
De Boekenwereld 38 . 1 | 2022 34 35https://doi.org/10.5117/DBW2022.1.008.HONI ‘Gy ziet dus, dat het een hondsvod is’ Rick Honings

Willem Bilderdijk (1756-1831) staat bekend als een moeilijke 
man, die voortdurend in conflict was met zijn omgeving. 
Niet voor niets karakteriseerde Johan Huizinga hem als de 
‘Grote Ongenietbare’.1 Ook met zijn uitgevers had Bilderdijk 
een moeizame verhouding.

hij schreef een tweede, waarin hij 
Immerzeel verantwoordelijk stelde 
voor het ‘morschwerk’; hij vroeg 
zich af wat er van Nederland was 
geworden, dat hij met ‘zulke dom-
koppen’ moest ‘haspelen, die niets 
meer van hunn’ arbeid verstaan!’ 

Jaren later kreeg Immerzeel nog 
een keer een storm van razernij 
van Bilderdijk over zich heen, dit-
maal naar aanleiding van de uitgave 
van Krekelzangen (1822-1823). 
Daarin had Immerzeel de tekst aan-
gepast aan de door Bilderdijk ver-
foeide Siegenbeek-spelling. Bilderdijk 
was furieus: ‘Indien het gantsche 
vermofte en verfranschte land in het 
bloote hemd, of slimmer, de open-
bare straten en markten rond wil 
dansen, het zij dan om den vrijheids-
boom of niet, zo doe ik het nog 
niet, en zou het niet doen al kostte 
’t my het leven.’ Getergd vroeg hij 
zich af welk ‘vervloekt dom tuig’ 
hem deze streek geleverd had. 

Een bewonderaar als 
uitgever

Vanaf 1815 lieten Bilderdijk en zijn 
vrouw ook verschillende van hun 
werken uitgeven door de Leidse 
boekverkoper Vincent Herdingh 
Lz. (1786-1835), de zoon van de 
anti-orangistische uitgever Leendert 
Herdingh (1752-1815), die zich in 
1774 in Leiden als boekverkoper 
gevestigd had. In de patriottentijd, 
in de jaren tachtig van de achttiende 
eeuw, trad hij op als uitgever van 
patriotse uitgaven. Na diens dood 
in 1815 nam Vincent de firma L. 
Herdingh en Zoon over, die in de 
Kloksteeg gevestigd was. Vincent 
trad onder meer op als uitgever van 
de Leidse Studenten-almanak, die 
vanaf 1815 jaarlijks verscheen. 

Op 29 april 1815 klaagde Bilderdijk 
tegenover de hoogleraar Hendrik 
Willem Tydeman over zijn toestand. 
Sinds 1811, na het vertrek van Lode-
wijk Napoleon en de annexatie van 
Nederland, was hij zijn jaargeld 
kwijt, waardoor hij grote moeite 
had het hoofd boven water te hou-
den. Naar eigen zeggen wist hij niet 
meer waarvan hij nog zou moeten 
leven, zodat de hongerdood dreigde. 
Tydeman had vermoedelijk mede-
lijden met zijn vriend en zal gespro-
ken hebben met Vincent Herdingh, 
van wie hij wist dat hij Bilderdijk 
bewonderde. Op 4 mei 1815 schreef 
Tydeman aan Bilderdijk dat hij hem 

(1803-1807) verscheen, was het werk 
volgens de auteur ‘schreeuwend vol 
drukfeilen’: ‘Overal de verzen mis-
handeld met het en ’t te verwarren, 
e toe te doen, of af te laten; zoo 
elders, zegendroppen voor regen-
droppen, en de Hemel weet wat al 
meer.’ Zelf had Bilderdijk het werk 
naar eigen zeggen niet meer in-
gekeken, maar volgens zijn vrouw 
was er geen pagina zonder fout. 
Katharina Wilhelmina Schweick-
hardt,  Bilderdijks echtgenote, had 
zelf ook gedichten aan de uitgave 
bijgedragen, maar omdat Allart ver-
zuimd had om de initialen onder de 
gedichten te plaatsen, was het in de 
uitgave niet duidelijk welke verzen 
van hem en welke van haar waren. 
En dat terwijl Bilderdijk hun initialen 
nauwkeurig had aangegeven! ‘Dit 
kwelt my mede boven alle verbeel-
ding’, merkte hij verbitterd op.

Allart gaf ook Bilderdijks toneel-
stuk Floris de Vijfde (1808) uit, 
 waarvoor hij hem tachtig dukaten 
betaalde. Volgens de dichter gaf  
de uitgever vervolgens bij hem aan 
dat hij er te veel voor had gegeven, 
zodat hij er niets meer aan kon ver-
dienen. Voor een nieuwe bundel 
wilde hij daarom slechts twee-
honderd gulden neertellen. Daarop 
dreigde Bilderdijk naar de Haagse 
uitgever Johannes Immerzeel te 
 zullen overstappen, waarna Allart 
hem alsnog meer bood. Bilderdijk 
foeterde: ‘Nu koomt gisteren de 
Ezel van een Allart, en vertelt mijne 
vrouw dat hy nog voor den Floris 
wel iets toe wil geven, en de anderen 
even zoo betalen ja meer. Gy ziet 
dus, dat het een hondsvod is, die my 
bedriegen wou.’ Hij nam zich voor 
nooit meer iets bij Allart uit te 
geven, al zou hij een korenzak boor-
devol dukaten van hem krijgen.

 Maar ook Immerzeel kon Bilder-
dijk al spoedig niet meer bekoren. 
In 1808 ergerde hij zich over de 
door hem verzorgde uitgave van 
zijn bundel Najaarsbladen (1808-
1809). Die had Immerzeel in Delft 
laten drukken door J.J. Stuerman, 
die er een bende van had gemaakt, 
vooral op het punt van de 
Hebreeuwse letters: ‘Het is nog 
iets erger dan schandelijk, met zulke 
letters voor den dag te komen,  
het is onteerend voor Drukker, uit-
gever, en Autheur, en maakt ons 
ten spot van elk die iets van de taal 
weet.’ Bilderdijk had zijn klachten-
brief nog nauwelijks verstuurd, of 
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Als Bilderdijks uitgevers iets deden 
wat hem niet zinde, ontplofte hij.  
Zijn brieven staan vol met literaire 
woede- uitbarstingen. Zo gaf hij 
verschillende werken uit bij de 
Amsterdamse uitgever Johannes 
Allart. Aanvankelijk oordeelde 

 Bilderdijk welwillend over de man, 
die hij ‘genereus’ noemde, omdat 
deze hem in 1806 toezegde eenen-
twintig gulden per blad te betalen. 
Maar al spoedig wekte Allart Bilder-
dijks toorn op. Toen in 1807 het 
vierde en laatste deel van zijn Poëzy 

graag aan Herdingh wilde voor-
stellen, volgens hem een ‘lief hupsch 
mensch, die zelf veel smaak in poezy’ 
had en al lang werk van hem en zijn 
vrouw wilde uitgeven. Hij bood  
een honorarium van veertien gulden 
per bladzijde. Bilderdijk stemde hier 
(noodgedwongen?) mee in, zodat in 
het najaar van 1815 de bundel  
Vaderlandsche uitboezemingen van de 
 persen kwam. Daarin bundelden 
Bilderdijk en zijn vrouw hun recente 
politieke verzen, waarin ze Oranje 
bejubelden en de ‘bloedhond’ 
Napoleon beschimpten.

Bilderdijk was tevreden over de 
uitgave en Tydeman was blij dat zijn 
aanbeveling goed had uitgepakt: 
‘Herdingh is geen bloot koopman: 
hij heeft zich in studie geoefend, 
heeft veel smaak; is opgetogen met 
uwe schriften en zou gaarn bestendig 
voor U uitgeven.’ Een nadeel was 
volgens Tydeman dat Herdingh niet 
‘genoeg koopman d.i. niet vif en 
actief’ genoeg en ‘schroomvallig’ 
was. 

Vanaf dat moment zou Bilderdijk 
verschillende bundels bij Herdingh 
onderbrengen, zoals Rotsgalmen 
(1824) en Navonkeling (1826), en ook 
enkele door Bilderdijk verzorgde 
edities: P.C. Hoofts Gedichten (1823), 
C. Huygens Korenbloemen (1824-1825) 
en Gedichten van J.A. van der Goes 
(1827). 

Olieverfportret van 
Willem Bilderdijk, 
1815, door Mattheus 
Ignatius van Bree. 
Het schilderij van 
de Vereniging ‘Het 
Bilderdijk Museum’ 
hangt in de Bilder-
dijkkamer in het 
Leidse Academie-
gebouw. 

Portret van de uit-
gever Johannes 
Immerzeel Junior 
(1776-1841), met op 
de achtergrond een 
buste van Willem 
Bilderdijk. Collectie 
UBL/Werkgroep 
Bilderdijk.

Willem Bilderdijk 
en Katharina Wil-
helmina Bilderdijk, 
Vaderlandsche uit-
boezemingen (1815), 
de eerste door Her-
dingh verzorgde uit-
gave van Bilderdijk 
en zijn vrouw.  

Willem Bilderdijk 
(e.a.), Ter nage-
dachte nis van Julius 
Willem Bilderdijk 
(1818). 
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Toen hij diens firma drie dagen  
na Bilderdijks overlijden bezocht 
om te praten over de uitgave  
van de Studenten-almanak, trof hij 
‘den geëgareerden en beschonken 
Herdingh’ aan in een ‘bijna vol slagen 
geestverbijstering over de dood 
des Eenigen’. Voor de vuist weg 
reciteerde Herdingh een versje,  
dat hij naar eigen zeggen vele jaren 
 eerder in diens bijzijn had gedicht:

Bilderdijk
Acht goud slijk; 
Kent zijn rang, 
Stort zijn zang; 
Draagt zijn lot: 
Bouwt op God! 

Dat bewijst dat Herdingh zijn achting 
voor Bilderdijk niet had verloren. 
Herdingh zou de bewonderde 
 dichter spoedig in het graf volgen. 
Na een ‘langdurige ongesteldheid’ 
overleed hij op 20 januari 1835, op 
48-jarige leeftijd. Zijn laatste rust-
plaats vond hij op de Leidse begraaf-
plaats Groenesteeg.

1 Dit artikel is een licht gewijzigde versie van 
mijn eerder verschenen ‘“Herdingh is geen 
bloot koopman”. Een auteur-uitgever-relatie in 
de negentiende eeuw’, in: Wim van Anrooij e.a. 
(red.), Om het boek. Cultuurhistorische bespiege-
lingen over  boeken en mensen. Hilversum: Uit-
geverij Verloren, 2020, p. 205-212. Daar zijn 
ook de uitvoerige literatuurverwijzingen te 
vinden en de verantwoording van de geciteerde 
brieven.

Bilderdijk had de boekverkoper alle 
schaamte verloren: ‘Nu onderdaags 
nog heeft hy een openbaren diefstal 
aan my begaan, wat door een Boek-
handelaar aangemerkt is, die uit 
dezen hoofde zwarigheid maakte om 
het in een nieuw uit te geven bondel 
te plaatsen. Ik hou hem thands tot 
alles wat slecht is in staat, en hoop 
nooit meer iets van hem te hooren 
of te zien.’ En in 1828 liet Herdingh 
Bilderdijk weten dat deze hem nog 
127 gulden verschuldigd was, waar-
van de dichter zich niets kon her-
inneren. Tegenover Tydeman uitte 
Bilderdijk zijn frustraties over Her-
dingh, die hem ‘te kort doet, 
besteelt, en zonder eer of goede 
trouw jegens mij handelt’, omdat hij 
een boek van Bilderdijk niet had 
teruggestuurd, waarop Herdingh 
aangaf zich miskend te voelen. 

Het einde

Nu de oude Bilderdijk de Sleutel-
stad vaarwel had gezegd, verwater-
de het contact met zijn uitgever. 
Bilderdijks gezondheid en die van 
zijn vrouw lieten steeds meer te 
wensen over. In zijn corresponden-
tie komt Herdinghs naam vrijwel 
niet meer voor. Bilderdijk overleed 
op 18 december 1831 in Haarlem.

Dankzij de student Gerrit van de 
Linde, de latere Schoolmeester, 
weten we dat Herdingh zeer getrof-
fen was door Bilderdijks dood. 

Iedereen was ontroerd, en Herdingh 
‘weende als een kind’. De rest van 
het gezelschap keek overigens 
enigszins neer op de uitgever, die, 
zoals De Clercq’s woorden blijkt, 
geen intellectueel was. Hij vroeg 
zich af of Herdingh Bilderdijks verzen 
wel begrepen had. Maar Bilderdijk 
waardeerde hem om zijn trouw en 
vriendschap.

Een jaar later trad Herdingh op 
als uitgever van Da Costa’s Bezwaren 
tegen den geest der eeuw, nadat hij  
al eerder diens Poëzy (1821-1822) in 
twee delen had uitgegeven. De 
Bezwaren kwamen begin augustus 
1823 van zijn pers. Herdingh had 
Bilderdijk van tevoren om advies 
gevraagd, omdat hij geschrokken 
was van de inhoud, maar de dichter 
had hem gerustgesteld. De Bezwaren 
riepen, zoals Herdingh verwacht 
had, veel weerstand op. De oplage 
van vijfhonderd exemplaren was 
desondanks –  of juist daardoor – 
binnen de kortste keren uitverkocht, 
zodat er enkele herdrukken uit-
kwamen. In 1824 volgde Da Costa’s 
werk De Sadduceën. Achteraf had 
Herdingh spijt van de uitgaven, 
omdat hij als uitgever veel ‘onaan-
genaamheden’ te lijden had gehad. 
In 1824 gaf hij aan geen behoefte te 
voelen een volgend werk van Da 
Costa te publiceren, en dat deed hij 
ook niet.

Toenemende irritaties

Was Bilderdijk aanvankelijk nog 
positief gestemd, uiteindelijk raakte 
ook Herdingh uit de gratie. ‘Wat 

De wenende Herdingh 

In de jaren twintig van de negen-
tiende eeuw begon Bilderdijk zich 
steeds meer op de stellen als een 
reactionaire cultuurcriticus. Hij 
wist een klein groepje bewonderaars 
om zich heen te verzamelen, maar 
kwam maatschappelijk gezien steeds 
meer in een isolement terecht. Wie 
hem ook afvielen, Herdingh niet. 
Hij werd opgenomen in de kring 
van Bilderdijks intimi. Dat blijkt wel 
uit een verslag van Willem de 
 Clercq, die in 1822 door Bilderdijks 
discipel Isaäc da Costa werd mee-
genomen naar Leiden. Daar ont-
moette hij Herdingh, volgens De 
Clercq een man met een ‘uitmuntend 
hart’. Nadat hij hem de uit geverij 
had getoond en hem zelfs een blad 
had laten drukken, nam hij hem 
mee naar Bilderdijk.

Het onderhoud was ‘geestrijk en 
aangenaam’. Tijdens het diner bracht 
Bilderdijk een hartverwarmende en 
gevoelvolle toost in dichtvorm uit 
aan het adres van Da Costa, waarin 
hij hem toesprak als zijn vriend, 
kwekeling en zoon. In 1818 was 
 Bilderdijks zoon Julius overleden, 
die even oud was als Da Costa; 
Herdingh had de bundel Ter nage-
dachtenis van Julius Willem Bilderdijk 
(1818) uitgegeven. Dat is de context 
van Bilderdijks toast. Volgens De 
Clercq was de aandoening tussen de 
‘vurig beminnenden jongling’ en de 
‘diep gevoelenden Grijsaard’ groot. 

Bilderdijkkamer online

In 2021 opende de virtuele Bilder-
dijk  kamer in het Leidse Academie-
gebouw haar deuren. Via onder-
staande link kunt u zelf een kijkje 
nemen, meer lezen over Bilderdijks 
leven en schrijverschap en de 
hoogte  punten uit de Leidse 
Bilderdijk-collectie van de UBL 
bekijken: https://thingsthattalk.net/
en/zone/bilderdijk.

Herdingh betreft, de man is niet 
anders, en dit is inderdaad lastig,’ 
schreef hij in augustus 1823 aan  
Da Costa. Daarmee doelde hij op 
diens traagheid. Steeds weer klaag-
den Bilderdijk en Da Costa over 
zijn gebrek aan voortvarendheid. 
Maar Bilderdijk voegde eraan toe 
dat men hem dat graag wilde ver-
geven ‘aan zijn goed hart en goeden 
wil’. Een jaar later was zijn toon 
minder vergevingsgezind. Herdingh 
was ‘geen man, om in eenige vol-
handigheid te zijn’. Dat weet hij aan 
diens zwakke hoofd en gestel. 

Inderdaad kampte Herdingh in 
deze jaren regelmatig met gezond-
heidsklachten. Zo liet hij Bilderdijk 
in 1824 weten: ‘Na dat ik de laatste 
reis by UEd. geweest ben, ben ik 
hand over hand erger geworden, 
zoodat ik wel eens 14 dagen het bed 
heb gehouden. Zonder middelen 
daartoe, heb ik dagen na elkander 
in een geweldig zweet gelegen en 
bevinde my heden, schoon nog niet 
tot vorige krachten, toch beter dan 
ik my gedurende een paar jaar 
bevonden heb.’ Een paar maanden 
later heette het in een brief van 
 Bilderdijk aan Da Costa: ‘Van Her-
dingh heb ik nog niets ontfangen. 
De man sukkelt. Zijne overmatige 
volbloedigheid, belet de circulatie in 
de ingewanden, en van de hypo-
chondrische verstoppingen, die 
men met geneesmiddelen vergroot. 
Ik heb hem het paardrijden aan-
geraden, dat in zulke gevallen een 
heilzame schudding en dreuning 
geeft.’ Het is niet bekend of Her-
dingh dat advies heeft opgevolgd. 
Zijn gezondheid is een terugkerend 
motief in de briefwisseling Bilderdijk- 
Da Costa. 

Intussen was Herdingh de enige 
die zijn werk nog wilde uitgeven, 
aldus Bilderdijk: ‘Opkomende schrikt 
het af uit vrees voor te rug te gaan: 
gevestigde willen de onaangenaam-
heden niet afwachten die er meê 
verbonden zijn. – Ware ik jong, ik 
zette zelf eene drukkery op en gaf 
tevens uit, maar om ’t han djen vol 
graans dat ik nog te malen mocht 
hebben, is geen molen te bouwen, 
als Cats zegt.’

Gaandeweg ontstonden er meer 
irritaties. In 1827, toen Bilderdijk 
naar Haarlem verhuisde, gaf Her-
dingh diens Afscheid aan Leyden uit. 
Maar eenmaal in Haarlem aan-
gekomen, had de dichter geen goed 
woord meer voor hem over. Volgens 

Handschrift van Bil-
derdijk met gedicht 
voor Isaäc da Costa. 
Collectie UBL/
Werkgroep Bilder-
dijk.

Spotprent op Bil-
derdijk, die met een 
domper het vuur 
der Verlichting 
tracht te doven. Het 
onderschrift luidt: 
‘Ik wenschte dat 
deze Fakkel u den 
kop verplette, oude 
gek. Vive de verl-
ichting. uw vriend 
Jubelhond. Amster-
dam 1820’. Collectie 
UBL/Werkgroep 
Bilderdijk.

Kloksteeg 14 in Lei-
den, het pand waar 
de firma L. Her-
dingh en Zoon van 
Vincent Herdingh 
gevestigd was. Foto 
door Rudolphous,  
3 februari 2010 
(gemaakt voor 
Wikipedia).

Bilderdijk op zijn 
doodsbed, 1831, 
door Gerrit Jan 
Michaëlis. Bilderdijk-
kamer Academie-
gebouw Leiden.

Portret van Isaäc  
da Costa met buste 
van Bilderdijk. Col-
lectie UBL/Werk-
groep Bilderdijk.


