijn!

Thands zijt gy al dat leed ontheven;
En, rein door Jezus offerbloed,
Is u het erfdeel daar gegeven
Waar ’t Englendom u Broeder groet.

Hoe troostrijk is de blik naar boven,
Der moeder die naar ’t weêrzien smacht;
Wat balsem is haar ’t stil gelooven,
Wat licht, in ’s warelds jammernacht!

Ja, beter, u op aard te derven,
En nageweend tot aan mijn graf,
Dan dat, mijn dierbre, een spader360 sterven,
U spader ’s Hemels vreugde gaf!
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361. verbei: vurig verwacht.

ô Blijve ik dan niet troostloos weenen,
Ik, die toch zonder hoop niet schrei,
Maar eenmaal, ’t zalig, blijd’ hereenen,
Om Jezus offerbloed verbei!361

[Circa 1820]

Gedichten (1827) 146-150; DW KWB 3, 341-343.
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362. Hoffman von Fallersleben: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874). 
Over zijn relatie met de familie Bilderdijk zie Honings & Van Zonneveld, De gefnuikte arend, 
397-399.
363. met uitgerekt verlangen: metonymische verbinding met betrekking tot de uitgerekte hals, 
als teken van verwachting. Vergelijk het begin het dichtstuk ‘Afscheid’: ‘Wat wacht gy, breede 
kring, met uitgerekt verlangen’ (DW 9, 105).
364. Uw weêrkomst … strand: We maken er het volgende uit op: de moeder is in Duitsland. 
Hoffman von Fallersleben is (kennelijk in een havenstad) weer in Duitsland gekomen. Zijn 
aankomst daar wordt gezegend en dat verneemt die moeder, doordat die zegen overwaait naar 
haar woonplaats.
365. des levens reis: een in het dichtwerk van circa 1800 geliefde metafoor. De mens is een 
pelgrim, een doortrekkende reiziger, te gast op deze aarde.

In het album van den heere Hoffman von Fallersleben362

Wanneer gy weêrgekeerd naar eigen Vaderland,
De moeder die u toeft met uitgerekt verlangen,363

Uw weêrkomst zeegnen hoort van ’t afgelegen strand,364

En tranen van geneugt’ ziet paarlen op haar wangen;
Breng dan ons beider groet die blijde moeder toe!
Wy weten wat het zegt, een dierbren Zoon te derven!
Wy weten hoe het hart by ’t afzijn is te moê;
Maar mochten ’t zalig zoet des weêrziens niet verwerven.
Ik meet haar moedervreugd thands by mijn smarten af!
Des Ongezienen hand geleide u allerwegen:
Blijve op des levens reis,365 de deugd uw wandelstaf,
 En uw bezitting ’s Hemels zegen!

1821.

Gedichten (1827) 174; DW KWB 3, 344.
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366. Citaat uit het gedicht ‘Wither’d leaves’, uit: Bernard Barton, A Widow’s Tale and Other 
Poems (London 1827) 33.
367. Bernard Barton (1784-1849), Engels dichter, met als bekendste werk The Convict’s Ap-
peal (1818), waarin hij protest aantekende tegen de doodstraf. Barton was bevriend met Ro-
bert Southey, met wie Bilderdijk correspondeerde en die in 1825 enkele weken bij de familie 
Bilderdijk in Leiden logeerde. Zie Rick Honings, ‘Bij Bilderdijk aan tafel. Een bijzonder oog-
getuigenverslag van Robert Southey uit 1825’, in: Het Bilderdijk Museum 26 (2009) 1-13.
368. heulsap: opium. Zie noot 289 (p. 142).
369. dier: (namelijk:) omdat het afscheid een hoge prijs vergde.

Erinnering aan mijn Julius

Hopes there are of a heavenly birth
For the lowly of heart to nourish;
Which the winter of death can not wither on earth,
In immortal spring to flourish.366

Bernard Barton367

Tienmaal woei het dorrend lover,
Aan den najaarswind ten prooi,
Bergen, dal en akkers over,
Uitgeplonderd van hunn’ tooi:

Tienmaal mocht de Lent’, herboren,
(Aller oog en hartelust)
In hernieuwden praaldosch gloren
Na de doodsche winterrust:

Sints ik lust en vreugde in ’t leven
Zag verdwijnen als dat loof,
Dat, op d’aâm des winds geheven,
Door het verre ruim verstoof.

Ach! wat sluimren moog op aarde,
’t Knagend hartzeer kent geen rust:
Wat natuur weldadigs baarde,
Nergens heulsap368 dat het sust!

Vroeg gestorv’ne, dier369 beschreide,
ô Hoe lang viel niet de smart
Sints de hand van God ons scheidde,
Voor ’t verbrijzeld moederhart!
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370. verpooze: even kan doen ophouden.
371. verstomm’: misschien zou zwijgen.
372. Heilig’ … alsemwijn: Moge Hij… mijn hart van zonde vrijmaken / voor de hemel geschikt 
maken. alsemwijn: bittere drank.

Elke nieuwe morgenstraling,
Ieder avond die Hy geeft; –
Ja, geen enkele ademhaling
Dat uw beeld my niet omzweeft.

Kan ik ’t denkbeeld nog niet dragen,
Dat gy nooit weêr keeren zoudt!
Blijve ik nog my-zelve vragen,
‘Heb ik hem voor ’t laatst aanschouwd?’

Moet ik steeds voor ’t antwoord beven
Dat me in ’t schreiend harte slaat:
‘Ach! hy wordt u niet hergeven,
Hoe uw oog in tranen baadt!’

Roep ik thands als zinnelooze
Mijn ontslaapne niet weêrom,
Niets dat my de smart verpooze370

Schoon haar luide kreet verstomm’.371

Hy die leest in onze zielen
Weet het, wat mijn hart nog lijdt:
Kent de tranen die me ontvielen
In den harden worstelstrijd.

In dit hart ligt gy besloten,
Dierbaar, onvergeetbaar kind,
Tot ik by Gods heilgenooten
U gezaligd wedervind’.

Van des Heilands stervenssmarte
Zal ook dit de zegen zijn!
Heilig’ Hy slechts aan mijn harte
Dezen kelk van alsemwijn.372

1828.

Nieuwe gedichten (1829) 102-104; DW KWB 3, 402-404.
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Overig

Ten slotte volgen hier nog vijf gedichten die Bilderdijk en zijn vrouw naar aanleiding 
van de dood van een kind van iemand anders schreven: één van hem en vier van 
haar. Bilderdijk schreef een vers om troost te bieden aan de Amsterdamse advocaat 
en bestuurder Pibo Antonius Brugmans (1769-1851), die hij kende van de Tweede 
Klasse van het Koninklijk Instituut, en die in 1809 zijn dochtertje verloor. Natuurlijk 
verwees Bilderdijk in zijn gedicht naar zijn eigen situatie (zijn ‘vijfpaar ongeneesbre 
wonden’) en hield hij zijn collega voor zijn vertrouwen in God te behouden. Ook 
Vrouwe Bilderdijk betrok de situatie van anderen, onder wie haar zuster, op zichzelf, 
en ook in deze verzen blijft ze zichzelf en anderen inprenten dat de dood niet een 
definitief einde inhoudt.
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1. Met zachte wondroof toe zal halen: met een zacht korstje op de wond zal dichten.
2. Herroept u aan ’t bekoorlijk wichtjen: (eigenlijk andersom:) herroept het wichtje aan u, dat 
wil zeggen: roept het wichtje in uw herinnering.
3. het: verwijst naar ‘wichtjen’ uit de vorige strofe, maar er is een kleine kans dat het refereert 
aan ‘lief gezichtjen’.
4. Daar: (vul aan:) biedt het u.
5. vroeg en spâ: (versta:) voortdurend.
6. uw’ minsten: uw geringste (namelijk: lachjes en traantjes).
7. Vergelijk de gedachte dat er een soort debet-/creditverhouding tussen de mens en God be-
staat. Vergelijk Rhijnvis Feith’s Dagboek mijner goede werken in rekening gebracht bij God 
tegen den dag der algemeene vergelding (1785).

Aan den Heere en Mr. P.A. Brugmans, op het overlijden van zijn dochtertjen

Gy ook, gy moest in ’t waardigst pand
Den klaauw van ’s aardrijks Dwingeland
Een deel van ’t Vaderhart betalen!
Gy ook gevoelt de zielskwetsuur,
Die kunst noch heelende Natuur
Met zachte wondroof toe zal halen!1

Ja, eindloos vloeit en schrijnt die wond,
Geliefde Brugmans! Ieder stond
Herroept u aan ’t bekoorlijk wichtjen.2

In ’t teêrgevoelig Vaderhart
Graveert de stalen punt der smart
U elken trek van ’t lief gezichtjen.

Daar woelt het,3 wemelt, zweeft, en speelt
In ’t onverjaagbre schaduwbeeld
Van wakende, onverstoorbre droomen:
Daar biedt het u zijn lachjens aan;
Daar4 elken kinderlijken traan,
Dien ge ooit haar kaakjens langs zaagt stroomen.

ô Lachjens, eens zoo hemelschoon!
ô Traantjens, op de donzen koon
Des Engels, eens zoo hartebrekend!
Thands blinkt, thands drupt gy, vroeg en spâ.5

Het hart des vaders telt u na;
’t Heeft zelfs uw’ minsten6 opgeteekend.7

Nu, vader! ziet gy ieder kind
Met oogen, van ontroering blind,
Met bloedend hart, en bleeke kaken:
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8. wat tokkelt aan dat hart: wat aan dat hart komt aankloppen.
9. de aan zich-zelv ontveinsde smart: de smart die men aan zichzelf niet wilde bekennen.
10. wederschijn: spiegelbeeld.
11. prangen: beklemmen.
12. groeven: graven.
13. zijn bloed: zijn kind(eren).
14. stroken: strelen.
15. heul: hulp.
16. vijfpaar ongeneesbre wonden: tien ongeneesbare wonden. Dit klopt niet: Bilderdijk had 
in 1809 namelijk pas negen kinderen verloren. Behalve de kinderen die al ter sprake zijn ge-
komen, kwam daar in 1813 ook nog Elius Isaäc bij, uit zijn eerste huwelijk. Aan hem heeft 
Bilderdijk geen enkel gedicht gewijd. Vergelijk Marinus van Hattum, ‘Elius Isaäc Bilderdijk. 
Amsterdam 1791-1813 Landau in der Pfalz’, in: Het Bilderdijk Museum 25 (2008) 1-11.
17. verbonden: genezen.

En al wat tokkelt aan dat hart8

Doet de aan zich-zelv ontveinsde smart9

Met nieuwe hevigheid ontwaken.

Nu toont u ieder Maagdelijn
Uws dierbren spruitjens wederschijn10

In ieder putjen op de wangen,
In ieder roosjen dat daar pronkt,
In ieder oogjen dat er vonkt;
Om ’t lijdend hart op nieuw te prangen.11

Ach, Brugmans, weet gy, wat het heet,
Te groeven12 in zijn eigen leed,
In ’t kwijnend hart zijn graf te delven?
Ach, ’t is de Vader die dit doet!
De Vader, schreiende om zijn bloed,13

En rustloos moorder van zich-zelven!

Hier baat, hier baat geen vriendentroost:
Geen stroken14 van ’t behouden kroost.
Ook dit verdubbelt slechts het knagen.
Ga, zink gevoelloos weg in ’t wee,
En sleep het naar den grafkuil meê;
Maar wacht u, de aarde heul15 te vragen.

Neen, Brugmans, de angel die u smart,
Doornagelde mijn krimpend hart
Met vijfpaar ongeneesbre wonden:16

Die wonden bloeden tot de dood,
En hand van kroost of Echtgenoot
Heeft geen van dezen ooit verbonden!17
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18. verduurden: beleefden (in ‘verduren’ zit iets als smart beleven).
19. sints: het is niet duidelijk waar Bilderdijk precies naar verwijst. Mogelijk naar de eerste keer 
dat Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt en hij een kind verloren: Alfred Alfons 
Willem Leopold op 13 juli 1800.
20. onderscheiden: gekenmerkt.
21. tranen, die geen ooglid sprengt: tranen die niet aan het oog/de ogen ontspringen. Vergelijk 
Jeremia 9:1: ‘dat […] mijn oog eene springader van tranen [ware]’.
22. verplengt: uitgiet.
23. strekken ons: dienen ons.
24. Voor: in plaats van.
25. Dat uur: het sterfuur.
26. beider: (vul aan:) ons beider.
27. beslechten: beslissen.
28. Dan hoe: maar wat (vul aan: zeg ik).
29. toegediend: als een medicijn toegediend.
30. God leeft: vrij naar Job 19:25: ‘Want ik weet: mijn Verlosser leeft.’

Neen, ô mijn Gade, gy noch ik
Verduurden,18 sints,19 één oogenblik,
Of ’t was door tranen onderscheiden.20

Door tranen, die geen ooglid sprengt,21

Maar daar zich ’t leven in verplengt;22

Die nooit dan radeloozen schreiden!

Die tranen, dierbre, strekken ons23

Voor24 slaap op ’t slapelooze dons!
Voor Hoogtijdwijn, en dischgerechten!
Voor morgenvreugd, en avondlust!
En, vindt de loop dier tranen rust,
Dat uur25 zal beider26 lot beslechten!27

Dan hoe!28 Dit wordt dan, teedre Vriend,
Uw ziel voor troosttaal toegediend? –29

Ik, Brugmans! ik – zou troost verleenen? –
God leeft,30 gy weet het; roep tot Hem!
Maar ik heb adem, hart, noch stem,
Dan om tot ’s levens eind te weenen.

1809.

Winterbloemen 2 (1811) 35-39; DW 11, 72-74.
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31. beklommen: beklemd.
32. Zoo zat ik roerloos eens!: in de uitgave door Da Costa zijn deze regels (door Da Costa?) 
gewijzigd in: ‘Zoo zat ik-zelv verstijfd!’ Zie De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina 
Bilderdijk 3, 190.
33. tegenvliedt: tegemoetsnelt.
34. Mijn hart wil haar heur troost vergunnen: in de uitgave door Da Costa zijn deze regels 
(door Da Costa?) gewijzigd in: ‘Mijn hart wil ’t voorrecht haar vergunnen’.

Aan mijne zuster, by de dood van haar kind

Met doodkleur op ’t gelaat, en wanhoop in de blikken,
 Met toegeschroefd, beklommen31 hart,
 Dat in zijn zuchten dreigt te stikken,
En zielloos schijnt te zijn, vernietigd door den smart: –
Zoo zie ik u, bedroefde, in stommen rouw gezeten –
Zoo zat ik roerloos eens!32 – ô God, door welk een’ slag! –
Zoo wierd my ’t bloedend hart uit de enge borst gereten,
 Toen ik mijn Kindtjen sterven zag!

 ô Zalig, waar nog tranen leken!
 Waar nog een zucht aan ’t hart ontschiet!
 Daar zal de rouw het hart niet breken,
 Daar steeg de smart ten toppunt niet,
 Daar mag men van vertroosting spreken
 Als ’t hart den troost reeds tegenvliedt!33

 Maar dit by ’t lijk zijns Kinds te kunnen! –
 Waar aâmt een moeder die het kan?
 Mijn hart wil haar heur troost vergunnen;34

 Maar, ô! mijn boezem gruwt er van.
 ô God, wie zou naar troosttaal luisteren,
 Wie wenschen dan te zijn getroost,
Als de onverbidbre dood den oogstraal komt verduisteren
 Van ’t ons zoo eindloos dierbaar Kroost!
 Hier moet een Moeder meer dan treuren!
Hier krimpt haar ’t harte weg in nooitgevoelde pijn!
 Ach! ’t hart zich uit de borst te scheuren,
Moet, by het geen zy voelt, onnoembre wellust zijn!

Als eerst die graad van smart, die tranen heeft noch zuchten,
Die in haar overmaat geen woorden heeft noch taal, –
Die, zoo zy duren kon, het leven-zelf deed vluchten,
En schrikbrer wonden maakt dan ’t hartdoorvlijmendst staal,
Als die, ten top gereikt, de krachten heeft ontspannen,
En matte zinloosheid de smarten overheert:
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35. afgefoold: uitgeput.
36. voort: tevoorschijn.
37. toomen: breidels.
38. gehengen: toelaten, verdragen.
39. Wrocht niet dan ’t hart my te verengen: bewerkte niets anders dan dat mijn hart ineen-
kromp.
40. daarzijn: leven.
41. In de armen van uw’ Gade, ô, is er troost op de aarde: als er ergens troost op aarde is, is 
het in de armen van uw echtgenoot.
42. hem: (namelijk:) de echtgenoot.
43. heeft u de Almacht-zelv vertroosting toegezegd: vergelijk Mattheus 5:4: ‘Zalig zijn die 
treuren; want zij zullen vertroost worden.’

Als ’t leven, als ’t gevoel, een korte poos verbannen,
Nu flaauw en afgefoold35 naar ’t hart te rugge keert;
Dan vloeit een zachte traan, dan smelt het angstig harte
In teedren weemoed weg; dan glippen zuchten voort,36

Maar, dan nog, wars van troost, ligt wellust in de smarte,
En ’t Moederharte schuwt al wat haar droefheid stoort.

Zoo zie ik u, mijn Waarde! Ik zie uw tranen stroomen,
Ik hoor het naar gegil dat uit uw boezem schiet!
 ô Stel die tranen perk noch toomen;37

Geef doortocht aan uw smart, bedwing uw schreien niet.

Wat zoudt ge? – Welk een dwang! hoe zoudt ge troost gehengen?38

Van menschen? ach! hun troost verdubbelde mijn smart:
 Deed my geen traantjen minder plengen,
 Wrocht niet dan ’t hart my te verengen,39

Of liever, ’t was geen troost, maar foltring voor mijn hart!

Maar ja; eens dierbren wenk kon mijne smart bedwingen,
Eens enklen, wien ik leef, wien ’k heel mijn daarzijn40 wij’!
Eens eenigen, wiens troost mijn boezem kon doordringen,
En die gevoelde en zuchtte, en weende, en leed met my.

In de armen van uw’ Gade, ô, is er troost op de aarde,41

Daar ligt uw troost en heil! Daar, aan elkanders hart,
Valt alle last ter zij’, die u de ziel bezwaarde;
By God, en hem42 alleen is troost voor ieder smart!
Werp u aan ’s Egaas borst op dat hy met u treure!
Schreit, diepbedroefde twee, met recht, met dubbel recht;
Lijdt, weent, en zucht te saam, op dat u ’t hart niet scheure,
Zoo heeft u de Almacht-zelv vertroosting toegezegd.43

Beweent het dierbaar pand, u (ach!) zoo vroeg ontnomen!
(Wat roept dit denkbeeld voor herinn’ring aan mijn’ geest!)
ô God! die lieveling, om wien mijn tranen stroomen!



169

44. middernacht: zie de voorkeur voor de nacht in ‘Moederlijke droefenis’, strofe 6-7.
45. afgefoolde geest: uitgeputte, gekwelde geest.

Wat’s zijn bezit my kort, maar zaligend geweest!
ô Doodelijke slag! het Telgj’ in ’t welk wy leven,
In ’t welk ons God een’ schat, den grootste op aarde, gaf,
Waaraan ons gantsch bestaan, en hart, en ziel, zich kleven,
 Zoo ras aan de aard te zien ontheven,
 Zoo vroeg, zoo pijnlijk te zien sneven,
 En te offren aan ’t ontijdig graf!

Wat onuitspreekbre smart!... maar, laten we ons bedwingen,
 En juichen we om het zalig lot
 Dat thands die dierbre Hemellingen
 Genieten voor den throon van God!
 Ja, laten we onzen rouw bedwingen,
 En juichen we om hun zalig lot!

 Rijs op, mijn geest! – ontzink me, ô aarde!
Ik volg mijn dierbaar Wicht door ’t ruim der Heemlen na.
 Hoe zalig is het thands, (mijn Waarde)
 ô Zalig, zonder wedergâ.
En hoe bevoorrecht! ach, slaan wy Gods weldaad gâ,
Die ’t vroeg verstorven Wicht voor ’s Warelds ramp bewaarde.
 Vaak, in het uur van middernacht,44

Als doodsche stilte heerscht, en onder ’t eenzaam treuren
Mijn oog vergeefs naar slaap en haar verkwikking smacht,
En ’t denkbeeld van mijn Kind mijn’ boezem komt verscheuren;
ô Sla ik dan den blik wanhopend naar om hoog,
Dan rijst des Wichtjens beeld voor mijn verduisterd oog;
 Dan zie ik ’t juichend voor my zweven!
Niet als een Wichtj’ op aard zijn moeder tegenlacht,
 Niet met een stoflijk deel bevracht,
Dat eenmaal nog ’t vergaan in ’t duister graf verwacht;
Neen, met een’ straal omhuld van Godontleende kracht,
En met het blinkend kleed der Englenrij omgeven!
 ô Hoe verheft zich dan mijn afgefoolde geest!45

Wat blijf ik dan verrukt op ’t zalig tijdstip denken,
Wanneer my, wat me op aard het dierbaarst is geweest
Gods Algenoegzaamheid voor eeuwig weêr zal schenken!

[Voor 1803]

Poëzy 3 (1803) 110-115; DW KWB 3, 190-192.
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46. woord: bevel.
47. wareldvormen: scheppen (namelijk: van de wereld).
48. geteeld: voortkomende.
49. die…rust: die aan de Zondeval is verbonden (Genesis 3).
50. Verneêrt: vernedert.
51. Hoe … stellen: Hoe slaag ik erin de heftige smart adequaat te bezingen (onder woorden te 
brengen)? speeltuig: citer, lier of harp waarmee een dichter/zanger zijn voordracht begeleidt. 
Vandaar metonymisch voor: zang, gedicht. siddrend: namelijk van verlangen om smart te ver-
tolken. stellen: stemmen.
52.’t Waar weinig: het zou niet erg zijn.
53. wiens: bij wiens.
54. Wat: waarom (verontwaardigd).
55. De gure Herfstwind waait zijn eenzaam grafjen over: vergelijk Psalmen 103:15-16: ‘De 
dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind 
daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.’

Aan de dood

Op ’t woord46 van de Almacht niet, by ’t heerlijk wareldvormen,47

Maar uit den vloek geteeld,48 die op de zonde rust,49

Verneêrt50 gy ’t schepsel Gods tot lagen prooi der wormen,
Wanneer uw moordende aâm de levensfakkel bluscht.
U zal ik zingen, Dood! Verschriklijke Alverwoester! –
Neen, weenen voegt veeleer by ’t denkbeeld van uw macht,
Gy, die geen voorwerp spaart, hoe teêr ons hart het koester’,
En ’t morgenlicht herschept in ondoordringbre nacht! –
Hoe! ik die telgj’ op telg in uwe vuist zag knellen;
Wie ’t moederhart nog bloedt en van geen heeling weet;
Hoe zal mijn stramme hand het siddrend speeltuig stellen?51

Wat zangtoon schetst uw woede, ô bron van ’t foltrendst leed!
’t Waar weinig,52 uw geweld den grijzaart op te dringen:
Wat wacht hy dan uw nacht in ’s levens avondstond?
Maar ’t wicht, wiens53 dageraad wy ’t blijde welkom zingen,
Wat54 zweeft gy dit in ’t bloed met schrikbre knaging rond?
De moeder juich’ vol vreugd het heuchlijk daglicht tegen,
Daar ’s Hoogsten wenk het wicht van uit haar schoot ontbiedt!
Haar lach’ die morgen toe met dien verkwikbren zegen!
De Dood bedreigt het reeds eer ’t nog den dag geniet.
De Lent’ groet zijn geboorte, en strooi’ zijn weg met lover:
De Zomerroos verbleek’ voor ’t roosjen van zijn mond;
De gure Herfstwind waait zijn eenzaam grafjen over,55

En ’t grimmig Noorden brult in ’s moeders hartewond.
Ja meer! Zy ziet verrukt by ’t vroege morgengloren
Haar telg in ’s levens kracht! Wat duurt die weelde kort!
Één doodstuip zal den lach op ’t frisch gelaat verstoren,
En de avond vindt ze op ’t lijk wanhopig neêrgestort!
’k Zag dus mijn dierbaar wicht by ’t lieflijk ochtendkrieken,



171

56. Irene: Wilhelmina Irene (1802-1804).
57. Adelheid: Adelheide Irene (geboren en overleden in 1807).
58. mijn knaapjens: de drie op dat moment overleden jongens: Alfred Alfons Willem Leopold 
(1799-1800), Alexis Willem (geboren en overleden in 1805) en Alexis Isaac (1805-1806).
59. verschiet: vooruitzicht.
60. Ik ben … gewis: ik ben zeker van …

Mijne onvergeetbre Irene,56 als ’t Lentebloemtjen frisch: –
Met de avond naakt de dood op uitgebreide wieken,
En ’t snikken op haar graf is al wat me over is!
En gy...! (ô ’t Hart ontzinkt me op ’t denkbeeld van uw smarte,)
De Dood verraste u niet, mijn minlijke Adelheid;57

Hy trof door ’t geen gy leedt uw oudren diep in ’t harte;
Zy hebben om uw lot hunne oogen blind geschreid! –
Ja, nog, nog weenen zy, mijn overdierbaar wichtjen!
Nog bloedt hun hartkwetsuur met ondoorstaanbaar wee;
En, baadde ik kussend soms uw kwijnend aangezichtjen,
Mijn tranen stroomen nog, gy naamt ze in ’t graf niet meê.
En gy, mijn knaapjens...!58 ach, mijn zuizlend brein verwildert:
Wat doe ik? ga ik voort? in d’adem stikkend voort? –
Verbeelding, sta my by! gy die Gods Englen schildert,
En schets hun heil my af, eer my de smart vermoordt. –
Gy toont my ’t leven reeds, als neveldamp, verdwijnend;
ô Maal my ’t zalig uur, het zalig vroeg of spa’,
Wanneer ’t hergeven kroost, in hemelglans verschijnend,
Me in de armen zinken zal door Jezus heilgenâ.
ô Zaligend verschiet!59 ô uitzicht op ’t hereenen!
Gy rukt mijn ziel van de aard, gy beurt haar op tot God.
ô Zucht niet meer, mijn hart! mijn oog, hou op van weenen!
Ik vind mijn telgjens weêr in ’t zaligst heilgenot!
Ja, dan, wanneer de dood mijne oogen zal verduisteren,
En ’t matte levenslicht my flaauw en flaauwer straalt,
Dan zal hun Englenstem my ’t lieflijk welkom fluisteren,
Dan zie ik ze om my heen op ’t sterfbed neêrgedaald.
Verkwikking zal de glans, die om hun lokjens flonkert,
My geven, by de dood, ja, sterkte en lafenis.
Hen volgt mijn ziel gerust, wanneer mijn oog verdonkert:
Ik ben hun wederzien door ’s Heilands dood gewis.60

God! doe me in ’t stervensuur dees troost in ’t harte stroomen,
Die niet met aardschen schat in ’t graf verloren gaat!
Wat is al ’s warelds goed, wat de ijdle wellustdroomen,
Voor die in ’t Heilgeloof het oog op Jezus slaat?

1808.

Poëzy (1820) 161-164; DW KWB 2, 314-316.
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61. Pas aan ’t schijnen: ofschoon het pas aan het schijnen was.

Moedertroost aan een vriendin

 Als een lichtjen,
 Blonk uw wichtjen
Slechts een oogwenk hier beneên.
Kort, maar lieflijk was zijn luister;
In dit ondermaansche duister
Spreidde ’t blijdschap om u heên.

 Naauw verschenen,
 Is ’t verdwenen,
Als een star by nacht verschiet.
Maar, zoo ’t hier heeft uitgeflonkerd,
’t Is slechts voor ons oog verdonkerd;
Voor den blijden hemel niet!

 ’t Moest verdwijnen,
 Pas aan ’t schijnen,61

Door geen aardschen damp omwalmd,
Om met onbewolkte stralen
Voor des Scheppers throon te pralen
Waar het eeuwig loflied galmt.

 Hoe verslagen,
 Staak uw klagen,
Gy die ’t lichtjen schonkt aan ’t licht.
ô De hand die ’t uitgebluscht heeft,
Biedt ook troost die ’t harte rust geeft,
Dat zijn zucht naar Jezus richt!

1822.

Gedichten (1827) 175-176; DW KWB 3, 361-362.



173

62. hemeldreven: hemelvelden.
63. Vergelijk Mattheus 19:14: ‘Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te 
komen.’ Zie noot 50 (p. 76).
64. kost: kon.

By een kinderlijkjen

Wat kwaamt gy in dit tranendal,
Lief wichtj’, en spoedt zoo ras weêr henen,
En neemt het hart der Oudren meê
Die by uw doodkil lijkjen weenen?

Wat vondt gy in dit aardsch verblijf
Zoo onverduurbaar, zoo verschriklijk!
Was u de Vaderkus niet zoet?
Het Moederlachjen niet verkwiklijk?

Of zaagt ge u, lief onnoozel wicht,
Een Engel lachend tegenzweven
Die u ten speelgenoot verkoor
In de eeuwig-blijde hemeldreven?62

Of riep u, lieve vreemdeling,
By de aankomst op dees kust van jammeren
Een uitgezonden Hemelgeest,
Die wacht heeft over ’s Heilands lammeren?

Ja, op den wenk des Kindervriends63

Die u Zijn hemel heeft ontsloten,
Is deze bode van Genâ
U tot behoudnis toegeschoten.

ô! Wel u, dat ge eene aard verliet,
Waar jammer heerscht, en zonde, en lijden!
God schonk u ’t eeuwig Koningrijk,
En de overwinning zonder strijden.

Uw schuld, uw straf, heeft Hy getorscht
Die zich ten offer heeft gegeven.
Die Een’ge gaf voor uw behoud
Zijn bloed, zijn tranen, en zijn leven.

Weent, Ouders, weent om ’t lieve wicht,
Maar jammert niet als troosteloozen!
Ach, kost64 gy ’s Hemels Raad doorzien,
Gy-zelf hadt hem dit lot gekozen.
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65. Wanneer zijn wekbazuin zal schallen: op de Dag des Oordeels.

Ja, weent, en geeft natuur haar recht,
Maar eert des Hoogsten Welgevallen:
Hy schenkt u ’t dierbre pandtjen weêr,
Wanneer zijn wekbazuin zal schallen.65

1828.

Nieuwe gedichten (1829) 112-113; DW KWB 3, 404-405.


