
De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 1

de gefnuikte arend

 



De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 2

 



De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 3

Rick Honings en Peter van Zonneveld

Met medewerking van Marinus van Hattum

De gefnuikte arend

het leven van willem bilderdijk 

(1756-1831)

2013  Prometheus • Bert Bakker  Amsterdam



De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 4

Deze uitgave kwam tot stand mede dankzij financiële steun van de 
Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel en de M.A.O.C. Gravin 
van Bylandt Stichting.

© 2013 Rick Honings en Peter van Zonneveld
Omslagontwerp 
Omslagillustratie olieverfportret van Willem Bilderdijk, 1815, 
door Mattheus Ignatius van Bree.
Foto auteurs
www.prometheusbertbakker.nl
isbn 978 90 351 3809 4



De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 5

‘In zijn in aanleg grootse verbeelding, voortdurend geremd door de kleine 
prikkelingen die zijn ziel zonder opperhuid van de werkelijkheid ervaart, 
in het werkelijke leven er voortdurend op bedacht de held van zijn verbeel
ding te zijn en als zodanig erkend te worden, leeft hij als een gefnuikte 
arend in de hoenderhof.’

Jan Romein en Annie Romein-Verschoor,
Erflaters van onze beschaving. Amsterdam 1977, 585. 
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Woord vooraf

Dit boek is geen kritische studie over leven en werk van Willem Bilderdijk, 
geplaatst in een uitvoerig geschetste sociale, economische, politieke, reli
gieuze, historische en literaire context. Evenmin wil het Bilderdijks exacte 
positie bepalen in de ideeëngeschiedenis van de achttiende en negentiende 
eeuw. Wat ons voor ogen staat, is het verhaal van zijn leven, op basis van 
gepubliceerde en ongepubliceerde brieven en documenten van Bilderdijk 
en anderen, geïllustreerd met fragmenten uit zijn proza en poëzie. De le
zer moet zich realiseren dat Bilderdijk zelf de voornaamste, maar niet altijd 
betrouwbaarste bron is. Hij was een hypochonder, die de overdrijving zel
den schuwde. Dat heeft tot gevolg dat hij veel aan het woord is en we vaak 
met zijn subjectieve visie op de werkelijkheid geconfronteerd worden.
 Aan de historische context wordt niet voorbijgegaan, maar deze is be
perkt gehouden. De poëzie wordt vooral besproken voor zover die van be
lang is voor Bilderdijks levensverhaal. Dit boek is bedoeld voor iedereen die 
geïnteresseerd is in een van de merkwaardigste figuren die ooit in Neder
land hebben rondgelopen. Het is het verhaal van een man die ondanks zijn 
talenten nooit tot volledige ontplooiing is gekomen. We hebben de neiging 
hem steeds de maat te nemen, zijn gedrag voortdurend te beoordelen, we
ten te onderdrukken. Dat betekent niet dat we alles wat hij beweerde klak
keloos overnemen. Op basis van het materiaal kan iedereen zich een beeld 
vormen van de excentrieke dichter die altijd klaagde en overdreef.
 De gefnuikte arend kon alleen worden geschreven dankzij een aan Rick 
Honings toegekend stipendium van de Niels Stensen Stichting en een 
Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk On
derzoek (nwo). Peter van Zonneveld, die al in 1976 met Boudewijn Büch 
aan dit project begon, ontving een gewaardeerde bijdrage van de Culturele 
Raad Noord-Holland. Het Bilderdijk Museum te Amsterdam zijn we er
kentelijk voor de mogelijkheid om kosteloos foto’s te maken van de collec
tie. Veel dank zijn we verschuldigd aan Marinus van Hattum voor het gene
reuze ter beschikking stellen van de transcripties van onuitgegeven brieven 
en documenten van en betreffende Bilderdijk. Met zijn kritische blik heeft 
hij ons voor menige fout behoed. Voor hun adviezen willen we verder be
danken: Willem van den Berg, Bonno van Dijk, Eep Francken, JolienHo
nings, Gert-Jan Johannes, Marita Mathijsen, Anthony Mertens (†), Bert 
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Paasman, Olf Praamstra, Lex Raat en Noud Scheepers. Het spreekt vanzelf 
dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze biografie geheel bij de 
auteurs berust.
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Proloog

Op zondag 18 december 1831 was de hemel boven Haarlem verduisterd. 
Het profiel van de Sint-Bavo stond scherp afgetekend tegen de asgrauwe 
lucht. ’s Middags om halfvijf brak er een hevig onweer los, dat de vensters 
deed trillen in hun sponningen. Tegelijkertijd klonk de alarmklok, omdat 
er aan het Spaarne een brand woedde. In zijn woning aan de Grote Markt 
blies op dat moment Willem Bilderdijk zijn laatste adem uit. Pas op zijn 
vijfenzeventigste werd een lang gekoesterde wens vervuld. Nu hoefde hij 
zijn matte leden niet meer door het aardse tranendal voort te slepen. Bil
derdijk stierf in de blijde verwachting dat hij zijn Wilhelmina en de vele 
kinderen die hem ontvallen waren, terug zou zien. Het einde van een lang 
en veelbewogen leven was tegelijk de afsluiting van een tijdperk.
 Willem Bilderdijk (1756-1831) was de markantste figuur van zijn gene
ratie. Deze periode van trekschuit en diligence, van epidemieën en kinder-
sterfte, werd bepaald door politieke woelingen: de strijd tussen patriotten 
en prinsgezinden, de komst van de Fransen, de val van Napoleon, het her
stel van de onafhankelijkheid en de Belgische Opstand. Dat gold vooral 
voor hem, die zo nauw betrokken was bij alle tumult en jarenlang onder 
kommervolle omstandigheden in ballingschap had moeten leven. Er be
staat wellicht geen andere schrijver wiens leven zo verankerd was in de 
politieke, maatschappelijke en culturele context van zijn tijd.
 Bilderdijk mag vanuit modern perspectief een dilettant lijken, tijdgeno
ten beschouwden hem evenwel als een homo universalis. Hij dichtte niet 
alleen, maar was ook jurist, taal- en letterkundige, historicus, filosoof, theo
loog, botanicus, architect, mathematicus, portrettist en tekenaar. In zijn 
ongeëvenaarde veelzijdigheid is hij meermalen met zijn tijdgenoot Goethe 
vergeleken, ondanks alle verschillen. Maar hoe komt het dat Goethe zich 
wel volledig kon ontplooien en Bilderdijk niet? Naast de Duitse dichter
vorst, die als een machtige adelaar over de toppen van het hooggebergte 
zweefde, was Bilderdijk een gefnuikte arend. Wat weerhield hem ervan 
zijn vleugels uit te slaan en zich ver boven zijn tijdgenoten te verheffen?
 Vanaf het begin van zijn bestaan was er een sterke tegenstelling tussen 
Bilderdijk en de rest van de wereld. Waar vond die discrepantie, die onover
brugbare kloof, haar oorsprong? Zijn vroege jeugd zal daarbij ongetwijfeld 
een rol hebben gespeeld, maar hoe? En waarom werden zijn talenten en 
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kwaliteiten door tijdgenoten niet ten volle op waarde geschat?
 Als dichter werd Bilderdijk alom bewonderd. Men noemde hem de 
tweede Vondel, vergeleek hem zelfs met Homerus, Dante en Shakespeare 
en eerde hem met literaire prijzen. Tegelijkertijd riepen zijn karakter en 
zijn tegendraadse opvattingen grote weerstand op. Hij was een charisma
tische persoonlijkheid, en tegelijkertijd een omstreden figuur. Zijn ultra-
orthodoxe christendom en bittere cultuurkritiek – zijn strijd tegen de geest 
der eeuw – werden door velen als verwerpelijk ervaren. Als geen ander 
verzette hij zich tegen de communis opinio van zijn tijd. Zijn zuchten en 
klagen, zijn hypochondrie en zijn overmatig opiumgebruik stuitten boven
dien menigeen tegen de borst. Toch wist hij evengoed een kleine schare 
toegewijde bewonderaars om zich heen te verzamelen, die voor hem door 
het vuur ging. In huiselijke kring kon hij buitengewoon beminnelijk zijn. 
Zijn tweede vrouw, zijn vrienden en zijn discipelen droegen hem op han
den.
 Bilderdijk was een vat vol tegenstrijdigheden, gehaat en gevreesd van
wege zijn explosieve karakter, bewonderd om zijn visionaire evocaties en 
zijn virtuoze taalgebruik. Een zwakke gezondheid belette hem niet om een 
oeuvre van driehonderdduizend versregels te vervaardigen. Men heeft hem 
wel een ‘onvermoeibare versifex’ genoemd, omdat hij alles bezong wat los 
en vast zat: leven, liefde en haat, godsdienst, politiek, het overlijden van 
een kind, de ontploffing van het kruitschip, de verjaardag van de koning en 
het koken van eieren. Zelfs najaarsvliegjes inspireerden hem. Zijn afkeer 
van tabak en Duitse kachels uitte hij eveneens in dichtvorm. Geen genre 
heeft hij onbenut gelaten: van treurspel tot puntdicht, van epos tot elegie, 
van dier- tot minnedicht. Vele honderden brieven heeft hij geschreven en 
tientallen taalkundige, historische en theologische studies het licht doen 
zien.
 Hij voelde zich een vreemde in zijn tijd en verlangde vurig naar de dood. 
Bij Bilderdijk bestaat er geen kloof tussen leven en werk. In zijn poëzie 
stortte hij enkel zijn individuele gevoelens uit: vreugde en verdriet, liefde 
en lijden, rancune en razernij. Niemand heeft het doodsverlangen zo vlij
mend verwoord als hij, met versregels als: ‘ô Hoe hijg ik, stille dood, / Naar 
de koelte van uw’ schoot’ en ‘My, my is dit aanzijn straf, / En ik reikhals 
naar het graf’.
 Een razend productieve hypochonder, een verbitterde balling, een vin
nige moralist met een verre van onbesproken levenswandel en een aarts
reactionaire romanticus, die zijn tijdgenoten in de toekomst leerde zien 
door hun zijn visie op het heden voor te houden, dat was Willem Bilderdijk. 
Zo bleef hij tot ver in de twintigste eeuw een omstreden figuur.
 In dit boek willen we het verhaal van zijn leven vertellen. Het onoplos
bare conflict tussen hem en de wereld die hem omringde, vormt daarbij 
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het uitgangspunt. Dat is de rode draad in het bestaan van een man, zowel 
bejubeld als verguisd weliswaar, maar uniek in onze geschiedenis. Zonder 
Bilderdijk zou de negentiende eeuw er wellicht anders hebben uitgezien.
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i  Een wonderkind met hoofdpijn (1756-1776)

Bilderdijk als autobiograaf

‘Het leven is mij, van zoo lang mij heugt, pijnlijk, lastig, en ledig gevallen.’ 
Zo begint de oude Bilderdijk een op verzoek geschreven levensschets. Ver
der dan een paar bladzijden kwam hij niet: ‘Ik heb altijd lichamelijk, zede
lijk en verstandelijk veel geleden, en hierop koomt alles neêr. Dat God mij 
dit tot weldaad bestemde, hiervan is mijn hart zoo zeer als mijn verstand 
overtuigd. Een oogenblik van tevredenheid met mijn gevoel, herinner ik 
mij niet, en geloof ik ook niet ooit gehad te hebben. Wat men vermaak 
noemt, heb ik nooit kunnen genieten, omdat het mij nooit genoegzaam 
aantrok, en mijn zielsbehoefte mij eindeloos drukte, en geheel mijn aan
dacht bleef vestigen. En deze onvatbaarheid voor hetgeen men genoegens 
noemt is mij altijd eene groote kwelling en de bron van duizend andere 
geweest. Ik heb altijd gevoeld in deze wareld niet t’huis te zijn.’1 Overdre
ven of niet, Bilderdijk is zich altijd een balling blijven voelen. Waar kwam 

Gezicht op de Westerkerk te Amsterdam, 1756, door Jan de Beijer
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deze levenshouding, het gevoel ontheemd te zijn, vandaan? Om die vraag 
te beantwoorden moeten we terug naar Bilderdijks jeugd.

Aangevallen in het kraambed

Willem Bilderdijk werd geboren in de nacht van 6 op 7 september 1756, 
’s morgens om vier uur, in een woning aan de Westermarkt te Amsterdam, 
aan de kant van de Leliegracht, op nummer 10 of 12. Het geboortehuis had 
een van ter zijde opgaande stoep, waaronder zich eveneens een ingang be
vond, of zoals Bilderdijk het zelf noemde: een huis met een onderhuis. Hij 
zou er slechts kort verblijven en had er daarom weinig herinneringen aan.2

 Het Amsterdam van de tweede helft van de achttiende eeuw, met zijn 
acht stadspoorten die avond aan avond gesloten werden, was een echte 
handelsstad, tot bloei gekomen in de zeventiende eeuw. De Amsterdamse 
haven vormde dankzij zijn gunstige ligging de voornaamste handelspoort 

Bilderdijks geboortehuis, links (nummer 10) of midden (nummer 12),  op de 

Westermarkt in Amsterdam, 1941, foto Wiel van der Randen
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van Europa. Vanaf 1670 brokkelde deze positie geleidelijk af door de toe
nemende internationale concurrentie. Amsterdam kende, zoals alle Hol
landse steden, daardoor ook veel armoede. Moderne sociale voorzieningen 
bestonden nog niet, maar men zamelde geld in voor de minderbedeelden. 
In de jaren na Bilderdijks geboorte zou de Republiek alleen maar verder 
in verval raken. Kennelijk werd de jonge Willem hier niet mee geconfron
teerd, want later herinnerde hij zich dat de voorspoed en welvaart van de 
Republiek nooit zo groot waren als tijdens zijn jeugd: ‘Daar was geen ar
moê, geen gebrek.’3

 Hij was de tweede zoon van Isaäc Bilderdijk (1720-1798) en Sibilla Duy
zenddaalders (1731-1789). Zij waren op 9 juli 1753 te Amsterdam in het 
huwelijk getreden. Ruim een jaar voor Willem was er al een jongetje ge
boren, Johannes, dat korte tijd later overleed.4 Was Sibilla van haar eerste 
kind ‘moeilijk en door de konst’ (vermoedelijk met de tang) verlost, nu 
verliep de bevalling veel voorspoediger. Nog voordat de vroedvrouw arri
veerde, was het kind er al. Het werd genoemd naar zijn grootvader van 
moederszijde. Niet zonder tevredenheid zou Bilderdijk later vermelden 
dat men hem een schone en welgemaakte jongen vond: ‘en als de Baker 
mij als zoodanig voor kraamvrouw en grootmoeder in beide handen ten 
toon hief, waterde ik haar (zoo mij menigmaal verhaald is) in den mond’. 
De vroedvrouw trok hieruit de conclusie dat Bilderdijk zijn leven lang wei
nig op zou hebben met loftuitingen.5

Silhouet van vader Isaäc Bilderdijk
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 De eerste nacht na zijn geboorte werd de kleine Willem echter niet op 
complimenten, maar op straatstenen getrakteerd. Zijn ouders waren in 
een conflict verwikkeld geraakt met een ver familielid. Dit mondde uit in 
een opstootje voor het ouderlijk huis. Daar had zich een met stenen en 
stokken gewapend gezelschap verzameld, dat de ruiten ingooide of insloeg 
– ook die van de kraamkamer, een bovenvertrek aan de straatkant.6 Wat nu 
precies de oorzaak was van dit tumult, is niet bekend. Ruim zeventig jaar 
later, in 1827, zou Bilderdijk deze merkwaardige gebeurtenis beschrijven 
in het gedicht ‘Mijn eerste levensnacht’:

’k Lag, pas uit Moeders schoot ontbonden,
Met d’eersten zwachteldoek bewonden,
  In ’t wiegjen, nog in zwijmelslaap,
  Een zestien uren oude knaap;
Wanneer, in dolle woede aan ’t koken
  De uit d’afgrond opgeborsten haat,
In schaduw van de nacht gedoken,
My met een hagel kwam bestoken
Van kei en klinkers, uitgebroken
  Aan ’t steenplaveisel van de straat.7

Silhouet van moeder Sibilla Bilderdijk-Duyzenddaalders
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De oude Bilderdijk zag in dit voorval een teken van zijn noodlot en een 
vooruitwijzing naar alle onheil dat hem in zijn latere levensjaren nog ten 
deel zou vallen, van snode vijandigheid tot ballingschap: ‘Ach! de uitkomst 
heeft te wel bewezen, / Wat die geboortnacht gaf te lezen, / En siddrend 
ziet mijn ouderdom / Naar ’t doorgestane jammer om.’8 Op 10 september 
1756 werd de kleine Willem in de Westerkerk gedoopt.9

Bilderdijks ouders

Was de belegering misschien iets meer dan een familieruzie? Bilderdijks 
vader was toen nogal omstreden, want hij stond bekend als een groot voor
stander van het Oranjehuis.10 We moeten ons deze zesendertigjarige voor
stellen als een niet grote, maar stevig gebouwde man. Da Costa, Bilderdijks 
toegewijde leerling, zou later spreken van ‘dien ietwat Spaanschen ernst 
op het bruin gelaat’, met ‘het donker, zwaar gewenkbraauwd oog, dat men 
niet zelden op oud-Amsterdamsche physionomiën ontmoet’.11 Zo zou Bil
derdijk er later zelf ook uitzien.
 Isaäc was afkomstig uit een geslacht van herbergiers, dat dit beroep met 
wisselend succes had uitgeoefend.12 Zoon Willem, die een uitvoerig por
tret van zijn vader heeft geschetst, schreef daar echter niets over. Vond hij 
deze achtergrond te min voor een groot dichter? Meer aandacht schonk hij 
aan de etymologische herkomst van zijn familienaam. Deze kwam volgens 
hem van ‘bedijken’, meer precies van het indammen van de rivier de Bille, 
die bij Hamburg in de Elbe uitmondt. Een van zijn voorvaderen zou een 
dijk hebben aangelegd toen dit nog niet gebruikelijk was. Dat was volgens 
Bilderdijk de reden dat Billwerder nog altijd als de beste streek in de om
trek gold.13 Genealogisch onderzoek in de negentiende eeuw heeft dit ver
haal niet kunnen bevestigen.14

 Als eerste in de familie mocht Isaäc een universitaire opleiding volgen. 
Kort na de dood van Herman Boerhaave (1738) was hij in Leiden medicij
nen gaan studeren. Hij schijnt daar vrij losjes geleefd te hebben, aldus de 
zoon, die ook wijst op zijn geestigheid, levendigheid en zijn vermogen om 
vlot Latijn te spreken. Hij moet in het dispuut even geducht zijn geweest 
als met de degen. Een groot geleerde werd hij niet, maar zijn vak verstond 
hij, en hij was geliefd bij zijn professoren en medestudenten. In de lijn van 
de beroemde medicus zwoer men toen in Leiden bij aderlating, buikzuive
ring en verkoeling. Dat gold ook voor Isaäc, een overtuigd boerhaaviaan. In 
1745 promoveerde hij op een dissertatie over de werking van het spierstel
sel en keerde als doctor in de medicijnen naar zijn vaderstad terug.15

 Isaäc verwierf al spoedig een reputatie als bekwaam geneesheer. Naar 
verluidt maakte hij zich weinig geliefd bij de lokale apothekers, vanwege 
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zijn afkeer van kostbare geneesmiddelen, die hij patiënten slechts met 
grote terughoudendheid voorschreef.16 Hij begon zijn loopbaan in een tijd 
waarin het koffiehuis een nieuw fenomeen was.17 Hier kwamen bezoekers 
niet alleen om warme dranken te nuttigen, maar ook om te discussiëren, 
te biljarten, te kaarten en om kranten, tijdschriften en pamfletten te lezen. 
Voor een jonge dokter die bekendheid wilde verwerven, was het van belang 
hier geregeld zijn gezicht te laten zien. Dat deed Isaäc. Hij kende de spe
len en boezemde velen met zijn zelfverzekerdheid ontzag in.18 Tijdens een 
doktersbezoek aan huis ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, Sibilla.19

 Daarnaast trok Isaäc de aandacht door zijn welsprekendheid, zijn aanleg 
voor het toneel en zijn dichterlijke gaven. Bij feestelijke gelegenheden gaf 
hij lof- en geboortegedichten uit. Bovendien schreef hij een reeks politieke 
sonnetten en enkele treurspelen.20 In 1748 zag een bundeltje Gedichten het 
licht. Datzelfde jaar richtte hij met een paar vrienden in Amsterdam een 
letterkundig gezelschap op, dat later Concordia et Libertate zou gaan heten. 
De leden noemden zich de ‘Ridders van ’t Heelal’. Ze hielden voordrachten 
en reciteerden verzen. Isaäc was vooral bedreven in de declamatie. Hij be
schikte over een sterke en buigzame stem. Als kind had Willem zijn vader 
naar eigen zeggen meer dan eens porseleinen kommen op de schoorsteen
lijst, waaronder hij zat te reciteren, te barsten zien lezen. Toneel en poëzie 
waren voor Isaäc evenwel niet meer dan liefhebberij; de geneeskunde was 
zijn lust en zijn leven. Tot op hoge leeftijd deed hij niets liever dan diagno
ses stellen, medicijnen bereiden en aderlatingen verrichten.21 Dat laatste 
leverde hem de bijnaam ‘bloedvergieter’ op.22

 Isaäc Bilderdijk was een vurig orangist en een tegenstander van de Am
sterdamse regentenpartij. In 1747 was Willem iv tot stadhouder benoemd, 
na een regententijdperk van vijfenveertig jaar. Daarmee kwam er voor het 
eerst in de geschiedenis een stadhouder voor alle zeven provincies. De te
rugkeer van Oranje was niet zonder slag of stoot verlopen. Juist in deze 
periode was het in de hoofdstad bijzonder onrustig. Toch schijnt Isaäc niet 
behoord te hebben tot de doelisten van 1748: gematigde democraten, die 
hun naam dankten aan de bijeenkomsten die zij in de Kloveniersdoelen 
organiseerden. In hun streven de macht van de regenten aan banden te leg
gen, zochten zij steun bij Oranje. In 1748 brak een volksopstand uit tegen 
de willekeur van het pachtstelsel. Stadhouder Willem iv werd ontboden om 
de eisen van de opstandelingen te ondersteunen, maar zover wilde hij niet 
gaan. Daarna keerde de revolutionairdemocratische volksbeweging zich 
teleurgesteld van Oranje af. Waar anderen wijselijk zwegen, bleef Isaäc de 
stadhouder in woord en geschrift verdedigen. Ook in latere jaren vierde hij 
nog elk jaar op 8 maart openlijk de verjaardag van Willem v.23

 Hoewel Isaäc aanvankelijk ongemoeid werd gelaten, brachten de gebeur
tenissen volgens zijn zoon veranderingen in zijn levenshouding teweeg: 
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‘De algemeene achting die zich mijn vader in de Burgerlijke samenleving 
verworven had, en de wijsheid en voorzichtigheid die zijn wandel en han
del kenteekende, zoo wel als zijne onverschrokken vastheid van karakter, 
en de bekendheid waarin hij stond, van den degen dien hij tot na zijn zes
tigsten jaar altijd en overal droeg volmaakt meester te zijn, en misschien 
wel de doordringende blik van zijn oog, die men niet licht wederstond daar
bij, hield hem vrij en veilig van persoonlijke beleedigingen en bracht hem 
ongemoeid of met glans door alle de lagen die van tijd tot tijd hem gelegd 
wierden; maar zijn ziel werd verbitterd, zijn zacht, zijn weldadig en altijd 
hulpvaardig karakter verhard; eene zekere mate van menschenhaat scheen 
in zijne sombere luimen als door te stralen, hij onttrok zich der samenle
ving, behield weinige, zeer weinige vrienden uit zijne oudste betrekkingen, 
en was geheel afgescheiden van alles wat Staatszaak betrof.’24 Hierdoor ver
dween het aangename van zijn karakter naar de achtergrond.25 
 Als medicus keerde hij zich tegen de stadsregering, maar als orangist 
voelde hij zich, zoals we zagen, evenmin thuis in het kamp van de regenten. 
Zo kwam hij in een isolement terecht. Toen Willem iv in 1751 overleed, 
werd hij opgevolgd door zijn zoon. Diens taken werden voorlopig waarge
nomen door zijn moeder, prinses Anna van Hannover. Pas in 1766, toen 
hij meerderjarig was geworden, trad Willem v aan als stadhouder. In de 
praktijk berustte echter veel macht bij diens voogd, de hertog van Bruns
wijk.
 Isaäcs praktijk verliep. Omdat hij zich niet in de schulden wilde steken, 
zag hij zich genoodzaakt naar een andere betrekking om te zien. Kort na 
het opstootje voor zijn huis aanvaardde hij een baan als ambtenaar belast 
met de inzameling van de collectieve belastingen in Amsterdam, Amstel- 
en Gooiland. Die functie was hem door bemiddeling van prinsesgouver
nante Anna verleend.26

 De nieuwe werkzaamheden vroegen om een grotere woning – er moest 
kantoor aan huis worden gehouden – en in november 1757 verliet het gezin 
de Westermarkt. Het vestigde zich vermoedelijk aan de overzijde van de 
‘Joden-Amstel’, nabij de Magere Brug, tussen de Keizersgracht en de Prin
sengracht, aan de linkerkant van de Amstel.27 De stemming in huis was 
verre van opgewekt: de verbitterde vader laboreerde aan een weinig mil
de vorm van mensenhaat. Jeronimo de Vries, een kennis van Bilderdijk, 
beschreef hem als een deftige man met een donker, ongevallig en terug
stotend voorkomen, met zware, zwartgrijze wenkbrauwen. Niet voor niets 
noemde hij hem een man om bang voor te zijn.28 Later kwam hij hierop 
terug en karakteriseerde hij Isaäc als een brave en achtenswaardige man.29

 Hoe goed Isaäc zijn ambt ook trachtte uit te voeren, hij bleek er totaal 
ongeschikt voor. Hij werkte dag en nacht. Door de moeilijkheden van zijn 
werk verteerde hij zijn ziel, zoals zijn zoon het uitdrukte. Vanwege zijn fa
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natisme, stiptheid en neiging ondergeschikten terecht te wijzen, beschouw
den collega’s hem als een strenge, knorrige en onverdraaglijke man.30 In re
ligieus opzicht was hij evenwel minder rechtlijnig en eerder ruimdenkend 
dan orthodox.
 Deze veranderingen waren ook van invloed op het gedrag van moeder 
Sibilla Duyzenddaalders, met haar driftige en licht ontvlambare karakter.31 
Zij zag zich thans van kleine genoegens beroofd, zoals een eigen rijtuig. 
Een bemodderde gang, het gevolg van het in- en uitlopen van bezoekers, 
kon de oer-Hollandse, op degelijkheid, netheid en fatsoen gestelde huis
vrouw woedeaanvallen bezorgen, waar het gezin danig onder leed. Haar 
ongelijkmatige humeur zou het leven van Willem vanaf zijn vijfde jaar tot 
een vloek hebben gemaakt, zoals hij later, vermoedelijk niet zonder over
drijving, beweerde.32 Nadien beschouwde Bilderdijk zijn heftigheid niet al-
leen als een erfenis van zijn vader, maar vooral ook van zijn moeder.33

 Opvallend genoeg liet hij zich in zijn werk vrijwel niet over haar uit. Het 
is veelzeggend dat Bilderdijk, die over alles en nog wat dichtte, nooit een 
vers aan zijn moeder heeft gewijd.34 Hoogst zelden treft men in Bilder
dijks brieven passages aan als: ‘Mijn moeder zong met mij toen ik op haar 
schoot zat: Laat het osjen grazen, het grazen komt hem toe.’35 Toch moet ze 
wel trots zijn geweest op de bijzondere prestaties van haar oudste zoon.36

 Meer genegenheid ondervond hij van zijn grootmoeder. Isabella Duy
zenddaalders-Pelgrom de Bie was bij Bilderdijks geboorte ongeveer vijftig 
jaar. Met haar maakte hij met een brandende kaars schaduwbeelden op 
een witte muur, die bij hem een ‘onbegrijpelijke aandoening’ teweegbrach
ten. Na lang peinzen zei hij dan tegen zijn grootmoeder: ‘’t is gekheid, de 
schimmen. Zy bestaan niet, zy zijn niets.’ De ‘brave Vrouw’ lachte dan om 
zijn opwinding en bestrafte hem, omdat in de Bijbel gesproken wordt over 
‘een schaduw die voorbijgaat’.37

 Zijn grootmoeder van vaderszijde, Anna Dorothea Bilderdijk-Ludeke, 
overleed in 1759. Haar echtgenoot Johannes was al in 1752 gestorven. 
Grootvader Willem Duyzenddaalders, die graag gezien had dat Willem niet 
alleen zijn voor-, maar ook zijn achternaam zou voeren, omdat hij zelf geen 
zoon had, gaf in 1775 de geest.38 Zijn kleinzoon noemde hem een eenvoudi
ge, vrome man, ongeletterd, maar een natuurlijk genie, met talloze liefheb
berijen.39 Hij schijnt in Bilderdijks leven evenwel geen rol van betekenis te 
hebben gespeeld.

Bilderdijk als wonderkind

‘Ik las op het jaar reeds volkomen, schoon nog verscheiden letters niet wel 
uitsprekende; ook heugt my de tijd niet dat ik niet schreef. Dit had ik my 
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zelven geleerd, en schreef brieven (in drukletters) lang voor myn 2 jaren.’40 
Zo begint Bilderdijk in een brief uit 1806 een uitvoerige beschouwing over 
zijn vroegste jeugd. Het is een aaneenschakeling van ongehoorde wapen
feiten, die maar tot één conclusie kan leiden: we hebben hier te maken 
met een wonderkind óf met een fantast. Gezien Bilderdijks levenslange 
neiging tot overdrijving is men geneigd te kiezen voor het laatste. Hij mag 
dan de waarheid vaak geweld hebben aangedaan, dit betekent niet dat we 
helemaal niets moeten geloven van wat hij beweert.
 Uit het verleden zijn immers vele voorbeelden bekend van grote man
nen die al in hun vroegste jeugd tot uitzonderlijke prestaties kwamen.41 Zo 
was Hugo de Groot pas elf jaar oud toen hij zich liet inschrijven als student 
aan de Leidse universiteit en veertien toen hij op Latijnse stellingen pro
moveerde. Veel had hij te danken aan zijn vader, die hem al op kleuterleef
tijd vertrouwd had gemaakt met de klassieken.42 In Lübeck was in 1721 het 
wonderkind Christian Heinrich Heineken geboren, dat al sprak toen het 
tien maanden oud was en dat op de leeftijd van veertien maanden de Bij
belse geschiedenis kende. Als tweeënhalfjarige was het knaapje vertrouwd 
met de aardrijkskunde en kort daarna leerde het Latijn en Frans. Nog vóór 
zijn vierde kende het de genealogie van de voornaamste vorstenhuizen van 
Europa en in 1725 ging het dood – wonderkind en total loss.43

 Een erkend wonderkind uit Nederland was Jonas Daniël Meijer, de be
gaafde jurist die later met Bilderdijk deel uit zou maken van de Tweede 
Klasse van het Koninklijk Instituut. In september 1791, nog voor zijn elfde 
verjaardag, besteedde de Boekzael der Geleerde Werrelt aandacht aan zijn bij
zondere prestaties.44 Hij kon al lezen toen hij nog geen drie was, en zou er 
al bij zijn vader op hebben aangedrongen Engels en Frans te mogen leren. 
Toen hij vijf jaar en drie maanden was, wenste hij zich te bekwamen in 
het Latijn. Op zijn zesde was hij daarmee zo ver gevorderd, dat hij samen
spraken van Erasmus kon expliceren. Dit tot verbazing van predikanten en 
geleerden die hem speciaal daarvoor kwamen opzoeken. Op zijn elfde kon 
hij de klassieke auteurs ad apertum (waar men het boek maar openslaat) 
vertalen. Bovendien beheerste hij toen ook reeds het Hebreeuws en het 
Duits, benevens een groot aantal andere vakken. Zijn academische studiën 
begon hij aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre, en voltooide hij in 
Leiden, amper zestien jaar oud. In 1796 werd mr. Jonas Daniël Meijer als 
eerste jood tot de balie toegelaten.45

 Ook Goethe was een wonderkind. Aangespoord door een ambitieuze 
vader leerde hij al vroeg Grieks, Latijn, Frans, Engels, Italiaans en later 
ook Hebreeuws. Op zijn tiende was hij al zeer belezen.46 En wat te denken 
van Mozart, net als Bilderdijk in 1756 geboren?47 Als zevenjarige gaf hij in 
Frankfurt aan de Main een concert, dat door de veertienjarige Goethe be
luisterd werd. Drie jaar later zou Mozart optreden in de Grote Kerk in Haar
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lem. De Duitse Dantekenner Karl Witte, een erkend wonderkind, kende als 
kleuter vele verzen van buiten en las al vóór zijn vierde jaar.48 Van Blaise 
Pascal, Alexander Pope, Christoph Martin Wieland en Victor Hugo zijn uit 
hun jeugd eveneens krasse staaltjes bekend.
 Wat Bilderdijk vertelt moge onwaarschijnlijk klinken en misschien wel 
wat overdreven zijn, helemaal onmogelijk is het niet. Zelfs Kollewijn, de 
kritische biograaf, die zich zelden knollen voor citroenen laat verkopen, 
kon niet anders dan concluderen dat Bilderdijk reeds als klein kind een 
zeldzame verstandsontwikkeling vertoonde, al beschouwde hij niet al diens 
mededelingen als geloofwaardig.49 Dat lijkt de juiste houding om kennis te 
nemen van wat Bilderdijk over zijn eerste levensjaren heeft willen vastleg
gen: ‘Ik was 1½ jaar, en zeker niet ouder, toen mijn Vader een’ ouden folio 
Cats kocht, die my overgelaten wierd. Nog gevoel ik de gretigheid, waarmeê 
ik hem doorzag, doorsnuffelde, en nu hier, dan daar, begon te lezen, doch 
meest in de Emblemata hangen bleef, die my zoo oneindig veel te denken 
gaven.’50 De gedichten van Cats vormden een grote steun in Bilderdijks 
vroege bestaan:

Mijn oudste en beste vriend, die van mijn vroegste dagen
Mijn zoetste troost in ’t leed, mijn tederst welbehagen
In kalmte en blijdschap waart! aan wien ik alles dank,
Wat in mijn ouderdom, mistroostig, lijdend, krank,
My ’t leven draaglijk maakt, met Godsdienst, eer, en zeden!
Die de eerste ontwikkling van mijn kinderlijke reden
Bestierde; ’t argloos hart gevormd hebt tot de deugd;
Mijn voetstap steeds bewaard op ’t glibbrig pad der jeugd.51

Op diezelfde leeftijd zou hij ook al bekend geweest zijn met de Bijbelse ge
schiedenis en de klassieke mythologie. De belangrijkste feiten uit de alge
mene geschiedenis mochten, naar eigen zeggen, eveneens tot de geestelij
ke bagage van de anderhalfjarige worden gerekend: ‘het heugt my, dat ik op 
myn Grootmoeders schoot zittende haar die verklaarde. Wanneer ik, zoo 
jong ik was, een historische prent of schildery (en even zoo eene Allegori
sche of Mythologische) niet wel wist uit te leggen, was my dit een verdriet, 
waar voor ik zeker de wreedste dood zou gekozen hebben; ook gebeurde dit 
ten uiterste zeldzaam, en die gevallen staan my nog zoo levendig voor den 
geest of zy gisteren waren voorgevallen.’52

 Een treffend tafereel – je ziet het voor je – maar tevens een opmerkelijke 
uitspraak, die niet alleen iets zegt over Bilderdijks kennis, maar ook over 
zijn ambitie om uit te blinken en de onverdraaglijke gedachte om daarin 
tekort te schieten. Hier wordt al iets zichtbaar van de gespannen relatie tus
sen Bilderdijk en de wereld, die bepalend is geweest voor zijn hele leven.
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 Net als bij Goethe werd die ambitie gestimuleerd door de vader. De 
oude Bilderdijk had zijn zoon al vanaf de wieg voor de studie van de me
dicijnen bestemd en vertelde hem daar al heel vroeg over. De zoon van 
zijn kant had veel ontzag en meer dan kinderlijke eerbied voor hem, zo 
verklaarde hij later, en zoog uit die gesprekken een zucht naar geleerdheid 
in.53 En dan beschrijft Willem, wederom beeldend, alweer zo’n veelzeg
gend tafereel: ‘Schoon in mijn kindsheid vrij rijzig, kon ik op een stoof 
staande nog naauwlijks op een tafel zien, wanneer ik ’s morgens een klei
ne les uit de Fransche Grammaire of methode van Marin leeren moest, die 
mijn vader mij voorzei; en dit begon dadelijk by het opstaan onder het 
ontbijt.’54

 Dat Frans leren zou ruim vóór zijn tweede verjaardag zijn begonnen. 
Bilderdijk werd op school gedaan bij een Franse mademoiselle, die ook 
zijn moeder had onderricht. Niet alleen bij het ontbijt, maar ook tussen 
de middag moest hij zijn les opzeggen. En ’s avonds, liggend in een krib
be in de alkoof van zijn ouders, herhaalde hij al de Franse woorden die 
hij kende.55 In die tijd zou hij ook al de Heidelbergse catechismus hebben 
gelezen.56 Zijn eerste Hebreeuws leerde hij, op zijn grootmoeders schoot 
gezeten, uit het boekje van F.M. van Helmont: Een zeer korte afbeelding van 
het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. (1697).57

 Als kind was Bilderdijk niet geheel onbevangen. Zelfs een onschuldig 
vermaak als het spelen met een houten tol leidde tot wijsgerige bespie
gelingen: ‘ik meende er een zekere trotsheid op die statige beweging haar 
ingedrukt en een soort van zelfbehagen in te zien, schoon dit alles bloot 
ontleend was. Dan vroeg ik my-zelven: waarom schrijf ik dat het gevoelloos 
stuk hout toe? en het andwoord was: om dat ik my in haar plaats stel en ge
voel dat ik, met mijne bewustheid die tol zijnde, er my op verhovaardigen 
zou.’58 Dit hele tafereel doet denken aan L’enfant au toton van de Franse 
schilder Jean-Baptiste Siméon Chardin.
 Bilderdijk was niet alleen zijn leeftijd vooruit in mentaal opzicht, hij 
zag er ook ouder uit dan hij was. Nu was het in de achttiende eeuw niet 
ongebruikelijk kinderen vanaf hun vijfde als volwassenen te kleden en te 
kappen als ‘petits-maîtres’. Het was de tijd van rokken, kniekousen en prui
ken. Hierdoor maakte men hen volgens Bilderdijk ‘uiterlijk tot apen’.59

 De kleine Willem had bovendien een sterk karakter. Dat blijkt uit een 
door Da Costa vastgelegd tafereel. Eens zou hij door zijn vader zijn gestraft 
voor iets wat hij niet gedaan had. Toen deze dat in de gaten kreeg, vroeg hij 
zijn zoon: ‘Waarom zeidet gy het niet?’ Het antwoord luidde dat het zijn 
zaak niet was: ‘die tuchtigde, moest weten waarom’.60

 Dat de kleine Willem toen ook al schrijven kon, blijkt uit het volgende 
curieuze verhaal, het eerste getuigenis van Bilderdijks relatie tot het scho
ne geslacht. Op zekere dag zou zijn Franse mademoiselle een briefje van 
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hem hebben onderschept dat zij niet in overeenstemming achtte met de 
goede orde en zeden van haar school, omdat daarin sprake was van ivoren 
knietjes en van de zachte hals van het meisje aan wie het gericht was. Bil
derdijk was toen naar eigen zeggen drie en het meisje, ‘mede vry praecox’ 
(vroegrijp), was een jaar of negen.61

 De ontdekking van dit epistel leidde tot weer andere vondsten. En zo 
kwam, aldus Bilderdijk, zijn hele correspondentie aan het licht, en boven
dien een reeks met uittreksels uit Ovidius. Zijn vader zou hem hierover 
zeer hebben geprezen.62 Kollewijn merkte hierbij terecht op dat de onwaar
schijnlijkheid van het verhaal in het oog springt.63 Bilderdijk zal, zoals zo 
vaak, overdreven hebben, maar dat hij een bijzonder kind was, lijdt geen 
twijfel.
 Geheel ongestraft eigende Willem zich al deze kennis evenwel niet toe. 
Zijn premature ontwikkeling had ook een schaduwzijde. Het repeteren van 
de Franse woordjes, ’s avonds in die kribbe, gebeurde veelal met een sui
zend hoofd, zoals hij er tussen haakjes bij vermeldde.64 Later schreef hij 
ook: ‘de verzwakking van hersens was daar, toen ik pas drie jaar oud was 
(gelijk ik my dit zeer wel herinner)’.65 Tegen Da Costa klaagde hij er op ou
dere leeftijd over dat hij als kind zo vaak moest laten zien hoe slim hij was, 
hetgeen tot een kwaal zou leiden die hem zijn leven lang zou achtervolgen: 
de bijzondere gevoeligheid van de hersenen.66

 Nauwelijks drie jaar oud zou Bilderdijk reeds dagelijks, tegen de avond, 
last hebben gehad van gonzingen in het hoofd, als gevolg van de vermoeid
heid van denken, die hem vanaf dat moment altijd zouden hebben ge
kweld. Deze gingen dikwijls met duizeligheid gepaard. Hij beschouwde 
deze symptomen als de eerste ‘blijken van de verzwakking der hersenen’, 
die hem op latere leeftijd zozeer parten zou spelen.67 De gonzingen ver
stoorden toen al zijn nachtrust en verhinderden dat hij uitgerust ontwaak
te. Zij waren, zo zou hij in 1807 opmerken, de ‘beklaaglijke vruchten’ van 
zijn vroegrijpe geest.68

 We moeten niet vergeten dat hier een levensmoede vijftiger aan het 
woord is, die geneigd was zijn jeugd in steeds somberder kleuren af te 
schilderen. Zijn ervaringen zouden ertoe hebben bijgedragen dat verlost 
te worden uit dit aardse tranendal al onwaarschijnlijk vroeg tot zijn harten
wensen behoorde: ‘Immers zeker was ik geen 2 jaren oud, toen dit mijn 
geduurzaam verlangen reeds was,’ heette het in 1810.69 In zijn beroemde 
‘Afscheid’ uit 1811, waarin hij twintig jaar te vroeg zijn dood aankondigde, 
schreef hij: ‘’k Lag in mijn wiegj’ alreeds met natbeschreide wangen / In ’t 
dorsten naar de dood te smachten van ’t verlangen.’70

 Een vroegrijp wonderkind met een zwakke gezondheid en gekweld door 
doodsverlangen, ziedaar het beeld dat Bilderdijk van zichzelf heeft ge
schetst. ‘Ik kan op mijn kindsheid niet te rug denken, zonder horror,’ vatte 
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hij het in 1805 samen. Het was zijn in isolement gesleten jeugd die zijn 
leven naar eigen zeggen had vergiftigd.71

 Een combinatie van Dichtung und Wahrheit, ongetwijfeld,72 maar wan
neer men het door Bilderdijk zelf geschetste beeld ontdoet van alle projec
ties van later datum, blijft er een portret over van een intelligent en leergierig 
knaapje, dat al spoedig in de gaten heeft hoe hij door zijn kennis bewon-
dering en waardering kan afdwingen bij volwassenen. Daardoor heb ben 
zij hem tevens opgezadeld met een ongewone eerzucht en prestatiedwang. 
Toen hij zich in zijn vers ‘Gibeon’ richtte tot een ‘knaapjen, dat, op uwen 
Cats geleend, / Zoo somber lacht, of zoo gevoelig weent!’, had hij het waar
schijnlijk over zichzelf.73 Misschien ligt in dit alles de kiem van de vele te
leurstellingen die Bilderdijk in zijn leven zou ondervinden, telkens wan
neer hem de lof wordt onthouden waarop hij recht meent te hebben.

Een ongeval met gevolgen

Op school was Willem de andere kinderen ver vooruit. Het lesboek dat daar 
gebruikt werd, had hij thuis al doorgenomen. Vandaar dat hij naar eigen 
zeggen al spoedig gezien werd als een ‘wonder van gaauwe vatbaarheid’. 
Omdat het leren hem weinig moeite kostte, leidde hij de andere kinderen 

L’enfant au toton, circa 1735, door Jean-Baptiste Siméon Chardin
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af. Het ontzag dat hij inboezemde, zou volgens zijn latere verklaring alleen 
toe te schrijven zijn geweest aan de achting voor de naam van zijn vader. 
Dit lijkt echter wat al te bescheiden. Hij legde zelfs een verband tussen het 
aanzien dat hij genoot en de hoed met pluimen waarmee hij, naar de wens 
van zijn ouders, getooid ging. Overigens droeg hij dit hoofddeksel met te
genzin, omdat zijn medeleerlingen geen hoed hadden. Intussen nam zijn 
kennis almaar toe, hetgeen hij zelf zou omschrijven als: ‘Zoo sukkelde ik 
voort tot mijn 5½ jaar.’ Op dat tijdstip gaf de mademoiselle Bilderdijks ou
ders het dringende advies naar ander onderwijs om te zien, daar zij hun 
zoon niets meer kon leren.74

 Zover is het echter nooit gekomen. Een voorval, op het eerste gezicht 
vrij onschuldig, zou voor zijn levensloop verstrekkende gevolgen hebben. 
Op een mooie julidag in 1762 speelde Willem buiten voor de deur met een 
zevenjarig buurjongetje, dat per ongeluk op zijn linkervoet trapte. Het deed 
ontzettend veel pijn. Een tijd lang gebeurde er niets, maar toen hij op de 
derde dag bij het naar bed gaan zijn kous wilde uittrekken, schreeuwde hij 
het uit. Zijn vader stelde vast dat de grote teen gezwollen en ontstoken was. 
Een verband met azijn of aangelengde brandewijn, of een cataplasma (een 
omslag met een papje), het mocht allemaal niet baten.75

 De zwelling nam toe. Het beenvlies bleek beschadigd en door de merk
waardige medische behandeling werd de zaak alleen maar erger. De te 
hulp geschoten doktoren kwamen de wond keer op keer sonderen, of sta
ken er een mes of een kromme schaar in, om te zien wat er aan de hand 
was.76 Een ernstige beenvliesontsteking was vermoedelijk het gevolg, maar 
dat kon toen nog niet gediagnosticeerd worden. Met regelmatige aderlatin
gen probeerde vader Isaäc het genezingsproces te bespoedigen, maar de 
kleine Willem veranderde in een ziek jongetje met ‘uitgebleekte kaken’: 
‘Mijn spierkracht uitgeput! – mijn vezels week verslapt! – / Mijn kreupel 
sleepend been! – Ik moest dien trek verzaken, / Na honderd ponden bloeds, 
mijn’ aadren uitgetapt.’77 In een aantekening bij die laatste regel stelde de 
dichter: ‘Dit is niet by vergrooting gezegd. Het was meer.’78

 Een gevolg hiervan was dat zijn bloed naar zijn zeggen altijd minder 
woog dan bij andere mensen en dat het een koolzwarte kleur had.79 Moge
lijk is hier de fantast Bilderdijk weer aan het woord. Ongetwijfeld was zijn 
latere verslaafdheid aan het aderlaten op deze periode terug te voeren. Een 
paar keer per jaar zag hij zich genoodzaakt bloed te laten aftappen, vooral 
in tijden van innerlijke spanningen, neerslachtigheid en tegenslagen.
 De patiënt werd op een strikt dieet gezet en at voornamelijk brood. Dier
lijk voedsel werd hem onthouden, met uitzondering van melk.80 Al spoedig 
openbaarde zich een hevige borstziekte, waarop meer aderlatingen volg
den. Bilderdijk beschreef zichzelf als iemand die ‘van elk opgegeven, de 
naderende dood te gemoet zag, in ’t uiterlijk meer een geraamte of lijk dan 
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een levend kind vertoonende’. Door het schrale voedsel verzuurden zijn 
ingewanden, vertelde hij, zodat hij gretig krijt, kalk, papier en perkament 
begon te kauwen en te eten, zoveel als hij te pakken kon krijgen.81 Niemand 
geloofde meer in zijn voorspoedige herstel:

Daar lag ik, voor oud vuil, en in een’ hoek versmeten!
‘Och! ’t bloedtjen gaat vast heen.’ – ‘Dat doet hy, wel te weten.’
‘De teering sleept hem weg, van dezen winter nog.’ –
De winter stierf, ik bleef. Voorspelling is bedrog.
‘Ja, maar dat ongemak! die zwakheid! de arme jongen!
Hy deert my; nog zoo klein!’ – Dit lied werd voortgezongen.82

Bilderdijk had last van ‘kwaadsappigheid’ en de medicijnen die zijn vader 
hem gaf en die hij slechts met moeite en zelfs kokhalzend innam, maakten 
hem nog zieker.83 Op den duur wierp hij ze gewoon weg, in de hoop dat 
hij dan spoedig zou sterven.84 In een terugblik schreef hij: ‘Verkeerde be
grippen hebben my in mijn kindsheid en verder by voortduur, het lichaam 
bedorven, en de gevolgen moesten wel van tijd tot tijd uitbarsten, en ’t eind
lijk verwoesten.’85

 Ondanks de vele operaties begon de wond langzaam te genezen. Het 
zou evenwel tien jaar duren voordat hij op eigen kracht naar buiten kon. 
Tot die tijd hompelde hij door het huis, springend op zijn rechterbeen, 
terwijl de linkervoet erachteraan sleepte. Een enkele keer wandelde hij 
eens in de tuin, als de pijn en de opkomende zwelling dit niet verhinder
den. Meestal verkoos hij echter de eenzaamheid.86 Wat overbleef was een 
etterende wond die dagelijks met pluksel verbonden moest worden. Het 
resultaat was een horrelvoet, waardoor hij zijn leven lang moeilijk liep.87 
Bilderdijks bestaan was er niet leuker op geworden:

Daar lag ik jaren lang in ’t krankvertrek gebonden,
 En kende kinderspel noch spijs- of drankgenot,
Verwaarloosd of geplaagd; en sleet mijn bittre stonden
 In mijmrend zelfgevoel of twisten met mijn lot.
Hoe blij’ was me elke kwaal die ’t vlotte leven dreigde!
 Hoe angstig zag ik uit naar ’t rekken van mijn dag!
Naar ’t schrikbre middaguur eer ’t eens ter avond neigde,
 Terwijl ’t benaauwde hart noch door- noch uitkomst zag!88

Schoolgaan was er niet meer bij. Tot zijn ongenoegen kreeg hij les van zijn 
vader. Hij ging zelden uit, ook niet voor kerkdiensten.89 In latere jaren zou 
Bilderdijk vrijwel nooit een kerk bezoeken, hetgeen hij toeschreef aan zijn 
jeugd.90 Zijn kamertje boven zag uit op een binnenplaatsje of een plat dak, 
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zonder afleiding, zonder afwisseling en zonder groen. Ook later hield hij 
niet van de natuur; tuinen waren aan hem niet besteed.91

 De jonge Bilderdijk zat meestal te lezen of prentjes uit te knippen of na 
te tekenen, zijn linkervoet rustend op een kussen.92 Hij was een begaafd te
kenaar en dit talent moet al in zijn vroege jeugd ontwikkeld zijn.93 Aanvan
kelijk was het slechts ‘krabben zonder besef’. Zijn vader wilde hem geen 
les laten volgen. ‘Een meester laat toch ook maar na teekenen,’ meende 
hij.94 Dankzij Pieter Oets, een portretschilder die zich om de knaap bekom
merde, kreeg hij echter de Principes de Dessein (1715) van Sébastien le Clerc 
in handen: een werkje vol tekeningetjes van ogen, gezichten, armen en 
benen. Bilderdijk bestudeerde het vlijtig.95

 Omstreeks zijn elfde kon hij al heraldische tekeningen maken.96 Later 
mocht hij les nemen bij de landschaps- en figuurschilder Johannes van 
Drecht, die hem met roodkrijt leerde werken. Langs deze weg ontdekte hij 
ook de bouwkunst, waarin hij alle esthetische genoegens verenigd vond. 
De architectuur was een troost in zijn vreugdeloos bestaan: ‘Van toen af 
werden schoonheid en de schoone kunsten my een studie en behoefte, 
en mijn hart leefde daarin.’97 Deze voorliefde zou hij in 1772 uitleven op 
een ontwerp voor het stadhuis van Groningen, dat hij op een prijsvraag 
instuurde, maar dat onbekroond bleef.98

 Gelukkig groeide de leergierige Willem op in een huis met boeken. De 
collectie van zijn vader, die voornamelijk bestond uit verouderde medische 
studies, kon hem echter niet bekoren. Uit een Phaedrus leerde de vijfjarige 
zichzelf Latijn. Nadat hij lang ‘gewurmd’ had, gaf zijn vader hem de para
digmata van verbuiging en vervoeging. Een grammatica bezat hij voorals
nog niet, wel een oud woordenboek. Toch maakte hij ijverig thema’s: de 
grammaticale regels zou hij hebben afgeleid uit ‘metaphysique beginsels’, 
waar hij altijd vol van was.99

 Op zijn vijfde kon men hem Latijnse verzen horen zingen. Toen hij tien 
was, had hij zich dermate in deze taal bekwaamd dat hij alles wat hem te 
binnen schoot in het Latijn kon opschrijven. In zijn jongelingsjaren leer
de hij zelfstandig Grieks uit Sophocles, Italiaans uit Boccaccio, Duits uit 
Mendelssohn en Engels uit Shakespeare, zonder woordenboeken, gram
matica’s of vertalingen. Boeken zelf aanschaffen kon hij helaas niet, want 
zijn ouders gaven hem geen toelage. Iemand die nooit uitging, had immers 
geen zakgeld nodig.100

 Wanneer Willem genoeg had van lezen of prentjes knippen, peinsde hij 
over zichzelf en zijn lot. Dat hij niet bij machte was zijn been te bewegen, 
gaf aanleiding tot wijsgerige bespiegelingen over de taal en de invloed van 
de ziel op het lichaam. De jonge Bilderdijk begreep dadelijk dat hiervan 
alleen sprake kon zijn dankzij de tussenkomst van een hoger wezen, of dat 
er sprake moest zijn van een natuurlijke harmonie, waardoor het lichaam 
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en de ziel met elkaar verbonden waren, zoals de wijzer met het slagwerk 
van een klok.101

 In deze tijd werd ook de basis gelegd van zijn ideeënwereld en kwam de 
geleerde tot wasdom, die enkel conclusies trok op grond van studie. Zijn 
vader legde hem de filosofie van Leibniz uit.102 Deze was van mening dat 
God de best mogelijke wereld had geschapen. Om dit te verduidelijken 
maakte hij gebruik van het beeld van twee klokken die door God perfect op 
elkaar waren afgestemd, waardoor er op aarde harmonie bestaat (harmonia 
praestabilita). Bilderdijk zou zich de rest van zijn leven sterk voor de filo
soof blijven interesseren.103

 Het is goed mogelijk dat Bilderdijk, die zeker geen streng orthodoxe, 
maar veeleer een vrijzinnige protestants-christelijke opvoeding kreeg, 
zich door zijn vele kwalen sterk tot het geloof voelde aangetrokken. Zelf 
schreef hij hierover in 1824: ‘Van mijn vijfdhalf jaar af krank en toen reeds 
van de Medicijnmeesters opgegeven, altijd zwak gebleven, en telkens met 
zware ziekten bezocht, heb ik van kindsbeen af, den dood als om my zien 
grijnzen, en op ’t beter leven gestaard, met eene, gebrekkige, ja, maar toch 
doorgaande overgift van my-zelven in de handen van die Voorzienigheid, 
die zich in geheel mijn levensloop tot in ’t minste aan my openbaarde, 
en my altijd kracht naar kruis gaf.’104 Wellicht heeft zijn latere religieu
ze fanatisme dus mede zijn oorsprong in zijn door ziekte gekenmerkte 
jeugd.
 De leergierige Willem hield zich ook met meetkunde bezig. Een boek 
van Euklides inspireerde hem tot inzichten waarover een wiskundige zich 
zou hebben verbaasd.105 Zijn vader gaf hem nu de werken van Christian 
Wolff en Willem Jacob ’s Gravesande over de logica. Het natuurkundige 
werk van Petrus van Musschenbroek beviel hem veel minder en de toen 
al achterhaalde Physica van Johann Melchior Verdries uit zijn vaders boe
kenkast noemde hij later het domste boek dat hij kende, omdat er zo veel 
fouten in stonden.106 Hoewel hij zich met behulp van zijn vaders biblio
theek in de geneeskunde verdiepte en boeken las over anatomie, fysiologie 
en pathologie, wilde hij geen arts worden. Liever fantaseerde hij over een 
glorieuze toekomst als militair. Hij verdiepte zich in de krijgskunde. Die 
beschouwde hij als de aantrekkelijkste aller wetenschappen. Dikwijls stel
de hij zich voor hoe hij voor het vaderland zou strijden en op het slagveld 
zou sneuvelen.107 Van een militaire loopbaan kon, vanwege zijn handicap, 
echter geen sprake zijn.108 Maar lezen, dát deed de jonge Bilderdijk: ‘Ik 
greep de boeken aan, at letters als een vraat.’109
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Zelf dichter worden

‘Mijn kindschheid, jeugd en bloei, was ééne reeks van plagen,’ stelde Bil
derdijk.110 Toch was zijn vroege leven niet alleen kommer en kwel. Er wa
ren ook vrolijke momenten, zeker toen het gezin werd uitgebreid met een 
jonger broertje en met een zusje: in 1761 werd Johannes geboren, in 1764 
volgde Isabella Dorothea. Op latere leeftijd blikte Bilderdijk wel eens wee
moedig terug op de rust die hij in zijn kinderjaren in het ouderlijk huis had 
ervaren, ‘toen ieder vredig en bly onder zijn wyngaard en olijfboom aan zyn 
huislijken disch zat’.111

 Vader Isaäc vond het plezierig als zijn kinderen toneelstukjes maakten. 
De twaalf- of dertienjarige Bilderdijk vervaardigde onder de naam Willem 
Gracilis (‘de Magere’) kleine komedies, opgevoerd door zijn broertje, zusje 
en hemzelf. Ter gelegenheid van verjaardagen schreef hij soms satirische 
stukjes, waarin meestal een Luikenaar voorkwam, die gebrekkig Neder
lands sprak en daardoor de toehoorders stof tot lachen gaf. Met zijn broer 
Johannes speelde hij Vondels Gijsbrecht na, in zelf geknutselde papieren 
wapenuitrustingen.112 Zulke festiviteiten werden ook wel eens opgeluisterd 
met een door Willem zelf geschreven opera. Een proeve hieruit (een scène 
tussen een buurmeisje en een buurvrouw):

Marye Maar wil je met my mede gaan
   Mijn tante zal van daag tracteeren
   Want zy verjaard op Sint Martijn.

Sare  Jaa graag! Zoo kunnen wy met eeren
   Eens vreeten of wij wolven zijn.113

Op deze activiteiten heeft vader Isaäc zeker stimulerend gewerkt. Zelf 
speelde hij ook toneel en hij had een toneelbewerking gemaakt naar Ma
rie-Anne Barbier: Tomyris, of de dood van Cyrus (1763). Dit stuk werd in 1764 
in de Amsterdamse Schouwburg opgevoerd, ten voordele van het wees- en 
oudemannenhuis. In de kritiek oordeelde men niet mild: de verzen waren 
stijf en de toon was te hard.114 Willem oordeelde later dat zijn vader goede 
verzen schreef, maar ze zo lang ‘beschaafde’ totdat hij ze bedorven had.115

 De lectuur die Willem tot zich nam, deed in hem de zucht ontwaken om 
zelf poëzie te schrijven. Toen hij zeven jaar oud was, vertaalde hij een ver
haal van Phaedrus uit het Latijn. Zijn vader moest er hartelijk om lachen. 
Een jaar later bracht Bilderdijk de (in die tijd aan Homerus toegeschreven) 
Batrachomyomachia in het Nederlands over. Toen in 1821 zijn definitieve 
versie verscheen, De Muis en Kikvorschkrijg, Homerus nagezongen, bekende 
hij: ‘Enkele verzen van mijn achtste of negende jaar, die my door het hoofd 
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woelden, hebben er zich als in opgedrongen; doch dit getal is zeer klein, 
en ik hou ze voor de ongelukkigste niet.’116 Minder belang zal hij gehecht 
hebben aan het versje waarmee hij als tienjarige de bleker verblijdde die de 
was kwam ophalen. Da Costa tekende het op uit Bilderdijks mond:

 Hier is de wasch,
 Leg hem op het gras;
 Zend hem ons weêr,
Niet te blaauw, en niet te stijf,
Anders plakt hy om het lijf.
 ’k Zeg u niets meer.117

Rond 1770 schreef Willem naar aanleiding van enkele door Van Drecht 
geschilderde taferelen uit het leven van de oudtestamentische Jozef vijf 
ernstige verzen. Deze vormen zijn debuut: ze werden in 1772 in de Vader‑
landsche Letteroefeningen gepubliceerd.118 Hij gaf bovendien regelmatig blijk 
van zijn tekentalent en zijn voorliefde voor kalligrafie. 
 De dichtkunst begon hem nu meer en meer te boeien. Een openbaring 
was voor hem de Lierzang tot lof der Heeren van der Does, van de Werff en 
van Hout, verdedigers van Leyden van jonkvrouw De Lannoy. Het werk was 

‘Beschouwing der vyf tafereelen van Josephs Leven’, circa 1770
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geschreven ter gelegenheid van het tweehonderdste jubileum van het Lei
dens Ontzet in 1774 en werd datzelfde jaar bekroond door het genootschap 
Kunst wordt door arbeid verkreegen. Het prijsvers stimuleerde Bilderdijks be
langstelling: ‘De Dichtkunst was my waard en werd my daaglijks meer: / Ik 
voelde een nieuwen gloed in ’t hijgend hart ontglommen, / En zag gestaâg 
op de aard als uit een hoogte neêr.’119

Depressie en vriendschap

Intussen was hij echter gedoemd om op deze aarde te leven.120 Bilderdijk 
heeft zich zelden positief over het bestaan uitgelaten. Het ongeval met zijn 
voet wierp een zware schaduw over zijn kindertijd. De pijn, de verkeerde 
behandeling, het gevoel ten dode opgeschreven te zijn, dat alles was wei
nig bevorderlijk voor zijn levensgeluk. De jongen was prikkelbaar, voelde 
zich eenzaam en leed aan weemoedige mijmeringen.121 Toen hij de balans 

Verjaardagszangen uit 1768 en 1771 voor zijn tante Debora Pelgrom-de Bie
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opmaakte, stelde hij vast: ‘dit leven was my immer, en van mijne vroege 
kindsheid af, tot plaag en jammer’.122

 In zijn jeugd had Bilderdijk vermoedelijk met depressies te kampen. 
Hij leed op jonge leeftijd al aan slapeloosheid. Perioden van activiteit, op
winding en rusteloosheid werden afgewisseld met chronische somberte 
en neerslachtigheid. Hij voelde zich dikwijls vermoeid en lusteloos, wat 
volgens hem enkel te vergelijken was met het slapen van een been.123 Bo
vendien had hij suïcidale gedachten en overwoog hij – als we de oude dich
ter moeten geloven – om zijn leven op eene ‘geweldige wijze’ ten einde te 
brengen.124 Dat vroege doodsverlangen spreekt ook uit deze jeugdherinne
ring van latere datum:

’k Vond troost in elke lichaamskwaal,
 Al weende ik van de pijn;
En ’t was me een blijde zonnestraal
Zoo vaak my ’s levens scheidingspaal
 Erkenbaar scheen te zijn.

Boerenbedrieger met geit uit 1771, door Bilderdijk 

vervaardigd op vijftienjarige leeftijd
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Herstel en heelkruid wees ik af,
 En haakte naar de dood.
Mijn hoop was de andre zij’ van ’t graf,
Waar aan mijn hart zich overgaf,
 Mijn wensch zich in besloot.125

Sombere gedachten spookten voortdurend door zijn hoofd. Als iemand in 
de kennissenkring van zijn ouders overleed, vroeg hij zich af of de weg 
die hij had afgelegd wel de moeite waard was geweest om daarvoor ge
boren te worden: ‘En dan ging ik na, wat de man eigenlijk voor zijn hart 
genoten kon hebben? En die rekening sloot altijd by my met een nadeelig 
saldo.’126 De honger naar kennis wist hij te stillen, maar de verworven wijs
heid kon hij niet aan de werkelijkheid toetsen. Hij was een in de duisternis 
te eenzijdig uitgegroeide plant, die de natuur slechts uit de boeken kende. 
Zijn opvoeding maakte hem ongeschikt voor welke functie dan ook. Hij be
schouwde zichzelf als ‘vroeg wijs, vroeg zot’.127 Zo werd hij een verlegen en 
schuwe jongeling, onbekwaam om de taal van gewone mensen te spreken.
 De enige vertrouweling die hij bezat was een huisvriend van de familie, 
de medicus Johannes Verschuur. Deze had medelijden met de jongen en 
leende hem betere boeken dan zijn vader hem geven kon. Van hem ontving 
hij edities van Griekse auteurs, geschiedenisboeken en andere werken die 
getuigden van goede smaak.128 Verschuur was de enige academicus die in 
Bilderdijks jeugd bij hem thuis over de vloer kwam. De dichter droeg hem 
zijn leven lang op handen. ‘Zonder hem was ik, niet een beuling [domoor] 
gebleven, dit zal ik sterven, maar een gortbeuling,’ schreef hij in 1806.129 
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.130 Bij diens dood, die Bilderdijk erg raakte, 
noemde hij Verschuur zijn ‘geliefde Vriend, geleider van mijn Jeugd, / My 
dierbrer dan de borst, waar aan ik heb gezogen!’131 Ook in dit citaat wordt 
de betekenis van de moeder gerelativeerd. Botanische metaforen ging hij 
in zijn lof voor Verschuur niet uit de weg: ‘Gy, die mijn dorre struik wel
dadig hebt besproeid, / Toen de eerste knop van geest gereed stond door te 
breken, / Mijn’ bloessem toegejuicht, mijn weeldrig hout besnoeid, / Mijn 
zwellend ooft gedekt voor ’t hevig zonnesteken!’132

 In een gesprek met Verschuur zou de jonge Bilderdijk zich een keer 
schertsend hebben vergeleken met de oudtestamentische Ismaël, de eerst
geboren zoon van Abraham en Hagar. Over hem staat niet alleen geschre
ven dat hij een ‘woudezel van een mens’ was, maar ook: ‘zijn hand zal te
gen allen zijn, en de hand van allen tegen hem’.133 Een treffende gelijkenis.



i een wonderkind met hoofdpijn (1756-1776)

37

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 37

Besluit

Zo rond zijn zestiende levensjaar begon zijn voet geleidelijk aan te genezen 
en maakte de vilten of wollen muil of pantoffel plaats voor een aangepaste 
schoen. Eerst had hij nog een tijd op leren schoeisel gelopen, waarin een 
gat was gemaakt voor zijn grote teen.134 Nu trad hij met tegenzin uit zijn 
ziekenkamer tevoorschijn, zo herinnerde hij zich in 1808:

Wat nu? ’k Moest uitgaan. – Uit? Ik uitgaan? ik! neen, nimmer.
Ik voel me alleen te krank; by menschen, tienmaal slimmer!
Neen, in mijn kamer staat my ’t denken vrij voor ’t minst.
Wat ik my-zelv’ onttrek met mijmren, schat ik winst.
’k Wil menschen weldoen, ja: maar, onder menschen leven –?
Het eerste is Christenplicht, door ’t hart my voorgeschreven;
Maar ’t laatste, een kwelling, die te wreed ware; en waar toe?
Ik ken de menschen reeds uit boeken, ’k ben ze moê.135

Willem Bilderdijk vergaarde veel kennis, maar zijn sociale intelligentie liet 
te wensen over. Hij zag de toekomst dan ook bezorgd tegemoet. Welke mo
gelijkheden biedt de wereld aan een belezen, maar vervreemde, eenzelvige 
jongeman met een manke voet, die de samenleving met al haar geschre
ven en ongeschreven wetten niet kent, die geen praktische mensenkennis 
bezit, die zich in vele opzichten aan anderen minderwaardig acht, maar 
die tegelijkertijd gebukt gaat onder een gigantisch zelfgevoel? Zo ontstond 
een persoonlijkheid die een mengeling was van een sterk zelfbewustzijn 
en een grote verlegenheid. Het werd tijd om naar een betrekking te gaan 
omzien, al meende Bilderdijk dat hij hiervoor ongeschikt was: ‘’k Blijf al 
mijn leven kind, al word ik oud en grijs.’136 Zijn vader had echter andere 
plannen.
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ii  Een dichter op kantoor (1776-1780)

Werken voor zijn vader

Mocht er aan Bilderdijks maatschappelijke vorming van alles ontbreken, 
in enkele opzichten was hij zijn leeftijdgenoten ver vooruit. Hij beschikte 
over een enorme kennis en hij kon de pen voeren. Het was vooral de 
tweede eigenschap die hem in deze periode toegang tot het openbare le
ven zou verschaffen. In de laatste jaren van zijn kluizenaarsbestaan had 
hij zich vol overgave op de poëzie toegelegd. Hij verdiepte zich voortdu
rend in de klassieke literatuur en zag er niet tegenop om werken uit de 
Oudheid bij wijze van taal- en dichtkundige gymnastiek meer dan twintig 
maal in Hollandse verzen te vertalen, niet om poëet te worden, maar om 
de techniek te leren.1 Grondige kennis van de Griekse en Romeinse cul
tuur was in die dagen voor een aankomend dichter een eerste vereiste. 
Bilderdijk stortte zich dan ook op Horatius en andere klassieke auteurs: 
‘Daar was en ’k kende een tijd, dat, zou men Dichter heeten, / Geheel de 
Grieksche Olymp te grabbel moest gesmeten, / En ’k heb, als jongeling 
die met zijn leeftijd dwaalt, / Den smaak die gangbaar was mijn schatting 
meê betaald.’2

 Hoewel hij soms nog last had van pijnlijke zwellingen van zijn voet, ging 
het over het algemeen beter. Vanaf 15 maart 1776 werkte hij als boekhou
der op het kantoor van zijn vader. Isaäc Bilderdijk achtte de tijd gekomen 
dat Willem aan zijn toekomst ging denken. Deze voelde meer voor het be
roep van arts of advocaat, maar zijn vader vond hem te oud om nog te gaan 
studeren. Isaäc hield zijn zoon voor dat ook hij op den duur voor zichzelf 
moest kunnen zorgen: ‘leven moet men; en het leven eischt ook eten’.3 Bo
vendien hoopte hij dat zijn zoon hem eenmaal zou kunnen opvolgen. Dat 
vond Willem een onzalig idee:

Een Ampt! en zulk een ampt! dat zou my slecht gelijken!
Hoe! ik bestieren? ik, het oog op andren slaan?
Ik orde houden, ik, en niets van iets verstaan?
Nooit leerde ik iets het minst verzorgen of besturen;
Ik kan ’t my-zelven niet.4
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‘Dat zijn onnoozle kuren,’ vond zijn vader, en hij eiste gehoorzaamheid.5 
Hoewel Willem een afkeer had van het boekhoudersambt, legde hij zich 
voorlopig neer bij zijn door zijn vader bepaalde lot.6 Het werk op kantoor 
verrichtte hij trouw, maar het boeide hem weinig.7

 Vier jaar lang deed hij zijn plicht: elke ochtend moest Bilderdijk zijn 
vader de krant voorlezen, terwijl deze door het vertrek liep. Dat was de re
den waarom hij op latere leeftijd een afkeer had van couranten. Daarnaast 
hield hij de boeken bij op het kantoor. Het werk zag hij als een mathemati
sche wetenschap: hij vond het eentonig en saai.8 Hij voelde zich tot hoger 
bestemming geroepen en troostte zich met het vooruitzicht dat hij deze 
betrekking mocht verlaten, zodra zijn broertje Johannes oud genoeg was 
om hem op te volgen.9

 De verandering van omgeving deed de jonge volwassene echter goed. Het 
ging iets beter met hem, hetgeen de omgang met de andere gezinsleden ten 
goede kwam.10 Intussen benutte hij zijn vrije tijd om nog meer boeken te le
zen en zich verder in het schrijven van poëzie te bekwamen, hetgeen hij als 
zijn favoriete liefhebberij bestempelde.11 Spoedig zou zich een gelegenheid 
voordoen om zijn dichtvermogen met dat van zijn tijdgenoten te meten.

Dichterlijke erkenning

Bilderdijk groeide op in de eeuw der genootschappen, waarin nu nagenoeg 
vergeten auteurs als Jan de Kruyff, Gerrit Brender à Brandis en Johannes 
le Francq van Berkhey furore maakten. In veel steden werden literaire ge
nootschappen opgericht. Leiden kreeg er in de zomer van 1766 zelfs twee: 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en Kunst wordt door arbeid 
verkreegen – de naam typeert de poëticale opvattingen van een tijdperk.12 
Was het eerste gezelschap vooral een geleerdenplatform, de leden van het 
tweede richtten zich op het beoordelen en zelf schrijven van poëzie. De 
drijvende kracht achter dit creatieve genootschap was de lokale boekverko
per Cornelis van Hoogeveen junior. Er vonden poëzievoordrachten plaats 
en vanaf 1772 werden prijsvragen uitgeschreven.
 In 1775 luidde het onderwerp: ‘De invloed der Dichtkunst op het bestuur 
van den Staat.’ Vader Bilderdijk vond deze stof zeer onpoëtisch, maar Wil
lem had er zo zijn eigen mening over. Hij kon zich er niet van weerhouden 
een meer dan zeshonderd verzen tellende lierzang te schrijven. Bij herle
zing beviel deze hem zo goed, dat hij besloot hem in te sturen. Niet om te 
winnen, maar om kritiek te ontvangen waar hij iets aan had.13 De aanhef 
getuigt al dadelijk van de hartstocht en de kracht die in Bilderdijks beste 
verzen naar voren komen en markeert tevens op symbolische wijze het 
begin van zijn dichterlijke loopbaan:
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  Gelijk, op ’t schor geluid van Mavors wapenkreet,
 Een jonge Hengst zijn’ moed ten oorlog’ voelt ontbranden;
  Met opgeheeven’ hals de forse borst verbreedt;
 Het schuimende gebit doet knarsen op zijn tanden;
  De lange maanen schudt; en snuivende in het rond,
 En rook en vlammen blaast; en op zijn sterke lenden,
  (Daar hij zijn’ staalen hoef slaat in den weeken grond)
 Zijn’ Ruiter vrolijk voert in ’t dichtst van ’s vijands benden:
  Niet anders voelt mijn geest zijn’ ijver aangespoord,
 Om, in de wakkre rij’ van Febus Gunstelingen,
  Door d’onverwelkbren glans der Lauwerkroon bekoord,
 Naar d’opgehangen’ prijs, met fieren moed te dingen.14

Zoals gebruikelijk binnen de genootschappen, moesten de auteurs van de 
prijsverzen hun werk met een zinspreuk ondertekenen. Vervolgens dien
den zij hun gedicht door een buitenstaander te laten overschrijven, zodat 
de jury een objectiever oordeel kon vellen. Daarbij moesten zij een briefje 
met hun naam, beroep en woonplaats meesturen in een verzegeld envelop
je, dat alleen geopend werd indien er sprake was van een bekroning.
 Op 16 mei 1776 kwamen de leden van Kunst wordt door arbeid verkree‑
gen bijeen in hun vergaderzaal in Leiden, die gevestigd was in de Pieters

Cornelis van Hoogeveen junior
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kerk-Choorsteeg. De schilder P.C. la Fargue bracht de zaal op het doek: 
een langwerpige ruimte, voorzien van een houten zoldering, met links drie 
grote vensters. Langs de kant stonden met groene stof beklede régence-
stoelen. Tegen de achterwand hadden de leden het Pan Poëticum Batavum 
opgesteld, een meubelstuk met laatjes, waarin portretjes van Nederlandse 
dichters uit heden en verleden werden bewaard. In het midden stond een 
met groen laken beklede tafel, die plaats bood aan negentig personen. De 
vergaderzaal groeide binnen de kortste keren uit tot een bezienswaardig
heid. Binnen- en buitenlandse reizigers verwonderden zich erover.15

 Tijdens de meivergadering maakte het bestuur bekend dat er twee dicht
stukken waren ingezonden. Een daarvan, ondertekend met een spreuk 
uit Horatius’ Ars Poetica, wilde men bekronen met een gouden penning 
ter waarde van twintig dukaten (ongeveer honderd gulden). Het andere 
dichtwerk vond men niet goed genoeg.16 Vervolgens bracht de secretaris 
de envelopjes ter tafel, waarna het briefje van het winnende dichtstuk te
voorschijn kwam. Tot verbazing van de aanwezigen bevatte dit geen naam, 
maar de volgende tekst:

Wel-Edele Heer!
Een dringende reden heeft mij verhinderd uw wed. mijnen naam te 
kennen te geeven; doch ik verbinde mij (zoo ik den mij toegelegden Prijs 
aenneme) Uw wed. denzelven binnen kort te doen weeten; en ten bewij
ze van echtheid, eenige Coupletten uit de Lierzang, in dezelfde spellin
ge, en door de eige hand geschreeven, daarbij te zenden.
 Ik heb de eer’, met verschuldigde hoogächting’, mij te noemen,
 Wel-Edele Heer! Uw Wel-Edelheids Dw. Dienaar
 N.N.17

Dat Bilderdijk de schrijver was, mocht kennelijk nog niemand weten. In 
de krant riep men de anonieme dichter op zijn naam bekend te maken.18 
Zijn huisgenoten wilden aanvankelijk niet geloven dat hij de auteur was en 
waren hogelijk verbaasd toen de negentienjarige het klad uit zijn lessenaar 
tevoorschijn haalde.19 Hij had zijn deelname aan de prijsvraag angstvallig 
geheimgehouden, zelfs voor zijn boezemvriend Verschuur. Aan hem deel
de hij verontschuldigend mee: ‘Een Jongeling van 18 jaaren; naauwelijks 
eenige geringe en kleine treurdichtjes geschreeven hebbende, waaronder 
misschien geen drie zijn, welke hij zou willen erkennen; weinig of geen 
Poëeten geleezen hebbende; van een’ traagen, stillen zegt men, en som
beren aart; beroemden en gekroonden Dichteren, mannen van jaaren, van 
geleerdheid naar de kroon steekende; waanende dat hij dezelven in geest, 
verbeeldingskragt, oordeel, oudheid- en fabelkunde, taal, versificatie zou 
kunnen evenaaren! Hoe belagchelijk een bestaen!’20 Hij voegde er nog bij 
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dat hij verzen schreef om nuttig te zijn voor het vaderland.
 Ondanks Bilderdijks onervarenheid baarde zijn lierzang opzien. Van 
verscheidene kanten werd de jonge dichter met zijn werk gecomplimen
teerd. In het dichtstuk schreef Bilderdijk de poëzie de kracht toe om de 
strijdlust aan te wakkeren en staten te regeren. Daar waren veel voorbeel
den van te geven, ontleend aan de geschiedenis en de mythologie. Het 
eindigde met Janus Dousa, de bevelhebber tijdens het beleg van Leiden, 
die met zijn verzen een beslissende rol had gespeeld in de strijd tegen de 
Spaanse overheersing. Deze boodschap zal veel genootschapsleden heb
ben aangesproken, zeker in combinatie met de hoogdravende stijl en de 
verwijzingen naar het glorieuze Leidse verleden. Toen het tijdens de jaar
vergadering door de secretaris werd voorgelezen, waren de aanwezigen erg 
over het prijsvers te spreken.21

 Toch was niet iedereen positief. De Rotterdamse dichter Pieter Leuter 
– door Bilderdijk later tot het gilde der ‘gladde Maaspoëeten’ gerekend22 – 
schreef aan de uitgever Van Hoogeveen: ‘Hemel! mijn Heer, wat zijn de 
vaerzen van den Hr. B. woest, wild, ordenloos, en zonder verband: moest 
hij juist de gelijkenis, in zijn eerste vaers aangenomen, waarbij hij zich met 
een toomeloos ros gelijk stelt, volkomen bewaarheden? Zeker ik kan geen 
smaak vinden in zulke woeste vaerzen.’23 Deze kritiek weerhield Leuter 
er overigens niet van om Bilderdijks verzen te plagiëren, zo had de gelau-
werde dichter ontdekt. Wie hun werk met elkaar zou vergelijken, zou daar 
een grote overeenkomst van denkbeelden en uitdrukkingen in aantreffen, 
‘die tusschen Leuter en mij verbazende is’, merkte Bilderdijk schertsend 
op.24

 De erkenning die Bilderdijk aldus ten deel viel, droeg ertoe bij dat hij 
zijn jeugdige verlegenheid enigszins leerde overwinnen. Ook kwam er een 
einde aan zijn sociale isolement; hij maakte nu zelfs af en toe uitstapjes 
naar het ‘lieve Leyden’.25 Op 28 augustus 1776 werd hij officieel benoemd 
tot lid van het genootschap. Hier stelde hij zich aanvankelijk bescheiden 
op. Zijn geest was, hoewel verheugd, toch enigszins bezwaard door het 
gewicht van zo veel eerbewijs: ‘Wat vuur, wat Godheid dreef my aan / Wan
neer ik me onderwond mijne onbeschaafde vingeren / Aan de elpenbee
nen Luit te slaan?’26

 In 1777 had Kunst wordt door arbeid verkreegen een nieuwe prijsvraag uit
geschreven. Ditmaal luidde het onderwerp: ‘De waere liefde tot het vader
land.’ Men verlangde een vers waarin naar voren zou komen wat het nut 
hiervan zou kunnen zijn voor de samenleving.27 Weer ging Willem aan het 
werk. Ditmaal schreef hij niet alleen een dichtstuk van duizend alexandrij
nen, hij voegde er ook een lierzang bij.28 In beide verzen tokkelde hij op 
de ‘door heldenmoed, burgerdeugd en patriottisme geïnspireerde genoot
schapsharp’.29 De poëzie was het instrument bij uitstek om de gestorven 
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vaderlandse helden te eren: ‘Verbreidt hun glorie, Dichtrenreien! / Dreunt, 
helle Krijgstrompet, en ruischende schalmeien!’30

 Toen het gezelschap op 8 mei 1777 bijeenkwam, werd opnieuw zíjn 
dichtstuk met goud bekroond. De zilveren erepenning ging naar Juliana 
Cornelia de Lannoy, terwijl aan Bilderdijks lierzang nog een buitengewo
ne zilveren medaille werd toegewezen. Ook nu was hij anoniem gebleven, 
maar ditmaal smaakte hij de voldoening zich staande de vergadering als 
de zegevierende dichter te presenteren.31 Voor de vuist weg sprak hij een 
dankwoord uit:

 ô Hooggeachte rei van waardige Meceenen!
    Kunstoefenende Broederschap,
Die u, het zij uw zang ons lachen doet of weenen,
 Alom ziet aangejuicht door billijk handgeklap;
   En thands in Pindus Lauwerdalen,
   Om ’t ware kunstschoon te bepalen,
    Den hoogen Rechterstoel bekleedt!
Ziet hier, wien ge andermaal den gouden’ prijs behalen,
 En op de zelfde stond een’ zilvren winnen deedt.32

Aldus werd Bilderdijks naam in deze kringen definitief gevestigd. Door de 
dubbele bekroning wist de jonge dichter één ding zeker: ‘Nu moest ik wel 
Poëet zijn.’33 Dat vonden de leden van het Leidse genootschap kennelijk 
ook. Vlak daarna, in 1779, werd Bilderdijks portretje namelijk toegevoegd 
aan het Pan Poëticum Batavum.34 Tevreden stelde hij vast dat nu ook zijn 
beeltenis werd toegevoegd aan het roemrijke tempelkoor van de Neder
landse dichters.35

 Met zijn prijsverzen conformeerde Bilderdijk zich aan de classicistische 
stijl en werkwijze die in het genootschap gangbaar waren, of zoals hij zelf 
opmerkte: ‘Wat kan hy die voor ’t eerst zijn boezem voelt ontglimmen? / 
Hy grijpt verward in ’t rond naar de aangebeden schimmen.’36 Hij liet de 
leden zijn verzen verbeteren en verwerkte zonder te morren hun op en 
aanmerkingen, een praktijk waarop hij later niet dan met afschuw zou te
rugblikken.37

 Op hoge leeftijd zou Bilderdijk zijn weerzin tegen de ‘beschavingsdrang’ 
niet onder stoelen of banken steken: ‘Zoo heb ik duizenden verzen zien 
mishandelen en te niet maken, zoo heb ik ze van de dichters zelven zien 
verhonden (om dit oud Hollandsche woord hier een plaats te geven;) en 
zoo heb ik ze in gezelschappen en dichtgenootschappen zien verknoeien.’ 
Bij Kunst wordt door arbeid verkreegen had hij duizendmaal op hete kolen 
gezeten als men verzen in de correctie had: ‘en honderden malen heb ik 
gezegd, smijt het vers weg, zoo het is, maar verknoeit het niet!’ Zijn prijs
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verzen waren door de jury’s bedorven, meende Bilderdijk, en hij kon het 
niet verdragen de ‘vodden’, waartoe men ze gemaakt had, in te zien.38

 Vooral Cornelis van Hoogeveen was er volgens Bilderdijk verantwoorde
lijk voor dat zijn prijsverzen mishandeld werden uitgegeven. Deze zou er 
geen moeite mee hebben gehad woorden te veranderen om regels beter op 
een bladzijde te laten passen. Met verwondering zag Bilderdijk nadien ver
zen voor die van hem doorgaan, die hij nooit had geschreven.39 Zo zou Van 
Hoogeveen ‘mededogen’ hebben vervangen door ‘deernis’, en ‘verheugd’ 
door ‘blij’.40 Bilderdijk deed het voorkomen alsof hij in zijn jeugd had gele
den onder de genootschappen. In 1823 schreef hij, vermoedelijk met de ge
zelschappen van vroeger in gedachten: ‘Te vergeefs woelt men met prijzen 
en eerteekenen, met Maatschappyen en instellingen: de valsche Theorien 
verdrukken en binden genie en hand.’41 In werkelijkheid had hij er aan het 
begin van zijn loopbaan echter geen moeite mee zich aan te passen. Hij 
beschouwde de toelating tot het Leidse genootschap juist als een geweldige 
stap voorwaarts.

Letterkundige contacten

De bekroningen en zijn buitengewone beheersing van het Nederlands le
verden hem de vriendschap op van mannen van betekenis. Zo trad hij in 
contact met de klassieke filoloog Laurens van Santen, een gezocht repe

Pieter Johannes Uylenbroek
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titor in het recht. Deze onthaalde hem op ‘vleiende toejuichingen’. In diens 
Album Amicorum schreef Bilderdijk een stemmig versje: ‘ô Mogt, verhe
ven ziel! de zucht my nooit ontbreken, / Om eenmaal waard’ te zijn den 
eernaam van uw vriend!’42 Met Van Santen trad hij in correspondentie. 
Opvallend is de toon die de jonge dichter tegen de Leidse letterkundige 
aansloeg, voor wie hij veel respect had: ‘eene achting die door eene per
soonlijke kennis in eenen wettigen eerbied veranderen moest, en die op 
een’ belanglozen grond gevestigd, nooit uit mijn’ boezem gerukt zal wor
den’.43

 De bejaarde dichter Bernardus de Bosch liet zich ook al lovend uit.44 
Dat gold eveneens voor de Amsterdamse boekhandelaar en uitgever Pie
ter Johannes Uylenbroek. Met hem voelde Bilderdijk zich levenslang door 
een hechte band verbonden.45 Uylenbroek had in 1770 het treurspel Fedra 
(Phèdre) van Racine vertaald. Dat was in de Vaderlandsche Letteroefeningen 
welwillend besproken, al wees men ook enige feilen aan. Dat stoorde de 
vertaler: hij schreef een fel stuk, waarop Bilderdijk hem vriendelijk maar 
scherp terechtwees. In een lange brief probeerde hij Uylenbroek ervan te 
overtuigen dat het beter zou zijn geweest van de verdediging af te zien.46 
Sindsdien waren ze zeer op elkaar gesteld. Zij wisselden brieven, en toen 
Uylenbroek in 1808 stierf, werd hij door Bilderdijk betreurd als de kunst
vriend van zijn jeugd: ‘Ja, my beschrei ik in uw sneven, / Wien gy op ’t koud 

Rhijnvis Feith
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gebeent’, / En wie dan gy, den traan moest geven, / Dien ware vriendschap 
weent.’47

 Ook kwam hij in contact met de Zwolse dichter Rhijnvis Feith, die in het 
literaire leven van Leiden geen onbekende was. In 1783 zou hij nationale 
bekendheid verwerven met zijn mede op Die Leiden des jungen Werthers ge
inspireerde briefroman Julia. Al eerder had hij als genootschapsdichter van 
zich doen spreken met enkele romancen. Aanvankelijk ontwikkelde zich 
een formele briefwisseling over klassieke en contemporaine literaire aan
gelegenheden. Ze bespraken dichtkundige theorieën en de verhandelin
gen van Hiëronymus van Alphen en Rijklof Michaël van Goens.48 Bilder
dijk keek tegen Feith op: ‘Dan getroost ik mij des, overtuigd dat de Muzen 
haren gantschen invloed op mijnen vriend Feith uitstorten, die er een beter 
gebruik van maakt dan ik immer meer zou konnen.’49

 Al spoedig werd de toon tussen beide mannen hartelijker. In 1780 noem
de Bilderdijk het een voorrecht een ware vriend te hebben gevonden.50 Ze 
wisselden verzen uit, overlaadden elkaar beurtelings met lof, maar maak
ten ook, onder duizend verontschuldigingen, kritische kanttekeningen. 
‘Vergeef, dat ik U met die prullen opgehouden heb,’ schreef hij in 1780, 
nadat hij hem enkele stukjes had laten lezen, waarop Feith aanmerkingen 
had gemaakt.51

Bevriend met een barones

Meermalen werd de naam van barones De Lannoy genoemd in de brie
ven aan Feith. Het zal Bilderdijk deugd hebben gedaan vertrouwelijk om 
te gaan met een patriciër en een adellijke dame.52 De achttiendeeeuwse 
genootschapswereld was een mannenwereld bij uitstek. De bijdrage van 
vrouwen bleef beperkt tot het per post insturen van prijsverzen.53 Verga
deringen waren voor hen niet toegankelijk. Iemand die desondanks een 
plaats innam binnen het letterkundige leven was Juliana Cornelia de Lan
noy, uit Geertruidenberg.54 Toen zij in 1777 tegelijk met Bilderdijk een zil
veren erepenning won, was ze reeds een dichteres van naam, mede dankzij 
haar treurspel De belegering van Haerlem (1770). De Lannoy was een femi
niste avant la lettre: ze verzette zich tegen de beperkingen die vrouwen wer
den opgelegd. De jonkvrouw schijnt niet bepaald een schoonheid te zijn 
geweest. Een tijdgenoot beschreef haar in 1767 als een ‘geleerd en aimabel 
meisje, maar de tekens van de pokken sieren haar net zo overvloedig als 
haar dichterlijke verbeelding’.55

 De Lannoy maakte grote indruk op de jonge Bilderdijk. Na lezing van De 
belegering van Haerlem zou hij ‘tranen van naijver’ hebben gestort, terwijl 
de bekroonde lierzang hem bewust maakte van zijn roeping als dichter.56 



de gefnuikte arend

48

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 48

Nu Bilderdijk ook meetelde op de vaderlandse zangberg, zonden ze elkaar 
hun teksten in handschrift toe en gaven er dan op hoffelijke wijze com
mentaar op. Zo stuurde hij haar bekroonde werk van 1777 terug met een 
gedicht, waarin hij bekende dat hij zijn dichtvuur aan haar te danken had. 
Haar antwoord luidde: ‘Mijn Zanglust heeft uw ziel in Dichtlust doen ont
vonken; / Zij vormde u, naar gij zegt. Hoe wensch ik haar geluk! / Zoo ze 
immer op den roem van eenig werk mag pronken, Begaafde bilderdijk, 
gij zijt haar Meesterstuk.’57

 In de jaren dat Bilderdijk op het kantoor van zijn vader werkte, schre
ven ze elkaar geregeld brieven, waarin ze bijvoorbeeld discussieerden over 
het toneel. Ze wisselden ook hun publicaties uit. Toen De Lannoy in 1780 
haar Dichtkundige werken zond, schreef Bilderdijk: ‘Ik heb ze gelezen, ik 
heb ze herlezen, en weder op nieuw herlezen met al de verrukking die het 
verhevenste kunstschoon, de edelste gevoelens, en ’t fijnste vernuft, in een 
aandoenlijke ziel kunnen te weeg brengen.’58 De correspondentie met deze 
zielsverwant leidde spoedig tot persoonlijke kennismaking. De jonge dich
ter bewonderde haar vernuft, verstand en hart.59

 Opvallend is dat Bilderdijk zich in de brieven doorgaans van zijn po
sitieve kant liet zien. De zwaarmoedigheid waarmee hij worstelde, heeft 
hij tegenover De Lannoy niet in de somberste kleuren geschilderd. Hij is 

Juliana Cornelia de Lannoy
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zelfs ronduit vrolijk in de passages over haar in 1780 overleden schootkatje 
Pegaasje: ‘’t vriendlijk, ’t aanminnig, en teder beestje, dat de eer verdiende 
van uwe begunstigde te zijn’. Omdat De Lannoy graag in het bezit wilde 
komen van een afbeelding van haar kat, stelde Bilderdijk alles in het werk 
om er een te schilderen, al moest hij voortaan voor ‘een kreupelen, een 
gebrekkigen kladder en broddelaar doorgaan’.60 Op semiverheven, schert
sende wijze schreef hij in augustus 1780 dat dit helaas niet gelukt was. Om 
Pegaasje toch te eren, beloofde hij om een tekening van het dier te maken.61 
Ook probeerde hij een bijschriftje uit zijn hoofd te wringen.62 Het resultaat 
was een lofdicht:

Bij ’t zuiverst lichaamsschoon, de teêrste aanminnigheden,
 Die ooit geboorterecht ’t begunstigdst huisdier schonk,
Versierd door matigheid, door trouw, en zachte zeden;
Scheen ’t of een kleene sprank van menschelijke reden
  Uit de oogen van Pegaasje blonk.
Kleen Poesje, dank het lot voor giften zo verheven,
 Doch schrijf ’t den glans niet toe van die voortrefflijkheên,
Zoo kunstpenceel en pen uw’ lof getuignis geven –
Indien uw naam en roem uwe uitvaart overleven,
 ’t Is door de gunst van uw Meestresse alleen.63

Bilderdijk kon niet nalaten eraan toe te voegen: ‘Indien Pegaasjes schim 
nu nog niet voldaan is, zo zal ik drie plechtige latijnsche letters op zijn graf 
moeten schrijven, waardoor zij zeker bevredigd zal worden, of zij zal nooit 
te bevredigen zijn. In dat geval, heb ik een goed Grieksch toovervaers in 
gereedheid, dat de geesten der afgestorvenen ligt bedwingen kan.’64

 De luchtige en vrijmoedige wijze waarop Bilderdijk De Lannoy bena
derde, zegt veel over de jonge dichter, die zichzelf in het middelpunt van 
de wereld plaatste en moeite had de gevoelens van anderen op waarde te 
schatten. Vermoedelijk zag hij niet in dat de freule oprecht verdriet had 
over de dood van haar kat.65 Hij was vooral verheugd dat hij iemand gevon
den had met wie hij op gelijk niveau kon spreken over datgene wat hem het 
allerliefste was: de poëzie. Hij voelde zich serieus genomen en gestimu
leerd zijn talenten te ontwikkelen.
 Op 18 februari 1782 overleed De Lannoy plotseling. Bilderdijk was diep 
getroffen. Tien dagen later schreef hij aan Feith: ‘Freule Lannoy is niet 
meer – een aaklige brief van haar’ Vader brengt mij dezen morgen de tij
ding. Oordeel gij van mijne aandoening op dien onverhoeden donderslag 
– Ik kan niets meer schrijven.’66 Op 9 maart was hij het verlies nog lang 
niet te boven: ‘Ik ben gevoelloos, volkomen gevoelloos er door, en kan niet 
denken. Ik heb mij geweld gedaan: vruchtloos, de pen heeft in mijn han
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den gebeefd, en nu zelfs, beeft mijn hand.’67 Uiteindelijk wist hij toch de 
juiste woorden te vinden om haar nagedachtenis te eren:

Lannoy, sieraad der kunne, en eer der Dichtrenreien,
   Vriendin, gantsch Neêrlands roem! gy vielt!
  Is ’t wonder, zoo de rouw my ’t schreien
 Verbood? indien de smart mijn snikken wederhield? –
Verkropt, helaas! verkropt, vermast, verplet, verbrijzeld,
Door ’t overwicht van rouw, ten hoogsten top gevijzeld;
 Gevoelloos door ’t geweld van ’t allerteêrst gevoel:
  Wat kan ik dan in ’t wee verstikken,
   Waar aan mijn boezem staat ten doel?68

Grafnaald voor Juliana Cornelia de Lannoy, 1783
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In 1783 zou hij haar Nagelaten Dichtwerken bezorgen.69 Bilderdijk behield 
zijn leven lang eerbied voor De Lannoy. Nog in 1811 zou hij zijn overleden 
vriendin een echte dichteres noemen en haar toezingen: ‘Gy waart me een 
zegepraal, my dierbaar, mijner waard!’70

Brieven aan zijn zusje

Bilderdijks ouders sloegen de dichtkundige ontwikkelingen van hun oud
ste zoon met welgevallen gade. Daartoe zal zeker ook zijn aandeel in hun 
zilveren huwelijksfeest op 9 juli 1778 het nodige hebben bijgedragen. Hij 
vierde zijn tekentalent bot op het ontwerp van een zilveren medaille waar
op de Ouderliefde het wierookvat zwaait voor een brandend altaar, ter
wijl een Genius er een feesttoorts aan ontsteekt. Aan de keerzijde zweeft 
een andere Genius rond, voorzien van palmtak en schalmei, boven een 
tekst waarin hulde wordt gebracht aan de ‘Opperhuwlijkszegenaar’.71 Een 
maand na dit familiefestijn vertrok zijn moeder met haar dochter Isabella 
Dorothea en het in 1773 geboren nakomertje Isaäc junior naar Utrecht om 
bij familie te gaan logeren. Met zijn zusje schijnt Willem in deze tijd een 
goede verstandhouding te hebben gehad. Hij stuurde haar gedurende haar 
logeerpartij verschillende luimige brieven, die enig licht werpen op deze 
goeddeels in nevelen gehulde periode van zijn leven.72

Door Bilderdijk ontworpen penning ter ere van de zilveren 

bruiloft van zijn ouders, 1778
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 De eerste is van 6 augustus 1778. Bilderdijk misgunt zijn zusje het uit
stapje niet en zegt dat ze vooral moet genieten van alle zoetigheden die het 
leven biedt. Terloops deelt hij haar mee dat het thuis eenzaam is en dat hij 
gekweld wordt door verveling. Tijdens de middagdis klagen zijn tafelgeno
ten, onder wie zijn vader, onophoudelijk dat de gerechten niet goed bereid 
zijn.73 Willem voelt zich, te midden van zijn thuisgebleven gezinsleden, 
onbegrepen:

 Daar zit m’elkander na te baauwen:
 ‘Ik kan die kost onmooglijk kaauwen,’
  Al is ’t zo week als rijstebrij:
En of ik voor of tegen prevel’
En somtijds op hun vraag de waarheid hun belij’,
  Zij blijven hinken aan dit evel,
 Gelooven hun gebit en horen niet naar mij.

Dat hij een rol begint te spelen in het literaire leven, blijft niet onvermeld. 
Hij vertelt haar dat een van ‘Leijdens Puikpoëeten’ hem met een bezoek had 
vereerd.74 Wie deze dichter was, schrijft hij niet.75 Hij vraagt het zusje zijn 
complimenten over te brengen aan tante en nicht. Tante Dull, zoals hij haar 
noemde, was eigenlijk een oudtante: Hester Tromp, weduwe van Hendrik 
Pelgrom de Bie, een broer van Sibilla’s moeder. De nicht was tantes zestien
jarige dochter Michilda Maria, op wie hij korte tijd later verliefd zou worden.
 De familie Pelgrom de Bie speelde een hoofdrol in Bilderdijks genealo
gische fantasieën. Deze voerden hem terug naar een ver en heroïsch ver
leden. De familie stamde rechtstreeks af van de graven van Teisterbant en 
Kleef en de heren van Heusden, meende Bilderdijk. Zo was er een Walter, 
graaf van Teisterbant uit de zevende eeuw, wiens kleindochter met Elius, 
de mythologische Zwaanridder, gehuwd zou zijn geweest. Deze werd zo 
genoemd, omdat hij in een bootje over de Rijn voer, voortgetrokken door 
een zwaan. Hij droeg een gouden zwaard in de hand, een gouden jacht
hoorn om zijn nek en een gouden ring aan zijn vinger.76 Bilderdijk ver
werkte dit alles in een romance, Elius (1788), en vernoemde later zelfs een 
zoon naar hem. Uit het huwelijk met de Zwaanridder sproten de heren van 
Heusden voort, die weer de familie Pelgrom de Bie zouden hebben voort
gebracht. Wanneer Bilderdijk zich in latere jaren ‘Heer van Teisterbant’ 
noemde, van Witte van Haemstede (de zoon van Floris v) zei af te stam
men, of zich verstoutte van ‘onze Heusdensche coterie’ te spreken, had hij 
steeds de lijn voor ogen die via zijn moeders moeder terug zou lopen tot in 
de vroege Middeleeuwen.77 Deze bijzondere genealogie verbeeldde hij ook 
in diverse zelf ontworpen familiewapens.
 Een vervolgbrief aan zijn zusje schreef hij op 12 augustus, ‘op ’t comp
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toir gezeten’. Hij blijkt inmiddels zelf ook in Utrecht te zijn geweest, het
geen hem veel genoegen had verschaft. Stond hij al in vuur en vlam door 
Michilda Maria? Hij zal zorgen dat er die zondag, als de familie terugkeert, 
een slee gereedstaat bij de Beerenbijt – de plaats aan de Amstel waar de 
trekschuiten uit Gooi en Sticht aanlegden.78 Dan is het, wat Bilderdijk en 
zijn zusje betreft, enige tijd stil. Wanneer zij een jaar later weer uit logeren 
gaat en vanuit Utrecht vraagt hoe zij het thuis maken, antwoordt hij op
nieuw in een dichtbrief. Hij heeft last van een vervelende hoest en vraagt 
haar zijn nichtje te groeten. De sfeer in huis bevalt hem ook nu maar half: 
‘Want, om het naar den eisch te ontdekken, / Een somb’re stilte heerscht in 
huis, / Zoo in portaalen, als vertrekken, / Als hield men ’t kraamfeest van 
een muis.’79 Op 14 oktober 1779 schrijft hij dat zij nu bijna twee weken weg 
is en dat Johannes haar zaterdag aanstaande, zoals afgesproken, zal komen 
ophalen en naar huis zal vergezellen. De brief wordt ondertekend met: ‘Uw 
teêrbeminnende oudste Broeder, (altoos dezelfde) bilderdijk.’80

 In 1772 overleed zijn eenjarige zusje Suzanna Debora.81 Met zijn broer
tjes kon Willem goed overweg. Aan Johannes, die vijf jaar met hem scheel
de, was hij zeer gehecht. Ook de veel jongere Isaäc junior, geboren in 1773, 
mocht zich in zijn gunst verheugen. Toen het mannetje amper zes jaar 
oud was, nam Willem hem al mee naar de Amsterdamse Schouwburg om 
hem de Gijsbrecht van Aemstel te laten zien en hem te overladen met lekker
nijen.82 Dit alles getuigt van een ongedwongen hartelijkheid, een kant van 
Bilderdijks karakter die, vooral in later dagen, door zijn gemelijkheid en 
hypochondrie grotendeels werd overschaduwd, maar die toch keer op keer 
naar voren kwam.

Gedoe om een treurspel

Zo goed hij het met zijn broertjes en zusje kon vinden, zo moeizaam was 
de verhouding met zijn vader. Wat het vertalen betreft voelde Bilderdijk in 
deze tijd het meest voor de navolging van Grieken en Romeinen. Zo ver
scheen in 1779 bij Van der Kroe te Amsterdam zijn Edipus, Koning van The‑
be, een vertaling in alexandrijnen van het treurspel van Sophocles. Achteraf 
heeft Bilderdijk zich beklaagd over het aandeel van zijn vader in dit werk. 
Hij beschimpt dan de genootschappen uit zijn jeugd, die doorgaans uit de 
‘ellendigste, beperktste, domkoppigste en meest Antipoëtische krukken’ 
bestonden die men ooit bijeen had kunnen brengen. Ook Isaäc Bilderdijk 
wordt in deze context geplaatst. Volgens Bilderdijk rustte zijn vader nooit 
als hij een gedachte goed had uitgedrukt, totdat hij het gedicht na herschrij
ving had bedorven.83

 Vader Bilderdijk zou iemand geweest zijn die nieuwsgierig in de pa
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pieren van zijn zoon wroette en hem dikwijls overviel als deze zat te wer
ken: ‘En dan was er geen houden aan; dan moest zijne ingebeelde wijsheid 
zich uitkramen. Alles wat ik maakte was schoon, maar er waren fouten, en 
onder ’t corrigeeren vermeerderden die fouten eeuwig en oneindig, want 
nooit vielen de correctien in ’t idee waar mijn stuk meê geschreven was, en 
dus stieten zy altijd al de rest om verr’. Domheden op domheden moest ik 
dulden, met een schreiend gemoed en onder de gewelddadige inspanning 
om mijne tranen in te houden, ’t geen my dikwijls onmooglijk was.’ Soms 
was er ook wel eens een juiste aanmerking bij – dat moest vader Isaäc wor
den nagegeven – maar tegenover één goede stonden vele onjuiste. Tegen 
zijn vaders overredingskracht kon Willem niet op: ‘Duizendmaal in een 
maand bad ik God om den dood, al ware ’t slechts om zulk een’ onlijd
lijken dwang te ontgaan.’84 Hier is duidelijk de oudere Bilderdijk aan het 
woord, de overdrijving weer eens niet schuwend, maar het is niet ondenk
baar dat hij in deze tijd zijn afkeer ontwikkelde tegen het ‘beschaven’ van 
zijn werk.
 De vertaling zelf werd in elk geval de hemel in geprezen, al had de re
censent van de Nederduitsche Dicht‑ en Toneelkundige Bibliotheek, die Bilder
dijks verzen roemde, enige bedenkingen ten aanzien van het uitvoerige 
voorwoord.85 Daarin zette de dichter zijn opvattingen over het treurspel en 
de toneelsmaak van zijn tijd uiteen.86 Bilderdijk was, wonderlijk genoeg, 
woedend en antwoordde met een hatelijke Brief van den Navolger van So‑
fokles Edipus, waarin hij zijn zienswijze hooghartig verdedigde en over het 
verslag van de recensent opmerkte: ‘Ja, ’k heb het gelezen, mijn Heer; – 
maar zonder er iets uit te leren.’87 Baronesse De Lannoy onderhield hem 
daarover en noemde hem lichtgeraakt en pedant.88

 De Leidse griffier Daniël van Alphen was vol lof over de vertaling en 
introduceerde hem bij Nicolaas Simon van Winter en diens echtgenote Lu
cretia Wilhelmina van Merken. Zij was bekend van de bundel Het nut der 
tegenspoeden (1762) en haar treurspel Het beleg der stad Leyden (1774). Het 
poëtische paar, dat in de zomer een buiten bij Leiden bewoonde, spoorde 
Bilderdijk aan ook de overige treurspelen van Sophocles te vertalen. Lau
rens van Santen was eveneens enthousiast en bracht hem in kennis met de 
Leidse hoogleraar in het Grieks, Lodewijk Caspar Valckenaer, en met de 
doopsgezinde predikant Pieter Fontein, een liefhebber van de dichtkunst. 
Deze wenste ook al dat de dichter zijn krachten op de overige tragedies van 
Sophocles zou beproeven. Bilderdijk schrok daar echter voor terug en bleek 
in dit opzicht, beter dan wie ook, zijn beperkingen in te zien.
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Maatschappelijk bekroond

In datzelfde jaar 1779 publiceerde Bilderdijk niet alleen een uit het Frans 
vertaald toneelstuk Deukalion en Pyrrha, maar voltooide hij ook een we
tenschappelijke verhandeling over het verband tussen dichtkunst, welspre
kendheid en wijsbegeerte. Het betrof een twee jaar daarvoor door de Maat‑
schappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgeschreven prijsvraag. 
Had Bilderdijk al eerder zijn geluk beproefd bij Kunst wordt door arbeid 
verkreegen, zijn deelname aan deze meer prestigieuze prijsvraag getuigde 
van grotere durf.
 Weer moest zijn handschrift door iemand anders worden overgeschre
ven. Tijdens de vergadering van de Maatschappij op 11 juli 1780 bleek dat 
twee inzendingen evenveel stemmen hadden gekregen. Daarom verzocht 
men de jury de zinspreuken van beide inzendingen op afzonderlijke brief
jes te schrijven en de voorzitter er een blind te laten kiezen. Deze koos voor 
het briefje met een citaat van Horatius: ‘Ut studio majore petant Helicona 
virentem!’ Aldus viel de loting in het voordeel van de jonge dichter uit.89 
Hij ontving een gouden penning, met daarop zijn naam gegraveerd, ter 
waarde van honderdvijftig gulden. Omdat hij geen lid was en dus niet aan
wezig was, kreeg hij het huldeblijk thuisbezorgd.90

 De verhandeling geeft blijk van zijn indrukwekkende belezenheid.91 
Bilderdijk toont zich hierin een kind van zijn tijd, want in navolging van 
Horatius beklemtoonde hij dat poëzie zowel vermakelijk als nuttig moest 
zijn. Een ware dichter, die tegelijk een ware wijsgeer was, diende de lezer 
kennis te verschaffen over de menselijke natuur. Deze werd gekenmerkt 
door redelijkheid, plichtsbesef, deugdzaamheid en beteugeling der driften. 
De natuur moest niet realistisch, maar geïdealiseerd worden weergegeven. 
De dichter moest de held zo schilderen dat bij de lezer de eigen vurigheid 
voor deugd en vaderland werd ontstoken. ‘Vorm helden, ô Dichter, door 
helden uit te beelden,’ riep Bilderdijk uit. Die boodschap droeg in de ogen 
van tijdgenoten bij aan de beschaving, de zedelijkheid en de verbetering 
van de maatschappij.92

 Op 10 juli 1781 werd Bilderdijk, wiens jeugdig brein volgens de voor
zitter een schat van kundigheden in zich verenigde, als nieuw lid van de 
Maatschappij voorgesteld.93 Zijn verhandeling werd opgenomen in de Wer‑
ken (1783). Ook de inzending van zijn concurrent werd gepubliceerd, zij 
het anoniem, omdat hij zich niet bekend had gemaakt. Diens naambriefje 
was daarom ongeopend verbrand. We weten echter dat het ging om de in 
Leiden woonachtige letterkundige Cornelius van Engelen.94 Deze was in 
1779 door de Maatschappij met goud onderscheiden voor een ingezonden 
essay. Bilderdijk noemde hem later een domme en allesbehalve dichterlij
ke figuur, die ongelukkig genoeg een der orakels van zijn tijd was.95 Hoe
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wel Bilderdijk in 1829 oordeelde dat zijn eigen verhandeling niet meer was 
dan kinderwerk, dat nooit bekroond had mogen worden,96 wist hij in deze 
jaren nationaal de aandacht te trekken. Zo vestigde hij ook een reputatie als 
jonge, veelbelovende geleerde.

Een debuut en een mystificatie

Laurens van Santen kreeg eind 1779 een ‘gering Dichtbondeltje’ aange
reikt, waarvan de auteur naar zijn zeggen twaalf, maar in werkelijkheid 
vermoedelijk vijftien exemplaren had laten drukken.97 Het betrof de eerste 
uitgave van Bilderdijks debuut Mijn Verlustiging, een verzameling erotische 
dichtstukjes, deels oorspronkelijk, deels navolging van de klassieken. Elk 
exemplaar was anders samengesteld; de inhoud varieerde van 23 tot 37 
verzen, die door zijn vriend Uylenbroek op losse vellen waren gedrukt.98 
De handelseditie zou in 1781 verschijnen bij Cornelis van Hoogeveen. De 
bundel kan worden beschouwd als een lofzang op de liefde: ‘Zij, die het 
hart door een’ Hemelschen gloed verwarmt, uitzet, en met den zuiversten 
wellust vervult! die den geest opheft, en, of ’t ware, met een veerkracht 
bedeelt, die zijne vermogens versterkt, zijnen ijver gaande maakt, zijne be
doelingen veredelt!’99

 In hoeverre weerspiegelt Mijn Verlustiging het liefdeleven van de jonge 
Bilderdijk en in hoeverre is er louter sprake van navolging van de klassie
ken? Zekerheid kan daarover niet gegeven worden, maar een ongelukkige 
liefde lijkt, gezien de inhoud van enkele verzen en de reactie van sommige 
vrienden, niet onwaarschijnlijk. We zagen al dat hij verliefd was geworden 
op zijn Utrechtse nichtje Michilda Maria Pelgrom de Bie. Eind 1778 of be
gin 1779 had hij haar een handgeschreven bundeltje verzen geschonken. 
Voorin schreef hij een Frans vers: ‘A Mademoiselle Melitte’ (Aan Juffrouw 
Honing), een doorzichtige toespeling op haar achternaam De Bie. Dit was 
ongetwijfeld een gecamoufleerde liefdesverklaring.100 Na de prijsverzen 
volgden zeven met zorg gekalligrafeerde dichtstukjes, waarvan er zes in 
Mijn Verlustiging zijn terug te vinden. De aanbeden Melitte schijnt er niet 
op gereageerd te hebben; misschien wees zij haar minnaar zelfs ondub
belzinnig af. Dit zou de sombere toon van het lange vers ‘Aan Cinthia’ ver
klaren, dat zijn vrienden nu in het losbladige bundeltje onder ogen kwam. 
Liefdessmart vol bilderdijkiaanse overdrijving:

ô Mocht ik door een woud gevelde legersperen
 U rukken, Cinthia, uit ’s vijands overmacht!
Of tegen duizenden door ’t blanke staal verweeren,
 Ik trotste Achilles moed, – Alcides reuzenkracht!
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ô Mocht ik voor uw oog, met wond op wond doorregen,
 En vruchtloos hijgend naar den ademtocht, vergaan!
Mocht, mocht mijn vlotte ziel uw koelheid slechts bewegen,
 En, glippende uit de borst, uw wedermin verstaan!101

Aan het slot roept de dichter zijn geliefde op hem te verlossen: ‘ô Cinthia, 
beschouw, zie neêr op mijn ellenden: / Mijn leven en mijn dood hangt van 
uw wenken af. / Of laat één lieve lonk mijn angstig lijden enden: / Of één 
vergramde blik mij domplen in het graf!’102 Heeft hij in het vignet onder 
het gedicht zichzelf weergegeven, compleet met verminkte linkervoet?
 Meinard Tydeman, hoogleraar in de rechten, met wie Bilderdijk later 
bevriend zou raken, riep na het lezen van dit vers uit: ‘hoe hevig is de lief
de! Werd ze toch beantwoord door wederliefde, mogt de minnende digter 
gelukkig zijn door zijne liefde.’103

 Uit dezelfde tijd dateert de omstreden bundel Galante Dichtluimen 
(1780), door sommigen wel, door anderen niet aan Bilderdijk toegeschre
ven. De overlevering wil dat hij het werk samen met de dichter Hendrik 
Riemsnijder vervaardigd heeft, maar zekerheid is hierover nog altijd niet te 
geven. De kwaliteit is wisselend: van platte aardigheden tot poëzie waaraan 
een zeker niveau niet ontzegd kan worden. Het bundeltje bevat erotische 
versjes in een onconventioneel heldere stijl, zoals ‘Aan Lotje’:

Gij hebt een’ Roos, die frisch, bekoorlijk is en êel:
Maar, Lotje lief! dit roosje ontbreekt een steel;
Wilt gij mij toestaan u ’t geheim der kunst te leeren,
Die frissche Roos te inoculeeren?
 Het zap, ’t welk uit het steeltje vloeit,
 Maakt dat het Roosje weelig bloeit.104

De brave Hendrik Tollens, zelf in later jaren in verlegenheid gebracht door 
erotische verzen uit zijn jongelingsjaren, hield bij hoog en laag vol dat Bil
derdijk er de hand in had gehad. Anderen droegen argumenten aan om 
het tegendeel te bewijzen. Da Costa, die toch niet schroomde om erotische 
verzen van Bilderdijk, zij het met bloedend hart, in de Dichtwerken op te 
nemen, liet de ‘walgelijke’ Galante Dichtluimen buiten beschouwing.105 De 
recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen vond het een zedenbeder
vend samenraapsel van sprookjes en puntdichtjes, dat hij niet zonder weer
zin kon doorlezen.106 In de Nederduitsche dicht‑ en tooneelkundige bibliotheek, 
waarvan slechts één jaargang verscheen, typeerde de criticus de auteur als 
een onbeschaamde, dartele en vuige beminnaar van de wellust.107

 Hoe reageerde Bilderdijk zelf op zijn succes als dichter? Wanneer Van 
Santen hem met de achtenswaardige predikant Fontein in kennis heeft ge
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bracht, schrijft hij daarover: ‘Maar hoe moet het mij aandoen, Wel Edele 
Heer, zo dikwijls ik nadenke, hoe min ik beandwoorden kan aan dat gun
stig vooroordeel, ’t welk ten mijnen opzichte bij een’ man van zodanige 
kunde schijnt plaats te hebben: hoe zeer ik die schone verwachting, die 
men somtijds van mij schijnt op te vatten, te loor moet stellen, en hoe min 
ik in staat ben mij zo veel égards waardig te maken!’ Natuurlijk, men kan 
hierin een flinke dosis quasibescheiden parmantigheid onderkennen, zo
als die in vroegere eeuwen in zwang was, zeker wanneer de drievoudig met 
goud bekroonde jongeling even verder opmerkt: ‘nooit wend ik de oogen 
naar ’t perk der Letteren, of ’t is om een’ vruchtlozen spijt op te wekken dat 
mij de toegang gesloten is’.108

 Toch is enige behoedzaamheid geboden. Het lijkt wel of het Bilderdijk, 
die niet te klagen had over zijn prestaties, zelden of nooit gegeven was, aan 
zijn eigen voortbrengselen enig genoegen te ontlenen. Ook in deze fase 
wordt hij regelmatig bezocht door aanvallen van melancholie. Ontwerpen 
voor treurspelen en kleine heldendichten werden door zware vlagen van 
geesteloosheid en mistroostigheid vernield, zo schreef hij in augustus 1779 
aan Daniël van Alphen.109 Tegen De Lannoy klaagde hij begin 1780 over 
zijn zwakheid van geest, die hem in zijn mogelijkheden beperkte en hem 
verhinderde ‘ten minste zo veel nuts te doen, dat ik mij der moeite van ge
boren te worden getroosten kon’.110

 Wat De Lannoy niet onder ogen kwam, was een veelzeggende aanteke
ning over zijn gemoed op de kladversie van deze brief: ‘Ik mag zeggen alle 
wetenschappen geëffleureerd te hebben, ik heb alle doorreisd; dit is zeer 
fraai, zo men ’t dus wil. Doch er is geene, waar in ik eigenlijk t’huis behoor. 
Na lang genoeg omgezworven te hebben, is ’t eindlijk eens tijd zich een 
vaste woonplaats te kiezen om zich te vestigen. – Ik begin een afkeer van 
mijne oppervlakkige kunde op te vatten, zij is niet genoegzaam om mijn 
geest te verzadigen; en het is niet door hare vluchtige flikkeringen, dat men 
het Vaderland en de Maatschappij nuttig kan worden. Ik bepaal mij dier
halve om mij op een wetenschap toe te leggen, waar door ik met grond mag 
verwachten van eenig belang in de samenleving te worden.’111

Besluit

De weg naar een plaats in de maatschappij was inmiddels geëffend door 
een brief aan de Gecommiteerde Raden van de Heeren Staten van Holland 
en West-Friesland. Daarin verzocht hij om uit zijn functie te worden onthe
ven. Hij stelde voor zijn broer Johannes in zijn plaats te benoemen, die be
kwaam genoeg was om hem zonder problemen op te volgen.112 Bilderdijk 
wenste geen boekhouder meer te zijn, en omdat zijn broer Johannes stond 



ii een dichter op kantoor (1776-1780)

59

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 59

te popelen, stemden de Heeren Staten en zelfs vader Isaäc toe: ‘En wat zult 
gy dan? vroeg my de oude man. – Ik zal my op de rechten toeleggen, and
woordde ik, en ’t hoofd schuddende berustte hy.’113

 Omdat een krijgskundige loopbaan vanwege zijn voet niet tot de mo
gelijkheden behoorde en het ambt van praktiserend geneesheer hem niet 
aantrok, nam Bilderdijk zich voor om advocaat te worden, een beroep dat 
in elk geval strookte met zijn strijdlustige aard: ‘Neen, sprak ik, kan mijn 
arm het krijgszwaard niet hanteeren, / Is ’t harnas my door ’t lot, door 
’s Hemels wil, ontzegd: / De tabbaart zal voor ’t minst mijne afkomst niet 
ontëeren: / Zoo strijde ik even fier voor onschuld, deugd, en recht!’114

 Daartoe diende eerst een juridische studie te worden gevolgd. Hij zou 
naar Leiden gaan en kreeg twee jaar de tijd om die opleiding te voltooien. 
Zo verliet de drieëntwintigjarige dan eindelijk de ouderlijke woning, waar
aan hij sinds zijn jeugd gekluisterd was geweest. Dat hij uitvloog en wat 
ademruimte kreeg was maar goed ook, want Isaäc droomde in deze tijd dat 
zijn zoon hem doodde. Later herinnerde deze zich: ‘In of omtrent het jaar 
1779 droomde mijn Vader, dat ik, te samen met Feith, hem op zijn bed ver
moordde, t.w. met hem gewelddadig te verwurgen. Dit had hem geweldig 
getroffen, en het trof mij te sterker, omdat een jonge dienstmeid, die bij 
ons gewoond had, mij lang te voren, met de uiterste ontroering verteld had, 
dat zij mij in haar droom mijnen Vader met een degen op zijn bed had zien 
doorsteken.’115

 De kooi ging open. Willem sloeg zijn vleugels uit. Een nieuwe episode 
brak aan.
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iii  De slapeloze student (1780-1782)

Naar Leiden

Wat Bilderdijk zich ook voorstelde van zijn studie, vast niet dat hij de ope
ning van de colleges moest missen. Zijn eerste stappen in het openbare 
leven de jaren daarvoor waren hem uitstekend bevallen; hij had vrienden 
gemaakt en was als dichter erkend. Zijn schuchterheid had plaatsgemaakt 
voor zelfbewustzijn. Nu hij naar Leiden vertrok om zich twee jaar lang op 
de rechtenstudie toe te leggen, kon hij die contacten verder uitbreiden en 
een vastere positie verwerven in het literaire leven.1 Vermoedelijk had Bil
derdijk zich liever langer willen onderdompelen in het studentenbestaan, 
maar dat lieten de financiën van zijn vader niet toe.
 Vlak voordat hij naar Leiden ging, in de zomer van 1780, logeerde hij 
nog enige tijd bij zijn vriend Rhijnvis Feith in Zwolle. Daar werd hij geveld 
door een ernstige ziekte van enige weken, met een nasleep van ettelijke 
maanden, die kort daarop door een tweede gevolgd werd. Zo kwam het dat 
hij de opening van het academisch jaar moest missen.2 Hoewel Bilderdijk, 
getuige het Album Studiosorum, al op 19 mei 1780 werd ingeschreven aan 
de universiteit, verhuisde hij waarschijnlijk pas in november naar de aca
demiestad.3 Zijn faam zou hem al zijn vooruitgesneld; hij betrad Leiden 
als een beroemdheid. De kersverse student betrok een kamer op de Lange
brug, bij een zekere Brunel, ‘in den Witten Bal’.4

 Een portretje uit deze tijd toont een jongeman van gemiddelde lengte.5 
In het oog springend zijn Bilderdijks zware wenkbrauwen en zijn halflan
ge, donkere haar, dat hem een Arabisch uiterlijk gaf. Een van de profes
soren zou zelfs hebben gevraagd wie toch die jongeling met dat oosterse 
gezicht was.6 Mogelijk had zijn versje ‘Op mijn afbeeldsel’ uit 1780 op dit 
vroegste portret betrekking:

Zoo vriendenlof, zoo roem in vroege lentedagen,
 Een onbezwalkt gemoed genoeg waar voor ’t geluk:
Dit voorhoofd zou geen blijk van nare kwelling’ dragen,
   Dit somber uitzicht niet gewagen
    Van heimelijk verkropten druk.7
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Zoals de meeste reizigers in die tijd arriveerde Bilderdijk in Leiden per 
trekschuit. Dankzij professoren en studenten was de stad befaamd als de 
zetel der geleerdheid. Bilderdijk woonde niet ver van het veelgeprezen 
Rapenburg, waar het Latijn door de bomen ruiste. Hier bevonden zich de 
academie, de hortus botanicus, de bibliotheek en het anatomisch theater. 
Buiten de stadspoorten begon het platteland. Op mooie zomeravonden 
maakten academieburgers wandelingen langs de buitensingels. De econo
mische achteruitgang, vooral vanwege het verval van de textielindustrie, 
drukte evenwel zijn stempel op de stad. Een groot deel van de bevolking 
leefde onder de armoedegrens. Bedelaars waren alomtegenwoordig in de 
Leidse straten. Riolering bestond nog niet; afval en fecaliën werden in de 
grachten geloosd. Elke avond werden alle acht de poorten gesloten en was 
het aardedonker. Dan kwamen talloze prostituees tevoorschijn, die hun in
komsten vooral aan de studenten dankten.8

Een sombere jurist

Uit de brieven die Bilderdijk in deze periode schreef, blijkt dat hij zich als 
student niet altijd ongelukkig heeft gevoeld. Zwartgallige ontboezemingen 
zijn aanvankelijk zeldzaam. Hij werkte hard en nam daarnaast deel aan het 
genootschapsleven. Natuurlijk moest er gestudeerd worden, maar dat was 
volgens hem ook het enige waar hij geschikt voor was:

Het Rapenburg, met zicht op het Academiegebouw, 1771, door P.C. la Fargue
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’k Ben in de wieg gelegd tot studie: ’k deug tot niet,
Maar ’k moet het geen de nood, en dus, de plicht, gebiedt.
Mijn lot moet studie zijn, indien ik ’t zal verduren:
’k Zag twintig jaren lang mijn bloote kamermuren [...]
Welaan dan! – Op die wijs begon ik ’t vak der rechten,
Waaraan me en smaak en plicht met ijzren banden hechtten.9

In een brief aan Feith uit oktober 1781 gaf hij een goed beeld van zijn dage
lijkse beslommeringen in Leiden: ‘Voor ’t overige slaap ik zeer ijverig op de 
Collegien, hetgeen onze professoren zeer fraai en voorbeeldelijk vinden, en 
aan gedurige slaaploosheid bij den nacht toeschrijven; die (onder ons ge
zegd) juist niet altijd aan de studie te wijten is, maar somwijlen een vrucht 
van (hoe noem ik het best?) ongeregeldheid of caprice [grilligheid]. – Voor 
het overige, ben ik tegenwoordig een heel rechtsgeleerde! Ik adviseer, res
pondeer, disputeer, en wat diergelijke meer is, alsof ik er vrij wat van wist: 
dan, helaas! – Ondertusschen, al deze aardigheden sleepen zo veel tijds 
weg, dat ik niet gapen kan: eeten, drinken, en slapen (of liever, te bed zijn) 
zijn zaken die tegenwoordig bij mij onder de zeldzaamheden behooren.’10

 De juridische faculteit werd in die dagen gedomineerd door Frederik 
Willem Pestel en Dionysius Godefridus van der Keessel. Bij beide profes
soren volgde Bilderdijk colleges. Hij probeerde hen zoveel mogelijk ‘uit 
te hooren, of liever tot den grond van hunn’ leer door te zien’.11 Of hij ook 
college liep bij de fel patriotse rechtskundige Bavius Voorda, die zijn doc
torsbul mede zou ondertekenen, is niet bekend.
 Bilderdijk beschouwde Pestel als zijn leermeester. Deze was van Duitse 

Bilderdijks leermeesters in de rechten: F.W. Pestel en D.G. van der Keessel
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afkomst en legde zich toe op het Romeinse recht en het staats en natuur
recht. De hoogleraar pijnigde hem wel eens met de vraag wat hij nu eigen
lijk met zijn studie wilde bereiken. Bilderdijk oordeelde: ‘beminnelijker, 
venerabeler man leeft er niet.’12 Hij liet zich nadien altijd lovend uit over 
de man aan wie hij naar eigen zeggen meer verschuldigd was dan zich on
der woorden liet brengen; hij noemde Pestels geleerdheid uitstekend, zijn 
geheugen verbazend en zijn oordeel juist en uitmuntend.13 In het Album 
Amicorum van diens zoon schreef hij: ‘Gy, zoon van zulk een Vader, / Aan 
wien ik ’t waar geluk in ’t vry geweten dank!’14 Toch waren het juist Pestels 
colleges van vier tot vijf uur in de namiddag, waarbij Bilderdijk wel eens 
staande in slaap viel, nadat hij weer een hele nacht over de boeken gebogen 
had gezeten.15

 Ook op Van der Keessel, die het Romeinse en het hedendaagse recht do
ceerde, was Bilderdijk gesteld. Bij hem volgde hij tussen november 1781 en 
juni 1782 een privatissimum: een college aan huis voor een klein groepje 
goede studenten.16 De bijeenkomsten vonden één keer per maand plaats. 
Op zo’n dinsdagavond dicteerde Van der Keessel een rechtskundige casus, 
vaak over het erfrecht, die door zijn leerlingen moest worden uitgewerkt. 
Die oefenden ook met het verdedigen van juridische stellingen. De be
spreking vond plaats bij de professor thuis. Tijdens deze bijeenkomsten 
hield Bilderdijk een dictaat bij, dat bewaard is gebleven. Hiermee kunnen 
deze dinsdagavondsessies gereconstrueerd worden. Zo beantwoordde hij 
de vraag hoe de successie en de voogdij geregeld moesten worden, indien 
twee echtelieden, die samen een testament hadden opgesteld, met slechts 
een van hun kinderen bij een schipbreuk om het leven kwamen. Maar het 
was vooral de achtste en laatste casus, over een militair die een ander tij
dens een duel in vredestijd dodelijk verwondt, waarna het slachtoffer op 
zijn sterfbed uitspraken doet over zijn erfenis, waar Bilderdijk als student 
door gegrepen werd. Hij schreef in hanenpoten vele bladzijden vol, met 
doorhalingen, strepen en correcties.
 Dat die laatste casus Bilderdijk zo bezighield, hing er mogelijk mee sa
men dat hij in die tijd naar eigen zeggen zelf in een duel verwikkeld raakte, 
vanwege een verliefdheid.17 Op 23 mei 1781 schreef hij aan Uylenbroek: 
‘Ik heb U gezegd dat het voorwerp voor het schoonste meisje van Leyden 
gehouden wordt: ik voeg er thands bij (want waarom zoude ik ’t U ont
veinzen?) dat ik, om haar, reeds in duël geweest ben, en thands een proces 
heb.’18 Wat hiervan waar is, weten we niet, maar het staat vast dat in deze 
tijd Bilderdijks belangstelling voor het schone geslacht toenam. De man 
die later zou beweren dat zijn gestel hem niet toeliet om zonder vrouw te 
leven, schijnt in zijn studententijd echter weinig omgang met dames te 
hebben gehad.19 Dat hij in deze tijd wel verliefd werd en dat zijn goede hu
meur soms zelfs zijn eeuwige hypochondrie verdreef, moge blijken uit de 
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volgende zinsnede uit dezelfde brief aan Uylenbroek: ‘Ik leef niet gezond, 
maar heb uit mijn borstziekte, te Amsterdam behaald, een overblijfzel ge
houden, dat – maar het zij zo! daarom niet minder gelukkig!’20 Zijn nichtje 
Melitte, die zijn hart had gestolen, trouwde in 1782 met een ander.
 Hoewel rechtenstudenten een slechte reputatie hadden en in de spec
tatoriale geschriften vermanend werden toegesproken, melden getuigen 
dat Bilderdijk als student van onbesproken gedrag was. De dichter stelde 
zich de deugdzaamheid ten doel.21 Volgens zijn vriend Jan Willem Kumpel 
maakte hij bij het schone geslacht echter goede sier met zijn amoureuze 
gedichten. ‘Aan Cinthia’, dat hij oorspronkelijk schreef voor zijn nichtje, 
zou hem bij de meisjes in Leiden de nodige diensten hebben bewezen. 
Kumpel verklaarde later dat alle meisjes dachten dat Bilderdijk het speciaal 
voor hen had geschreven.22

 Bilderdijk stortte zich vol overgave op de juridische wetenschap. Hoewel 
hij in zijn jeugd al enige studies had gelezen, was hij op het gebied van het 
Romeinse recht een onbeschreven blad. Toen hij voor het eerst professor 
Van der Keessel bezocht, zou hij zelfs hebben gevraagd wat toch dat Corpus 
Juris (het Romeinse wetboek) inhield. Maar hij verdiepte zich vol vlijt in het 
Romeinse en canonieke recht en eigende zich de stof in korte tijd toe. Hij 
studeerde zo hard dat hij al spoedig voor een schrandere jurist werd gehou
den. Toch sloot hij de ogen niet voor de andere vakken, zoals natuur-, ster
ren en geneeskunde.23 Het speet hem achteraf vooral dat hij geen colleges 
had gevolgd bij de historicus David Ruhnkenius en de classicus Lodewijk 
Caspar Valckenaer: ‘Had dit geluk my te beurt mogen vallen, ik zou in La
tijn en Grieksch zekerlijk grooter vorderingen gemaakt hebben, ten minste 
’t had my minder van mijn levenstijd behoeven te kosten en veel arbeids en 
nachtwakens gespaard.’24

 Door het intensief studeren vergde Bilderdijk nogal wat van zichzelf. 
Soms viel hij achter zijn schrijftafel in slaap.25 Overdag kwam hij om in 
bezigheden en beslommeringen. Er zijn geen getuigenissen bekend dat hij 
net als andere studenten het koffiehuis bezocht.
 Leiden is voor de student Bilderdijk een veilige haven geweest. Hij had 
er een gezellig en druk bestaan. Volgens Da Costa werd hij als een erkend 
sieraad van de academie beschouwd. Bovendien was hij een graag geziene 
gast op recepties bij hooggeleerden van diverse politieke pluimage, zoals 
bij de oriëntalist Albert Schultens. Hoewel hij grote gezelschappen ver
foeide, leerde hij er toch enkele medestudenten kennen. Deze waardeer
den de voortreffelijkheid van zijn geest en de kiesheid van zijn smaak en 
gaven hoog op van Bilderdijks trouw, hulpvaardigheid en zorgzaamheid, 
als we Da Costa mogen geloven.26 Zo ging hij om met de zeven jaar jon
gere Johannes Henricus van der Palm, de latere academieprediker, qua 
karakter de tegenpool van Bilderdijk. Ook Anthony Hoynck van Papen-
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drecht en Jan Willem Kumpel maakten deel uit van zijn Leidse kennis
senkring.
 In deze periode ontstond een levenslange vriendschap met Johan Valc
kenaer.27 Deze briljante hoogleraarszoon werd in 1782, een jaar na zijn af
studeren, tot professor in Franeker benoemd.28 Bilderdijk betreurde diens 
vertrek, omdat hij hierdoor een dierbare vriend verloor, die zijn geest wist 
op te beuren, zijn zwakheden te ontzien en die begrip had voor zijn gevoe
lens.29 Nu was hij aangewezen op de vriendschap van Johannes Wilhelmus 
Bussingh, die graag bereid was iets voor hem te doen en die van hem hield, 
maar die volgens Bilderdijk te gelukkig was om hem te kunnen begrijpen.30 
Dat Bilderdijk relatief weinig aanspraak had, is te verklaren uit het feit dat 
hij ouder was dan de meeste studenten. Wellicht speelde ook zijn nog altijd 
niet geheel overwonnen schroom een rol.
 Behalve met studenten ging Bilderdijk ook om met de vriend uit zijn 
jeugd: Johannes Verschuur. Deze was inmiddels naar Leiden verhuisd en 
woonde op het Steenschuur.31 Ook ontmoette hij geregeld leden van Kunst 
wordt door arbeid verkreegen, zoals de arts Pieter van Schelle. Deze zou hij, 
vanwege hun uiteenlopende politieke ideeën, later uit het oog verliezen. 
Zijn in 1781 aangelegde Album Amicorum, dat hij met zijn lijfspreuk ‘Sem
per idem’ ondertekende, geeft een inkijkje in zijn literaire netwerk.32 Het 
merendeel van de scribenten was betrokken bij het genootschapsleven, zo
als de Leidse dichter Jan de Kruyff junior en de lakenfabrikant en latere pa
triotse dichter en politicus Pieter Vreede. Uit deze versjes vol lof blijkt dat 
Bilderdijk als dichter inmiddels naam had gemaakt. De weinig dichterlijke 
Reinier van Spaan, lid van het Leidse gezelschap, vatte zijn status treffend 
samen met de woorden: ‘Wie is in Neêrland toch aan Pindarus gelijk? / 
Voor mij, ik ken ’er geen, dan Willem Bilderdijk.’

Klachten in brieven

In zijn eerste studiejaar 1780 lijkt Bilderdijk nog goed geluimd. Uit de brie
ven die hij verstuurde, spreekt weinig somberheid. Hij correspondeerde 
vooral met Rhijnvis Feith, de enige bij wie hij zijn hart kon uitstorten: ‘Voor 
u bloos ik niet, daar ik mijn pen den vrijen loop geve.’33 De vrienden schre
ven elkaar over literaire aangelegenheden, zoals hun genootschapsactivitei
ten (beiden maakten meer dan eens deel uit van beoordelingscommissies) 
en auteurs als Goethe en Milton. Ook Klopstock kwam geregeld ter spra
ke. Feith bewonderde de Duitse dichter zeer en reisde in 1781 zelfs naar 
Hamburg om hem te ontmoeten en zijn idool in zijn vriendenboek te laten 
schrijven.34 Hij was bovendien voornemens om een vertaling te vervaardi
gen van Klopstocks epos Der Messias (1773), maar Bilderdijk probeerde hem 
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dat uit het hoofd te praten.35 Wees altijd oorspronkelijk, raadde hij Feith aan. 
Hij moest zijn vernuft nooit aan een buitenlandse geest onderwerpen.
 Op andere momenten was hij vol lof, zoals over Feiths berijmde brief 
‘Karel de Vijfde’, waarover Bilderdijk opmerkte dat hij deze had gelezen, 
herlezen en overpeinsd.36 Zijn eigen bescheidenheid benadrukkend, voeg
de hij daaraan toe: ‘ik heb het verzwolgen, ik heb het herkaauwd. – Neen, 
ik zeg niet te veel, als ik het het beste stuk noem dat Gij immer – gemaakt 
hebt. Schier had ik gezegd, immer maken zult; dit herroep ik: kunnen 
aardwormen als ik, zich verbeelden, tot wat hoogte Uw onbegrijplijke geest 
het licht brengen kan, voor welke ontwerpen hij verouderd is; en zoude ik 
mij vermeten hem palen voor te schrijven?’37

 Gaandeweg namen de klachten in Bilderdijks brieven toe. Doordat hij 
zo hard studeerde, kreeg hij last van ongemakken, zoals hoofdpijn, maag
klachten en gerommel in de darmen.38 Elders sprak hij ook over zware jicht 
of reumatische pijn in de arm en bevingen in de hand.39 Dit, in combina
tie met zijn onvermogen zich te ontspannen, had tot gevolg dat hij ook in 
mentaal opzicht achteruitging. Uitingen van hypochondrie nemen vanaf 
dat moment toe. In maart 1781 schreef hij aan Feith: ‘A propòs: alles toont 
mij dat ik een ernstige ziekte onder de leden heb. Wellicht zal zij mijn 
laatste zijn. God dank, als ik mijn eindpaal zie!’ Een halfjaar later klaagde 
hij tegen Feith over koorts. De toekomst vervulde hem met zorg: ‘Lieve 
Vriend, ja ik beef voor ’t aanstaande: wat zal er van alles worden. Ik ge
lukkig worden! ô maak dan al wat me omringt gelukkig en laat mij voor ’t 
Heelal vergeten zijn – maar niet verloren!’40

 Niet alleen met Bilderdijk zelf ging het niet zo goed, hij maakte zich ook 
ongerust over zijn ouders en zijn zuster. In de zomer van 1781 verbleef hij 
bij hen in Amsterdam. Op 22 augustus 1781 schreef hij van daaruit aan 
Feith dat het weer iets beter ging met zijn moeder, maar dat zijn vader nu 
koorts had gekregen: ‘alles wordt hier ziek in huis; ik ben eenigszins be
ter’.41 Begin september, toen hij opnieuw in Amsterdam was, bleek zijn va
der wat opgeknapt. Nu was zijn zuster door de koorts aangetast. Gelukkig 
herstelde iedereen weer spoedig. Bilderdijk bereidde zich daarom voor op 
zijn terugkeer naar de academiestad.42 Kerstmis 1781 was hij weer bij zijn 
ouders. Hij logeerde er tot na de jaarwisseling. Daarna ging hij terug naar 
Leiden, waar hij tot Pasen wilde blijven. En ‘dan geen vacanties meer voor 
mij’, nam hij zich voor.43 In het nieuwe jaar verslechterde zijn toestand. ‘Ik 
ben ongesteld van lichaam, afgemat van geest en lichaam beide,’ schreef 
hij in maart 1782 aan Feith: ‘Gij wilde mij vrolijk hebben? ik zou het zijn 
kunnen op den laatsten dag van mijn leven.’44

 Op 30 juni 1782 stuurde hij een brief aan Valckenaer, die sinds enkele 
maanden in Franeker woonde. Hij maakte van zijn hart geen moordkuil: 
‘Zeg nooit weder, dat ik een zwak lichaam hebbe: reeds lang moest het 
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bezweken zijn, indien het slechts de gewone maat der menschlijke sterk
te bezat. Daaglijksche afmattingen, onafgebroken folteringen van den 
geest, en de hevigste aanvallen op mijn gestel, zijn tot nog niet in staat 
geweest, het te slopen [...]. Gij zult het verstaan hebben, vertrouw ik, dat ik 
op nieuw door zeer hevige koortsen (uit de epidemische verkoudheid, hier 
heerschende, ontstaan) ben aangetast geworden, die met allergeweldigste 
beroering in ’t hoofd, onafgebroken en pijnigend ijlen, en lange slapeloos
heid gepaard gaande, een zo volslagen verwoesting van krachten te weeg 
gebracht hebben, dat ik nog niet dan met de uiterste moeite de pen voere, 
en volstrekt van ’t gebruik van mijn denkvermogen verstoken ben. – Spot 
met mij, wanneer ik van vegeteeren, van voortduren spreek; maar geloof mij, 
ik walg van een aanzijn, zoo nietsbeteekenende als het mijne.’45

 Curieus is de plantkundige metafoor die Bilderdijk koos om uiting te 
geven aan zijn somberheid: ‘’t Geringste, ’t onaanzienlijkste veldbloemtje, 
ontsluit zijne blaadtjes voor verkwiklijken zonneschijn, trekt een nieuw le
ven uit den voedenden regen; bekoort door zijn zacht geschakeerde kleuren 
’t gezicht, verheugt door zijn lieflijke geuren het hart des voorbijgangers en 
brengt toe tot de schoonheid, de volkomenheid van het Heelal; maar ik – 
wien geen zonnestraaltje van vreugde in ’t dichtomwolkte gemoed schijnt, 
geen regendropje van hoop, van zachte zelfvoldoening in ’t hart valt, om ’t 
voor één oogwenk te laven –! ik ben mij-zelven tot last, en die mij omringen; 
onnut voor ’t geluk, voor ’t genoegen van mijn’ evenmensch, en een ijdel 
in den samenhang van het welgeordend Heelal. – Vraag dus niet, waardste 
vriend, wat mijn andwoord op uwe beminnelijke letteren dus vertraagd [...] 
en mijn drift, om mijn hart in uw onderhoud eenige lucht te geven, zo lang 
te loor gesteld heeft? – Ter naauwer nood nog ben ik in staat mijn gedach
ten gebrekkig uit te drukken; in staat, ze te bepalen, of na te gaan.’46

 Bilderdijk begon zijn epistel met enkele alinea’s vol zuchten en steunen, 
waarna hij daar vrij plotseling mee ophield en vele pagina’s vol geleerde 
bespiegelingen liet volgen, in dit geval etymologische woordverklaringen. 
Dit is een procedé dat we in veel van Bilderdijks brieven aantreffen. Het 
lijkt wel alsof hij Valckenaer wilde imponeren door te bewijzen waartoe hij, 
ondanks zijn toestand, allemaal in staat was. Tegelijkertijd moet hij zich af 
en toe ook echt diep ongelukkig hebben gevoeld en oprecht naar de dood 
hebben verlangd. Godsdienstige ontboezemingen komen we in deze perio
de in zijn brieven nog niet tegen.

Literaire bezigheden

In maart 1781 werd Bilderdijk lid van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde. Datzelfde jaar trad hij ook toe tot het Haagse Kunstliefde spaart 
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geen vlijt, hoewel hij aanvankelijk tegenstribbelde, zich beroepend op zijn 
bezigheden, verdoving van geest en op het feit dat hij de poëzie vaarwel had 
gezegd.47 In 1782 volgde een benoeming door het Rotterdamse Studium 
Scientiarum Genitrix.48 Ook woonde hij als student wel eens opvoeringen 
van het Leidse toneelgezelschap Veniam pro Laude bij.49 Van een lidmaat
schap van het Amsterdamse Natuur begaaft, oefening beschaaft wilde hij 
niets weten. Vanwege de slechte naam van het genootschap was hij bang 
voor zijn reputatie.50

 Intussen had Bilderdijk naar het Haagse genootschap een lierzang opge
stuurd op het in 1780 uitgeschreven onderwerp: ‘Kenschets onzer voorva
deren in de eerste tyden van dit gemeenebest.’51 In januari 1781 verkeerde 
hij in spanning over de uitslag, schreef hij Feith. Via via had hij vernomen 
dat er dit jaar geen dichtstuk bekroond zou worden, hoewel er vijf inzen
dingen waren: ‘dat er echter één vrij goed dichtstuk bij was, maar ’t geen ’t 
onderwerp niet trof’ – Zie daar, lieve Vriend, mijn vonnis; waar van ik in 
de aannaderende maand slechts de promulgatie verwachte! Ik wenschte 
echter wel te weten, of ik onder die vier overigen behore; dan of ’t Dichtstuk 
op zich‑zelf, het mijne zij? Het eerste zou recht vernederend zijn; het laatste 
durf ik niet hopen, schoon ik wel verwachtte, ten minste duchtte, dat men 
’t ontwerp niet behoorlijk door zou zien. Zie daar de vrucht van mijn om
slachtige plans!’52

 De student-auteur was in deze fase van zijn dichterlijke loopbaan, on
danks de eerdere bekroningen, dus nog allesbehalve zeker van zichzelf. Hij 
vroeg Feith naar diens objectieve oordeel: ‘wees, bidde ik, geen valsch pro
feet; maar bedenk, dat men de fortuin wel teveel vergen kan. Dus verre is 
zij mij gunstig geweest; doch ik ben onbescheiden genoeg om haar telkens 
opnieuw lastig te vallen; thands verveelt het haar, en zij keert mij den nek 
toe.’53

 Uiteindelijk bleek hij zich druk te maken om niets, want in februari kon
digde het genootschap aan dat Bilderdijks dichtstuk met goud zou worden 
bekroond.54 Op 28 augustus 1781 nam hij in het Mauritshuis de prijs in 
ontvangst.55 Zijn prijsvers behelsde opnieuw een lofzang op het vaderland 
en de helden die het had voortgebracht. Deze verbraken de kluisters van de 
verdrukking en bestreden de Spaanse dwingelandij. Daarom eerde hij hen 
met zijn gezangen:

 Ja, ’k heilig ze u, mijn Vaderland!
En zouden zij voor u niet vloeien:
 Terwijl mij borst en ingewand
Voor u van ’t zuiverst vuur ontgloeien?
 Voor u is ’t, dat mij de aders slaan:
 Voor u is ’t, dat dees teedre traan
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Zich aan mijne oogen laat ontslippen:
 Voor u ontspringt dees stomme zucht,
 Die ’t volgekropte hart ontvlucht,
En smoort zich op den boord der lippen.56

Doordat Bilderdijk slechts twee jaar de tijd had om te studeren, bleef er wei
nig tijd over voor de poëzie. In september 1781 verscheen, zoals gezegd, de 
handelseditie van Mijn Verlustiging, uitgegeven door Cornelis van Hooge
veen te Leiden en de erven D. Klippink (= Uylenbroek) te Amsterdam.57 De 
bundel, versierd met door de dichter zelf ontworpen vignetten, kostte twee 
gulden.58 Enkele gedichtjes uit de eerste druk werden weggelaten; de titel 
van het vers ‘Aan Cinthia’ verving Bilderdijk door ‘Mijmering’.59

 Bilderdijk had de uitgave geheimgehouden voor zijn vader, maar deze 
kwam er al spoedig achter. Isaäc schreef zijn zoon een brief, waarover Bil
derdijk geamuseerd aan Feith vertelde: ‘Ik heb een’ zeer grappigen brief van 
mijn’ ouden Heer gehad [...]. Men had hem verteld, dat zijn zoon een boekje 
met Erotiques had uitgegeven onder den tijtel etc. en versierd met een aan

Bilderdijks debuutbundel Mijn verlustiging, 1781
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tal van eigen geëtste vignetten, nog meer historietjes en anecdotes daar bij 
voegende. De goede man, nergens van wetende, schoon het reeds 10 weken 
uit geweest en alom geannonceerd was, spreekt dit tegen, en zweert bij de 
kuisheid van Ste. Anna, dat het niet wezen kon, en beschrijft mij de scene 
met een zeer triomphante mine. Gij begrijpt, wat ik antwoordde: dat hij 
wel gedaan had de zaak tegen te spreken voor zo verre het uitgeven betreft; 
maar zeer kwalijk voor zo veel de vaerzen en vignetten aangaat, die, zo ik 
wel meende te weten van niemand anders dan mij waren, en die ik vooral 
niet van zin was te verzaken. Denk hoe hij opkeek: enfin, hij liep Amster
dam door, of hij ’t boekje van niemand te leen mocht kunnen krijgen, maar 
niemand wilde ’t hem leenen, en om het te koopen was ’t boekje te duur: ik 
had er geen; maar gaf last aan de Erven van Klipping om er den ouden Hr. 
een Exemplaar van te geven. Nu twijfelt hij niet, of ’t van mij is, en heeft er 
mij veel goeds van geschreven. – In de daad, ’t is een best mensch!’60

 Hoewel Mijn Verlustiging anoniem verscheen en Bilderdijk in het voor
bericht de mystificatie zorgvuldig in stand hield,61 wist iedereen al spoedig 
wie de auteur was. Dat Isaäc Bilderdijk zijn zorgen uitte, hing vermoede
lijk niet samen met de vele navolgingen van klassieke auteurs, maar met 
de geruchten die hem ter ore waren gekomen over het als onzedelijk be
schouwde vers ‘Ingetoogenheid’. Daarin schreef de dichter over het zinken 
in koesterende armen, bij het plukken van maagdelijke rozen. Sommige 
minnaars:

Door Bilderdijk ontworpen vignet bij ‘Aan Cinthia’ in 

Mijn verlustiging (zelfportret met horrelvoet?)
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 Ploegen den lieflijken beemd, d’akker, aan Cypris gewijd:
Vellen den drillenden thyrs in den bloeienden hof van Kupido:
 Drinken het vuur met het oog, boezem, en lendenen, in:
Zweeten een’ vruchtbaren daauw op Venus wellustigen gaarden:
 Zwijmen, van oogleên en ziel even vermoeid en vermast:
Deze, en nog andre, nog meer, nog onuitspreekbrer genuchten,
 Zijn aan de zulken vergund, wie Cytheréa bemint!62

De hoogleraar Meinard Tydeman oordeelde: ‘De Ingetogenheid is mij niet 
ingetogen genoeg: wat anderen doen, wordt al te naakt geschilderd, en ver
hit te zeer de verbeeldingskracht.’63

 Dat sommigen de verzen onzedelijk bleven vinden, zelfs jaren nadien, 
blijkt ook uit een opmerking van Bilderdijk uit 1805: ‘de dichtstukjens van 
mijn jeugd, mijn Verlustiging &c. gaan by velen voor zeer wulps, en hebben 
aan lieden die niet denken maar besluiten zonder te denken, of meêpraten 
met die zoo doen, een idee van my gegeven, als van iemand, wiens morale 
niet zeer streng is’.64 Zelf was Bilderdijk er achteraf echter tamelijk tevre
den over. Hij beschouwde de bundel als het werk waarmee hij het juk van de 
genootschappen had afgeschud.65 Ter verdediging van zijn moraal schreef 
hij bij wijze van toelichting een vergoelijkend betoog over het minnedicht.66

 Daarnaast gaf Bilderdijk als student één ander werkje in het licht, dat in 
december 1781 verscheen: De Leydsche Weezen aan de Burgerij, op den eersten 
van Louwmaand des jaars 1782. Van Hoogeveen publiceerde tussen 1775 en 
1784 jaarlijks een nieuwjaarswens van de Leidse wezen. Dit was een filan
tropisch initiatief: de opbrengst kwam de ouderloze kinderen zelf ten goe
de. Een exemplaar kostte een paar stuivers. Elk jaar vroeg de uitgever een 
van zijn genootschapskennissen om zo’n vers te schrijven. Zelf leverde hij 
ook meer dan eens een bijdrage. Eind 1781 nam Bilderdijk de nieuwjaars
wens voor zijn rekening, ondanks zijn ‘onduldelijken’ situatie. Toen hij op 
23 december een exemplaar aan Feith stuurde, voegde hij eraan toe: ‘Gij 
weet in wat toestand het uitgeschud is!’67 Het vers eindigt aldus: ‘Nog dorst 
de schaamle wees en wacht naar uwe ontferming, / Nog kust zijn dankbre 
mond uw nooitgesloten hand, / En draagt u juichende op aan de Opperste 
bescherming, / Die eeuwig waak voor ’t heil van ’t dierbaar Vaderland!’68

 Niet het meest inspirerende gedicht, maar wel een van de weinige lief
dadigheidsverzen die Bilderdijk schreef. Op latere leeftijd, toen hij in reli
gieus opzicht steeds orthodoxer werd, verzette hij zich tegen elke vorm van 
armenzorg. Die achtte hij in strijd met Gods wil. In 1823 beklemtoonde 
hij dat alle gezelschappen ten verderve voeren, ook al zijn ze met de bes
te bedoelingen opgericht. God wenste volgens hem geen verenigingen uit 
menselijke motieven, maar werkers in de wijngaard, die naar Zijn wil han
delden.69 Dat men Bilderdijk verzocht het vers te schrijven, geeft aan dat 
hij als een vooraanstaand dichter werd beschouwd.
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Openbare verdediging

Inmiddels kwam zijn promotie in zicht. Bilderdijk zag de toekomst met 
zorg tegemoet. Was hij wel geschikt voor het beroep van advocaat, vroeg 
hij zich eind 1781 af: ‘Op de Cateder komen geen zuchten of mijmeringen 
te pas, en wat kan ik voortbrengen dan die? – Voorts ga ik mij neêrzetten 
in de Haag: – maar ben ik voor den practijk der rechten geboren? – Ik weet 
het niet.’70 Of zijn Zwolse vriend goede raad had, vroeg Bilderdijk, zijn 
leven hing er immers van af. Hij twijfelde vooral over de vraag welke rol de 
dichtkunst in zijn leven moest innemen. Het professionele schrijverschap 
behoorde destijds nog niet tot de mogelijkheden.
 Begin 1782 had hij de knoop doorgehakt. De poëzie zou hij slechts als 
liefhebberij blijven beoefenen: ‘Dichtkunst, fraaie lettren, vaartwel! mijn 
gevoel is lang uitgeput, mijn smaak lang vernietigd, en mijn vuur uitge
blaakt. Ik zal tot mijn studie de rechten, tot mijn arbeid de practijk bepa
len, en de dorre Grammatica tot mijn uitspanning kiezen. Licht zal ik niet 
t’eenenmaal nutteloos zijn; voor ’t minst, ’k zal de jaren mijns levens licht 
overkomen.’ Zijn bestaan zou voortaan alleen draaglijk worden gemaakt 
door de vriendschap.71

Bilderdijks bul, gedateerd op 19 oktober 1782
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 Bilderdijk verkeerde niet alleen in dubio over zijn toekomst, ook over 
de promotie had hij zijn twijfels. Moest hij, zoals zijn professoren wilden, 
een echte dissertatie schrijven of zou hij (en daar voelde hij meer voor) de 
meestertitel verwerven op basis van stellingen? En diende hij zijn proef
schrift wel of niet in het openbaar te verdedigen? ‘In het kort, zij willen als 
met mij brilleeren [schitteren], en ik wil mij in de schaduw houden,’ merk
te de student treffend op.72 In september verhuisde hij naar een kamer op 
de Breestraat, in ’t Hof van Holland (nummer 127). Hier zou in 1787, toe
passelijk genoeg, een Oranjesociëteit worden gevestigd. Hij stortte zich vol 
overgave op de studie en op het bedenken en uitwerken van zijn theses.
 Zo kon het gebeuren dat hij op 19 oktober 1782, tussen elf en dertien 
uur, zijn dissertatie verdedigde, uiteraard in het Latijn. Het werk, Specimen 
academicum inaugurale, exhibens theses aliquot selectas, ex diversis juris capi‑
tibus depromtas, was opgedragen aan zijn vader en bestond uit honderdvijf 
juridische stellingen.73 Van Hoogeveen trad op als uitgever, maar Bilder
dijk moest de publicatie vermoedelijk zelf bekostigen, net als andere stu
denten. Hij werd bijgestaan door de paranimfen Bussingh en zijn studie
genoot A.G. van Meurs uit Arnhem.74 De theologiestudent Van der Palm 
schreef, net als Bussingh, een lofdicht, dat achter in de dissertatie werd 
opgenomen: ‘Hoor lang dien dankbren vreugdegalm, / O gij, tot ieders 
hulp steeds vaerdig! / Vaer wel – denk soms aen mij – misschien was van 
der Palm / Een’ bilderdijk niet gansch onwaerdig...’75

 Volgens Bilderdijk viel de verdediging niet mee, maar had hij deson
danks het genoegen met de sterkste opponenten, die een geduchte naam 
hadden aan de academie, de degens te kruisen. Uit Den Haag en uit andere 
steden zouden jonge advocaten naar Leiden zijn gereisd om de ceremonie 
bij te wonen.76 Na afloop van de defensie hield Bilderdijk een breedvoerige 
toespraak tot de aanwezigen, waarmee hij de hoogleraren in verlegenheid 
bracht, omdat hij hun daarin te veel lof toezwaaide.77 Naar aanleiding van 
dit voorval nam de senaat korte tijd later het besluit om redevoeringen aan 
het slot van promoties te verbieden.78

 Hij promoveerde met lof – later zou Bilderdijk oordelen dat zijn disser
tatie niets om het lijf had.79 Het moet een bijzondere dag zijn geweest. ‘Zie 
daar mij dan Juris Utriusq. Doctor [doctor in de beide rechten, zowel het 
canonieke als het Romeinse recht]! zie daar eene nieuwe loopbaan voor 
mij geopend!’ schreef hij twee dagen nadien triomfantelijk aan Feith.80 
De promotiedag zelf werd besloten met een ‘vrij brillant’ promotiediner, 
waar vrienden en paranimfen toosten uitbrachten. Van der Palm stelde dat 
woorden geen waardig ereteken konden zijn voor Bilderdijk: ‘Neen – ’k 
drink liefst, u ter eer, deez gloênden eerewijn, / En toon dus, hoe de mond 
de tolk van ’t hart kan zijn.’81 Bilderdijk hief zelf het glas op stadhouder 
Willem v, wat in die tijd als ongehoord werd beschouwd.82
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Politieke onrust

Sinds 1780 was er sprake van toenemende politieke onrust in de Republiek, 
mede als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784). Die brak uit, 
omdat Nederland toenadering zocht tot het Verbond van Gewapende Neu
traliteit, waarin de tegenstanders van Engeland zich op initiatief van Ca
tharina ii van Rusland verenigd hadden. De Republiek wilde zo de handel 
met Amerika veiligstellen. Ondanks de in 1781 geclaimde overwinning bij 
de Doggersbank, verliep de oorlog dramatisch, door de povere staat van de 
Hollandse vloot en het leger. Velen hielden Willem v hiervoor verantwoor
delijk. In tijdschriften en pamfletten uitte men kritiek op de stadhouder. De 
Amerikaanse onafhankelijkheid, die in 1776 was uitgeroepen, vormde een 
inspiratiebron voor de patriotten, maar Bilderdijk had er een afkeer van.83

 In september 1781 verscheen Aan het volk van Nederland van Joan Derk 
van der Capellen tot den Pol, een pamflet dat de geloofsbelijdenis van de 
patriotten zou worden. Nu barstte de strijd met de prinsgezinden pas echt 
los. Ook in Leiden was het vanaf dat moment onrustig. Volgens Bilderdijk 
kwam een Rotterdammer naar Leiden toe om exemplaren van het geschrift 
aan boekhandelaren aan te bieden. Van Hoogeveen zou er niets voor heb
ben gevoeld.84 Of dit waar is, weten we niet, maar het staat vast dat hij zich 
in de jaren hierna tot een van de meest vooraanstaande patriotten van Lei
den zou ontpoppen.
 Terwijl het merendeel van de intelligentsia patriots was (ook Kunst wordt 

Stadhouder Willem v
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door arbeid verkreegen veranderde in een patriottenbolwerk), stond het ge
wone volk als één man achter Oranje. De historicus Adriaan Kluit koos 
eveneens partij voor Willem v en raakte hierdoor in conflict met zijn colle
ga Johan Luzac. Johannes le Francq van Berkhey, lector in de natuurlijke 
historie, werd als aanhanger van de stadhouder in schotschriften hard aan
gepakt.85 Bilderdijk maakte als student de tweedeling in de samenleving 
van dichtbij mee: professor Van der Keessel was patriots, terwijl de hoogle
raar Pestel voor de prinsgezinde partij koos.86

 In 1782 schreef Bilderdijk aan de patriot Feith: ‘Wat zoudt ge verbaasd 
zijn, zo ge thands in Holland, bijzonder te Leyden of Amsterdam waart! 
Bedreigingen, pasquillen, kuiperijen, cartels, omkoopingen, beloften, com
plimenten, verraderijen, complots, en wat haatlijk, verachtelijk, en afschu
welijk is, niets wordt gespaard, ja tot Gods heilige naam toe, die in de kerken 
op de ontzetlijkste wijze, onteerd wordt, om de vuilste lasteringen te dek
ken: niets, zeg ik, wordt gespaard, om de weldenkenden die tevens oogen 
in ’t hoofd hebben, hun geweten te doen verkrachten.’87 De komende jaren 
zou de politieke spanning alleen maar toenemen.
 Zelf was Bilderdijk vurig Oranjegezind en fel gekant tegen degenen die 
de stadhouder wilden afzetten. Aan Feith verklaarde hij dat duizenden be
reid waren hun bloed te offeren om Willem v in zijn rechten te handhaven 
en het patriotse dwangjuk te verbrijzelen.88 Zo werd de politieke kloof tus
sen Bilderdijk en Feith steeds groter, wat uiteindelijk een breuk veroor
zaakte. De eerste zou uitgroeien tot een van de iconen van de Oranjepartij.

Besluit

Bilderdijk verliet Leiden kort na zijn promotie, vlak voordat de politieke 
storm losbarstte. Dankzij de genootschappelijke bekroningen had hij in 
korte tijd met succes de Nederlandse zangberg bestegen. Tegelijkertijd wa
ren zijn gezondheidsklachten, gejammer en hypochondrie, die hun wor
tels vonden in zijn jeugd, tijdens zijn studiejaren toegenomen. Dit hing 
vermoedelijk samen met zijn overmatig studeren, de hoge eisen die hij 
voortdurend aan zichzelf stelde en het onvermogen om af en toe pas op 
de plaats te maken. Deze klagerige kant van zijn karakter zou de komen
de jaren gaan overheersen. Achteraf zou Bilderdijk opmerken dat hij zijn 
rechtenstudie routinematig had afgehandeld, omdat hij voortdurend werd 
afgeleid door het bestuderen van de meest uiteenlopende onderwerpen in 
de diverse wetenschappen.89 Lang had hij getwijfeld over de richting die hij 
zijn leven moest geven. Nu had hij een besluit genomen. Een nieuwe tijd 
brak aan, waarin Bilderdijk niet alleen zou schitteren als advocaat, maar 
ook de liefde op zijn pad zou komen.
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iv  Advocaat in woelige tijden (1782-1795)

Jurist in Den Haag

Na twee jaar in Leiden te hebben gestudeerd, waar Bilderdijk als dichter 
en mens tot bloei was gekomen, moet het lastig voor hem zijn geweest om 
weer bij zijn ouders te wonen. Dat had vooral met zijn vader Isaäc te ma
ken. In Bilderdijks ogen was deze veranderd in een ontevreden en kribbige 
man, die uiterst nauwgezet zijn werk verrichtte en er een sobere levenswij
ze op nahield.1 Maar ook de jonge doctor zelf had schuld aan de moeizame 
verhouding, omdat hij zich slecht kon aanpassen aan de gang van zaken 
thuis. Het was voor beide partijen het beste dat Bilderdijk op zichzelf ging 
wonen. Vooralsnog had hij geen werk. Daarom zegde zijn vader toe hem 
nog een jaar te zullen ondersteunen.2

 Nu vertrok hij naar Den Haag, waar een jong advocaat door de aanwe
zigheid van het Hof van Holland meer gelegenheid had om zich te bekwa
men dan in Amsterdam.3 Hij betrok een kamer bij de weduwe Lohrs op de 
Nieuwe Uitleg, een zijstraat van het Korte Voorhout, in het centrum van de 
stad. Over deze eerste maanden van zijn juristenbestaan is weinig bekend, 
behalve wat Bilderdijk er later zelf over schreef. Op 19 november 1782, een 
maand na zijn promotie, legde hij de eed af. Hierdoor werd hij toegelaten 
als advocaat bij de hoven van Holland, Zeeland, Brabant en Friesland. Van
af nu kreeg hij van het hof regelmatig zaken van onvermogende klagers 
toegewezen.4 In korte tijd lukte het hem om als beginnende jurist een goe
de reputatie te vestigen. Dit leidde al spoedig tot een bloeiende praktijk.5 
Achteraf gaf hij een beschrijving van zijn juridische bezigheden:

En ’k zwoer met hart en ziel aan dees mijn roeping trouw.
Om haar verduurde ik leed en arbeid, zweet, en kou’;
Om haar doorwaakte ik nacht aan nachten, en verzaakte
Wat andren d’arbeid zoet, het leven dierbaar maakte,
Kleefde aan mijn’ schrijfdisch vast, en at mijn’ tweebak droog,
En dronk mijn slappe thee, gelukkig in mijn oog.
Waar voor? voor d’armen wees, den lijdende en verdrukte,
D’onnoozle, dien mijn moed uit band en kerker rukte.6
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Dat Bilderdijk opkwam voor de armen en zwakkeren blijkt bijvoorbeeld uit 
zijn optreden in de zaak van het Leidse echtpaar Abraham de Ros en Ca
tharina Sloots.7 In april 1783 was hun zesjarige zoon verdronken. De vrouw 
bestierde een fruitwinkeltje in de Maarsmansteeg en haar man was garen
twijndersknecht. Zij beklaagde zich erover dat ze aan schout en schepenen 
meer dan tachtig gulden had moeten betalen om haar kind te mogen be
graven. Bilderdijk schreef een protestbrief, maar dit schrijven mocht niet 
baten. De commissie zei volgens de regels te hebben gehandeld. Een jaar 
later zou de vrouw overigens wegens drankmisbruik tot een jaar dwangar
beid op het Gravensteen worden veroordeeld.8

 Omdat Bilderdijk het zo druk had, bleef er weinig tijd over om genoot
schapsvergaderingen bij te wonen. In 1783 verzuchtte hij dat hij overstelpt 
werd met bezigheden. Dat hij zonder bediende zat, maakte het er niet be
ter op. Aan schrijven kwam hij nauwelijks meer toe: ‘Dan, in den stroom 
mijner amptsbezigheden, die mij bij aanhoudendheid werk geven, en som-
tijds nacht noch dag rust gunnen, staat mij ’t hoofd weinig tot Dichterlij
ken arbeid. Ik heb alle geschiktheid tot de Poëzij verloren.’9 In het gedicht 
‘Rust’ uit 1808 blikte hij terug op de tijd dat hij als advocaat werkzaam was:  

Bilderdijk als advocaat, 1790
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Nimmer mocht de zon in ’t dalen,
 Nooit de klimmende uchtendstond
Op mijn kamervensters stralen,
 Dat haar licht my werkloos vond.

Saamgeknoopte nacht aan nachten
 Zagen my voor ’t ledig bed
In den overvloed versmachten,
 Voedsel zoeken in de Wet.10

Een enkele keer vond hij toch gelegenheid om een bijdrage aan de scho
ne letteren te leveren. Zijn nichtje Michilda Maria was eind 1782 gehuwd 
met een oudere weduwnaar. Begin 1783 verwerkte Bilderdijk het verdriet 
over zijn onbeantwoorde liefde in een ongepubliceerd gebleven toneelstuk
je, dat niet is overgeleverd.11 Dit zou hebben gehandeld over een minnaar 
die door een ander wordt verdrongen. Bilderdijk typeerde de inhoud al
dus: ‘Liefde, rampzalige, jammerlijke liefde, ellende, wanhoop, noodlottige 
min.’12

 In zijn schaarse vrije tijd genoot hij van de omgang met Rijklof Micha
el van Goens, een intellectueel die erg geestig kon zijn.13 Wat betreft ge

Rijklof Michaël van Goens
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leerdheid en politieke voorkeur voelde Bilderdijk zich met hem verwant. 
Van Goens had in zijn jonge jaren als ‘le philosophe sans fard’ (de filosoof 
zonder opsmuk) naam gemaakt met erudiete essays. Op zijn achttiende 
was hij tot hoogleraar te Utrecht benoemd. Net als Bilderdijk was hij een 
aanhanger van het Oranjehuis. Mede hierdoor verloor hij zijn professoraat 
en het raadslidmaatschap van de Utrechtse vroedschap. Vlak daarna ves
tigde hij zich in Den Haag. Volgens Bilderdijk was Van Goens aan hem 
verknocht en trad deze hem met bewondering tegemoet.14 Hij op zijn beurt 
had ook respect voor Van Goens, die hij als ‘Geleerdheids hoogste wonder’ 
typeerde.15 Beide orangisten schreven elkaar brieven over taal en filosofie.16 
Hun vriendschap bleek echter van korte duur. In 1786 kreeg Van Goens 
een ernstige ziekte, die hem noodzaakte naar Zwitserland te vertrekken. 
Het vaderland vergat hem. Verbitterd zou Van Goens in 1810 te Wernige
rode in Duitsland overlijden.

Belasterde Oranjeadvocaat

Intussen nam de onenigheid tussen patriotten en prinsgezinden toe. De 
Republiek werd overspoeld door pamfletten en satirische tijdschriften, be-
doeld om de stadhouder en zijn getrouwen te bekritiseren. Vooral de cor

Spotprent op de dikke hertog van Brunswijk
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pulente hertog van Brunswijk – Lodewijk Ernst van Brunswijk-Wolfen
büttel-Bevern – die als voogd was opgetreden toen Willem v minderjarig 
was – moest het ontgelden. Bilderdijk verklaarde later: ‘Het hagelde on
ophoudelijk schandschriften, waar in de Hertog en de Prins als aan Enge
land verkocht en van Engeland geld trekkende om het Land te verraden, in 
allerlei vorm en stijl, uitgekreten werden.’17 Prinsgezinde scribenten vielen 
op hun beurt de patriotten aan. Ook Bilderdijk schreef een gedicht ter verde
diging van de hertog, waarin hij deze opriep:

Wat lacht ge om ’t woest geblaf der laffe broodpoëeten,
 Die dag aan dag uw’ naam bezwalken met hun gift?
Zy zijn verachtlijk, ja! en, wat ze zich vermeten,
 Geen stervling die niet spot met hun belachbre drift.
Maar wacht u: ’t is een stoet, door andren uitgezonden:
 Zy oopnen slechts een Jacht, die op uw leven doelt.
Verwurg by d’eersten schreeuw die aangehitste honden,
 Eer gy ’t gespannen roer in borst en ribben voelt.18

Geleidelijk aan namen de patriotten in de stedelijke besturen de macht 
over. In veel steden ontstonden vrijkorpsen, gewapende patriotse vereni
gingen, die door de straten marcheerden. Ze raakten in conflict met het 
Oranjevolk. De invloed van de patriotten groeide. Er werden allerlei anti-
stadhouderlijke maatregelen afgekondigd. Het ging zelfs zover dat er een 
verbod kwam op het dragen van oranje en op het zingen van Oranjeliedjes. 
Bilderdijk wijdde er een versje aan.19 Over deze jaren schreef hij later dat 
zelfs het dragen van oranje bloemen of het roepen van ‘Oranje boven’ als 
oproer werd gezien, waarop lijfstraf stond. Wegens het bezitten van een 
oranje bandje of een goudsbloem, het neuriën van een wijsje, of een on
voorzichtig woord over een vrijkorpslid kon men gearresteerd en gegeseld 
worden.20 Sommige vervolgden klopten bij Bilderdijk aan. Hij beweerde 
dat zijn hart brak als hij dacht aan het lot van de rampzaligen die om hun 
trouw aan Oranje slachtoffer werden:

Wie misdeeld was of mishandeld,
 Heeft niet ongetroost in ’t leed,
Van mijn huisdeur weggewandeld,
 Maar had aanspraak op mijn zweet.

’k Heb de last van duizend anderen
 Op mijn’ hals-alleen gelaân;
Nooit gebukt voor tegenstanderen.
 Nooit bezweek ik op mijn baan.21
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Zo was daar een Haagse koopvrouw die gearresteerd werd, omdat ze wor
telen verkocht. Een lakenverver had voor zijn deur oranje, witte en blauwe 
stukken laken te drogen gehangen; de oranjekleurige het hoogst, omdat ze 
door passanten werden gekust. Het gevolg: hij kreeg een boete. Een koop
man werd gegeseld, omdat hij zijn waar in oranjekleurig papier wikkelde. 
Een zekere mevrouw Van der Velde bezat een oranjeboom, maar mocht de
ze niet meer in haar zijkamer plaatsen. En een kleermaker die de pech had 
dat hij Hoezee heette, mocht zich niet meer op het Binnenhof vertonen, 
omdat men hem daar bij zijn naam had geroepen.22

 Om vervolgde Oranjeklanten terzijde te staan, reisde Bilderdijk naar 
Amsterdam, Rotterdam, Delft en Leiden. Vaak liet hij zich per rijtuig naar 
de plaats van bestemming vervoeren. In een tijd dat er nog nauwelijks ver
harde wegen bestonden, was dit geen sinecure:

Mijn rijtuig voert my heen door ruwe wintervlagen,
 Terwijl my ’t stormend weêr door de ooren giert en ruischt.
En klettert op ’t verdek van mijn’ geschokten wagen,
 Die op ’t geklap der zweep door stroomen waters bruischt.
De weg spoelt voor my weg in breede regenplassen,
 En slurpt het stortend vocht in d’ ingezakten grond;
En ’t oog ziet nergens heen dan drassige moerassen,
 Waar kortlings ’t zomergras op frissche weiden stond.
De hoef der rossen zinkt door ’t veenmoer tot de hielen,
 En klinkt niet meer maar kletscht in ’t doorgeweekte hal:
Het voertuig klieft den klei, die vastzuigt om de wielen,
 Helt over tot zijn’ as, en dreigt my met den val.23

Een geruchtmakende zaak waarin Bilderdijk optrad, was die tegen de af
gezette predikant Philippus Verbrugge, auteur van De Post naar den Ne‑
der‑rhijn (1782-1784). Dit was het prinsgezinde antwoord op het roemruch
te Utrechtse patriotse tijdschrift De Post van den Neder‑rhijn (1781-1798) 
van Pieter ’t Hoen. Met zijn uitgave wekte Verbrugge onder de patriotten 
zo veel irritatie dat hij in de zomer van 1783 werd gearresteerd. Een elf 
maanden durend verblijf in de gevangenis volgde. Onder grote publieke 
belangstelling vond op 31 januari van het nieuwe jaar in Delft de behande
ling van de zaak plaats. Bilderdijk trad op als een van de advocaten van de 
beklaagde. Het pleidooi van beide partijen duurde van ’s morgens tien tot 
’s middags zes uur.24 Verbrugge werd ten slotte pas op 10 juni 1784 vrij
gelaten.25 Naar aanleiding van deze zaak schreef Bilderdijk een brief aan 
de stadhouder, om zich te beklagen over de laster die hij moest verduren. 
De patriotten probeerden volgens hem zijn goede naam in tal van ‘moord
zuchtige’ schendschriften te bezoedelen.26
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 Hij ergerde zich vooral aan een zijns inziens onwaar verhaal van 11 fe
bruari 1784 in de Nederlandsche Courant. Na zijn pleidooi zou hij bij Ver
brugge in de gevangenenpoort de avondmaaltijd hebben gebruikt, samen 
met enkelen die voordien gevangen hadden gezeten wegens oproer. Nau
welijks was het gezelschap compleet, of men zette koude bouten op tafel 
en er werd een goed glas wijn gedronken. Verbrugge en zijn gasten, onder 
wie Bilderdijk, zouden vrolijk zijn geworden, de ramen hebben geopend 
en ‘Vivat Oranje Hoezee’ hebben geroepen. Tot diep in de nacht zouden ze 
prinsgezinde liedjes hebben gezongen.27

 Deze valse beschuldiging kon Bilderdijk niet over zijn kant laten gaan. 
Hij schreef aan Willem v: ‘Ik kan dus, met een hart dat zich nooit iets te 
verwijten gehad heeft, ook die lastersmet afschudden; doch mijne gevoelig
heid van ziel laat mij met dat alles geene onverschilligheid toe op zoo teder 
een onderwerp.’ Weliswaar had hij de nacht in Delft doorgebracht, maar 
alleen omdat hij moest wachten tot de poorten weer geopend werden.28

 Bilderdijk droeg ook zijn steentje bij aan de verdediging van de Leidse 
orangist Johannes le Francq van Berkhey, die zijn prinsgezindheid even
min onder stoelen of banken stak. 29 Zijn pamflet Aan zyne Medeburgeren 

Johannes le Francq van Berkhey
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(1783), waarin hij het datzelfde jaar te Leiden opgerichte vrijkorps Voor Vrij‑
heid en Vaderland bekritiseerde, schoot veel patriotten in het verkeerde keel
gat. Berkhey werd als lector geschorst door de Hogeschool, omdat hij zijn 
pen niet zou hebben gebruikt ter bevordering van de wetenschap, maar uit 
politieke motieven. De patriotse pers pakte hem hard aan, op straat werd 
hij uitgescholden, bespuugd en gemolesteerd. Bovendien klaagden enkele 
personen hem aan wegens smaad, omdat hij hen in zijn pamflet met naam 
en toenaam had genoemd. Een jarenlang proces volgde, vol getouwtrek en 
geruzie.
 Bilderdijk probeerde Berkhey zo goed mogelijk bij te staan, maar had 
het zo druk dat de zaak voortdurend vertraging opliep. Ook zijn gezond
heid speelde Bilderdijk parten. Zo kon hij in maart 1786 niet in Leiden 
aanwezig zijn, omdat hij last had van kiespijn.30 Hij probeerde met behulp 
van steeds weer nieuwe procedures tijd te rekken, in de hoop dat het tij 
ten gunste van Oranje zou keren. Tot een uitspraak kwam het uiteindelijk 
niet. Berkhey raakte hierdoor niet alleen hevig verbitterd, het proces en de 
bijkomende kosten richtten hem ook financieel te gronde. Hij moest zijn 
boeken en natuurhistorische rariteiten laten veilen.
 De politieke woelingen waren inmiddels zo erg dat Bilderdijk naar ei
gen zeggen overwoog naar de Kaap te emigreren. De stadhouder zou hier 
echter een stokje voor hebben gestoken.31 Deze zou hem in 1784 een be
stuursfunctie in Amsterdam hebben aangeboden, maar dit weigerde Bil
derdijk. Wel accepteerde hij een betrekking in de secretarie van Willem v.32 
Wat deze precies inhield en in hoeverre Bilderdijk hierin actief is geweest, 
is onbekend. De dichter ontpopte zich tot een vurige, nationaal befaamde 
pleitbezorger van Oranje. Waar hij maar kon, viel hij de patriotten aan, ook 
met poëzie:

Aan zijn eed getrouw te wezen,
God, en Hem-alleen te vrezen,
 Recht en onschuld voor te staan,
 Toont een Prinsgezinden aan.
Maar voor dwangzucht slaafsch te bukken,
En de zwakheid te onderdrukken,
 Al te vrezen buiten God
 Maakt den nieuwen Patriot.33

Als Bilderdijk in de diligence onaangenaam getroffen werd door een ge
sprek, sprak hij zijn tegenstanders vermanend toe. Hij beweerde dat deze 
dan bij het volgende station meestal schielijk de wagen verlieten.34 Toch 
was hij niet bij voorbaat haatdragend tegen alle patriotten. Zo schreef hij in 
1783 aan de Haarlemse boekverkoper en patriot Adriaan Loosjes: ‘zoo lang 
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menschen menschen zijn, kan iemand ter goeder trouw dwalen, en dus 
tevens een eerlijk man zijn, en nochtans een’ aanhang begunstigen, die ten 
hoogste verderfelijk is’. Er was dus geen reden om hem anders te behande
len. Ondanks Loosjes’ vooroordelen en valse begrippen vond Bilderdijk dat 
hij de achting van elk weldenkend mens waardig was.35

 De advocatuur viel hem zwaar, schreef hij aan Feith. Met de Zwolse au
teur had hij anderhalf jaar niet gecorrespondeerd, vanwege de maatschap
pelijke onrust en hun tegengestelde politieke ideeën. Bilderdijk sprak van 
‘Overhoopte arbeid; hoofdbreken, dat ter naauwernood manqueert van mij 
’t verstand te berooven, gelijk het mij van mijne nachtrust ontzet, en mijn 
gestel dagelijks sterker aandoet.’ Hierdoor voelde hij geen lust meer om 
poëzie te schrijven. Om zich heen zag hij niets dan onderdrukking en ge
weld en hoorde hij niets dan laster en ijdele klachten van verdrukten. Hoe 
kon hij te midden van zijn pogingen die hij ambtshalve aan het recht ver
schuldigd was ook nog offeren aan de zanggodinnen?36 Zijn inspanningen 
ten spijt, voelde Bilderdijk zich niet alleen ongeschikt voor zijn werk als 
advocaat, maar ook voor het leven: ‘ik ben niet voor deze wareld, dit bevind 
ik, gemaakt’.37

Catharina Mulder, alias Kaat Mossel
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De Rotterdamse helleveeg

Dat Bilderdijk een beroemdheid werd en een van de boegbeelden van de 
prinsgezinde partij, hing vooral samen met zijn optreden in de zaak tegen 
de Rotterdamse Catharina Mulder. Deze keurvrouw van schaaldieren, be
ter bekend als Kaat Mossel, was volgens Bilderdijk ‘een ruw gemeen wijf, 
maar bij wie geenerlei erg was’.38 Ook in Rotterdam leidde de tegenstelling 
tussen patriotten en prinsgezinden tot grote sociale onrust. Honderden 
Oranjeliefhebbers werden, aldus Bilderdijk, vervolgd, meestal in verband 
met vechtpartijen, praatjes en het zingen van liedjes.39 In 1783 werd in Rot
terdam een vrijkorps opgericht als reactie op de rumoerig verlopen viering 
van de verjaardag van de stadhouder op 8 maart.
 Vanaf dat moment namen de spanningen toe. In het voorjaar van 1784 
broeide het in de stad. Vrijkorpsleden werden bedreigd door een woedende 
Oranjemassa onder leiding van Kaat Mossel. Er waren nog meer vrouwen 
bij betrokken, zoals de caféhoudster Cornelia Toppen – alias Keet Zwenke 
of Ruige Keet – en de fruitverkoopster Clasina Verrijn of de Oranjemeid: 
‘een jonge wilde meid, onnoozel en gemeen’.40 In de nacht van 3 op 4 april 
overleden vier personen bij een uit de hand gelopen conflict met het vrij
korps. Mede om die reden werden Kaat Mossel en Clasina Verrijn enige 
tijd later in de kraag gevat.
 Keet Zwenke werd niet vervolgd, maar met de twee andere Oranjedames 
wilde de hoofdofficier een voorbeeld stellen. Hoe de vrouwen zich een ad
vocaat konden veroorloven, is niet duidelijk. Vermoedelijk verleende Bil
derdijk zijn diensten pro Deo,41 of gaven de vrouwen hem goederen. Gerrit 
van de Linde, de Schoolmeester, schreef in 1852 namelijk aan Jacob van 
Lennep toen hij deze een gedicht stuurde: ‘’T was weinig, doch uit een goed 
hart,’ gelijk Kaat Mossel aan Bilderdijk schreef toen zij hem een zak aard
appelen present zond.’42

 De hoofdofficier riep vele getuigen op om de opruiende en rustversto
rende misdrijven te bewijzen, maar beide dames ontkenden hardnekkig. 
Kaat Mossel werd ervan beschuldigd een vergadering van het vrijkorps 
te hebben verstoord. Ze zou onophoudelijk prinsgezinde liedjes hebben 
gezongen, zoals het Wilhelmus, en ‘Hoezee, Orange boven’ hebben ge
schreeuwd.43

 Men nam het ook hoog op dat zij het vrijkorps en Jan Jacob Elzevier 
– vroedschapslid en kolonel van de schutterij – naar de donder gewenst 
had.44 Bovendien zou ze anderen hebben aangemoedigd om het marche
ren van het vrijkorps te belemmeren. De aanklager eiste een zware straf: 
Kaat Mossel moest met roeden gegeseld en gebrandmerkt worden, waar
na ze voor de duur van tien jaar in het tuchthuis zou worden opgesloten. 
Hier zou ze met haar handen de kost moeten verdienen. Daarna zou de 
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verdachte voor altijd uit Rotterdam worden verbannen. Als ze ooit nog zou 
terugkeren, zou ze zwaar worden bestraft.45

 Ook Clasina Verrijn werd aangeklaagd wegens het verstoren van de pu
blieke rust. Op 24 maart 1784 had de schout van Rotterdam een waarschu
wing gepubliceerd tegen het beledigen van het vrijkorps. De dag daarna 
had zij liedjes gezongen, met regels als: ‘Zy hebben ’er wat by uitgehaald, / 
Wy vegen onze kont aan dat Placaat.’ Omdat zij vooral in de schaduw van 
Kaat Mossel had gestaan, kreeg zij een iets lichtere straf. Na het tuchtigen 
met de roede, zou ze zes jaar in het tuchthuis moeten werken, alvorens 
levenslang te worden verbannen.46

 Bilderdijk bezocht de beklaagden in hun gevangenis, gaf raad en ver
dedigde hen.47 Zelfs daar konden de ruwe volksvrouwen zich niet gedra
gen, als we tenminste de patriotse pers moeten geloven. Op de verjaardag 
van prinses Louïse, de dochter van de stadhouder, op 28 november 1784, 
zouden ze in hun cel hebben feestgevierd, gedronken en gezongen. De 
behandeling van de zaak veroorzaakte tumult. De pleitzaal was gevuld met 
vrijkorpsleden, die hun mening over de advocaat met het schreeuwen van 
dreigende taal lieten blijken. Bilderdijk maakte zich reeds bij aanvang wei
nig geliefd, omdat hij weigerde de door de Staten afgevaardigde commis
sie, met een patriotse signatuur, afzonderlijk toe te spreken.

Spotprent van een feestvierende Kaat Mossel in de gevangenis op 

28 november 1784
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 Toen het rumoer in de zaal steeds verder toenam, zou Bilderdijk tegen 
de voorzitter van de rechtbank hebben gezegd: ‘Mijn toestand aan deze 
plaats heeft eenige overeenkomst met dien van Cicero, toen hy in de ver
dediging van Milo door de dreigende tegenwoordigheid van gewapende 
lieden belemmerd werd. Daar is evenwel tusschen de Romeinsche Voor
spraak en my één onderscheid; en dat onderscheid hierin bestaande: dat hy 
bevreesd werd, en alzoo aan de verdediging van zijn client haren eisch niet 
geven kon; – ik daarentegen vrees niets, en zal my door geene consideratie 
van wat aart ook, van mijne plicht en roeping hier ter plaatse laten afbren
gen. Ik vorder de noodige vrijheid en de noodige stilte om de defensie voor 
te dragen.’ Daarna zou hij zijn verdediging hebben kunnen voltooien, ver
telde hij later aan Da Costa.48

 De rechtszaak kreeg nog een staartje, want bij het verlaten van het Rot
terdamse stadhuis liep Bilderdijk een lichte verwonding op in de zij, hem 
door de dolk van een vrijkorpslid toegebracht. Deze gebeurtenis werd door 
hem later tot reusachtige proporties opgeblazen:

Konden felle bajonetten,
 Op mijn’ boezem toegeleid,
Ooit mijn vrije stem beletten?
 Ooit verstoren in mijn pleit?

Heb ik voor ondankbre snoden,
 Waar my post of eer verbond,
Zelfs mijn bloed niet aangeboden?
 Niet zien vlieten langs den grond?49

Jaren later zou Bilderdijk nogmaals aan deze gebeurtenis refereren. Hij 
schreef dat Jezus zijn bloed had gegeven:

Zijn bloed? – Ook ’t mijne vloeide, als Themis weegschaal beefde
 En waggelde in de hand die ze in heur palm besloot;
Maar d’Engel stompte ’t staal, dat naar mijn boezem streefde,
  (Hy die mijn schedel steeds omzweefde)
  En stelpte ’t daar het willig vloot.50

De patriotse pers maakte van Kaat Mossel een icoon van Oranje. In die 
hoedanigheid werd ze in politieke pamfletten onophoudelijk aangevallen 
en geridiculiseerd. Zo verscheen het anonieme toneelstuk Kaat Mossel voor 
den throon van Belzebub (1784), waarin zelfs de duivel niets met de brutale 
Rotterdamse volksvrouw te maken wil hebben. Ze figureerde ook op vele 
spotprenten, steevast met open mond afgebeeld, ten teken van haar rod
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delzieke aard. Een auteur typeerde haar markant als: ‘Stadhouderes van 
’t Graauw, ’t vermaak van laffe Grooten, / Het blinde werktuig van hun 
snood – baatzuchtig doel! / De lust van ’t Hof! – De schrik der beste Stadge
noten! / Een Helleveeg, geneigd tot onrust en gewoel.’51

 Naar aanleiding van de zaak werd Bilderdijk eveneens op patriotse il
lustraties afgebeeld. In Leiden vond in juni 1784 een tegen het vrijkorps 
gericht Oranjeoproer plaats, onder aanvoering van bakker Adrianus Trago. 
Op een afbeelding van hem ziet men op de achtergrond Bilderdijk met Jo

Bakker Adrianus Trago, leider van het Leidse Oranjeoproer, met op 

de achtergrond Elie Luzac, Johannes le Francq van Berkhey en 

Willem Bilderdijk (met een driekanten hoed in de hand)
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hannes le Francq van Berkhey en Rijklof Michaël van Goens. Wanneer de 
begrafenis en lijkstaatsie van de hertog van Brunswijk worden afgebeeld, 
treft men Bilderdijk te midden van andere orangisten, onder wie Kaat Mos
sel. Dat ook hij een van de boegbeelden van Oranje was geworden, blijkt 
mede uit het (prinsgezinde) strooibiljet ‘De scheldnaam Kees, bij de patri
otten voor een eernaam aangenomen’, dat aan hem werd toegeschreven. 
Het is ondertekend met ‘N. Bilderdyck, Advocaat in Holland’.52

 Bilderdijk ging in beroep tegen de straf die tegen Catharina Mulder 
werd geëist, waardoor de zaak door het Hof van Holland zou worden be
handeld. Daartoe werd ze overgebracht naar de Haagse Voorpoort (de Ge
vangenpoort), waar ze in afwachting van het proces moest verblijven. Tot 
de behandeling van de zaak is het uiteindelijk niet meer gekomen. Op 27 
september 1787 kreeg ze amnestie, na een hechtenis van meer dan drie 
jaar. Daarmee nam ze echter geen genoegen. Ze eiste vrijspraak en een 
schadevergoeding, die ze ten slotte kreeg, want het tij was inmiddels ten 
gunste van Oranje gekeerd.
 Naar aanleiding van het Kaat Mosselproces werden ook twee afzonder
lijke portretten van Bilderdijk vervaardigd. Over het eerste, van Adriaan 
Boon uit 1786, was hij zelf niet bepaald te spreken. Hij karakteriseerde zijn 
beeld als ‘een Wildeman, het dolhuis uitgevlogen’.53 Het tweede, door Isaäc 
Schmidt, is realistischer en toont een zelfgenoegzame jongeman. Wat 
naast de zware wenkbrauwen en de gepoederde pruik vooral opvalt, is het 
oranjelint op zijn borst, met daaraan de beeltenis van Willem v bevestigd.54 

De fictieve begrafenis van de hertog van Brunswijk. Bilderdijk loopt mee 

in de stoet (eerste rij, vijfde van links)



iv advocaat in woelige tijden (1782-1795)

91

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 91

Hij schreef er een versje bij: ‘Verdrukte onnoozelheid, in hut en troonge
welven, / Zie daar, waarvoor dit bloed sints zes paar eeuwen vloeit: / Aan 
God en de eer verknocht; eenstemmig met zich-zelven; / En, trefloos, hoe 
de storm op ’t schuddende aardrijk loeit.’55

 P.J. de Larrey, geheim secretaris van de stadhouder, gaf in 1785 een tref
fende typering van Bilderdijk. Hij noemde hem een onvergelijkbare man, 
vanwege zijn talenten, genie en trouw, maar voegde eraan toe dat de dich
ter in het bezit was van een verwarde geest. Ook vertrouwde hij Willem v 

Portret uit 1786, door Bilderdijk zelf getypeerd als ‘een Wildeman, 

het dolhuis uitgevlogen’
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toe dat Bilderdijk immens hard werkte, maar dat zijn praktijk niet goed 
liep, omdat zijn cliënten hem slecht betaalden.56 Hoe het ook zij, Willem 
Bilderdijk was inmiddels niet alleen een veelbelovende dichter, maar ook 
een nationaal befaamde Oranjeklant geworden.

Een liefde in brieven

In de tijd dat Bilderdijk als advocaat furore maakte, liet hij het oog vallen op 
de bekoorlijke Catharina Rebecca Woesthoven. Of beter gezegd: zij op hem. 
Ze was de jongste dochter van Johannes Woesthoven, kornet bij het staatse 
leger, en Wiepke Jacobs. Catharina was geboren in het Friese Dantuma
woude. Toen ze één jaar oud was, verhuisden haar ouders naar het westen. 
Ze groeide op in een gezin met vier kinderen: twee broertjes en een zusje. 
In 1766 overleed haar moeder. Ook de twee jongens stierven, de een als 

Het voor ‘Odilde’ bestemde exemplaar van Mijn verlustiging met hooggestemde 

opdracht, 1784
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tweejarige, de ander op reis naar de Kaap. Haar vader hertrouwde met een 
Haagse, Hendrika Bloemendaal. Met haar stiefmoeder schijnt ze niet op 
goede voet te hebben gestaan. Deze zorgde er wel voor dat de meisjes wer
den onderwezen in Engels, Frans en Duits, geschiedenis en letterkunde.57

 Catharina was in 1784 eenentwintig jaar oud. Ze woonde niet meer bij 
haar vader, maar vermoedelijk bij verwanten of bij een hospita. Een knappe 
verschijning, met haar lange krullen, blauwe ogen, ranke figuur en lieflijke 
blosjes op de wangen. Bilderdijk was verrukt: ‘Mag, mag me uw lief gelaat 
beschijnen, / Dan gaat de Hemel op voor my, / In spijt van duizend wolk
gordijnen, / Waarvan de lucht betrokken zij.’58 In haar vrije tijd hield zij zich 
graag bezig met het maken van verzen. Ze moet Bilderdijk als dichter erg 
bewonderd hebben. Mogelijk had ze hem bij een voordracht van Kunstliefde 
spaart geen vlijt zijn lijkzang op De Lannoy horen declameren.59 Ze schreef 
er een antwoord in dichtvorm op, dat ze Bilderdijk stuurde. Hierin verklaar
de ze dat laurierbladeren te min waren voor hem: ‘Gij zijt geen siersel meer 
voor ’t hoofd van Bilderdijk! / Neen, eedler, schooner loof, aan Serafs gloed 
gelijk, / Een paerelkroon in ’t goud – wien voegt die? – Bilderdijk.’60

 De dichter kon geen weerstand bieden aan het aantrekkelijke meisje 
dat zich zo schaamteloos aan hem opdrong, en greep haar toenaderings
poging gretig aan. Enkele dagen later, op 21 april 1784, beantwoordde hij 
haar gedicht met een brief. Hij vroeg haar om vergeving dat hij zo lang 
gewacht had om haar te bedanken: ‘Laat ik schuldig zijn en Uw gramschap 
afbidden! – Dit lot is het schoonste des warelds.’ Zij had hem geschreven 
te blozen bij de gedachte dat hij haar nietige versregels zou lezen, maar 
Bilderdijk verklaarde: ‘Ach! bloos vrij: ’t is deugd alleen die ons blozen 
doet.’ Hij had in lang geen gedichten meer geschreven en vergeleek zich
zelf daarom met een dorre, door de bliksem ontbladerde tronk. Catharina 
noemde hij zijn vriendin. Hij voelde dat zijn hart verwant was aan dat van 
haar.61

 Het meisje stuurde aanstonds een brief terug, waarin ze klaagde over 
jaloezie, onrust en slapeloosheid. Daarmee gaf ze er blijk van vertrouwd te 
zijn met een aloud thema uit de klassieke en middeleeuwse letterkunde: de 
amor hereos of liefdesziekte.62 Ze vroeg de dichter haar te redden. Bilderdijk 
hoefde niet lang te twijfelen: ‘Ik weigeren, uw redder te wezen! Ach! eerder 
verging het Heelal, dan dat ik uw vertrouwen niet op al zijn prijs schat
ten zou.’ Het liefste wilde hij onmiddellijk naar haar toe vliegen, maar de 
partijschappen, zijn drukke bezigheden en het verdedigen van verdrukten 
weerhielden hem hiervan.63

 De voor die tijd nogal ongepaste directheid waarmee Catharina Rebecca 
Woesthoven naar zijn liefde dong, moet Bilderdijk ook hebben verbaasd. 
Hij liet zich haar aandacht echter welgevallen. Zij vormde een nieuwe in
spiratiebron. De dichtbrief ‘Adelhilde aan Eerrijk’ (1784), die hij in deze 
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tijd schreef, had evengoed ‘Catharina aan Willem’ kunnen heten.64 Net als 
in werkelijkheid werd het vrouwelijk personage door verlangen verteerd. 
De brieven van haar geliefde had zij reeds duizendmaal besproeid met tra
nen van genoegen:

Ach, Eerrijk! is mijn pijn, mijn wee tot u gebracht?
Gij weet het, dat ik lijde, en waar ik door versmacht!
Gij wilt mijn redder zijn! Gij, gij hergeeft mij ’t leven!
Gij naamt mij ’t; maar om ’t mij met woeker weêr te geven!
Ach, kom, en stel mijn hoop, mijn vuur niet langer uit;
Vlieg in mijne armen; wees de redder van uw bruid!65

Ook andere verzen kan men lezen als een travestie van Bilderdijks situatie. 
In 1785 schreef hij de romance ‘Olinde en Theodoor’.66 Dit genre werd in 
deze tijd nieuw leven ingeblazen.67 Theodoor, een ridder in het gevolg van 
koning Arthur, bleek een exacte kopie te zijn van de dichter: ‘Maar was des 
ridders houding ruw, / Zijn boezem had gevoel: / De wenkbraauw stond 
hem stuurs en schuw, / Maar ’t harte was niet koel.’68 De schone maagd 
Olinde bewondert de ridder even sterk als Catharina de dichter in deze tijd:

De naam van Theodoor klonk voort,
 En vloog van stad tot stad.
Olinde had dien naam gehoord,
 Maar bevende als een blad.
Ach (sprak ze) zulk een heldenaart!
 Zoo veel roemruchte moed!
Zie daar een ziel, beminnenswaard
 Voor maagden van mijn bloed!

Theodoor is een moedige ridder, die zijn vijanden bij voorkeur doorklieft. 
Zijn liefdesdrift kan hij niet beheersen. Beide jongelieden geven toe aan 
hun passie, zonder gehuwd te zijn:

Daar zijgt ze in de armen van den held:
 Daar zijgt hij aan heur hart,
Daar ’t zwelt, en bonst, en hijgt, en snelt,
 Van gloed, van lust, van smart.
Daar schaaklen zich de ontroerde leên
 Al siddrende in elkaâr:
Daar zinken kennis, oordeel, reên,
 En God en deugd met haar.69
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De ridder voelt er echter niets voor om met Olinde te trouwen en laat haar 
ontmaagd en verdrietig achter. Naar Bilderdijks bedoelingen met dit slot 
kunnen we slechts gissen.70 Hoe het ook zij, hij vervaardigde in deze fase 
van zijn leven diverse romances in verzen, boordevol bovennatuurlijke ver
schijnselen, zoals het optreden van geesten.71 Zo schreef hij een mysterieu
ze Laplandse romance ‘Yrwin en Vreedebag’ (1788) over een vervloeking, 
en een romance met de tot de verbeelding sprekende titel ‘De Indiaansche 
maagderoover’ (1794).
 Catharina en Bilderdijk stuurden elkaar dagelijks brieven vol patheti
sche passages. Die van haar zijn helaas niet bewaard gebleven, zodat we 
een eenzijdig beeld krijgen. De dichter voelde duidelijk, zo schreef hij haar, 
dat hij zijn hart had verloren: ‘Waarom mocht ik aan uwe voeten mij niet 
het eerste denkbeeld van alle geluk leeren vormen? Waarom –, ach! met 
één woord, waarom moest ik rampzalig zijn!’ Waaraan had hij de foltering 
en ramp te danken dat zijn hart ten prooi was gevallen aan duizend harts
tochten?72 Hij richtte zijn brieven voortaan tot zijn aanbiddelijkste, tederst
geliefde en dierbaarste vriendin.
 Spoedig bleef het niet meer bij woorden alleen. Bilderdijk legde zo vaak 
hij kon nachtelijke bezoekjes bij haar af, die zijn vurigheid slechts vergroot
ten. De dichter bejubelde Catharina’s betoverende lippen en haar zwoe
gende boezem en complimenteerde haar tevens met haar geest, oordeel 
en verhevenheid van ziel.73 De liefde bracht de dichter in extase: ‘tedere, 
zuivere, Hemelsche ziel! nooit was ik één oogenblik zonder voor u adem 
te halen; zonder u aan te bidden.’74 Bilderdijks verliefdheid bracht zijn ver
beelding dusdanig op hol dat hij zijn geliefde eigenschappen toedichtte die 
ze niet echt bezat.75 Zijn zinnelijkheid maakte hem blind voor de schaduw
zijde van haar karakter.76 Catharina Rebecca Woesthoven op haar beurt 
had meer dan gewone bewondering voor Bilderdijk. In zijn vriendenrol 
noemde ze de bewonderde poëet de volmaaktste van het heelal: ‘Ik zwijg, 
van eerbied vol: men zou mijn stoutheid doemen; / Daar dichtkunst zon
der hem geen dichtkunst weezen zal.’77

 Vanaf dat moment volgen Bilderdijks liefdesbrieven elkaar in hoog 
tempo op. De toon is vaak zo hooggestemd, dat men soms twijfelt aan de 
oprechtheid ervan.78 De vraag rijst of we hier te maken hebben met liefdes
brieven of met poëtische stijloefeningen.79 Was Bilderdijk wel verliefd op 
haar of maakte hij het zichzelf wijs? De nacht van 10 op 11 juni 1784, die 
Bilderdijk bij zijn engel des hemels had doorgebracht, moet fantastisch 
zijn geweest. ’s Ochtends stortte hij zich blijmoedig en met hernieuwde 
kracht op zijn werk: ‘Na den schoonsten nacht mijns levens te hebben ge
sleten: schoon, als de dagen die voor de Hemellingen lichten, om dat hij, 
als deze, van geene wroegingen kan gevolgd worden, en de zuivere gees
ten, die om Gods verheven en vlekloozen zetel zweven, en de onbezoedelde 
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oogen op gevestigd hebben kunnen houden zonder zich te onteeren; – na 
den schoonsten nacht mijns levens, waar in ik geen mensch kan geweest 
zijn, om niet te bezwijken – en echter – mij-zelven en de brandendste drift 
heb kunnen, heb mogen in band slaan; – na dien nacht, mijn dierbaarste, 
licht een dag zonder wolken voor mijnen bevredigden geest, die zich toe
juicht, van niet in Uw oogen vernederd te zijn.’ Was de liefde al geconsum
meerd? De nacht samen vormde volgens hem het bewijs van de edelste 
min, die ooit had geblaakt.80

 Als Bilderdijk bij zijn geliefde was, voelde hij zich de koning te rijk en als 
Catharina Rebecca niet in zijn buurt verkeerde, hijgde hij naar eigen zeg
gen van opgekropte begeerte.81 Soms liet zijn gezondheid hem niet toe haar 
te bezoeken.82 Zo was hij afwisselend vrolijk en terneergeslagen: ‘Nevens 
U gezeten, aan Uw zijde gekleefd, in Uw armen geschakeld, en aan Uwen 
boezem gedrukt, zijn lot in Uw minnelijke oogen te lezen, het leven uit uw 
trekkende lippen te scheppen, en het vuur van een blakend harte in Uw 
zwoegende boezem te voelen overgaan; zie daar eenen zaligenden Hemel, 
voor Goden niet dan met afgunst te aanschouwen. In uwe afwezigheid aan 
U te denken, te peinzen, en duizende zuchten te Uwaart op te zenden; 
zie daar den ellendigen, pijnlijken, maar tevens wellustigen troost van ’t 
getroffen hart, dat Uw beeldtnis vervuld heeft, en dat van ’t verteerend ver
langen verkwijnt, om tot U te vliegen, en in Uwen tederen boezem zich uit 
te storten! O, mijne aanbidlijke!’83

 Deze afwisseling van verliefdheid en somberheid speelde ook een rol 
in zijn verzen, zoals in ‘Angst, aan Odilde’. Hij schreef het tijdens een 
dienstreis, in een rijtuig. Vaak moest hij zijn geliefde verlaten om on
schuldigen te redden. Terwijl de regen tegen zijn wagen slaat, denkt hij 
aan haar:

Ik zie u radeloos de handen samenwringen,
 Verwoed voor ’t voorhoofd slaan en kloppen op de borst:
De losgerukte vlecht om hals en schouders springen,
 En ’t zuiver boezemschoon door traan op traan bemorst!
Dit denkbeeld volgt me alom, staat eindloos voor mijne oogen;
 ’k Verdruk ’t, het komt weêr op, en maakt mijn zinnen buit:
’t Vermeestert, ’t sleept my weg: ik wil uw tranen drogen,
 Schiet toe, en strek me, als woest, naar uwe omhelzing uit.84

Allengs kwamen er enige deukjes in hun prille liefde. Zo was er in juli 
iets voorgevallen, waardoor Catharina zich beledigd voelde. Misschien had 
ze geklaagd dat Bilderdijk zijn werk te veel op de eerste plaats stelde. De 
advocaat, die naar eigen zeggen omringd werd door de weeklacht van ver
drukten en het hulpgeroep van vervolgden, probeerde de plooien glad te 
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strijken.85 Hij nam de schuld op zich: ‘wreek U, wreek Uw ongelijk; straf 
eenen onwaardige, die rampspoedig genoeg was, te vergeten, wat hij èn 
aan U èn aan Uwe Liefde, èn aan zijn verzuchtend hart, dat geheel Liefde 
is, verschuldigd was’.86 Deze liefdesperikelen namen Bilderdijks kwalen 
niet weg. Hij voelde zich dikwijls krachteloos en licht in het hoofd.87

Een verborgen affaire

Tezelfdertijd ontspon zich een geheime briefwisseling tussen Bilderdijk en 
Anne Luzac, dochter uit het tweede huwelijk van Elie Luzac, een prinsge
zinde Leidse advocaat en boekverkoper.88 Als student had Bilderdijk hem 
meermalen bezocht. Zo was hij op vertrouwelijke voet komen te staan met 
diens knappe dochter, die nu in een jonge vrouw was veranderd. De vro
lijke naïviteit van haar brieven zal de sombere dichter hebben opgemon
terd.89 Wat hij haar terugschreef, weten we niet. Mogelijk bracht hij haar 
ook wel eens bezoekjes als hij voor zaken in Leiden verbleef.90 Daardoor 
gaf hij het meisje, al dan niet opzettelijk, het idee dat hij meer voor haar 
voelde dan vriendschap. De toon waarin Bilderdijk zich doorgaans uitdruk
te, zal hiertoe eveneens hebben bijgedragen.91 Zij wees zelfs een huwelijks
aanzoek van een ander af, onder het voorwendsel dat ze nog geen lust had 
om te trouwen. In werkelijkheid had ze haar hart verpand aan Bilderdijk: 
‘la personne que j’aime le plus au monde.’92 In november 1784 zegde hij 
een afspraak met haar af. Zijn ‘teederlievhebbende’ vriendin toonde zich 
teleurgesteld; ze had gehoopt op enige aangename ogenblikken met de 
dichter.93

 Bilderdijk hield afstand en antwoordde niet zo vlug als zij wilde. Daarom 
stuurde ze hem een boze brief, waarin ze hem een bedrieger en wreedaard 
noemde. De gevoelens van liefde die hij volgens haar koesterde, verplicht
ten hem om sneller te reageren. Ze eiste dat ze de volgende dag een brief 
van hem zou ontvangen, anders kon hij geen aanspraak meer maken op 
haar ‘teedere lievde staat’.94 Nauwelijks had ze deze brief verzonden, of ze 
had spijt van haar harde woorden. Nog diezelfde dag stuurde ze hem een 
brief in het Frans, waarin ze zich voor haar toon verontschuldigde.95 Bil
derdijk wist haar kennelijk gerust te stellen. Op 6 december 1784 schreef 
ze expliciet dat als hij naar Leiden kwam zij hem eens hartelijk zou omhel
zen.96

 Intussen was Bilderdijks relatie met Catharina intiem geworden. Dat 
kwam ook Anne ter ore. Ze schreef hem in februari 1785 dat ze zich be
drogen voelde. Zijn complimenten hadden geen ander doel gediend dan 
haar te bespotten en te misleiden. Voor deze trouweloosheid zou hij eens 
verantwoording moeten afleggen. Waarom had hij haar van die tedere 
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brieven gestuurd, om vervolgens zijn geluk bij een ander te zoeken? De 
boosdoener hulde zich inmiddels sinds weken in stilzwijgen. Hij had haar 
voor altijd ongelukkig gemaakt, schreef ze hem. Ze had zelfs een aderla
ting moeten ondergaan.97 Toch had ze haar achting voor hem niet verloren: 
‘Wees, ja, wees eeuwig gelukkig, en ik zal het ook zijn. Er is geen heil, geen 
vreugd, hoe groot dezelve op aarde zijn mogt, of ’t is u van mij hartelijk 
toege wenscht! Ja, dierbre vriend – als ik u nog zoo mag noemen? – leev 
altijd onder ’t genot van de beste zegeningen, en hoe ontrouw het ook zij, 
dat gij mij dusdanig mishandelt, mijn ziel zal altoos vermaak scheppen in 
u een gunstig lot te zien genieten, en dat het u in alles voorspoedig en wel 
mag gaan.’ Ze wenste hem toe dat hij gelukkig zou worden met die andere 
vrouw.98

 Hoewel we niet weten wat er precies is voorgevallen, gaf Bilderdijk An
ne het gevoel dat zij aanspraak kon maken op zijn hart, door haar niets te 
zeggen over zijn relatie met Catharina. De dichter was opgelucht dat er 
aan zijn dubbelleven een einde was gekomen.99 Anne schreef hem dat ze 
zich nu vrij voelde om haar hart aan een ander te schenken zonder zich 
schuldig te maken aan trouweloosheid, maar ze bleef de rest van haar leven 
ongehuwd.100

Omstreden huwelijk

Terwijl de kwestie met Anne Luzac op de achtergrond speelde, ging Bil
derdijk onverminderd voort zijn Haagse geliefde brieven te sturen. Op 16 
oktober 1784 luidde het: ‘Ik bevind mij, als iedere dag, die er afloopt zon
der U te zien, treurig, zwaarmoedig, en geestloos. Mijn hoofd is daarboven 
gantsch ontroerd, zwak, en niet vrij van persoonlijke aandoeningen.’101 Uit 
zijn correspondentie komt Bilderdijk naar voren als iemand die het razend 
druk had. In september 1784 schreef hij vanuit Rotterdam: ‘Het is thands 
half 7 ure, en nu zal ik ’t middagmaal [van 16 uur] houden, als ik iemand, 
die na mij wacht, afgescheept heb. Voorts weer naar andre besoignes, en 
morgen op nieuw aan het pleiten.’102 Soms nam zijn werk hem zo in beslag 
dat hij zijn broer vroeg om Catharina namens hem te schrijven.103

 Tegelijkertijd bleef hij zich ook op letterkundig terrein manifesteren. Zo 
verzorgde hij met Feith het Oranjegezinde dichtstuk De Geuzen (1785) van 
de zes jaar eerder overleden omstreden dichter en politicus Onno Zwier 
van Haren. Het verscheen bij Immerzeel in Den Haag.104 Bilderdijk had 
het al drie jaar eerder bij Van Hoogeveen willen publiceren, maar deze had 
het door geldgebrek en andere problemen laten liggen.105 Feith, die aanvan
kelijk zijn medewerking had verleend maar inmiddels als een prominente 
patriot gold, voelde zich door de medewerking aan deze uitgave met op
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dracht aan Willem v gecompromitteerd. Het betekende het einde van hun 
vriendschap.106

 In 1785 verscheen ook Bilderdijks bundel Bloemtjens, geïnspireerd door 
zijn verhouding met Catharina. Deze bevatte zijn Odilde-verzen en navol
gingen van klassieke auteurs, zoals zijn anacreontische gedicht ‘De krekel’:

  Voor schatten is uw heil
    Niet veil,
 Door woorden niet te melden;
ô Krekel, die, op d’eikenbast,
U met een luttel daauws vergast,
 En huppelt door de velden!107

De bundel bevat daarnaast tal van verzen waarin de lichamelijke liefde 
wordt verheerlijkt:

Schenk me, ô voedster van mijn lustjens,
Druk me zulke vochte kusjens,
Dat uw tong de mijne streelt,
En er krullend mede speelt;
Even als de geile mussen
In de May elkander kussen,
Of het lieve tortelgoed
In het trekkebekken doet!108

’s Nachts kon Bilderdijk de slaap niet vatten. Dan wandelde hij over straat, 
door regen en wind. Bij het huis van zijn geliefde hield hij stil: ‘Het was 
nog geen half vijf ure des morgens, wanneer ik reeds om Uw deur waar
de, met starende oogen op de vensters Uwer slaapkamer gevestigd, of ik 
mooglijk nog eenig licht, eenig straaltjen van licht mocht bespeuren, dat 
mij Uwe slaaploosheid aanduidde, waarmeê zich mijn hart zoo beangstig
de.’109 Odilde, zoals hij Catharina liefkozend noemde – de naam betekent 
Woesthof110 – was de troost van zijn hart:

’k Gevoel noch kou’ noch regenvlagen,
 Noch storremende hageljacht,
Noch kletterende donderslagen;
 Van haar vervuld, die op my wacht.
Verbeelding maalt my duizend kusjens,
 Waarmeê me uw lieve mond verbeidt,
Doortrokken van de teêrste lustjens,
 Van meer dan aardsche zaligheid.111
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De deur bleef niet altijd gesloten. In december 1784 raakte Catharina in ge
zegende omstandigheden. Vanaf dat moment noemde Bilderdijk haar zijn 
wederhelft. Trouwen was voorlopig nog niet aan de orde. Voor hem maakte 
dit geen verschil. Hij rechtvaardigde de buitenechtelijke seksualiteit door 
te wijzen op de verknochtheid van hun harten.112

 In maart 1785 trad Catharina’s zuster Maria Petronella te Amsterdam in 
het huwelijk met de notaris Samuel Elter. Bilderdijk declameerde een brui
loftszang, die hij in een uur voorafgaand aan de maaltijd had geschreven.113 
De bruidegom riep hij op om van zijn vrouw een moeder te maken. Waar 
des dichters hart vol van was, daar liep de mond van over:

Gelieven, ja! – smelt leên in leden,
 Mengt ziel in ziel, en bloed in bloed!
Stroomt weg in duizend zaligheden,
Die alle denkbeeld overschreden;
By ’t rustloos tong- en lippenkneden,
Door kreet by kreet, de borst ontgleden,
 Door nieuwe tokkeling, gevoed!114

Het werd nu voor Bilderdijk eveneens tijd om te trouwen, want met het 
verstrijken van de maanden nam Catharina’s omvang toe. Dat zorgde in 
Den Haag voor veelbetekenende blikken. Zij trok zich dit aan, maar hij 
maakte zich niet druk over hun ongehuwde staat. ‘Gij zijt van nu aan reeds 
mijne Ega, mijn heil,’ schreef hij haar in mei 1785. Hij voegde eraan toe dat 
ook zijn ouders, zijn broer en zijn zus haar in hun hart hadden gesloten.115 
Catharina hield zich in afwachting van de grote dag bezig met de aanschaf 
van meubels en vloerkleden.116

 Op 21 juni 1785 traden zij in de Oude Kerk in Amsterdam in het huwelijk. 
Om de eer van de hoogzwangere bruid te redden, was er niet zo veel rucht
baarheid aan gegeven. Toch waren er wel familieleden en kennissen aanwe
zig. Diverse auteurs schreven verzen ter ere van het koppel. Bilderdijks vader 
hoopte dat ze deugdzaam kroost zouden krijgen en wenste hun toe dat ze 
samen grijs zouden worden.117 Bilderdijk zelf liet zich evenmin onbetuigd:

Hoe dikwerf drong het heetst verlangen
 Mijn hart geperste zuchten af!
Hoe dikwerf dropen my de wangen!
 Hoe neeg my ’t kwijnend hoofd naar ’t graf!

Hoe dikwerf strekte ik, moê van kermen,
 Der sluimring of der smart ten buit,
Mijn van ’t verlangen bevende armen
 Naar u, naar uwe schaduw uit!118
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De eerste tijd betrokken de echtelieden kamers op de Papestraat, nummer 
13, bij een zekere Bongaartz. Hier woonde Bilderdijk sinds 1784.119 Over 
deze periode weten we niet zoveel, omdat er nu uiteraard geen brieven 
meer werden gewisseld. Catharina Rebecca Bilderdijk beviel op 8 septem
ber 1785 van een gezonde dochter: Louïse Sibilla. Ze werd genoemd naar 
de dochter van stadhouder Willem v en naar Bilderdijks moeder. Haar 
geboorte was niet het gevolg van het blussen van onkuise lusten, schreef 
hij.120 Hij dichtte ook een wiegezang, waarin hij haar meteen een bilderdij
kiaanse moraal meegaf:

Wat zoudt ge u door geschrei vermoeien,
 Geniet de rust, en slaap, mijn wicht!
De tijd van rust gaat henen spoeien;
En puntige onrustdorens groeien
 Zelfs om de slaapsteê, daar gy ligt.121

In augustus 1786 verhuisde het gezin naar de Prinsengracht, nummer 32. 
Hier zou Bilderdijk tot 1795 blijven wonen. Hij klaagde nu dat hij gekweld 
werd door de schadelijke lucht. Dit moge wat overdreven klinken, maar 
door de stank, de slechte hygiëne en het ontbreken van deugdelijke rio
lering krioelde het na zonsondergang rondom het huis van de ratten. De 
dienstboden waren beducht voor dit ongedierte, maar Bilderdijk dreef de 
spot met hun angst. Hij moest een keer erg lachen toen de meid tegen hem 
zei: ‘ja, geen wonder, mijnheer, dat gij er geen last van hebt: de Booze durft 
ons wel aan, maar u niet, want – gij spreekt Latijn’.122

 In Den Haag voelde de dichter zich niet op zijn gemak. Zijn leefomge
ving was naar eigen zeggen beperkt tot zijn huis en de omgang met vrouw 
en kind. Smaak, geleerdheid, fraaie kunsten en gezond verstand waren er 
ver te zoeken; ontspanning evenzeer. Hier duikt een motief op dat in Bil
derdijks brieven gedurende de rest van zijn leven met zekere regelmaat 
zou terugkeren: zijn gejammer over de plaatsen waar hij woonde. In Den 
Haag voelde hij zich evenzeer een vreemdeling als wanneer men hem in 
Tartarije (Siberië) zou plaatsen.123

 De verstandhouding tussen de echtelieden verslechterde. Het huwe
lijk was niet gelukkig. Het karakter van Catharina Rebecca harmonieer
de niet in het minst met de prikkelbare, zwaarmoedige, ziekelijke en 
verre van alledaagse aard van haar echtgenoot. Aanvankelijk konden zij 
het op erotisch gebied heel goed met elkaar vinden. Bilderdijk zong: ‘’k 
Mocht sterven aan die borst, die van verrukking zwol! / ’k Mocht die 
ontbloote borst met stoute tanden kneden.’124 Maar algauw werden deze 
gunsten nog maar mondjesmaat verleend. Geprikkeld door Catharina’s 
schoonheid en verblind door zijn zinnelijkheid, had Bilderdijk zich in 
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een huwelijk gestort dat beiden bitter zouden beklagen.
 Ook op ander gebied ging niet alles naar wens. De politieke omstandig
heden droegen ertoe bij dat Bilderdijk voortdurend overspannen was. Het 
werk als advocaat ging onverminderd door. Hij was verslaafd aan werken, 
overschreed meer dan eens zijn grenzen en ondermijnde zo zijn gestel. 
Aan Uylenbroek, uitgever van de Bloemtjens, schreef hij in april 1786: ‘Lie
ve Vriend, alles wordt boos, schreeuwt, en raast, en in mijn’ practijk zelf 
ben ik wel een jaar briefschrijvens ten achter. Schier dagelijks moet ik plei
ten, en schier dagelijks ben ik ziek van fatigue: en met koorts op koorts, 
verzwakt en mijn vermogen, en mijn vaardigheid, en mijn geheugen ge
weldig.’125 Daar kwam nog bij dat Bilderdijk naar eigen zeggen geacht werd 
jonge advocaten te begeleiden.126 Dat alles was weinig bevorderlijk voor 
zijn gemoedsrust.

De schaduw van de dood

De tegenslagen die het jonge gezin te verduren kreeg, droegen niet bij aan 
het huiselijk geluk. De dood lag als een schaduw over Bilderdijks eerste 
huwelijksjaren. Na Louïse Sibilla volgden nog vier andere kleinen; tien 
jaar later zouden er nog twee in leven zijn. Op 7 september 1786, Bilder
dijks dertigste verjaardag, werd een tweede dochtertje geboren, Wilhelmi
na Photina Elisabeth. Het overleed op 20 december. De dichter zong zijn 
spruit toe met een variant op Vondels ‘Kinder-lyck’:

 Kleen wichtjen,
 Die ’t lichtjen
Pas even genoot,
 Of de oogjens,
 Nog droogjens,
Voor ’t jammerdal sloot!’127

Zijn dienstbode, Jannetje Schey, had bij de dood van dit dochtertje een 
merkwaardige rol gespeeld. Zij was begin 1786 bij de familie in dienst ge
treden. Toen Catharina in de avond van 6 september aan het bevallen was 
en om water en melk had gevraagd, gaf Jannetje niet thuis, ondanks her
haaldelijk roepen. Toen ze uiteindelijk toch kwam opdagen, weigerde ze 
gekookt water te brengen. Dit was volgens Bilderdijk weinig bevorderlijk 
geweest voor de bevalling. Catharina viel ten prooi aan zware koorts, die 
ze overdroeg op haar kind. Het versmachtte van onlesbare dorst en werd 
volgens hem door een inwendige hitte verteerd.
 Korte tijd nadien overleed het. De dichter was zo woedend over de rol van 
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de dienstbode dat hij het kwaadwillig schepsel stante pede wegstuurde. Ze 
hield zich echter nog enige dagen op zolder verborgen, totdat mevrouw dit 
opmerkte. Bilderdijk had haar daarna met harde hand uit huis verwijderd. 
De zaak kreeg nog een staartje, toen enige tijd later een rekening werd 
afgeleverd waaruit bleek dat Jannetje het geld dat bedoeld was om fruit 
te kopen in eigen zak had gestoken. Toen ze haar spullen kwam ophalen, 
riep Bilderdijk haar ter verantwoording. Omdat ze brutaal was, weigerde de 
dichter haar de toegang tot zijn huis. Zij spande, hierover ontevreden, zelfs 
een proces tegen hem aan, dat door hem gewonnen werd.128

 Op 25 oktober 1788 overleed Bilderdijks broer Johannes na een val van 
een paard.129 Dit verlies raakte hem zeer en zette hem weer aan tot het 
schrijven van een gedicht: ‘Van tranen overstelpt, van diepen rouw bedol
ven, / Naast de ondoorwaadbre zee die voor Gods aanschijn vliet, / Stare 
ik, ô dierbre ziel, ontworsteld aan die golven! / U na, by ’t zinkend wrak dat 
ge achtloos achterliet.’130 Bilderdijk werd getroost door zijn onwankelbare 
geloof in God. Zijn broer was van de aarde verlost. De dichter wist zeker dat 
hij hem in een betere wereld terug zou zien: ‘Mijn Broeder, luttel tijds, en 
’k heb u weêrgevonden!’131

 In mei 1789 gaf ook moeder Sibilla Duyzenddaalders de geest. Haar 
nagedachtenis eerde Bilderdijk echter niet met een vers. Uit een brief die 
hij Catharina een dag voor de begrafenis vanuit het huis van zijn vader in 
Amsterdam stuurde, zou men kunnen opmaken dat haar dood hem niet 
raakte. Daarin repte hij met geen woord over de overledene, maar babbel
de hij over zomerkleding en bedankte hij zijn vrouw voor de Brielse asper
ges die ze had gestuurd.132 Isaäc Bilderdijk, die kort tevoren met pensioen 
was gegaan, ging nu op kamers wonen. Zijn zoon zorgde ervoor dat het 

Broer Johannes Bilderdijk
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huis verhuurd werd en dat de inboedel werd verkocht.133

 De relatie tussen man en vrouw werd er niet beter op, integendeel. In 
mei 1789 schreef hij haar: ‘God weet hoe teder ik U liefhebbe.’134 Het leek 
erop dat hij de schijn trachtte op te houden. Een maand eerder was er na
melijk iets voorgevallen dat hen verder uit elkaar zou drijven.

Huiselijk geweld

Begin april 1789 was er weer een baby geboren, een zoontje ditmaal. Vreug
de en verdriet lagen dicht bij elkaar; het kind werd drie weken later onge
doopt begraven.135 Nu hoefde het in elk geval niet meer de ellende van het 
leven te doorstaan.136 Bilderdijk was in deze tijd prikkelbaarder dan ooit. De 
dichter, die als student al een ongelijkmatig humeur had, was als vader niet 
in staat van huiselijk geluk te genieten.137 Kleine voorvallen konden hem in 
woede doen ontsteken. Vooral Catharina Rebecca was hier het slachtoffer 
van. Dankzij een bijzondere bron, een in 1801 opgesteld getuigenverslag 
van de dienstmeid, Petronella van den Lely, krijgen we een nauwkeurig 
beeld van wat zich in deze jaren in huize Bilderdijk heeft afgespeeld.138

 Bilderdijk had zijn dienstmeid bevolen om zijn vrouw de eerste tijd na 
haar bevalling slechts melk en beschuit te serveren. Op de avond van de 
derde dag stelde de meid voor dat zij een kopje koffie en een boterham voor 
haar zou maken. Catharina had juist een beetje gerust, want ze voelde zich 
afgemat en krachteloos. Door de melk had ze bovendien last van flauwte. 
Toen de meid Bilderdijk op de gang tegenkwam en hem vertelde wat ze 
van plan was, ontplofte hij en rende hij de trap op naar de kamer van zijn 
vrouw. Daar aangekomen sloeg hij haar met de vuist op het hoofd en in 
het gezicht, waarna hij haar aan haar haren uit bed de gang op sleepte. De 
meid trof mevrouw aan voor de trap, terwijl haar man voortging haar te 
mishandelen. Ze zette het op een gillen. Bilderdijk raakte buiten zichzelf 
van woede, nam haar het bord met de boterham af en gooide het door het 
geopende raam op straat. Onderwijl schreeuwde en tierde hij onophou
delijk en bedreigde hij de meid met de zwaarste vervloekingen. Ten slotte 
ging Bilderdijk naar beneden en kon de meid Catharina helpen bij het naar 
bed gaan. Ze voegde er meteen bij dat ze een dag later zou vertrekken.
 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 het gedrag van haar man te 
vergoelijken. Ze was alleen een beetje geschrokken, zei ze, en de dokter wist 
immers wel dat haar echtgenoot soms driftig kon worden. Toen advocaat 
en huisvriend Johannes van der Linden die middag op visite kwam, kreeg 
Bilderdijk wederom een woedeaanval. Hij wilde namelijk niet meer aan het 
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incident van de vorige nacht herinnerd worden. Nu begon hij zijn echtge
note wederom met de vuist op het hoofd en in het gezicht te slaan, onder het 
uiten van talloze scheldwoorden en verwensingen. De baker, die Catharina 
wilde beschermen, kreeg eveneens enkele klappen.139 Alleen doordat Van 
der Linden tussenbeide kwam, kon erger worden voorkomen.
 Hiermee was het huiselijke geweld nog niet ten einde. Catharina bleef 
als gevolg van de mishandelingen koortsig en men vreesde voor haar le
ven. Daarom gaf de dokter opdracht het pasgeboren kind te laten voeden 
door een zoogster. Bilderdijk verbood dit echter en stelde dat hij degene 
die een voedster zou halen de nek zou breken. Dit leidde ertoe dat de meid 
’s nachts stiekem een zoogster liet komen, die stilletjes door het raam naar 
binnen moest klimmen. Bilderdijk dwong zijn vrouw bovendien vaak om 
net zo lang op te blijven totdat hij ging slapen. Als ze per ongeluk indom
melde, wierp hij haar iets naar het hoofd om haar te wekken.
 Het was niet voor het eerst dat Bilderdijk zijn echtgenote zo behandelde. 
Volgens de dienstmeid ging er geen dag voorbij zonder dat Catharina met 
vloeken, schelden, slaan, schoppen, opsluiten en het onthouden van voed
sel mishandeld werd. In 1786, toen ze zwanger was van haar tweede doch
tertje, had hij zich ook al zo gedragen. Hij eiste dat zij elke avond thee voor 
hem zette, voor als hij laat thuiskwam. Nu was ze dit een keer vergeten, 
toen ze zich niet lekker voelde. Midden in de nacht was Bilderdijk witheet 
aan haar bed verschenen met een degen, waarmee hij dreigde haar hart te 
zullen doorsteken. Catharina vluchtte naar de kelder, hij achtervolgde haar. 
Alleen doordat de knecht zich in de deuropening posteerde, kon de woe
dende echtgenoot worden tegengehouden. Door het verblijf in de koude 
kelder was Catharina ziek geworden en dat enkele weken gebleven.
 In diezelfde tijd zat Bilderdijk een keer ’s nachts op zijn kamer te wer
ken, toen het vuur uitging. Onmiddellijk riep hij de meid om het weer op te 
stoken. Toen zij het met lucifers en kolen opnieuw wilde aanmaken, viel de 
dichter tegen haar uit. Hij wenste geen zwavellucht in zijn kamer! De meid 
verliet daarop het huis. Nu moest Catharina, die met de krijsende Louïse 
op schoot zat, het klusje voor hem opknappen. Toen dit niet meteen lukte, 
barstte Bilderdijk uit in een hevig gevloek, wierp hij de brandende kaarsen 
in de haard en gooide zijn vrouw het huis uit. Catharina ging toen maar 
naar Van der Linden, de huisvriend, die ook in Den Haag woonde. Spoedig 
arriveerde daar een briefje, waarin Bilderdijk poeslief schreef: ‘Ik zit zon
der licht en vuur alleen, en vind noch vrouw, noch kind, noch dienstbode. 
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 
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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.’140 Weer thuis, 
werd Catharina door Bilderdijk omhelsd en met de grootste liefde en gene
genheid ontvangen.
 Deze gewelddadige voorvallen in de huiselijke kring zouden al spoe
dig hebben geleid tot een scheiding van bed.141 Dat betekende niet dat er 
geen kinderen meer kwamen. Catharina Rebecca ontwikkelde een grote 
afkeer jegens haar licht ontvlambare echtgenoot. Bilderdijk kon op zijn 
beurt alleen nog tijdens sporadische opwellingen van hevige zinnelijkheid 
genegenheid opbrengen voor zijn vrouw.142 Het ene moment verloor hij, 
naar aanleiding van iets onbeduidends, zijn zelfbeheersing. Dan tierde hij, 
beschadigde hij voorwerpen en vertoonde hij agressief gedrag tegen zijn 
vrouw. Het volgende ogenblik voelde hij berouw, was hij zachtaardig en 
liefdevol en zong hij haar toe: ‘Werpen we alle zielskwellaadjen, alle huis- 
en hartewee, / Op de Scheveninger stranden in den boezem van de zee! / 
Laten wy voor heden leven, ’t vrolijk heden, dierbre gâ!’143

 Het verschil tussen de toon van zijn brieven en de woedeuitbarstingen 
kon niet groter zijn. Soms sleepte hij zijn vrouw aan haar haren door het 
huis. In dezelfde tijd schreef hij dan bijvoorbeeld: ‘ja, mijne dierbare, ik 
bemin U boven al wat beminnen heeten kan, en Uw liefde is al mijn heil, 
al mijn wensch, en al wat ik begeeren kan’.144 Natuurlijk, hun karakters 
waren niet voor elkaar gemaakt. Zijn vrouw was misschien wat koppig en 
had wellicht wat weinig begrip voor haar overbelaste man. Bilderdijk mag 
dan een uitzonderlijk geval zijn geweest, in deze kwestie liet hij zich toch 
van zijn slechtste zijde zien.
 De verkoelde verhouding met zijn vrouw vormde ook de stof voor een 
episch dichtstuk, ‘Aristus en Ismeene’. Hij beschrijft hierin de wederwaar
digheden van een echtpaar. De man en vrouw zijn aanvankelijk gelukkig in 
hun huwelijk, maar groeien uit elkaar. Dat is de schuld van Ismeene – een 
naam die men moeiteloos door die van Catharina Rebecca kon vervangen:

Heur hart verhardt zich, en de tederste Echtgenoot
Wordt ras ’t onlijdlijkst wijf, dat God en plicht verstoot.
Verstoot! en door ’t vernuft, den mensch tot straf gegeven,
En vrouwelijken trots, in ’t opzet nog gesteven,
Zich van heur Gâ beklaagt, en van verdrukking schreit,
Als waar zijn boezem koud, zijn liefde gruwzaamheid.145
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Daar kwam nog bij dat Bilderdijk totaal niet met geld kon omgaan. Hij leef
de op te grote voet en het gezin verkeerde geregeld in financiële moeilijkhe
den. Soms moest zijn vader bijspringen.146 Bilderdijks haat tegen schuld
eisers ontwikkelde hij vermoedelijk in deze tijd. In 1788 kwam er een bode 
aan de deur om de contributie op te halen voor het Haagse Kunstliefde 
spaart geen vlijt. Bilderdijk snauwde hem toe dat hij niets met die papieren 
te maken wilde hebben. In december 1788 werd hij dan ook geroyeerd we
gens wanbetaling.147 Het ging hem als advocaat naar eigen zeggen nooit 
om aanzien of financieel gewin. Zijn onvermogen met geld om te gaan zou 
de rest van zijn leven voor problemen zorgen:

Ik gelden nazien? ik! Ik huis en goed regeeren?
Ik weten, hoe het ga met innen of verteeren?
Ik letten of me een knecht, dan of me een vrouw besteelt,
En wat men, daar ik werk, verwaarloost of verspeelt?
Verga, die ’t van my verg’!148

Politiek, poëzie, penseel

In de politieke omstandigheden van die dagen vonden ingrijpende gebeur
tenissen plaats. In september 1786 waren de Gelderse steden Hattem en 
Elburg weer onder stadhouderlijk gezag geplaatst. De definitieve omslag in 
de politieke situatie vond echter plaats op 28 juni 1787. Die dag ging Wil
helmina van Pruisen, de echtgenote van Willem v, vanuit Nijmegen – waar 
de stadhouder op dat moment verbleef – op weg naar Den Haag. Op die 
manier hoopte ze een doorbraak te forceren en de aanwezige Oranjekrach
ten te mobiliseren. Ze werd door patriotten tegengehouden bij Bonrepas, 
boven Schoonhoven, en ondergebracht in een boerderij te Goejanverwel
lesluis. Hoewel ze goed werd behandeld, nam haar broer, de Pruisische ko
ning Frederik Willem ii, de zaak hoog op. Hij eiste excuses van de Staten 
van Holland. Hieraan werd echter geen gehoor gegeven. Daarom stuurde 
hij een legermacht van twintigduizend man om de positie van Willem v te 
herstellen, onder bevel van de hertog van Brunswijk. Opstandige steden, 
zoals Utrecht, werden eenvoudig op de patriotten heroverd.
 Willem v, die graag van Bilderdijks diensten gebruikmaakte, voegde de 
dichter nu als juridisch adviseur toe aan de militaire colonne, die hij ook de 
weg moest wijzen. Hij gaf naar eigen zeggen informatie over de bruikbaar
heid van doornatte gronden en over de wegen die als hinderlaag konden 
dienen. Ook gaf hij raad over de rechten van de verschillende landsdelen 
die ontzien moesten worden. Aan het hoofd van de troepen zou Bilder
dijk met de hertog zegevierend Amsterdam binnen zijn getrokken over de 
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Overtoom. Toen de dichter hem gelukwenste met de overwinning, zou de 
hertog hebben gezegd: ‘tout cela n’est dû à vous, Monsieur’.149

 Duizenden patriotten ontvluchtten het land. Op 18 september vond de 
omwenteling plaats in Den Haag. Willem v kon met een gerust hart naar 
de hofstad terugkeren. De vreugde was onbeschrijfelijk, merkte Bilderdijk 
later op.150 Nu keerde de rust in de Republiek weer. Er marcheerden geen 
vrijkorpsen meer door de straten in de steden, want die waren verboden. 
Dat gold ook voor patriotse publicaties. In de stedelijke besturen werden 
dissidenten vervangen door prinsgezinden. De kritiek op het Oranjebe
wind verstomde. Toen Willem Frederik, de latere Willem i, met zijn gema
lin Frederica Louisa Wilhelmina in 1791 een triomftocht door Den Haag 
maakte, plaatste Bilderdijk een erepoort met borstbeeld voor zijn huis. In 
het midden stond een vers, waarin hij ‘Oranjes heerlijk bloed’ prees.151

 Bilderdijk hoopte dat zijn inspanningen niet onbeloond zouden blijven. 
Hij had immers ‘veel geleden, veel ter hulpe van ongelukkigen gespild’.152 
Het enige ambt dat hij echter kreeg aangeboden was het secretariaat van 
Rotterdam. Men zou hem ook de positie van pensionaris (stadsadvocaat) 
hebben beloofd. Dit laatste ambieerde hij wel, maar voor het secretariaat 
voelde hij zich te goed. Nadat Dordrecht van de patriotten was bevrijd, 
vroeg de burgemeester hem of hij een ambt wenste. Maar hij gaf aan dat 
de juridische praktijk zijn lust en leven was.153 Omdat hij evenmin een hoge 
baan bij het Hof van Holland kreeg toegewezen, bleef hij werkzaam als ad
vocaat. Dit was volgens hem het onafhankelijkste en aangenaamste beroep 
dat hij kon uitoefenen.154

 Nu de Oranjes weer stevig in het zadel zaten, begon Bilderdijk de ver
drukte patriotten te verdedigen. Zo zou hij een ter dood veroordeelde ‘Kees’ 
– zoals men een patriot smalend noemde – hebben vrijgepleit. Dat werd 
hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij bleef een omstreden fi
guur. Toch benaderde men hem over het algemeen met vriendelijkheid, 
eer en achting.155 Bilderdijk verzette ongelooflijk veel werk. Dat hij als advo
caat elfhonderd patriotten zou hebben gered en meer dan vierduizend gul
den aan kosten zou hebben gemaakt, zoals hij zelf beweerde, lijkt echter 
overdreven.156

 Ook in deze periode was Bilderdijk onophoudelijk gepreoccupeerd door 
zijn gezondheid. Dikwijls klaagde hij over de uitputting van zijn geest. Soms 
had hij last van reumatische koorts, die hem naar eigen zeggen volstrekt ge
dachte- en geheugenloos maakte, of verging hij van hoofd-, tand-, borst- en 
lendenpijn. Waarom, zo vroeg hij zich af, werd hem de rust van het graf, die 
hem zo verleidelijk toelachte, geweigerd? Hij hoopte dat een zware ziekte 
hem zou overvallen, zodat het duidelijk zou worden of hij zou sterven.157

 De advocatuur liet hem slechts weinig tijd voor de muzen. Hij was al 
blij als hij zich met zijn ‘uitgemergelde’ hoofd een halfuur per week op de 
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poëzie kon toeleggen.158 De ode die hij in 1783 had geschreven was dan ook 
op zijn toenmalige situatie van toepassing:

   Wat hangt ge, ô langverstramde Luit,
Aan dees verdorden olm ten speeltuig van de winden?
   Wat hangt gy ’t vuig gewormt’ ten buit,
En galmt, terwijl ge u voelt van roest en molm verslinden,
 Van tijd tot tijd een zucht en flaauwen rouwklank uit,
  Die ongemerkt in lucht verzwinden?
   Wat hangt ge, ô langverstramde Luit,
    Ten speeltuig van de winden?159

In 1788 vergeleek hij zichzelf met een uitgediende soldaat, wiens stram
me leden hem verhinderden het vaandel met vuur en vlugheid te volgen.160 
Aan Uylenbroek, die hem begin 1790 een gelukkig nieuwjaar had gewenst, 
schreef hij dat dit voor hem niet tot de mogelijkheden behoorde. Het was 

Bilderdijk trok zijn eigen horoscoop
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alsof men een oester sterkte wenste met vliegen, of een kreupele met koord
dansen.161 Toch vond hij gelegenheid nog het een en ander te publiceren.
 In deze tijd verscheen zijn berijmde bewerking van het Bijbelboek Predi
ker: Vertoogen van Salomo (1788). Daaruit blijkt Bilderdijks toegenomen in
teresse in geloofszaken; ook in zijn brieven sprak hij vanaf nu meer en meer 
over religieuze onderwerpen. De uitgave van de Vertoogen was te danken 
aan de nieuwe politieke situatie, verklaarde de dichter in zijn voorwoord. 
De tijden van verdeeldheid, verdrukking en wapengekletter, die nog maar 
net achter hem lagen, hadden hem in de wakend doorgebrachte nachten de 
gelegenheid gegeven om weer poëzie te schrijven. Hij had het werk vervaar
digd ter verstrooiing van zijn geest.162

 Het was evenwel meer dan dat, want Bilderdijk gaf er zijn visie op het 
leven in. De mens moest blijmoedig arbeiden, zich onderwerpen aan Gods 

Door Bilderdijk ontworpen vignetten
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wil en de gebeurtenissen accepteren zoals ze zich voordeden.163 Ontleende 
de dichter, in wiens leven het doodsverlangen niet onbekend was, steun 
aan deze boodschap? Als hij de noodzaak benadrukt om op God te vertrou
wen, lijkt hij zichzelf toe te spreken: ‘Dit leere u, ’t levenslicht op juisten 
prijs waardeeren! / Dit, van ’t besef des doods uw’ geest niet af te keeren! / 
En, daar de Jonglingschap gelijk een nevel vliedt, / Verbittre u ’t zelfgekwel 
des levens zoetheid niet!’164

 Bilderdijk wilde meer doen dan mogelijk was met de tijd die hij had. In 
1788 vatte hij het plan op de Ilias in verzen te vertalen. Homerus zag hij 
als de bron van alle dichterlijke schoonheid in de Oudheid.165 In 1789 be
proefde hij zijn talent op het treurspel De dood van Edipus naar Sophocles. 
Tien jaar eerder had hij dit, zoals we reeds zagen, ook al eens getracht. Hij 
maakte kennis met de letterkundige Johannes Kinker. Deze gaf sinds 1788 
een satirisch tijdschrift uit, De post van den Helicon. Daarin zou hij, samen 
met Kinker, een bijdrage hebben geleverd in de vorm van een parodie op 
de sentimentele stijl van Feith.166 Dit bewees dat de vriendschap met de 
Zwolse schrijver tot het verleden behoorde.
 Regelmatig trok Bilderdijk zijn eigen horoscoop. Daarnaast stortte hij 
zich op de schilderkunst. Tegenover zijn huis op de Prinsengracht was de 
Haagse tekenacademie Pictura gevestigd. Hoewel hij geen lid was, kwam 
hij er af en toe.167 Hij hield er op 24 april 1794, in aanwezigheid van de stad
houder, een voordracht over de voortreffelijkheid der schilderkunst. Daarin 
beklemtoonde hij dat hij het eervol vond om te mogen spreken, hoewel hij 
zichzelf als een oningewijde beschouwde.168 Toch deed hij zich bescheide
ner voor dan nodig. Niet alleen ontwierp hij zelf vignetten, in deze jaren 
legde hij zich ook met succes toe op het genre van de boerenbedrieger of 
trompe‑l’oeil. Als jongen had hij zich hierin bekwaamd. Het biedt de toe
schouwer een voorstelling van voorwerpen, zoals brieven, kaarten, teksten 
en munten. Doordat alles in schijnbare wanorde door elkaar lijkt te zijn 
gegooid, krijgt men de illusie van een driedimensionaal perspectief. Bilder
dijk doorspekte zijn kunstwerkjes met Bijbelse, historische en mythologi
sche verwijzingen.169 Dat hij daarnaast ook nog tijd vond om te studeren en 
een uitvoerige bibliotheek op te bouwen, geeft blijk van zijn werkkracht.170

 In 1788 had Bilderdijk de romance Elius gepubliceerd, die hij twee jaar 
eerder had geschreven. ‘Zie hier dan iets vreemds! iets zonderlings! iets 
ongehoords! Een Romance in zeven zangen, in de omvang van een Epi
cum,’ had hij aan Uylenbroek geschreven, toen hij deze het manuscript 
toestuurde.171 Het gedicht was het resultaat van zijn nietaflatende fascina
tie voor de Zwaanridder. Hij schreef het op verzoek van zijn echtgenote.172

 De romance vertelt het verhaal van de maagd Heile. In het licht van de 
maan vraagt zij haar overleden vader om hulp bij het verdedigen van het 
familiekasteel in Kleef. Zijn geest die aan haar verschijnt geeft haar een 
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gouden ring. Per ongeluk laat ze deze echter uit het raam in de slotgracht 
vallen. Daar schuilt in de schaduw van het gebladerte en het riet een schit
terende zwaan.173 De ring doorboort zijn snavel, maar ridder Elius bevrijdt 
hem van het sieraad. Hij volgt het dier naar het slot, dat onder vuur ligt. 
Elius mengt zich heldhaftig in de strijd, raakt zwaargewond, maar overleeft 
het gevecht. Als hij weer bijkomt, schuift hij de ring om Heiles vinger. Aan 
het einde trouwt hij met haar. We zagen al dat Bilderdijk ervan overtuigd 
was dat hij van de Zwaanridder afstamde. Heiles vader was Diederik van 
Kleef en Teisterbant. De oudste zoon uit het huwelijk van Elius en Heile, 
die ze ook Diederik noemden, werd de stamvader van de geslachten Heus
den en Nassau.174

 Toen op 4 september 1791 in huize Bilderdijk opnieuw een zoon gebo
ren werd, noemde de dichter hem dan ook Elius Isaäc.175 Dat was een idee 
van Catharina Rebecca. De naam was volgens de dichter sinds elf eeuwen 
niet meer in zijn familie in gebruik geweest.176 Om zijn schoonzus van 
het nieuws op de hoogte te stellen, stuurde hij haar een rebusbrief. Daarin 
deelde hij haar mee dat zijn vrouw die nacht, rond de klok van halftwaalf, 
was bevallen van een welgeschapen en gezonde zoon. Met de moeder ging 
het naar omstandigheden redelijk.177 Zulke rebusbrieven, waarvan Bilder
dijk er in deze jaren een paar vervaardigde, vormden voor hem de manier 
bij uitstek om zijn ongekende taalgevoel en tekentalent te combineren.

Rebusbrief uit 1791 van Bilderdijk aan zijn schoonzus Maria Petronella Woesthoven. 

De ontcijferde tekst luidt: ‘Beminde meid, ’t was ons waard uw thuiskomen buiten 

desasters, te ervaren. Wij vinden ons gans niet wel doch hopen beter in ’t vervolg 

en zijn uw hoogachtende broeder en zuster. ’s Gravenhage, half juni 1791. Duid ons 

duister schrijven ten beste!’



iv advocaat in woelige tijden (1782-1795)

113

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 113

 Twee jaar later, op 7 december 1793, kreeg Elius een broertje. De ouders 
noemden het Willem Julius Ursinus. Het kind leefde slechts kort en over
leed al in augustus. De oorzaak was mogelijk dat de dienstmeid het kereltje 
heimelijk een overdosis slaapmiddel had toegediend om het te kalmeren.178 
Waarschijnlijk betrof het opium. Dit hallucinogene geneesmiddel gold in 
die dagen vooral als pijnstillend medicijn, zoals nu aspirine. Het was in 
de achttiende en negentiende eeuw algemeen en goedkoop verkrijgbaar in 
pil- of poedervorm of op alcoholbasis. De driftige Bilderdijk deed de meid 
niets aan, maar beschuldigde haar wel van doodslag: ‘Een oogenblijk –? 
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?’179 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!’ Hij smeekte God wel zijn overige kroost te sparen.180

 Kindersterfte en de dood in het kraambed waren in de achttiende en ne
gentiende eeuw aan de orde van de dag. Er moet vrijwel geen gezin geweest 
zijn dat niet al in de eerste huwelijksjaren met de dood geconfronteerd 
werd. Bilderdijk heeft in dit opzicht ook zijn deel gehad.

Besluit

Als advocaat was Bilderdijk in korte tijd uitgegroeid tot een van de iconen 
van de Oranjepartij. Dat maakte hem controversieel. Tegelijkertijd had hij 
de geneugten van de liefde ontdekt, die door hem uitbundig werden be
zongen. Het huwelijk met de mooie Catharina Rebecca Woesthoven bleek 
echter geen succes. Bilderdijk werkte dag en nacht, vervaardigde dichtstuk
ken en vertalingen en was voortdurend overspannen. Zijn in isolement ge
sleten jeugd had van hem een onmogelijke man gemaakt, met wie niet viel 
samen te leven. Hij was prikkelbaar, wispelturig en had last van driftbuien. 
Zijn neiging tot geweld had meer dan eens problemen in het gezin tot ge
volg. De sterfgevallen waarmee hij geconfronteerd werd, verbitterden hem, 
maar versterkten tevens zijn religieuze bewustzijn. Zo ging zijn christe
lijke geloof een prominentere rol spelen in zijn leven. Bilderdijk en zijn 
vrouw groeiden uit elkaar en de situatie was onhoudbaar geworden. Toen 
de Fransen begin 1795 het land binnenvielen, bevond de altijd over zijn 
welzijn klagende dichter zich in een uitzichtloze situatie. Het zouden juist 
de Fransen zijn, die hem, zij het onbedoeld, de helpende hand reikten.
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v De verliefde balling (1795-1797)

Geweigerde eed

Kon Bilderdijk bij het aanbreken van het jaar 1795 vermoeden dat zijn le
ven spoedig in een stroomversnelling zou raken? Er heerste al enige tijd 
een revolutionaire stemming in Europa. Op 14 juli 1789 was de Franse Re
volutie ingeluid met de bestorming van de Bastille; de monarchie was ver
vangen door een republiek. Overal klonk de nieuwe leus: ‘Liberté, égalité, 
fraternité.’ Op 1 februari 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Engeland 
en aan de Republiek. Diezelfde maand veroverden de Franse legers enke
le zuidelijke delen van Nederland. Aanvankelijk wisten de stadhouderlijke 
troepen hen tegen te houden. Maar in de strenge winter van 1794 bevroren 
de rivieren. Bilderdijk dichtte:

 Vergeefs, vergeefs tot bolwerk onzer palen
De golven uit heur’ kil verdagvaard om u heen!
  Ach! om den vijand in te halen,
   Verharden zy tot marmersteen.

 En Rhijn, en Maas, met ingetrapte lenden,
Ontfingen ’t harde juk geduldig op den rug,
  En vormen voor de legerbenden
   Een onvernielbre Waterbrug.1

Hij riep zijn landgenoten op de vaderlandse grond tot de laatste kluit toe 
te verdedigen, maar dit mocht niet baten. Generaal Pichegru en zijn legers 
bezetten in januari 1795 de Republiek. Willem v vluchtte op 18 januari van
uit Scheveningen naar Engeland. Tegen een visser zou hij hebben gezegd: 
‘Schrei niet mijn vriend! Ik ga, maar kom weder.’2 Maar hij zou Nederland 
nooit meer terugzien. De patriotten kregen nu de kans de politiek te reor
ganiseren. Met de komst van de Fransen deed een nieuw staatsbestel zijn 
intrede: de Bataafse Republiek.
 Bilderdijk was thans achtendertig jaar. Op een olieverfportret dat Cor
nelis van Cuylenburg begin 1795 van hem vervaardigde, staat hij zelfverze
kerd als advocaat afgebeeld. In een nis bevindt zich een muze met een harp 



de gefnuikte arend

116

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 116

– een verwijzing naar Bilderdijks literaire activiteiten. De dichter werd al 
spoedig met de nieuwe machthebbers geconfronteerd. Met afschuw zag 
hij toe hoe er in zijn stad een vrijheidsboom werd geplant.3 Zij die rond dit 
symbool van de nieuwe orde dansten en zongen, beschouwde hij als dollen 
en razenden.4 Bilderdijk realiseerde zich dat hij als verdediger van de stad
houder en als nationaal befaamde Oranjeklant gevaar liep. Aanvankelijk 
had hij overwogen om Willem v te volgen, maar hij bleef liever bij zijn 
gezin. Hij vreesde bovendien voor plunderingen. 
 Voorlopig zette hij zijn praktijk voort en handelde hij lopende zaken af. 
Juridisch advies gaf hij nog maar zelden. Wie hem om hulp vroeg, verwees 
hij naar minder gehate advocaten, met de woorden: ‘het is hard, maar ik 
kan u niet helpen, om dat ik als Orangeman bekend ben’.5 Nu hij geen 
werk meer had, moest hij op zoek naar een andere bron van inkomsten. 
Aan Uylenbroek schreef hij in februari 1795 dat hij, om geld te verdienen, 
bereid was vignetten te ontwerpen of wetenschappelijke of literaire werken 
te vertalen, uit het Latijn of uit andere talen.6

 Zover kwam het echter niet. Op 26 maart werd een nieuwe nationale 
regering gevormd. De vertegenwoordigers hiervan noemden zich de Pro
visionele Representanten van het Volk van Holland. Van alle advocaten 
werd geëist dat ze een eed zouden afleggen op de Rechten van de Mens en 
de Burger. Daarin stond dat de soevereiniteit bij het volk berustte en dat 
ieder mens met gelijke rechten geboren werd, zoals gelijkheid, vrijheid, 
veiligheid, eigendom en vrijwaring van onderdrukking. Het in 1787 door 
de Pruisische legers herstelde restauratiebewind werd afgeschaft. Het stad
houderschap verklaarde men ongeldig.7

 Op 23 maart stuurde Bilderdijk een vlammend rekest, waarin hij uitleg
de dat hij gebonden was aan zijn eed van trouw aan Oranje. Zolang de stad
houder leefde, kon hij de gevraagde belofte niet afleggen. Daarom vroeg 
hij om hiervan ontheven te worden. Hij verlangde niets dan een ‘rustig en 
vreedzaam genot van stoorlooze en onschadelijke inwoning’. De nieuwe 
regering en de rechten van de mens beloofde hij stilzwijgend te zullen eer
biedigen.8

 Misschien verwachtte Bilderdijk dat men hem met rust zou laten, maar 
niets bleek minder waar. Het was niet zozeer de aard van zijn verzoek als 
wel de toon ervan die velen onaangenaam trof. De vergadering van provi
sionele representanten nam met verontwaardiging kennis van zijn ‘schan
delijke’ rekest. Men sprak van Bilderdijks ingekankerde verkleefdheid aan 
een inmiddels vernietigd stelsel van list en geweld, en van zijn weigering 
om de wettigheid en verworvenheden van de revolutie te erkennen. Men ty
peerde zijn bezwaren als geleerde wartaal, die van geslepenheid getuigde. 
Door zich nadrukkelijk te profileren als een ware christen, suggereerde hij 
dat zijn tegenstanders dat niet waren. Daarom kreeg Bilderdijk het bevel 
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binnen vierentwintig uur Den Haag en binnen acht dagen de provincie 
Holland te verlaten.9 Dit besluit vond hij ‘zeer inform en van anomalen 
aart’. Het kwetste hem vooral dat het hem werd medegedeeld door een 
patriotse fiscaal die hij na de restauratie van 1787 als advocaat terzijde had 
gestaan.10 Omdat de beslissing bindend was, verzocht hij om een paspoort 
en zond hij een koffer met papieren naar Uylenbroek.11

 Later zou Bilderdijk zeggen dat hij liever in de gevangenis of op het 
schavot was beland dan dat men hem verbannen had.12 Hiermee deed hij 
de werkelijkheid echter geweld aan. Hij werd achtervolgd door zijn huur
baas, kleermaker, chirurgijn, apotheker, behanger, timmerman, boekbin
der, koetsier, schoenmaker, slager, wijn- en bierhandelaar, fruitverkoper, 
bakker, melkboer, kruidenier, kaarsenverkoper, turfboer, pruikenmaker en 
vele anderen.13 Bilderdijk had jarenlang op te grote voet geleefd, en meer 
uitgegeven dan binnenkwam. Dikwijls had hij geld moeten lenen om zijn 
rekeningen te kunnen betalen.14 Door zijn vertrek ontsnapte hij niet alleen 
aan een slecht huwelijk, maar ook aan deze stoet van schuldeisers.15

Vertrek uit Nederland

Op donderdag 26 maart 1795, ’s middags om halfdrie, stapte Bilderdijk in 
de trekschuit naar Leiden.16 Hij had afscheid genomen van zijn vrouw en 
kinderen en werd vergezeld door Gerrit Outhuys, een student in de theolo

Trekschuit, vroege negentiende eeuw
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gie die hem bewonderde. Deze had de roef voor hem afgehuurd. In Leiden 
bracht Bilderdijk een ellendige nacht door en de volgende dag reisde hij 
verder naar Amsterdam.17 Hier nam hij, in afwachting van de dag dat hij de 
provincie moest verlaten, zijn intrek bij zijn bedroefde vader, die inmiddels 
op de Prinsengracht woonde.18

 Intussen trachtte Bilderdijk bij kennissen morele en financiële steun te 
vinden. Het eerste lukte beter dan het tweede. Hij vroeg Catharina Rebecca 
met de kinderen naar Amsterdam te komen, hetgeen na enige aarzeling 
van haar kant ook gebeurde. Na een laatste vaarwel ging de dichter op dins
dagavond 31 maart scheep naar Groningen. Op de Zuiderzee mistte het he
vig en door de straffe tegenwind werd pas op donderdagmorgen Lemmer 
bereikt. Hier stapte het reisgezelschap over in een kleiner, overvol vaartuig, 
zonder slaapplaatsen. Het vroor en Bilderdijk leed hevige kou, terwijl hij 
niets anders te eten kon krijgen dan slecht krentenbrood. Na, naar eigen 
zeggen, drie nachten slapeloos op het water gezworven te hebben, kwam 
hij in de middag van 3 april vermoeid en afgetobd te Groningen aan. De 
stad was vol vreemdelingen. Bilderdijk moest zich tevredenstellen met een 
schamel vertrek in logement De Nieuwe Munster, dat hij bovendien met 
iemand anders diende te delen.19

 Desondanks vond Bilderdijk al dadelijk gelegenheid om letterkundige 
werkzaamheden te verrichten. Na de inval van de Fransen had hij, vermoe
delijk met hulp van Outhuys en een Latijnse vertaling, een Treurzang van 
de Arabische dichter Muhammad Ibn Hasan (838-933), beter bekend als 
Ibn Doreid, in het Nederlands overgebracht.20 Het dichtstuk bevatte zwaar
moedige verzen over een bedroefde balling, die zich beklaagt over zijn lot. 
Door de gewijzigde omstandigheden kregen deze onverwacht een nieuwe 
betekenis:

Dan niets is ’t, wat my ’t lot ooit opleî te ondergaan,
By ’t geen me een ballingschap, zoo eindloos, door doet staan.
De helft slechts van dat wee zou ’t stugste rotsgevaarte,
(Wat zou ’t een menschlijk hart?) verbrijzlen door heur zwaarte.
En wie, als ’t sappig hart der groene loot versmacht,
Voorziet het sterven niet na de uitgeputte kracht?
Mijn keel is door ’t verdriet verworgd en toegewrongen;
Ja, meer dan doodlijke angst beneep my hart en longen.
Mijn fierheid weigre ’t oog den zilten tranenvloed;
De tranen banen zich een’ doortocht in ’t gemoed.21

De moraal was dat de mens zijn door God bepaalde noodlot moet dragen 
– een thema dat Bilderdijk in deze dagen sterk bezighield.22 In Groningen 
schreef hij een voorrede en een titel bij het dichtstuk, completeerde de no
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ten en stuurde de aanvulling op 5 april naar Outhuys, met het verzoek voor 
de uitgave zorg te dragen. Het was zijn wens dat het werk zou verschijnen 
met een silhouet van Catharina Rebecca in elegante, oosterse dracht, met 
als onderschrift: ‘sustinuit conjux exulis esse viri’ (zij bestond het de vrouw 
van een balling te zijn). Aldus geschiedde. Was dit een welgemeend eer
bewijs aan haar met wie hij in onmin had geleefd of vooral een theatraal 
gebaar voor de buitenwereld? Catharina Rebecca noemde het portret een 
meesterstuk. Bilderdijk was er minder over te spreken en vond zijn vrouw 
er verschrikkelijk in mishandeld.23 Toch bleek hij later zeer aan dit boekje 
gehecht, ook al liet hij, na de scheiding van zijn vrouw, haar portret uit de 
nog onverkochte exemplaren verwijderen.
 Vanaf 7 april woonde hij bij de vriendelijke dokter Fellinga. Na een paar 
dagen nam hij zijn intrek op een ander adres. In Groningen begon hij het 
steeds aangenamer te vinden. Hij voelde zich redelijk gezond en genoot 
van het eten.24 Zijn handelwijze vond waardering. Lokale staatslieden en 
geleerden, maar ook burgers en boeren zouden hem hebben opgezocht. 
Hij beweerde zelfs dat alle Groningse dames zijn silhouet wilden.25 Er wa
ren enkele achtenswaardige families met wie hij op goede voet verkeerde 
en hij ging om met Petrus Abresch, hoogleraar in de theologie. Binnen 

Silhouet van Catharina Rebecca Woesthoven, uit de 

eerste druk van Ibn Doreid, 1795
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de kortste keren was Bilderdijk een bezienswaardigheid geworden. Men 
kwam hem, zoals hij zelf beweerde, bekijken of hij een vreemd dier uit 
verre landen was.26

 Zijn correspondentie nam veel tijd in beslag. Omdat alle uitgaande post 
gecontroleerd werd, raadde zijn vrouw hem aan deze niet met zijn naam te 
ondertekenen. Zelf richtte ze haar brieven aan W. Teisterbant.27 Hij ging 
ook wel uit en maakte schetsjes van de omgeving.28 De kunstenaar J.L. 
Hauck kwam zijn portret schilderen en Bilderdijk schreef er een vers bij. 
Daarin beweerde hij jeugd en bloei, ziels- en lichaamskracht voor recht en 
vaderland ten offer te hebben gegeven, en dat ballingschap zijn loon voor 
trouw en godsvrucht was: ‘Beschouwer! zie my ’t oog door ’t geestuitput
tend waken / Verfletst en uitgedoofd by de afgeteerde kaken, / En zoek 
geen glinstring meer in de uitgeblakerde asch.’29

 Wanhopig was hij echter bepaald niet. Hij speelde met het idee om naar 
Denemarken te reizen, een land dat hij bewonderde vanwege zijn absolute 
monarchie.30 Uit zijn brieven blijkt bovendien dat hij meende de oude toe
stand spoedig hersteld te zullen zien. Weldra zou het Pruisische leger de 
Fransen verdrijven, net als enkele jaren daarvoor, en kon de prins terugke
ren, verwachtte hij.31 Of wilde hij Catharina Rebecca slechts geruststellen? 
Zij werd in Den Haag inmiddels zozeer door crediteuren belaagd dat ze 
haar inboedel moest verkopen.
 Bilderdijk verzocht zijn echtgenote kalm aan te doen en met de verkoop 
van zijn boeken nog even te wachten, want: ‘de tijd van herstel spoedt op 
Arendsvleugelen aan’.32 Hij had geen haast om het land te verlaten, omdat 
hij maar geen paspoort kreeg. Op 18 april schreef hij haar: ‘Ik moet dus uit 
Holland geholpen worden of mij eraan wagen om zonder paspoort, aan 
plondering en berooving bloot te staan, en naakt en bloot op mijn voeten 
door te reizen, of doodgeslagen te worden.’33 Een week later verschafte de 
Groningse municipaliteit hem eindelijk een reispas, waar Bilderdijk echter 
weinig vertrouwen in had.34 De Fransen waren bang dat de Nederlanders 
waardevolle goederen het land uit zouden smokkelen. Daarom werden alle 
reizigers streng gecontroleerd.
 Toen Bilderdijk talmde, kreeg hij op 6 mei 1795 van de stadsregering te 
horen dat het haar aangenaam zou zijn, wanneer hij binnen vierentwin
tig uur uit Groningen vertrok. Dat was duidelijke taal. Hij begaf zich naar 
Delfzijl, vanwaar hij in de morgen van 9 mei naar het Duitse Emden voer.35 
Hier streek hij neer in een deftig, maar door de toevloed van militairen 
sterk vervuild logement. Zijn kamer bevatte slechts een stoel en een tafel. 
De gemeenschappelijke dis, die meer dan drie gulden kostte, bestond uit 
‘schrale soupe, weeke schol met boter en mostaart, en een kalfsbout die ik 
niet eeten kon, met pruimen zonder meer [...]; een halve flesch wijn, waar 
van ik geen glas drinken kon; en drie kannetjes koffij’.36
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Nog diezelfde dag schreef hij aan zijn schoonzuster: ‘Ik heb de koorts, en 
’t hoofd heeft mij wat geleden van de schokken op het zeetochtjen naar 
herwaart. Dit maakt mij wat woelig en van een half ijlende vrolijkheid. Ook 
moet ik schrijven tot ik in slaap val, want als ik ’t waag, rond om mij te zien, 
ijs ik van het varkenskot waar ik den nacht in moet overbrengen.’37 Aan zijn 
vrouw verklaarde hij in een aanmerkelijk kortere brief dat hij bloedige flui
men had opgegeven.38 In Duitsland was Bilderdijk, zo beweerde hij met de 
nodige overdrijving, niet minder beroemd dan thuis. Enkele buitenlandse 
kranten zouden er over zijn geval hebben geschreven. Op straat werd hij 
aangeklampt met de vraag of hij degene was die geen eed tegen de prins 
wilde afleggen. ‘Ik reis dus in een heerlijk incognito!’ schreef hij spottend.39 
In deze context moeten ook de opmerkelijke regels worden gelezen die 
hij onderweg schreef: ‘Maar waarom zoude ik u mijn eerbren naam ver
bloemen? / Reeds hebt gy door ’t gerucht hem mooglijk hooren noemen; / 
’k Ben Bilderdijk. – Ge ontzet? Nu kent ge heel mijn lot. / Die naam is ner
gens vreemd, waar de eerbied woont voor God.’40

Hamburg

Vanuit Emden werd de reis spoedig voortgezet. Onderweg was alles in 
de war; de logementen puilden uit van Franse, Brabantse en Hollandse 
emigrés. Spijs en drank waren nauwelijks te krijgen, op slechte Schnaps of 
Kümmel na. De tocht naar Hamburg, nu over land, verliep niet vlekkeloos. 
Eenmaal daar aangekomen, schreef hij aan Catharina: ‘Van Aurik tot hier 
heb ik over Oldenburg, Delmenhorst, Bremen op een’ open wagen waar
bij onze Boerenkarren Heerenkoetsen te heeten zijn over bergen en da
len, door rivieren, heiden, moerassen heen, moeten schokken, de nachten 
door, in ’t afschuwlijkste weêr van stortregenen, hagel, sneeuw, en storm
winden die mij den hoed van ’t hoofd de banden, waar ik hem meê vastge
maakt had, aan flarden, de oogen half blind, en het geheele aanzicht tot een 
weeke pap gewaaid heeft, waar het bloed, bij ieder vertrekking van de mond 
of dikopgezwollen neus, uit loopt. Voor ’t overig ben ik vol Rheumatique 
pijn van koorts verzeld; (alles natuurlijk) maar met dat al nog al redelijk 
van hoofd: en ik zou zeggen tusschen beide zelfs gezond, sleepten slechts 
de beenen mij zoo niet na, wanneer die koorts wat af is.’ Verder werd hij 
gekweld door het gerucht dat de stadhouder zou zijn overleden.41 Een typi
sche Bilderdijk-brief, boordevol overdrijving en hypochondrie.
 Ook Hamburg was overstroomd door emigrés. Als we Bilderdijk mogen 
geloven waren dat er zo’n twintig- à dertigduizend.42 Alle logementen ble
ken vol te zitten. Hij liep urenlang tevergeefs door de stad, die hij akelig, 
oud en morsig noemde. Als hij iemand de weg vroeg, kreeg hij niets anders 
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te horen dan: geradeaus. Dankzij een aardig Hollands meisje had hij uitein
delijk een kamertje met een rustbank weten te bemachtigen.43 Kort daarna 
nam hij zijn intrek bij dokter Nestler, die bij de Michaëliskerk woonde. Dit 
adres was hem bezorgd door J.C. Hartsinck, Hollands vertegenwoordiger 
bij de Hanzesteden, die hem als dichter bewonderde en al zijn werken be
zat. Met zijn vervelde gezicht, zijn versleten rok en zijn verfomfaaide pruik 
moet Bilderdijk er haveloos hebben uitgezien.44 Ook zijn naam was onge
woon; de Fransen noemden hem Belvedére, de Duitsers Belderbeck.45

 Omdat zijn geld opraakte, moest er snel iets gebeuren. Op 19 mei schreef 
hij aan Willem v, die in Engeland verbleef, dat hij met vrouw en kinderen 
‘geruïneerd’ was: ‘Wat het tegenwoordig oogenblik betreft, waar in ik zon
der bescherming, zonder middelen, zonder uitzicht of oogmerk omdwale, 
en niet weet waar mijn brood te zoeken; ik zou mij gelukkig achten, wilde 
Uwe Hoogheid zich zoo veel aan den verdreven’ balling gelegen laten zijn, 
om mij een verblijf of plaats te doen wijzen, waar ik Hoogstdeszelfs inten
tie of orders mocht afwachten, het zij om op eenige wijze te worden geëm
ploieert, het zij om aan eenig vreemd Hof, met Hoogstdenzelven in goede 
verstandhouding, door de aanbeveling Uwer Doorluchtige Hoogheid een 
etablissement te zoeken.’ Hij voegde daarbij dat zijn voorgeslacht sedert 
meer dan twee eeuwen altijd nauw bij het stamhuis van Oranje betrokken 
was geweest; zijn ‘Meerbetovergrootvader’ van moederszijde zou zelfs 
door de Bloedraad van de hertog van Alva, met verbeurdverklaring van zijn 
goederen, zijn verbannen, vanwege zijn trouw aan Oranje. Bilderdijk toon
de zich desnoods bereid voor zijn vorst in krijgsdienst te treden, en besloot 
zijn schrijven met de verklaring dat hij de eer had, ‘in ’t midden van het 
diepste jammer, gelijk in den bloei van den voorspoed [...] onveranderd 
te zijn Uwer Doorluchtigste Hoogheid Ootmoedigste, gehoorzaamste, en 
altydverknochte Dienaar, W. Bilderdijk’.46

 In afwachting van een antwoord hield Bilderdijk zich met uiteenlopende 
zaken bezig. Hij trad, tot zijn eigen verbazing, voor de Franse emigrés op 
als geneesheer: ‘Ik weet niet, wat geest ze naar mij toezendt, maar of ik wil 
of niet, ik moet pols voelen en Recepten schrijven.’ Een vergoeding voor 
zijn diensten vroeg hij niet. Een van zijn patiënten had hij een laxeermid
del voorgeschreven, waarvan deze drie keer per dag een klein beetje moest 
innemen. De man had het echter in één keer gebruikt, waardoor hij bijna 
aan uitputting was overleden. Bilderdijk vreesde zeer voor zijn reputatie, 
maar werd niet verantwoordelijk gehouden. Getuigen verklaarden dat de 
patiënt zijn medisch advies niet had opgevolgd.47

 De dichter zag zich ook in andere kwesties geraadpleegd. Aan schoon
zus Elter schreef hij op 9 juni: ‘Gisteren kwam mij een vreemde Graaf 
consuleeren, waar nb de ziel zit? – Sommigen vertellen dat ik alle dingen 
weet; en de hemel weet of men eerstdaags niet bij mij komt, om gestolen 
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zaken weer te recht te wijzen: want van nu af ben ik reeds meer dan een 
halve toovenaar. Ach, Zuster, wat is de wareld toch zot.’ In diezelfde brief 
deelde hij mee dat hij in Hamburg indruk maakte op de dames.48 Aan zijn 
diep over zijn voorhoofd zittende pruik kon het niet liggen. Hij dacht zijn 
populariteit te danken te hebben aan het feit dat hij afstand bewaarde. Ove
rigens was hij zelf niet geïnteresseerd in de dames met hun ‘jammerlijke’ 
Duitse gezichten.49 Tot zijn kennissen behoorden wel een Deense gravin 
en haar gemaal.50 Gevoelig als Bilderdijk was voor adellijke titels zal dit zijn 
ijdelheid zeker hebben gestreeld.
 Begin juli ontving hij een bericht van Willem v dat hij moedgevend 
noemde.51 Bilderdijk verwachtte door de stadhouder naar Engeland of an
ders naar Rusland te worden gestuurd, maar voorlopig bleef hij in Ham
burg. Twee weken daarna was hij bezig de gedeserteerde Hollandse militie 
aan te werven, om er een korps ten dienste van Willem v uit te formeren. 
Vaak dineerde hij bij Hartsinck en anders gebruikte hij eenvoudige maal
tijden, zoals brood met kersen of met worst. Hier dronk hij thee bij, want 
bier kon hij niet verdragen en de plaatselijke wijn vond hij slecht en te 
duur. Zijn gezondheid was redelijk in die dagen.52 Al met al krijgt men 
niet de indruk dat Bilderdijk in Duitsland een ellendig bestaan leidde, hoe
wel hij zijn familie in het vaderland in zijn brieven anders wilde doen 
geloven.

Schulden en verwijten

Maar hoe verging het Catharina Rebecca? Haar slordige, wat onbeholpen 
geschreven brieven aan haar verbannen echtvriend geven daar veel in
formatie over. Nog geen halfuur na Bilderdijks vertrek hadden er al drie 
schuldeisers op de stoep gestaan. Zij bespeurden onraad en vreesden dat 
ze hun geld kwijt zouden zijn. De huisbaas zei zelfs tegen haar dat alles in 
haar huis hem toebehoorde.53 Een andere koopman die aan haar deur ver
scheen, schold ze uit voor patriot. Deze schreef een verontwaardigde brief 
aan Bilderdijk.54

 Er kwamen ook steeds meer verborgen schulden aan het licht. Al spoe
dig was dit bedrag opgelopen tot achttienduizend gulden!55 Aan haar man 
schreef ze: ‘waar moet dat na toe en wat toch hebt gy met dit alles gedaan ik 
of uwe kinderen hebben het nodige uit spaarzaamheid daar niet af durven 
neemen en wat toch hebt gy er voor genooten?’56 Weliswaar had Bilderdijk 
nog heel wat uitstaan – naar eigen zeggen zo’n veertigduizend gulden – 
maar Van der Linden kon uit zijn boekhouding geen wijs worden.57 De 
debiteuren waren onder de gegeven onstandigheden ook niet erg toeschie
telijk. Mevrouw Bilderdijk verkocht dus haar inboedel, ging een schikking 
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aan met de schuldeisers, betrok een kleinere woning aan de Paviljoens
gracht in Den Haag en klopte aan bij de familie. Van vader Bilderdijk en 
broer Isaäc ontving zij slechts geringe steun; de Elters deden meer voor 
haar.
 Hoe weinig begrip de egocentrische Bilderdijk voor zijn vrouw en voor 
haar situatie had, bleek uit het feit dat hij niet schroomde haar om geld te 
vragen.58 Hij schreef vertrouwelijke brieven aan zijn schoonzus, die zich in 
hem wist te verplaatsen. Tijdens kerkdiensten dacht ze alleen aan hem.59 
De dichter raadde haar aan goed op zijn echtgenote te letten, omdat zij al 
een aantal malen tegen hem had gelogen en dit een ‘heerschende ondeugd’ 
bij haar was.60

 Zoals zovelen in de tijd van de Bataafse Republiek kreeg ook Catharina 
Rebecca inkwartiering van Franse militairen, hetgeen een bron van erger
nis was. Binnen enkele weken liepen er volgens haar meer dan honderd 
soldaten het huis in en uit. Deze eisten niet alleen een slaapplaats, maar 
ook tweemaal daags warm eten en wijn.61 Toen zij eens ging klagen dat zij 
en de meid op de grond moesten slapen, terwijl de Fransen in hun ledi
kanten lagen, kreeg ze als advies om vooral bij hen in bed te kruipen. Aan 
Bilderdijk schreef Catharina: ‘zie daar de sentiementen dier honden en ik 
moest dit godloos leven in myn huis dulden myn goed bederven en my 
laten op vreeten en zuipen en kon niets tegen zeggen’.62

 Voor de negenjarige Louïse was dit vanzelfsprekend geen ideale leefom
geving; men vreesde dat ze zou verwilderen.63 Daarom namen de Elters 
haar in huis en verhuisde het meisje tijdelijk naar Amsterdam. Het was 
een vrolijk en gehoorzaam kind, aldus Maria Petronella: ‘zy schryft leest, 
naait braait [breit], springt in ’t touw, speelt wandelt en is altyd onder onze 
oogen, zoo dat zy er weinig meer op denkt, om zich eens helder uit te rek
ken en te geeuwen’.64 Bilderdijk droeg zijn zwager op er streng op toe te 
zien dat Louïse geen onwaarheden zou zeggen, maar hij was gerustgesteld 
nu zij niet meer in Den Haag woonde: ‘Zij heeft er thands ’t voorbeeld niet 
meer van voor oogen, en kan het dus afwennen.’65

 Bilderdijk mocht dan, al dan niet gemeend, de wens uitspreken spoedig 
met Catharina herenigd te worden, zij dacht daar duidelijk anders over. 
Half juli schreef ze naar Hamburg: ‘God weet of wy elkandere ooit weder 
zien en zo ja hoop ik gelukkig ik heb tien jaar in uwe echt gekwynt en onge
lukkig geweest om dat gy de liefde niet kende en nooit kennen zult ik heb 
dit harde nootlot gevoelt en gedraagen op een wys die my nooit zal doen 
blozen van een beschuldigend gewissen God bestierd alles en uwe donders 
Raatelen niet meerder boven myn hooft wees gelukkig en ik zal noch voor 
u kunnen bidden voor u die my zelf de Eeuwige verdoemenis hebt toege
wenst en my de ongelukkigste vrouw des waersrels gemaakt hebt die my 
zelfs geen stuk broods nalaat voor my of uwe kinderen die ons nooit aanzag 
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dan om ons een afgrysselyke blik toe te werpen een blik van veragting maar 
ik zal zwygen op dat ik niet spreeken van mishandelingen in myn zwanger
schap bedreeven geloof alleenlyk dat er tusschen ons nooit Hereeniging 
kan of zal plaats hebben.’ Haar man zou eenmaal door God beoordeeld 
worden. Dan zou hij tot de overtuiging komen dat hij de beste vrouw ter 
wereld had bezeten, maar haar miskend had en ongelukkig gemaakt.66 In 
een volgend schrijven benadrukte Catharina dat haar man nooit van haar 
had gehouden en dat de verwijdering van hun harten nimmer kon worden 
hersteld.67

 Op deze en andere verwijten antwoordde Bilderdijk: ‘Uwe klachten over 
mij komen zeer te onpas: of ik wel of kwalijk gehandeld heb, is tusschen 
God en mij.’ En hij vervolgt dan: ‘God heeft ons gezegend, aanhoudend 
gezegend, maar Uw onvergenoegdheid en ondankbaarheid heeft die zege
ningen vergald, en ze doen verwelken, en mijn geheel verstand en humeur 
omgekeerd. Zie daar, wat de oorzaak is geweest van alles, wat te beklagen 
is. Mijn ziel, mijn hart is geheel liefde, brandende liefde voor u, en voor 
u alleen; maar gij hebt mijn liefde gesmaad en gehoond, en gemeend dat 
ge met een zekere dienstvaardigheid, die een vriendin, zuster, of dienst
meid praesteeren kon, mijne liefde beandwoorden kost: en dit heb ik van 
’t eerste begin af, ondervonden, en met zoo veel ernst en drift verfoeit en 
moeten verfoeien. Gij zijt onbekwaam geweest om te beminnen, om dat 
ge voor geen zelfverloochening, zelfs jegens God, vatbaar waart, en ge hebt 
de zaligheid, die God aan het Huwlyk verknocht heeft met voeten getreden 
en versmaad. [...] Maar nooit hebt ge (dit wijte ik aan uw opvoeding) denk
beeld van Godsdienst gehad ten aanzien van ’t practicale; en van daar de 
gruwlijke godslasteringen, waar aan ge in koelen bloede en misschien zon
der ’t te weten, u meer dan eens schuldig gemaakt hebt, en die mij buiten 
mijzelven brachten. Eindelijk heeft u een geest van verderf naar omgang 
met menschen heengesleept, die U nog verder verbasteren moest. Met één 
woord, ge hebt uw hart open gesteld voor al wat tegen God en mij is, en van 
daar alles. – Niet echter, dat ik U dit verwijt! neen ondanks alles zijt gij mij 
’t dierbaarst goed op aarde en in de Eeuwigheid, en ’t eenig dat op aarde mij 
attacheert.’68

 Te Hamburg gaf Bilderdijk ook in dichtvorm lucht aan dergelijke gevoe
lens, getuige het achtenvijftig strofen tellende vers ‘Uitboezeming’. Daarin 
schreef hij over zijn echtgenote:

Het hart dat me alle tegenspoeden,
 Dat me al de kwijning van mijn jeugd
Zoo duizendvoudig kost vergoeden
 In onvermengde huwlijksvreugd.
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De schoot, die my een kroost moest kweken,
 Door God mijn’ beden toegezegd;
Waarin zijn zegen niet zou breken
 De frissche bloemkrans van mijn Echt!

Die borst, dat hart zoo aangebeden, –
 Die schoot, voor zoo veel heils bestemd,
Gevoelloos voor mijn tederheden –
 En roerloos in mijn’ arm geklemd!69

Heen en weer over zee

Begin augustus ging Bilderdijk naar Engeland, om aldaar de belangen te 
behartigen van de Luikse graaf Pfaff von Pfaffenhofen, die met het Engel
se gouvernement onderhandelde over de levering van een legerkorps, dat 
kon dienen in de strijd tegen de Fransen.70 Deze missie stelde Bilderdijk 
in staat ook een goed woordje voor zijn eigen zaak te gaan doen, omdat de 
stadhouder in paleis Hampton Court verbleef. In Cuxhaven, een plaatsje 
vlak bij Hamburg dat hij op een tekening vastlegde, ontmoette hij, voordat 
hij zich inscheepte, nog prins George Frederik, de jongste zoon van Wil
lem v. Deze zou in 1799 te Padua overlijden.71

 Om de tijd te doden raapte Bilderdijk schelpen. Sombere gedachten wa

Het Noord-Duitse plaatsje Cuxhaven, 1795, tekening door Bilderdijk
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ren bij hem nooit ver weg. In het wachten op de boot zag hij een parallel 
met het wachten op de dood.72 Storm en tegenwind vertraagden de reis. 
Op 8 augustus 1795 kwam hij aan in Londen en een dag later reisde hij 
door naar Hampton Court. Willem v ontving hem met tranen in de ogen, 
maar scheen niet veel voor hem te kunnen doen.73 Bilderdijk ontmoette er 
ook het tweejarige prinsje, de latere koning Willem ii. Het knaapje kon 
zijn naam niet uitspreken en noemde hem toen maar ‘den goeden Hollan
der’.74

 In de Engelse hoofdstad keek Bilderdijk zijn ogen uit. Hij vond Londen 
een onbegrijpelijke wareld, waarin men zich kon verliezen. De Engelsen 
konden op zijn sympathie rekenen. Hij typeerde ze als braaf, eerlijk, werk
zaam van geest en lichaam, minzaam en gedienstig. Daarnaast was hij ge
charmeerd van hun onvoorwaardelijke trouw aan en liefde voor hun vorst. 
Was zijn vaderland niet in gevaar, dan had zijn hart kunnen ademhalen 
en was de Engelse grond hem de aangenaamste van Europa geweest.75 Hij 
probeerde er wat te verdienen met het geven van lessen in het tekenen, 
Latijn, Italiaans en Frans.76

 Zijn naam en voorgeschiedenis zouden hem hier ook al zijn vooruitge

Kaart van Londen, 1790
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sneld. Met zijn bekende overdrijving schreef hij: ‘de geheele wareld kent 
mij; en men schrijft mij zoo veel wijsheid, kundigheden, en bekwaam
heden toe, dat ieder die wat weet, mij benijdt, en die niets weet, mij voor 
een voorwerp van halve adoratie, en niet van hulp of meêlijden, neemt’. 
Aanvankelijk had men hem voor ‘a French dogg’ uitgescholden, waarop 
hij in zijn beste Engels antwoordde ‘that i were not a french dogg, but a 
poor Dutch man, bannished out of Holland for loving mij Prince’. Om zulke 
voorvallen in het vervolg te voorkomen, moest hij zich Engels kleden. Aan 
zijn schoonzus schreef hij: ‘Zeker zoudt gij mij, bij een onvoorzien ontmoe
ten, niet herkennen, gekleed en toegerust als ik ben. En ge moest mij dan op 
zijn Engelsch zien zitten eeten! – Helaas! ik kan op die wijze nog vorst van 
een Horde Tartaren worden, als ik mij zoo naar alles leer voegen.’77 
 Kort daarna vond op het vasteland, ten huize van mevrouw Bilderdijk, 
een merkwaardig samenzijn plaats. De tegenspoed had haar in de ogen 
van een zwerm prinsgezinde poëten van het tweede en derde garnituur tot 
een interessante verschijning gemaakt. Haar kwaliteiten werden door deze 
dichterschaar om strijd bezongen. Ter gelegenheid van Bilderdijks verjaar
dag zagen de zangers zich op 8 september onthaald op een feestmaal aan 
de Paviljoensgracht, waar Catharina Rebecca zetelde als een ‘tweede Juno 
op haar troon’. Aanwezig waren in elk geval Pieter Willem Gautier, auteur 
van de geciteerde dichtregel, en notaris Turnbull de Mikker, die later door 

Tekening van Bilderdijk in een brief aan M.P. Elter-Woesthoven, 

22 augustus 1795
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Bilderdijk een aartsschelm en ‘falsaris’ werd genoemd.78 Vermoedelijk was 
ook Jan Willem Kumpel, Bilderdijks studievriend, van de partij. Om bij Ca
tharina in de gunst te komen, had hij op een portret van haar gedicht: ‘De 
juiste teekenkonst maalde eens aldus ’t gelaat / Dier gaê, wie haar gemaal 
steeds vleidde in zijn gezangen / Schoon hij met grievend leed haar boezem 
wist te prangen.’79 Zoals we later zullen zien, zou het met deze Kumpel nog 
slecht aflopen, en dat juist door toedoen van de tedere zorgen van mevrouw 
Bilderdijk, maar dat konden de lofzangers toen nog niet weten.
 Intussen vond haar echtgenoot spoedig aanleiding de Engelse bodem 
te verlaten. Graaf Pfaff von Pfaffenhofen was geruïneerd en wel te Londen 
aangekomen en kon Bilderdijk voor al zijn moeiten geen enkele vergoe
ding geven. Teleurgesteld stapte deze rond 20 september in een kleine, be
nauwde pakketboot, die hem naar Duitsland terug zou brengen. Er waren 
ongeveer vijftig mensen aan boord, waaronder veertien vrouwen met onop
houdelijk brakend kroost. ‘Ik kan u niet zeggen, wat die bedorven lucht mij 
al heeft doen uitstaan in een vertrekjen van 12 voeten vierkant,’ schreef hij 
aan zijn vrouw.80 De overtocht duurde zes dagen – het is Bilderdijk ook op 
zijn reizen maar zelden voor de wind gegaan.
 Op 26 september bleek hij in het (toen nog Deense) havenplaatsje 
Glückstadt bij Hamburg gearriveerd te zijn. Hij schreef aan zijn zwager 
Elter: ‘In Engeland was ik volmaakt gezond, ondanks de felle hittens, zon
neschijn, en al wat mij altijd zoo nadeelig geweest is. En naauwlijks zet ik 
hier weêr voet aan Land, of voel mij vol Rheumatique pijnen.’81

 Te Hamburg, waar mevrouw Hartsinck zijn verstijfde leden en nek lief
devol masseerde, trof hij een koffertje boeken, hem door Catharina Rebec
ca gezonden. Hij verzocht haar hem ook zijn pels te sturen, voor het geval 
hij in dat jaargetijde verder noordwaarts moest – mogelijk naar Rusland. 
Maria Petronella Elter werd bedeeld met een zending Ellendige Waarnemin‑
gen (notities in proza),82 en de sinds januari geschreven verzen, waaronder 
de bekende ‘Uitboezeming’. Ook vroeg hij haar voor zijn achtergebleven 
‘harsenkindertjens’ (manuscripten) zorg te dragen.83 Met zijn schoonzus 
kon hij het uitstekend vinden; hij waardeerde het dat ze oprecht tegen hem 
was en hem niet veroordeelde om wat hij deed.
 Geroerd was hij ook door de regels die de negenjarige Louïse hem op 24 
oktober 1795 stuurde: ‘Honoured father! how do you do? I hope that it will 
become an other time, that we see you again, then will are it better than 
now. I have it at uncle and aunt very good, I can not better wish. my dear 
father! your most dutiful daughter and humble servant. l:s:b.’84

 Bilderdijk hield zich in Hamburg nu onder meer bezig met het schrijven 
of vertalen van rekesten, memoriën en adviezen in Frans, Duits, Engels of 
Latijn, maar veel voldoening vond hij daar niet in. Bovendien leverde het 
weinig op.85 ‘Ik wurm wat ik kan, maar alles is donker om mij,’ schreef hij 
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Babylonische spraakverwarring. Zelfportret van Bilderdijk, omringd 

door Duitse, Engelse en Franse vreemdelingen, die hem proberen wijs 

te maken dat hij is overleden
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aan Outhuys.86 Ook was hij het dichtstuk Fingal van de legendarische blin
de Schotse bard Ossian aan het vertalen.87 Later bleken diens verzen een 
mystificatie; ze werden grotendeels geschreven door de achttiende-eeuwse 
literator James Macpherson.
 Bilderdijks gezondheid bleef zwak, hij leefde naar eigen zeggen op 
droog brood en thee en moest geld lenen. Hij was al blij dat hij af en toe 
een goede maaltijd kon nuttigen bij Hartsinck.88 Op een tekening die hij in 
deze periode vervaardigde, ziet men Bilderdijk – die droomt dat hij is over
leden – te midden van allerlei uitgewekenen en vluchtelingen. In de hoop 
in Engeland beter emplooi en herstel van gezondheid te vinden en in de na
bijheid van de prins meer van nut te kunnen zijn dan tussen de Hamburg
se ‘buffels’, verliet hij in december ten tweeden male het vasteland. Deze 
keer duurde de reis tien dagen. Onderweg ontwierp hij met vaste hand 
een rebusbrief voor Maria Petronella Elter-Woesthoven, van de strekking: 
‘Ziedaar een andere zeereis naar Engelands hoofdstad aangevangen. Spijt 
winter en gevaren ben ik thans aan boord en hoop bij behouden aankomen 
te schrijven.’ Zulks geschiedde.89

De achtste maart in London, verjaardagsvers voor Willem v, 1796
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De wandelende encyclopedie

Drie dagen voor Kerstmis, op 22 december, deelde hij zijn vrouw mee ta
melijk welvarend te zijn en te Londen in Knightsbridge te zijn neergestre
ken, nummer 39 Sloane Street.90 Ondanks de tijd van het jaar was het geen 
winter, maar warm weer. Hij vervoegde zich wederom op Hampton Court, 
waar hij enige dagen doorbracht. Hier werd Bilderdijk niet alleen door Wil
lem v, maar ook door diens inmiddels driejarige kleinzoon hartelijk ont
vangen. Het jonge prinsje herkende hem onmiddellijk, vloog naar hem toe 
en noemde hem nu zelfs bij zijn naam, tot grote verbazing van zijn vader 
en grootvader.91 In opdracht van de stadhouder vertaalde Bilderdijk staats
stukken en stelde hij politieke beschouwingen op.
 Regelmatig reisde hij tussen Londen en het paleis op en neer – een af
stand van veertien mijl. Op 15 februari 1796, toen hij op het punt stond 
in de postwagen te stappen, een met moeite gespaarde halve guinea (een 
gouden munt, ter waarde van eenentwintig shilling) voor heen- en terug
reis in de hand, zag hij een landgenoot die dezelfde reis wilde maken. Deze 
had echter niet genoeg geld bij zich en sprak bovendien gebrekkig Engels. 
Bilderdijk stelde voor de heenreis voor hem te betalen en dan samen terug 
te wandelen. De prins ontving hen, maar omdat de hertogin van York juist 
kwam ontbijten, konden de verwaaide en wat schamel geklede Hollanders 
niet mee aan tafel zitten. Ze moesten met een lege maag de terugreis aan
vaarden. Van hun laatste geld kochten ze onderweg een broodje en drie 
zure appelen. Blootsvoets kwamen ze ten slotte thuis, omdat hun schoenen 
in de modder waren blijven steken en ze hun sokken hadden uitgetrokken, 
schreef Bilderdijk aan zijn echtgenote.92

 Verkwikkend was voor hem de correspondentie met Maria Petronella El
ter. Zij en haar man stuurden de balling regelmatig brieven met nieuws uit 
het vaderland. Ook deden ze hem verslag van hoe zijn dochtertje Louïse het 
stelde, dat nog altijd bij hen inwoonde. Omstreeks 30 december schreef zijn 
schoonzus hem dat Louïse vlijtig was. Het meisje leerde over de Bijbelse 
geschiedenis en las graag in Cats, net zoals haar vader altijd had gedaan.93

 Ook in Londen bleef er veel te wensen over. Voor zijn onderhoud had 
Bilderdijk van het Oranjehuis weinig te verwachten. Aan Catharina Rebec-
ca schreef hij: ‘de Prins heeft het in evenredigheid nog armoediger dan ik, 
en is van alles ontbloot’. De vele vluchtelingen die toen in Londen verble
ven, maakten het er niet eenvoudiger op om passende arbeid te vinden. 
Men probeerde Bilderdijk een ambt te bezorgen in het war office, maar dat 
ging niet door, omdat hij geen Engelsman was. Geld om zich te laten natu
raliseren had hij niet.94 Daarom moest hij op andere manieren inkomsten 
zien te verwerven. Overdag liep hij zich naar eigen zeggen ‘de beenen lam 
en de voeten aan bloed’ over de eindeloze straten, ’s nachts zat hij juridi
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sche stukken uit het Frans, Duits, Italiaans, Spaans of Portugees in het 
Engels te vertalen.95

 In februari verhuisde hij naar Haymarket, in de Londense buurt St Ja
mes’s.96 Was hij aanvankelijk positief geweest over de Engelsen, in deze 
dagen stelde hij zijn mening bij. Hij kon de Engelse domheid slecht ver
dragen. Zijn echtgenote gaf hij enkele staaltjes hiervan: ‘’t Is al vry gemeen, 
dat een Engelsche op een wagen &c. vraagt of er in Holland ook een Maan 
schijnt? Dat zij een hoefijzer boven de voordeur, of onder tegen den drem
pel spijkeren, om ’t huis tegen de toovenaars te beveiligen. En diergelijken 
meer.’97 Ook over hun architectuur, schilderkunst, beeldhouwkunst en 
muziek was Bilderdijk niet erg te spreken.
 Tegelijkertijd gaf hij tegenover Catharina hoog op van de Engelse ge
dienstigheid, vriendelijkheid en hartelijkheid tegenover vreemdelingen. 
Hoewel hij geen duit bezat, hoefde hij geen gebrek te lijden: ‘Ik vind ach
ting, eerbied, en liefde, en tevens eeten en drinken en huisvesting; was
sching, &c. en men geeft het mij met die tederheid en smaak van een 
edeldenkend hart, dat mij door zijne weldaden niet vernedert, maar eerder 
verheft.’98

 Over gebrek aan bekendheid had hij intussen niet te klagen, beweerde 
hij; ‘the opinion of Mr. Bilderdike’ zou in diverse taalkundige werken ver
meld staan. Men noemde hem een tovenaar, een ‘marvellous man’ en ‘the 
Encyclopedy alive’. Toen er een lijst circuleerde met de vakken waarin hij 
onderricht kon geven, heette het: ‘I never saw such a man: it is very aston-
ishing.’ Ook hier is Bilderdijk zelf de enige bron. Bilderdijk vond het ver
velend een curiositeit te zijn en tegelijkertijd een sober bestaan te moeten 
leiden: ‘Maar om mij op maaltijden te vertoonen en als rond te laten kruien 
onder de menschen, even als een Westindische Vogel of Kaapsche Ezel 
[zebra], daar heb ik geen zin in.’99

 Hij mocht zichzelf dan niet als een exotische rariteit willen zien, verre 
streken hadden toch zijn belangstelling, zeker wanneer hij meende er een 
nuttige betrekking te kunnen vervullen. Zo overwoog hij zich als genees
heer in Perzië te gaan vestigen, ook al vanwege zijn belangstelling voor 
de oosterse talen.100 Er schijnt zelfs sprake te zijn geweest van een functie 
als hoogleraar in het Arabisch te Oxford.101 Begin juli 1796 wilde hij naar 
West-Indië, om in Demerary (Guiana) advocaat te worden.102 In december 
richtte zijn aandacht zich op Kaap de Goede Hoop, waar hij een academie 
wenste te stichten voor ‘the EastIndian fashionable people’.103 Kort daarna 
heette het weer dat hij zich naar het Weense hof zou begeven en van daaruit 
verder naar Azië.104 Daar is het allemaal niet van gekomen. Bilderdijks plan
nen getuigen van zijn ongebreidelde fantasie en neiging tot zelfvergroting.
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Italiaanse liefde

Waarom bleef hij in Londen? De oorzaak hiervan moet worden gezocht 
in de gastvrijheid die hem werd betoond ten huize van een Hollandse fa
milie, en de gevolgen daarvan. In het gezin van de bijna vijftigjarige Hen
drik Willem Schweickhardt ondervond Bilderdijk sinds 24 december 1795 
veel vriendschap en hartelijkheid. Deze kunstschilder was zo’n acht jaar 
tevoren met zijn vrouw en zeven kinderen naar Londen verhuisd. In Den 
Haag was Schweickhardt directeur geweest van de tekenacademie Pictura. 
Bilderdijk en hij waren toen praktisch achterburen, en Schweickhardt had 
reeds in 1782 een tekening gemaakt in zijn Album Amicorum.105 Begin mei 
1796 schreef de dichter over deze kennismaking aan zijn echtgenote en 
stuurde haar als ‘borstsiersel’ een door Schweickhardt geschilderd portret, 
natuurlijk met een versje erbij.106

 Intussen beijverde Bilderdijk zich de familie Schweickhardt op zijn 
beurt van dienst te zijn. Hij doceerde Italiaans aan de oudste dochter des 
huizes, Katharina Wilhelmina, en de jongere Christina.107 Vooral voor de 
eerste voelde hij een vaderlijke genegenheid, die al spoedig plaatsmaakte 
voor aandoeningen van geheel andere aard.108 Wilhelmina was een lieftalli
ge verschijning, met blond haar, blauwe ogen en gevulde wangen die haar 
niet misstonden. Ze was negentien jaar, niet groot en zachtmoedig van 
karakter. Bovendien bezat ze een zekere neiging tot melancholie. Het was 
een begaafd meisje: ze was muzikaal, blonk uit in borduren en tekende en 
schilderde niet zonder talent. Haar grootste gave lag op het terrein van de 
poëzie. Ze schreef Franse en Engelse verzen en had al een treurspel vol
tooid: Fatal Love.109

 Tegen zo veel charmes bleek Bilderdijk niet opgewassen. Hij was nu 
negenendertig, een man in de kracht van zijn leven en gescheiden van een 
vrouw die hem niet liefhad, al trachtte hij haar en zichzelf van het tegen
deel te overtuigen. Het portret van Schweickhardt wijst uit dat Bilderdijks 
gezicht gebruind was en wat voller was geworden. Zijn haar was vergrijsd 
en verbleekt. De kleine Louïse die zijn beeltenis korte tijd later onder ogen 
kreeg, herkende haar vader niet en zou hebben opgemerkt: ‘Hede die man 
ziet er raar uit!’110

 Met een pruik vertoonde hij zich in Engeland niet; hij droeg het haar 
gepoederd. De zware belasting op het poederen, de zogenaamde ‘poeier
tax’, werd door de in alles behulpzame schilder betaald.111 Deze kon niet 
bevroeden dat zijn oudste dochter van haar leermeester al spoedig galan
te gedichten ontving. Zo schonk hij op 6 april 1796 aan ‘l’amabilissima 
Donna Catarina Guglelmina’ een Italiaanse bloemlezing met liefdespoë
zie, voorzien van een complimenteuze opdracht in dezelfde taal.112 Drie 
dagen tevoren zou hij haar reeds zijn liefde verklaard hebben, maar met 
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dat al was zijn innerlijke strijd nog verre van beslist.
 Intussen weerklonk in de briefwisseling met zijn vrouw sinds het ein
de van 1795 een wat mildere toon. Catharina Rebecca stuurde hem pakjes 
en wat geld en sprak over de mogelijkheid van zijn terugkeer naar Hol
land. Bilderdijk was haar dankbaar voor dit alles. In april vroeg hij haar 
zelfs om een haarlokje van haar en de kinderen.113 Om het gevaar dat nu 
zijn huwelijksleven bedreigde te bezweren, verzocht hij zijn vriendin een 
brief te schrijven aan zijn vrouw. Catharina Rebecca antwoordde haar met 
een brief in het Engels, waarin zij het meisje prees om de vriendschap 
die zij haar echtgenoot toedroeg. Bilderdijk vond dat antwoord ‘zeer lief’ 
en schreef zijn vrouw terug: ‘Het meisjen was tot verrukking toe vereerd 
door Uw brief, en verzocht mij u haar dank in een’ anderen brief van haar’ 
hand te mogen betuigen, ’t geen ik gaarne aannam.’ Uit het vervolg van dit 
schrijven valt echter op te maken, dat mevrouw Bilderdijk toch haar twijfels 
aangaande deze innige vriendschap had geuit. Op 5 juli 1796 schreef de 
dichter namelijk vanuit Londen: ‘ik versta de periode niet van Uw brief, 
waarbij gij van mij over te geven aan hare vriendschap en liefde spreekt, en van 
onze verwydering als onheelbaar te beschouwen. Zeker, wierd dit door eene 
andre hand aan een’ ander geschreven, men zou het als een uitdrukking 
van jalousie of als een verwijt van de achterdocht aanmerken; maar ik be
grijp niet hoe deze in U vallen kan omtrent mij, wiens gedrag en principes 
toch al te kenbaar zijn om er hier van te gewagen. En waarom de hereeni
ging zoo weggeworpen, daar zij zich toch zoo naby toont?’114 Diezelfde dag 
schreef Wilhelmina de beloofde tweede brief aan de gade van haar leer
meester, met een Engels vers erbij. Hieruit moest blijken hoeveel achting 
zij de vrouw van de balling toedroeg.115

 Twee dagen tevoren was in huize Schweickhardt de twintigste verjaar
dag gevierd van Katharina Wilhelmina en haar tweelingbroer. Aan de feest
dis had Bilderdijk een gloedvolle ode voorgedragen, waaruit blijkt hoezeer 
hij op dat moment met zijn gevoelens worstelde.116 De vurige minnaar pro
beerde zich tevergeefs achter de vaderlijke vriend te verschuilen:

 Welaan! – Één vonkjen van die oogen!
  Één lonkjen dan! geliefde Maagd! –
 O – kan de zedigheid gedogen,
  Indien men meer vermetel vraagt?

 ô Laat me u dan in de armen klemmen,
En laat een teedre, laat een Vaderlijke kus
 De wenschen van mijn hart bestemmen!
  De Algoede God verhoor ze dus!117
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Veel directer dan in deze strofen luchtte Bilderdijk zijn overvol gemoed 
vanaf 7 juli in vurige liefdesbrieven, geschreven in de taal die hen verbond: 
het Italiaans. Hij smeekte het meisje om toe te geven dat zij hem net zo 
hartstochtelijk beminde als hij haar. De taal waarin hij zich uitsprak was 
sterk religieus getint. Zo deelde ‘Il passionato Servo Bilderdijk’ haar op 27 
juli mee: ‘ô Mia Divinità; voi che leggete nel mio cuore, nei miei pensieri; 
che ne siete l’unico oggetto, l’unico idole; e a cui tutti miei sentimenti sono 
aperti’ (O, mijn Godheid; gij die leest in mijn hart, in mijn gedachten; die 
er het enige voorwerp, het enige idool van zijt; en aan wie al mijn gevoelens 
bekend zijn.) Hij riep haar op haar hart voor hem te openen en hem de 
gelukkigste man op aarde te maken.118 De dichter bezong haar in talloze 
verzen, waarin zij nu eens Filina, Lucinde of Eudoxe, dan weer Melitta, 
Panarete of Glycore werd genoemd. Zoals de Romeinse dichter Catullus 
jaloers was op het musje van Lesbia, zo benijdde Bilderdijk Wilhelmina’s 
hond, die immers dichter bij zijn geliefde mocht komen dan hij:

Slot van een Italiaanse liefdesbrief van Bilderdijk aan Wilhelmina, 7 juli 1796

136
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Aan Wilhelmina opgedragen vers uit 1796, waarin Bilderdijk schrijft: ‘Neen, ’t is 

gedaan, mijn ziel; ik heb genoeg geleden! / Waar leef, waar lijde ik voor terwijl ik 

u ontbeer? / Mijn overweldigd hart, mijne overdwelmde reden, / Mijn uitgeblaakt 

verstand, kent rust noch leven meer.’

137
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 Daar wil, daar kan ik niets gelijken,
  Dan ’t trouw, gedwee, en huislijk dier,
 Dat aan uw voeten zit te prijken; –
Om starende op uw oog, te smelten in dat vier.
 Daar wensch ik my de zelfde banden
  Die ge om zijn ruige halsvlok hecht;
 Benij hem ’t kussen uwer handen; –
  En – sidder dat mijn mond het zegt!119

In een ander vers vergeleek hij zichzelf merkwaardig genoeg met een pa
ling die zich door een beminde wilde laten roosteren.120 De onstuimige ver

Vers voor Wilhelmina, ‘De onvergelijkbre Maagd, uit wier gevoelige oogen /  

De Waardigheid der Deugd, bij arglooze Onschuld, staart’, geschilderd door 

Bilderdijk
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houding kon voor Wilhelmina’s huisgenoten niet verborgen blijven. Rond 
20 september 1796 zou Bilderdijk de toegang tot haar woning zijn ont
zegd, daar de ouders hun dochter niet in de armen van een gehuwde man 
wilden drijven. Vooral de moeder, Magdalena Josina van Olst, schijnt hier 
de hand in te hebben gehad. Aanvankelijk was Bilderdijk nog positief over 
haar; hij roemde niet alleen haar schoonheid, maar ook haar oprechtheid.121

 In oktober schreef Bilderdijk echter, in het Italiaans, dat hij Wilhelmi
na’s moeder één ding kwalijk nam: ‘namelijk dat zij mij van u gescheiden 
heeft’. Als ze slechts zou hebben gehandeld in een opwelling van woede 
of doelbewust uit moederlijke bezorgdheid, had Bilderdijk haar daad nog 
kunnen respecteren. Maar haar handelwijze was volgens hem het resultaat 
van een vooropgezet plan, dat zij verzwegen had, en dat de breuk onherstel
baar moest maken: ‘hoe zou ik ooit een dergelijke kwaadwilligheid kunnen 
vergeven?’122

 Wilhelmina had haar terughoudendheid inmiddels laten varen. Vanaf 
dat moment konden de gelieven elkaar slechts in het geheim ontmoeten. 
De briefwisseling werd intensiever. Bilderdijk schreef dat zij hem het ge
luk in het leven had weergegeven: ‘Wij zijn voor elkaar geboren, om te 
genieten van een zuiver en heilig vuur dat de geest verheft en iedere harts
tocht zuivert om ons weer nader tot God te brengen.’ Wilhelmina was de 
zijne, door de wil van God: ‘Laten we elkaar beminnen, mijn ziel! en mo
ge zelfs de dood ons niet uiteenrukken!123 In augustus arriveerde Jacques 
Rietveld Texier, een neef van Catharina Rebecca, in Londen, die net als hij 
Nederland om politieke redenen had moeten verlaten. Het dienstmeisje 
Jenny en Texier fungeerden meer dan eens als postillons d’amour.124

 Bilderdijks liefdesbetuigingen werden met de dag onbeheerster. Hij was 
ongelukkig door haar afwezigheid: ‘Si, vivo ancora, vivo una vita piena di 
desperazione, di orrori, ma vivo. Che chiedete di piu? – Volete forse, che 
sia contento, che sia leto? Ah! sarei un mostro se lo potrei.’ (Ja, ik leef nog, 
ik leef een leven vol wanhoop en verschrikkingen, maar ik leef. Wat meer 
vraagt ge? – Wilt ge misschien dat ik tevreden, dat ik vrolijk ben? Ach! ik 
zou een monster zijn als ik dat kon.)125 Meer dan eens probeerde hij Katha
rina Wilhelmina over te halen alles achter zich te laten en zich bij hem te 
voegen: ‘Laten we de gehele wereld verachten; laten we alles vergeten dat 
ons in de weg zou kunnen staan.’126 Toen ze dat weigerde, dreigde Bilder
dijk met zelfmoord – een weinig subtiele vorm van emotionele chantage.127 
 Op een van die brieven antwoordde zij: ‘Voi dite che sagrificato la vostra 
vita – Ah debbio dunque voi accusare, che voi sagrificete la mia vita! Ah che 
vostri paroli sone inumani!’ (Ge zegt dat ge uw leven opoffert! Ach, moet 
ik u er dan van beschuldigen dat ge mijn leven opoffert? Ach wat zijn uw 
woorden onmenselijk.) Vervolgens verzocht ze hem troost te zoeken in het 
voorbeeld van ‘nostro beneditto Salvatore’ (onze gezegende Heiland).128 De 
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troost van de religie is een terugkerend motief in hun brieven.
 Er ging volgens Bilderdijk geen dag voorbij zonder dat hij de straten 
afliep, of in het park wachtte, in de hoop een glimp van Wilhelmina op 
te vangen. Haar aanblik was zijn enige levenselixer, schreef hij haar. In 
de maand november stuurde hij haar vrijwel dagelijks een brief, maar op 
dinsdag 8 november 1796 heette het in het Italiaans: ‘Dit is al de derde dag 
dat ik u niet schrijf! Ach! mijn Godheid, hoeveel moeite kost mij dat! Hoe 
heb ik intussen geleden! hoe lijd ik nog! Mijn hart is diepbedroefd, tot het 
uiterste bewogen. [...] het gaat zeer slecht met mij: mijn hoofd doet pijn, 
mijn zenuwen trillen: ik heb mijn zinnen verloren en ik weet niet wat ik 
doe noch wat ik zeg. Mijn neef wil dat ik mij laat aderlaten en misschien 
is dat een goed advies. Hij gelooft dat er bloed onttrokken moet worden 
aan mijn hersenen die bovenmate belast en overspannen zijn.’129 Twee da
gen tevoren bewerkte hij een prozatekst van de Franse aartsbisschop en 
schrijver François Fénelon (1651-1715).130 Het resultaat was zijn beroemde 
‘Gebed’:

Nethandschrift van Bilderdijks gedicht ‘Gebed’, 1796
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 Genadig God, die in mijn boezem leest!
Ik vlied tot U, en wil, maar kan niet smeeken.
 Aanschouw mijn nood, mijn neêrgezonken geest,
En zie mijn oog van stille tranen leken!

 Ik smeek om niets, hoe kwijnend, hoe bedroefd.
Gy ziet me een prooi van mijn bedwelmde zinnen:
 Gy weet alleen het geen uw kind behoeft,
En mint het meer, dan ’t ooit zich-zelf kan minnen.

 Geef, Vader, geef aan uw onwetend kroost,
Het geen het zelf niet durft, niet weet te vragen!
 Ik buig my neêr; ik smeek noch kruis, noch troost;
Gy, doe naar uw ontfermend welbehagen!

 Ja, wond of heel; verhef, of druk my neêr:
’k Aanbid uw wil, hoe duister in mijne oogen:
 Ik offer me op, en zwijg, en wensch niet meer:
’k Berust in U, zie daar mijn eenigst pogen!

 Ik zie op U met kinderlijk ontzag:
Met Christen hoop, noch laauw noch ongeduldig.
 Ach, leer Gy my, het geen ik bidden mag!
Bid zelf in my; zoo is mijn beê onschuldig.131 

De interpretaties van dit vers lopen uiteen. Is het een calvinistisch eerbe
toon aan God of een afspiegeling van het dilemma waarmee de dichter 
op dit moment worstelde? Zonder de religieuze betekenis te willen onder
schatten, lijkt het een zeer autobiografisch gedicht – het een sluit het an
der niet uit. Gerrit Komrij merkte treffend op: ‘Bilderdijk denkt tijdens het 
schrijven van dit gedicht duidelijk aan iets zondigs. Aan iets té zondigs. 
Hij doet een ultieme knieval.’132 Het kan bijna niet anders dan dat Bilder
dijk God smeekte om een huwelijksverbintenis met Katharina Wilhelmina 
Schweickhardt. Dat in Bilderdijks brieven uit deze periode zinsneden voor
komen als: ‘O carissima mia: l’Amore è Religione’ (O mijn liefste: de Lief
de is Godsdienst) maakt de interpretatie er niet eenvoudiger op. De liefde 
werd door Bilderdijk religieus geïnterpreteerd. Zij heiligde elke daad – wat 
uit liefde voortkwam kon volgens hem niet zondig zijn.133 In elk geval wordt 
dit ‘Gebed’ tot Bilderdijks mooiste gedichten gerekend.
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Secret love

De correspondentie tussen Katharina Wilhelmina Schweickhardt en Wil
lem Bilderdijk werd tot 20 november 1796 in het Italiaans gevoerd en 
daarna in het Engels voortgezet. De hooggestemde toon van zijn brieven 
veranderde echter niet. Hun liefde was inmiddels bekrachtigd met een 
gouden sieraad, dat de dichter zijn jonge geliefde had geschonken. Naar 
eigen zeggen had hij er twaalf dagen voor gespaard en zich in die tijd iedere 
maaltijd ontzegd.134 Wilhelmina, enigszins vrezend voor de gevolgen van 
hun verhouding, had zijn geschenk echter aanvankelijk afgewezen en haar 
twijfels geuit in een vers. Daarin vergeleek ze de bijna twintig jaar oudere 
Bilderdijk met verkleurd loof, dat haar kamer binnenvloog:

Wat zoekt ge, ô dorrend blad, een schuilplaats hier te vinden?
 Heerscht kalme rust in ’t hart waarin een onweêr stormt?
Ontvlucht gy ’t hevig woên der felle najaarswinden
 By ’t harte, ’t geen zijn drift tot enkele onrust vormt!

Ach, koud is ’t oppervlak der afgestormde harten,
 Al smelt hun binnenst weg van onweêrstaanbren gloed!
Gy, vluchtling, zoek een borst, die, vrij van zulke smarten,
 U, daar zy kalmer zwoegt, tot wiegjen strekken moet!135

In een brief vroeg ze hem nog eens nuchter na te denken over wat zij nu 
precies voor hem betekende. Bilderdijks antwoord, geschreven eind no
vember, luidde: ‘Am I capable of any reflexion at all? How should I get 
coldness enough for such a reflection. Let heaven fall down upon my head, 
in your lovely arms I am blessed. No, my dear, my infinitely beloved! I am 
not made to fear, and your threatenings don’t terrify me. “Your M[other] 
will write to Holland –” to what purpose? in order to spread her own shame 
by diffaming her child? But let her do it! Do I, does my reputation depend 
on the cries of a furious and passionate...?’136

 Op 1 december schreef hij, niet zonder gevoel voor drama: ‘Adieu! dear, 
angelic... how shall I call you? my murdress? Ah! be that; be every thing to 
me, provided you not be my victim! Live well, and don’t trouble you about 
the health of a dying, a starving man, to whom you deny the support of 
life. Adieu!’ En twee weken later: ‘Ah, plunge the dagger in this sad and 
oppressed heart, and one kiss of those Divin lips, one kind look of those 
heavenly eyes, I adore, has turned my cruel death in the mostblessed the 
mostdelightful of lives.’137

 Inmiddels moest Bilderdijk in zijn onderhoud blijven voorzien met het 
geven van lessen, variërend van Engels, Duits, Italiaans, Nederlands en La
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tijn, tot geometrie, algebra en logica.138 Bij gebrek aan geschikte boeken viel 
het werk hem zwaar. Dit had tot gevolg dat hij dag en nacht zat te peinzen 
over zijn lesmateriaal. Dat vergde veel van zijn geest. Daar kwam nog bij 
dat de Engelsen op de lessen bezuinigden door vaak meer dan zes weken 
tot de volgende les te laten verstrijken.139 Bilderdijk verdiende tussen de 
drie en acht shilling per les en soms zelfs een halve guinea.140 Later zou hij 
met de hem kenmerkende overdrijving opmerken dat hij van de zeven da
gen van de week er vier honger moest lijden. Zijn salaris vulde hij aan met 
het schilderen en verkopen van portretten.141 Geld om over en onderhem
den te kopen had hij niet. Daarom vroeg hij Catharina hem de benodigde 
kleding te sturen.142

 Voor zijn werk wandelde hij veel door Londen. In de hoop Wilhelmina 
te ontmoeten, deelde hij haar op 5 december zijn dagelijkse route mee: 
‘Every day I go out at half past eight, and my way is then, from Cleveland 
Row through Pall-mall Cockspurstreet & Charing Cross to the Strand N 34. 
About ten o’clock I go from thence to the Haymarket at (N 33) Mr. van 
dijk’s, where I stop till half past eleven or twolf [sic] o’clock. Afterwards I 
have no other lessons till six o’clock in the afternoon. From Mr. v. dijk I am 
going sometimes to the City, but now I shall go always through Springgar
den and the Park till St. James’s Palace. Ah! that I were so happy as to meet 
with you. But you should not know me, so am I changed!’143

 Soms voerden zijn wandelingen hem langs haar woning. Had hij een 
déjà vu? Twaalf jaar eerder stond hij op dezelfde wijze onder het raam van 
Catharina Rebecca: ‘From half past 7 till 9 o’clock I walked round your 
house, and my sighs did not reach your ears, my sorrows did not ascend 
to your heart! Calm and quiet in your room, you did not perceive, who was 
wandering in the most violent agitation, under the same window, whose 
glimpse announced your being inclosed there. O how stared my eyes at 
that light! how I envyed the little fly, who perhaps that time was burning 
himself in the candleflame, I considered with so much affection. Ah, the 
poor gnat died at least in your sight, at the shine of your adored eyes, whilst 
I agonise out of your view, uncomforted by any tender look of those bright 
luminaries.’144 Soms gingen er een paar dagen voorbij zonder dat hij zijn 
geliefde zag of iets van haar hoorde. Als het nacht werd, voelde hij zich 
eenzaam en uitte hij zich in sombere verzen:

Ge ontzinkt my dan, ô lieflijkste aller dagen,
 Maar veel te kort voor mijn verliefd gemoed!
Uw zon verdween, zijn renspoor rondgedragen,
 En met die zon, mijn hoogst, mijn eenigst goed.
Thands maakt zy plaats voor een dier winternachten,
 Die ’t Noordalleen in eeuwige ijsschots kent:
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Een nacht van pijn, van lavingloos versmachten
 Voor ’t minnend hart, dat wegkrimpt in de ellend.145

In Holland verkeerde mevrouw Bilderdijk intussen in onzekerheid over 
het lot van haar man. Zij meende dat hij Engeland verlaten had om elders 
een bestaan op te bouwen. Op 3 november schreef hij haar: ‘Wellicht dat 
de tyd nabij is, dat wy ons hereenigen in eene samenwoning, gelukkiger, 
dan zonder ’t voorafgegane lijden voor ons geschikt ware geweest.’ Zij ant
woordde op 21 november: ‘ik wenschte dat gy hier waard ik zoude u in ’t 
groote huis wel verbergen maar volgens u poortret [sic] zou u geen mensch 
meer kennen’.146 Elius, over wie we in de brieven weinig te horen krijgen, 
maakte het goed. Het vijfjarige kereltje was volgens Catharina Rebecca en
gelachtig lief. Zijn favoriete bezigheid was rijden op het hobbelpaard dat 
hij voor Sinterklaas had gekregen.147

 Kennelijk zag Bilderdijk zich door de omstandigheden gedwongen een 
dubbelrol te spelen. Het doet merkwaardig aan dat hij Katharina Wilhelmi
na schreef: ‘Run into my arms in order to save my live, or I am no more’, 
en tezelfdertijd aan Catharina Rebecca als reactie op een brief van haar me
dedeelde: ‘Dubbeld, tiendubbeld welkom was hy my, daar ik er Uw eigen, 
Uw teder, en voor my altyd zoo beminnelyk hart in wedervond, ’t geen ik 
zoo lang (helaas!) in Uw schrijven gemist had. Ach! immers is het gemaakt 
om aan ’t myne te beandwoorden, waarom zoudt Gy ’t sluiten voor de stem 
die er in spreekt. Neen, het mijne mistrouwde U nooit, het gevoelt, dat Gy 
my bemint, ja, al ware ’t in weêrwil van U zelve, my beminnen zoudt, met 
gelyke onvervalschte drift als ik voor U gevoele, en eeuwig gevoelen zal. 
Wees dan, en betoon U de mijne, waardig de grootheid waar toe wy geroe
pen zijn, en den Ega, die U boven alles waardeert. God zal ons eenmaal de 
rampen verzoeten, die wy samen doorgestaan hebben; loopen wy slechts 
Zynen aanbiddelyken en alleen wyzen raad niet vooruit, en leven wy ge
trouw aan de plichten, die op ons liggen!’148

 Zo liep 1796 ten einde. Bilderdijk stuurde zijn nieuwe geliefde zijn beste 
wensen: ‘Heavenly blessings, my dearest! blessings of Love! oh! Might this 
year render us happy!’149

Geheime afspraakjes

In het begin van het jaar 1797 werd vader Schweickhardt ernstig ziek, 
hetgeen zijn oudste dochter met de grootste zorg vervulde. Op 18 januari 
schreef ze aan Bilderdijk: ‘My trembling hand will not let me write my only 
my dearest friend, my poor dear father is dying! – Oh console, oh comfort 
me Who knows, at this moment he may be no more! Adieu Adieu.’150 Bil
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derdijk trachtte haar op te beuren en moed te geven met mededelingen als 
dat haar vader spoedig beter zou worden en verwijzingen naar ‘the Devine 
Arbiter of our lot’, die gestorven was voor iedereen en aan Wiens wil en 
genade de mens zich moest overgeven.151

 Zelf werden de gelieven ook vaak ziek. Zo schreef Wilhelmina op 7 ja
nuari: ‘I really was ill, my head ached so that I could scarce hold it up – my 
veins seemed rather filld with ice than with any thing else.’152 Bilderdijk, 
die vooral door melancholie werd geteisterd, schreef haar allerlei recepten 
voor, zoals gerstewater met wijn.153 Hij vroeg informatie over haar lichame
lijk welzijn. Hoe was het met de druk op haar borst? Had ze koorts? Kon 
ze ’s nachts wel slapen?154 Meermalen werd een geheim rendez-vous, waar 
beiden vurig naar uitzagen, door ziekte verhinderd. Als een ontmoeting 
wel plaatsvond, was Bilderdijk verrukt, hoewel onbevredigd: ‘Adored An
gel, ah! a drop of cooling water is a Heavenly delight to the thirsty, though 
it can n’t quench the thirst. I enjoid this delight, my dearest, and my heart 
is happy, though its wishes are but inflamed and not satisfied.’155

 Dergelijke samenkomsten werden zorgvuldig voorbereid. Bilderdijk 
moest vrijwel elke dag naar ‘the City’ om lessen te geven. Het ontmoeten 
van Katharina Wilhelmina vergde dan ook enige planning. Zo heette het op 
7 april 1797: ‘Dearest beloved! I will sacrifice every thing to the happiness 
of our meeting. There is an opportunity for it! Perhaps, nay apparently, I 
will be enabled to see you on Monday next. If you will go with the morning 
stage, then I will wait on you at Deptford in the same public house, we were 
lastly: the Castle of Dover. And than, my only blessing, we will shed tears of 
love and happiness in each other’s arms.’156

 De correspondentie met het thuisfront werd voortgezet, maar omdat 
brieven per schip werden vervoerd duurde het soms lang voordat ze arri
veerden. Tegenover zijn familieleden hield hij nog altijd de schijn op en 
verborg hij wat er werkelijk in zijn hart omging. Zo schreef hij in maart 
1797 aan zijn schoonzus Maria Petronella Elter: ‘Ik ben blyde, my altyd zoo 
sterk op het punt van de heiligheid en onschendbaarheid des huwlyks te 
hebben uitgelaten: het verbindt mij dubbeld tot getrouwheid aan myne be
ginsels: en waarlyk met dat al – ach! gy weet niet wat het my somtyds kost, 
om niet aan ’t wankelen te geraken. Ik lyde onbeschrijflyk. – Ik lyde alleen, 
zedelyk, intellectueel, en physicq: en ik lyde niet minder in gezelschap, 
waar ’t geliefkoosde onderwerp (vooral van de Dames) is, my over myne 
vrouw te onderhouden, en ieder oogenblik die vrouw de gelukkigste vrouw 
van de wareld te vinden.’157 Toch slaagde Bilderdijk er niet in zijn nieuwe 
liefde helemaal voor zijn vertrouwelinge te verbergen. Hij voegde bij wijze 
van curiositeit een brief toe van Katharina Wilhelmina om te bewijzen hoe
zeer hij als Hollander in trek was bij de Engelse dames.
 Omstreeks 20 april 1797 verlieten de Schweickhardts hun huis aan 
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Arabella Row. De vader was nog steeds ernstig ziek. Mogelijk waren ze 
door geldzorgen genoodzaakt om goedkoper te gaan wonen. De dienstbo
de Jenny, die de gelieven zulke goede diensten had bewezen, kreeg haar 
ontslag.158 De familie vestigde zich thans in Belgrave Place. Wilhelmina 
betrad de nieuwe woning in tranen, zoals ze Bilderdijk meedeelde. Deze 
antwoordde op 21 april dat ook hij afscheid had genomen: ‘Yesterday I 
went to the evacuated house; I behold it, with weeping eyes, to say the 
last farewell to it; and my heart could not part with it. If any body then had 
open’d the door, I would have stept in. With a gready eye I looked thro’ the 
windows, blessing every spot, that once gave happiness to my tired soul. 
No, I can n’t bear the thought, that you left it, to remove to an other place, 
more distant. I never supposed, you could leave it but for my extending 
arms: and yet...! Ah, I envy those people, who will set their feet in the foot
steps you printed there, who will breath in places, hallowed and beatified 
by our tender embracings; by so many joyful and pityful tears we mingled 
together!’159

 Bilderdijks teleurstelling is te begrijpen wanneer men bedenkt dat hij 
tot dusver in tien minuten naar haar huis kon wandelen. Zelf woonde hij 
op nummer 3 Cleveland Row, St. James. Aan zijn vrouw schreef hij in de
ze tijd slechts zelden, maar op 12 april liet hij haar weten: ‘Ik woon hier 
naamlyk, vlak tegen over ’s Konings paleis, en myn voorvensters zien in 
de kleedkamer van de Prinses van Wallis. Een zeer schoone vrouw, en die 
oneindig veel op u gelijkt, maar zich nooit in die kamer kleedt.’160 Arabella 
Row heet tegenwoordig Lower Grosvenor Place.161 Het lag in de schaduw 
van Buckingham Palace, waar Bilderdijk op zijn heimelijke tochten dus 
steevast voorbijkwam.

Afscheid nemen

Catharina Rebecca klaagde dat ze weinig van haar echtgenoot hoorde. Over 
haar eigen toestand vertelde ze: ‘ik heb een totaale verzwakking op de zee
nuwen gehad en tyd van twee maanden die zo sterk geweest is dat al ’t 
ligt uit myn oogen is verdweenen en ik blind van zwakte geweest ben’. De 
kleine Elius had een ‘pleuris’ opgelopen en was zes weken ziek geweest. Ze 
maakte zich ook zorgen over haar financiën – ze vreesde dat ze tot armoede 
zou vervallen. Bovendien had ze het gerucht vernomen dat haar echtgenoot 
taalles gaf om aan de kost te komen. Dat vond ze een vernederend beroep, 
dat niet paste bij zijn vermogens. De dichter had volgens haar wel wat be
ters te doen dan ‘voor meester in lessen te ageeren’.162

 Intussen bleef de hopeloze situatie waarin Bilderdijk en Katharina Wil
helmina zich bevonden ongewijzigd. Hij begreep dat er iets moest gebeu
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ren om uit de impasse te geraken; zij vond echter niet de kracht om een 
besluit te nemen. Daarom ontwierp Bilderdijk een plan, dat zou kunnen 
leiden tot het gewenste samenzijn. Neef Texier, de postillon d’amour, was 
inmiddels verliefd geworden op haar jongere zuster Christina. De verlo
ving had al plaatsgevonden, maar aangezien Texier geen middelen van be
staan had, moet een huwelijk problematisch zijn geweest.163 
 Bilderdijk realiseerde zich dat het vinden van een betrekking zijn rela
tie met Wilhelmina ten goede zou komen. Daarom reisde hij begin mei 
opnieuw naar Hampton Court om de stadhouder om hulp te vragen. Hij 
werd vriendelijk ontvangen en mocht dit keer zelfs aanschuiven bij het ont
bijt.164 Op 13 mei schreef Bilderdijk Willem v een brief, waarin hij hem om 
steun vroeg en zich aanbood als een ‘ongelukkige, die buiten zyn schuld 
en alleen door den loop der zaken ongelukkig geworden, zich der edelmoe
digheid Uwer Hoogheid, als een niet onwaardig voorwerp van mededogen, 
en wellicht als een niet gants onbruikbaar sujet’.165 De stadhouder kon nog 
altijd slechts weinig voor hem betekenen.
 Bilderdijk zou nu op aanbeveling van Willem v in Duitsland proberen 

Bilderdijks bijbel met losliggende inscriptie: ‘Anno 1797 die 18° Maji Londeni, 

uxorem accepi nobilissimam virginem Catharinam Gulielminam Schweickhardt, 

quam mihi incolumem servet Deus Optimus Maximus!’ (In het jaar 1797 op de 

18e mei heb ik te Londen tot vrouw aangenomen de zeer edele maagd Katharina 

Wilhelmina Schweickhardt, die de Algoede God voor mij moge bewaren)
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een betrekking te vinden, voor hemzelf en voor Texier. Deze zou dan met 
zijn verloofde kunnen volgen. Het idee was vermoedelijk dat Wilhelmi
na haar zou vergezellen om haar gezelschap te houden. Dat moet onge
veer de opzet zijn geweest van het plan dat Bilderdijk op zondag 14 mei 
aan moeder Schweickhardt uiteen kwam zetten. Zij zal hem koel hebben 
ontvangen. Haar echtgenoot, die nog altijd ziek was, werd waarschijnlijk 
buiten deze kwestie gehouden. Een dag later vroeg Bilderdijk zijn geliefde 
hoe er op zijn voorstel was gereageerd. Zij antwoordde: ‘Can you doubt my 
dearest friend but it was received with secret pleasure! – Mama approved of 
every word you spoke and owns the true interest you take in her childrens 
welfare is very great, (how could she even think otherwise?) Every thing is 
agreed, and I foresee no impediment to the intended alliance of which I 
shall not be a little proud.’166

 De scheiding die aan hun verbintenis vooraf zou gaan, lachte de gelie
ven bepaald niet toe. Op 14 mei had Bilderdijk geschreven: ‘Yes, my dear 
adored! I will hurry the moment when we may meet unrestrained, by ac
celerating my departure. And that departure it-self will cost me infinitely 
more than words can explain. But alas! necessary as it is, it will convey me 
to the arms of my all of happiness; and the certitude of that alone will give 
me the strength to support such a cruel absence. What would I not endure, 
what not sacrifice to be happy in making so her, who is the only hope, 
the only delight of this burning heart?’167 Een dag later heette het: ‘Yes, 
in one month we shall meet again, not te be separated for ever! Ah what a 
rapturous prospect to this burning heart! – Adieu, my dear all! I must stop 
here, Adieu!168 Het vertrek vergeleek hij met een nare, maar noodzakelij
ke doktersingreep.’169 Katharina Wilhelmina antwoordde hem: ‘oh what a 
distressing interval of time is to prepare that delighting period – but then! 
what fairy visions my imagination creates, may be realized! – With that 
hearty wish I must conclude Adieu my hearts dearest friend!’170

 Aanvankelijk moet Bilderdijk het plan hebben gekoesterd om op don
derdag 18 mei met de pakketboot uit Yarmouth naar Duitsland te vertrek
ken, zo blijkt uit een schrijven aan de stadhouder. Deze beloofde de kosten 
van de overtocht te zullen betalen. Dit vertrek liet evenwel op zich wachten. 
De hartstocht wachtte niet: die donderdag vielen de geliefden elkaar in de 
armen. Met ontroering dacht Bilderdijk later aan dat ogenblik terug:

Lieve Gade! wat verkwikking, als ik nadenk aan de stond,
Dat Gods hand ons, niet voor ’t leven, maar voor eeuwig saamverbond!
Vreugdedronken, als een Engel, die uit de aardsche dampkring stijgt,
En op d’ aanblik van Gods volheid, in zijne onmacht nederzijgt:
Vreugdedronken, en nog twijflend aan het heil dat ons vergoodt,
Zwijmden we in ’t gevoel des hemels, die in stroomen om ons vloot.



v de verliefde balling (1795-1797)

149

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 149

Was er toen een leed te denken, dat ons niet verduurbaar scheen?
Vroeg ons hart toen andren zegen, dan elkanders min alleen?171

Het was de dag dat Christina en Texier in de Londense St. Marten’s Church 
in het huwelijk traden. De dichter trad hierbij op als getuige.172 Voor Bil
derdijk en Katharina Wilhelmina was zo’n officiële bekrachtiging van hun 
liefde niet weggelegd. De dichter tekende eenvoudig in zijn Bijbel aan: 
‘Anno 1797 die 18° Maji Londine, uxorem accepi nobilissimam virginem 
Catharinam Guiljelminam Schweickhardt, quam mihi incolumem servet 
Deus Optimus Maximus!’ (In het jaar 1797 op de 18e mei heb ik te Lon
den tot vrouw aangenomen de zeer edele maagd Katharina Wilhelmina 
Schweickhardt, die de Algoede God voor mij moge bewaren.)173 Intussen 
was Willem Bilderdijk nog altijd de wettige echtgenoot van Catharina Re

Allegorische voorstelling van Wilhelmina in de gedaante van Apollo, de 

reddende God, met twee putti die haar wapenschild naar haar opheffen, 

geschilderd door Bilderdijk
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becca, die voorlopig van deze nieuwe ontwikkelingen onkundig bleef.
 Later zou Bilderdijk op deze bijzondere dag terugblikken: ‘Wanneer ik 
my in Londen op zekere maaltijd by jonggetrouwden bevond, werd daar 
door iemand die in ons Vaderland gereisd had, geopperd, dat het in Hol
land een spreekwoord was, dat de huwlijken in den Hemel gesloten wor
den. Dit zeggen bracht de aanwezende Gasten rondom my een’ lachenden 
plooi in ’t gezicht, en men vroeg my, als Hollander, of ik dit ook geloofde? 
[...] Ik andwoordde dus eenvoudig en met ernst: “Ik geloof aan eene by
zondere Voorzienigheid in alles.” Men zweeg etlijke oogenblikken, en het 
gesprek veranderde. Maar een oud man van de andere zijde der tafel, dien 
ik naderhand verstond een’ Kerkelijke te zijn, stond op, drukte my de hand, 
waarop hij een’ beweeglijken traan vallen liet, en zei my half fluisterende: 
You are in the right, Sir, and I thank you: for a general Providence is no 
Providence at all.’174

 Bilderdijk reisde nu per ‘Mail Coach’ (postkoets) naar Yarmouth, een 
kleine tweehonderd kilometer ten noordoosten van Londen, waar hij op 14 
juni arriveerde. Van daaruit schreef hij aan zijn geliefde dat hij met hoofd
pijn was aangekomen. De gedachte dat hij haar achterliet en dat er spoedig 
een zee tussen hen in zou liggen, deed zijn hart breken.175 Op 16 juni was 
hij nog altijd in Yarmouth, in afwachting van het moment dat de kapitein 
hem aan boord zou roepen. Omdat het windstil was, kon er van vertrekken 
geen sprake zijn. Bilderdijk bracht de tijd door met somber gemijmer. Uit
eindelijk trok de wind aan en kon het schip uitvaren. ‘Adieu, my only be
loved! receive my whole heart in this fond kiss!’ riep hij Wilhelmina toe.176

Besluit

De illegale verbintenis bezorgde Bilderdijk grote problemen. Hoe moest 
het verder met Catharina Rebecca en de kinderen? Hoe zou zijn omgeving 
oordelen over zijn gedrag? Welke gevolgen zou het hebben voor zijn repu
tatie? Toch mag men veilig aannemen dat hij zijn nieuwe verhouding niet 
berouwde. Katharina Wilhelmina zou de zon worden in de door armoede 
en verdriet gekenmerkte ballingschap. Vanaf het dek van het schip zag hij 
de Engelse kust langzaam vervagen. Naar wat er op dat moment in hem 
omging, kunnen we slechts gissen.
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vi  Teisterbant in Brunswijk (1797-1806)

Het Duitse moeras

Op 22 juni 1797 arriveerde Bilderdijk in het Duitse Braunschweig, nadat 
hij korte tijd in Hildesheim had vertoefd. De reis per pakketboot vanuit 
Engeland was hem, vergeleken met twee jaar eerder, alleszins meegeval
len. In Brunswijk wachtte hij ongeduldig tot neef Texier en diens vrouw en 
vooral zijn Wilhelmina zich bij hem zouden voegen. Hij betrok een kamer 
op de Bohlweg, bij een zekere heer Höxel, tegenover het Braunschweiger 
Schloss.1 Dit was aan het begin van de achttiende eeuw gebouwd als resi
dentie van de Brunswijkse hertogen.
 Brunswijk was een middelgrote, drukke stad, volgens Bilderdijk ver
gelijkbaar met Haarlem, met brede straten, fraaie huizen, grote markten, 
pleinen en fonteinen. Het had omstreeks 1797 zo’n zevenentwintigdui
zend inwoners.2 Naast de vele kerken viel vooral het vorstelijk paleis met 
de mooie tuin in het oog. De bloei en welvaart waren er alom zichtbaar en 

De Wollmarkt en de Andreaskirche te Brunswijk in de vroege negentiende eeuw
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men kon er aardig wandelen. Maar voor de bezienswaardigheden van de 
middeleeuwse stad had Bilderdijk geen belangstelling. Hij was, zoals altijd, 
sterk op zichzelf gericht.3

 Duitsland viel hem niet mee. Hij vervloekte de taal en had geen interes
se in de Duitse literatuur.4 Buiten de stadspoorten van Brunswijk lag een 
drassig gebied. Bilderdijk vond de streek onverdraaglijk en had een grote 
afkeer van de atmosfeer en van het klimaat:

 Hier verwoest de dampkringlucht
Vel, en vleesch, en ingewanden;
 Boom- en veld- en akkervrucht;
En – de schoonste pareltanden.

 Hier, hier aâmt men anders niet,
Dan den hevel der moerassen.
 Hier, hier stroomt geen heldre vliet:
’t Land verrot van staande plassen.

 ’t Minste windtjen dringt den vloed
Dier verderflijkste aller dampen,
 Door de slappe huid, in ’t bloed,
En verwekt een zee van rampen.5

Van Duits voedsel hield Bilderdijk evenmin. In september schreef hij aan 
het thuisfront dat men vooral soep en groenten at, die hij niet verdroeg. Het 
vlees, ‘myn eenig voedsel als ik recht gezond zal zyn’, noemde hij slecht en 
saploos.6 Een maand later: ‘’t Vet is taai en peesachtig in de Rundbeesten en 
schapen en zeer weinig; zy zijn kleen, en hard, dor en peezig van spieren, en 
ik kan zeggen volstrekt smaakloos en geestloos. Gy begrypt dus, hoe kwalyk 
dit vlijt aan iemand wiens uitgeput hoofd t’elkens ondersteuning van dierlij
ke geesten behoeft, en wiens gantsche ongesteldheid alleen en eenig daarop 
neêr koomt!’7 Ook in versvorm uitte hij zijn weerzin tegen de Duitse keuken:

 Hier, hier is geen Britsche disch,
Met een voedzaam vleesch beladen,
 Hier geen keur van verschen visch;
Maar men leeft van enkel bladen.

 Hier is krachtvol bier noch wijn
Om de harten op te wekken;
 Dompig vaatnat en azijn
Moet ons hier voor drank verstrekken.
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 Hier, hier deelt geen lieve thee
(Die den wellust maakt van ’t leven)
 ’t Vlugge brein zijn kalmte meê,
Door verhitting uitgedreven.8

Zodra de hertog van Brunswijk hoorde dat Bilderdijk in Duitsland was, 
stuurde hij hem een ‘roulaux gouden pistolen’: een rolletje met gouden 
munten.9 Hij verschafte hem ook een kleine maandelijkse toelage.10 Die 
was meer dan welkom, aangezien Bilderdijk weer krap bij kas was. De her
tog beloofde ook te helpen bij het vinden van een betrekking in de letteren 
aan een Duitse universiteit.11 Ook de stadhouder, aan wie Bilderdijk in de 
loop van 1797 tal van brieven richtte, zei alles in het werk te zullen stellen 
om hem te steunen.12 Zowel de hertog als de stadhouder bezorgde hem 
voortaan elk tien thaler (circa twintig gulden) per maand.13

 Zijn lotgevallen verwerkte hij in het dichtstuk ‘Penzioen’ (1798). Daaruit 
kan men afleiden dat Bilderdijk niet erg tevreden was over de hoogte van 
zijn toelage. Het is een dierenverhaal, maar de goede verstaander begrijpt 
dat het over Bilderdijk gaat. Het handelt over Pieternel de kat, die gewoon 
was het huis van zijn meester te zuiveren van ratten en muizen.14 Maar 
op een dag werd hij door een nieuwe keukenmeid genadeloos het huis uit 
gejaagd. De kat reist van hot naar her, op zoek naar een plaats waar hij mui
zen kan vangen, maar omdat men voortaan met wezels werkt, kan men 
hem niet meer gebruiken. Na een lange zwerftocht krijgt de balling hulp 
uit onverwachte hoek, van de eekhoorn, in wie men de hertog herkent:

‘’k Ben blij (herneemt hy met een lach)
Dat ik u vriendschap toonen mag.
Gy zult hier wel zijn, denk dat vrij,
En lijden geen gebrek by my.
Hoor toe! ik geef van nu af aan,
Op dat ge rijklijk moogt bestaan,
(Daar is mijn trouwe vriendenpoot!)
U dagelijks – een hazelnoot.’15

Een hoogleraarschap was Bilderdijks grootste wens. Een aangenamer voor
uitzicht kon hij zich niet voorstellen. Alleen dan zou hij een genoeglijk en 
rustig leven kunnen leiden, dacht hij.16 Voorlopig ging hij in Brunswijk 
noodgedwongen privaatlessen geven, in afwachting van wat er zou gebeu
ren. ‘Ik leef tegenwoordig met moeite van ’t geen ’t onderwijs ’t welk ik 
in verschillende wetenschappen geeve, my opleevert,’ schreef hij in deze 
tijd.17 De hoop op een professoraat zou Bilderdijk zijn leven lang blijven 
koesteren.
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 In Brunswijk verbleven veel Franse en Nederlandse emigrés.18 Bilder
dijk maakte er onder meer kennis met Herman Tollius. Deze was hoogle
raar geschiedenis, welsprekendheid en Grieks geweest aan de hogeschool 
van Harderwijk en had gedoceerd aan het Amsterdamse Athenaeum Illus-
tre. Omstreeks 1784 was hij aangesteld als leermeester van de kinderen van 
Willem v. Toen de Fransen het land binnenvielen, had hij zich in Duits
land gevestigd. Tollius spande zich eveneens in om de dichter van nut te 
zijn.19

 Tussen 29 juni en 7 juli maakte Wilhelmina met haar zusje en zwager 
de oversteek naar het vasteland. Onderweg vierde ze haar eenentwintigste 
verjaardag. De reis werd echter overschaduwd door de dood van haar vader. 
Op 14 juli schreef ze Bilderdijk vanuit Bremen; Texier en haar zus verble
ven tijdelijk in Hamburg.20 De vreugde was groot toen de geliefden elkaar 
op 20 juli te Brunswijk in de armen konden sluiten. Bilderdijk was intens 
gelukkig:

Ja, hoor, ja hoor het dan, mijn eenig welbehagen!
 En, schaaklen we in dit uur ons beider lot aan een,
  Wat kunnen we aan Gods goedheid vragen,
  Dan ’t rekken dezer blijde dagen,
   Zoolang met tranen afgebeên!

ô Dierbre! blijf my steeds, blijf me eindloos teêr beminnen!
 Beminnen –? Ach, mijn ziel, hoe weinig zegt dit woord!
Neen, smelten wy in een met hart en ziel en zinnen!
  En, kan de liefde ’t graf verwinnen,
Ach! de onze dure en blaak’ door de eindlooze eeuwen voort!21

De dichter had voor Texier en diens gade Christina kamers gehuurd in de 
Friesenstraße bij een zekere heer Kellner.22 Korte tijd later verhuisden ze 
naar een woning aan de Steingraben. Wilhelmina trok in bij haar zus en 
zwager en ook Bilderdijk voegde zich vlak na hun aankomst bij hen.23 Nu 
konden de gelieven elkaar ongestoord ontmoeten. Bilderdijk was voortdu
rend bang voor zijn goede naam. Omdat hij incognito wilde blijven, noem
de hij zich nu ‘le Seigneur de Teisterband’.24 Hun ongehuwd samenleven 
bleef in een provinciestad als Brunswijk echter niet onopgemerkt en maak
te de tongen los. Dat leidde ertoe dat Bilderdijk spoedig een heel andere 
bijnaam kreeg toebedeeld: ‘der Holländische Bigamist’.25
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Een ongelukkige gade

In de tijd van hun gelukkig samenzijn schreef Bilderdijk een curieuze brief 
aan Catharina Rebecca, gedateerd op 21 augustus 1797. Hij berispte zijn 
echtgenote, omdat zij al zijn boeken had verkocht zonder vooraf met hem 
te overleggen.26 Deze stonden vol aantekeningen, die hem vele uren studie 
hadden gekost. De veiling beschouwde hij dan ook als een onherstelbaar 
verlies voor de rest van zijn leven. Bits merkte hij op dat ze hem nog al
tijd geen nieuwe overhemden had gestuurd, waardoor hij er zelf had moe
ten kopen, van slechte kwaliteit. Bovendien geselde hij haar domheid: ‘Gy 
vraagt my in Uw brief waar ik ben? Hoe kunt Gy dit ignoreeren, daar gy my 
hier schrijft?’27

 Opmerkelijk is vooral zijn verzoek aan zijn vrouw om zich met Elius 
bij hem in Duitsland te voegen: ‘Kom dan dit met my deelen, en laten wy 
eenmaal gelukkig worden, gelyk men ’t op de wareld zijn kan. Met open 
armen en een open hart zal ik U ontfangen, en van nu aan noodig ik U 
daar toe met die liefde en verknochtheid, die Gy aan U zelve niet ontvein
zen kunt, dat ik U toedrage, en onveranderlyk toedrage. Kom provisioneel 
met Elius hier by my, en wy zullen dan op alles order stellen.’28 We kunnen 
slechts gissen naar wat de dichter bezielde. Hoopte hij dat Catharina zou 
weigeren en dat hij haar brief zou kunnen gebruiken als juridisch bewijs
stuk bij een eventuele scheiding? Of speelde hij nog altijd met verve zijn 
dubbelrol en is de brief een zoveelste bewijs van Bilderdijks psychische 
gespletenheid?29 Mogelijk vervaardigde hij in deze tijd ook het befaam
de miniatuurschilderijtje van zijn rechteroog, dat hij aan zijn echtgenote 
opstuurde. Niet alleen was dit een oefening van de dichter die het oog be
schouwde als een venster van de ziel, ook maakte hij Catharina Rebecca 
zo impliciet duidelijk dat hij haar vanuit zijn ballingschap nog altijd in de 
gaten hield.30

 Op de dag dat Bilderdijk zijn brief naar Nederland verstuurde, begon 
Catharina Rebecca aan een brief aan haar man. Daaruit wordt duidelijk dat 
ze in grote nood verkeerde. Haar zus en zwager, die nog altijd voor Louïse 
zorgden, hadden haar in de steek gelaten en de oude Bilderdijk trok zich 
evenmin iets van haar aan. Ze zag zich vanwege geldgebrek genoodzaakt 
om in Amsterdam op kamers te gaan wonen. Achter de rug van haar fami
lieleden om had ze, tot hun grote woede, reeds een huurcontract getekend. 
Schaamden de Elters zich voor hun tot armoede vervallen zus en waren ze 
bang hun goede naam te verliezen? Ze stoorden zich bovendien nogal aan 
Catharina’s wat opzichtige uiterlijk. Zo zou ze overvloedig make-up gebrui
ken, haar lippen stiften en haar gezicht en handen poederen.31

 De Elters dreigden ermee Louïse terug te sturen als Catharina haar ver
huizing zou doorzetten; ze voelden er niet voor dat de moeder zich met de 
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opvoeding zou bemoeien. Haar zwager zou hebben geschreeuwd: ‘Als zy 
hier komt woonen, zoo waar als het Firmament aan den Hemel schynt! 
krygt zy haar dochter thuis: want ik heb nu zelf een kind.’32 Zijn vrouw 
was in mei bevallen van een zoon. Daarom vroeg Catharina vader Isaäc 
Bilderdijk of haar dochter tijdelijk bij hem mocht logeren. Deze schreef 
onomwonden dat hij daar niet voor voelde, gezien zijn leeftijd en woonom
standigheden: ‘Gij weet dit, en ik begrijp alzo des te minder, hoe gij het in 
Uw hoofd hebt kunnen krijgen, om mij zo een propositie te doen.’33

 Geschokt door deze in haar ogen beestachtige reactie vroeg ze Bilderdijk 
om bijstand. Haar toon was opvallend vriendelijk: ‘Lieve! het schynt dat 
om dat gy een groot en moogelyk de verstandigste man der aarde zyt gy 
een zwervend leven moet leiden en ik om dat ik een goed onschuldig hart 
heb gehaat en miskent moet worden [...] ik haat de menschen sints ik hen 
leerde kennen maar nimmer dagt ik dat zy zoo geheel slegt waren als my de 
bedroefde ondervinding heeft geleerd.’ De afgelopen tijd had ze haar best 
gedaan om zich bij te scholen, door de zangkunst te beoefenen en haar En
gels en Frans te verbeteren. Haar zus en zwager behandelden haar echter 
nog altijd alsof ze de slechtste vrouw op aarde was.34

 In een poging haar man te bewegen om terug te keren naar Nederland, 
beschreef ze hem een aandoenlijk tafereel. De kleine Elius was volgens 
haar een lieve, vrolijke en speelse jongen, met een zacht humeur. Hij deed 
niets liever dan papieren soldaatjes knippen. Een week tevoren had het 
knaapje gevraagd: ‘mama heb ik ook een vader als andere kinderen daar 
ik meede speel?’ Zijn moeder antwoordde dat zijn vader op een lange reis 
was, maar dat hij wel weer thuis zou komen. ‘Myn vader blyft dan wel lang 
uit,’ had het jongetje gezegd. Het lijdt geen twijfel dat Catharina probeerde 
Bilderdijks medelijden op te wekken. Ze trachtte hem ook mild te stem
men door hem tweehonderd gulden in het vooruitzicht te stellen.35

 De verbannen dichter liet zich echter niet vermurwen en koos partij 
voor zijn schoonfamilie. Aan Samuel Elter stelde hij voor dat Louïse naar 
Brunswijk zou komen, zodat ze daar naar school zou kunnen gaan.36 Be
gin september ontving Bilderdijk weer een schrijven van zijn gade. Van de 
aardige toon uit haar vorige brief was niets meer te merken. Ze nam het 
hem zeer kwalijk dat hij de kant van de Elters koos, die beweerd zouden 
hebben: ‘dat als gy maar een betere vrouw had gehad, die alles zo niet door 
haar opschik doorgebragt had, gy zo slegt niet met uw vrouw zoude geleeft 
hebben, en gy hebt ook wel gesegt tegen hun, dat gy met myn zuster geluk
kiger geweest zoude zyn: dewyl gy my slechts om kinderen by my te krygen 
getrouwt hebt, en niet uit liefde’. Haar zus Maria Petronella, die zich wilde 
voordoen als een belangrijke vrouw, was volgens Catharina bang voor haar 
eigen reputatie.37

 Op 7 september 1797, zijn eenenveertigste verjaardag, reageerde Bilder
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dijk. Nu hij er zeker van was dat zijn echtgenote niet naar Brunswijk zou 
afreizen om zich bij hem te voegen, was zijn toon opvallend verzoenend. 
Hij vergaf het haar dat ze zijn bibliotheek had verkocht zonder met hem 
te beraadslagen en toonde begrip voor haar positie. Naar Amsterdam te 
verhuizen was het beste wat zij kon doen, schreef hij haar. De praatjes over 
zijn gevoelens voor haar waren onwaar en ze moest geloven ‘dat ik U teder, 
en teêrder dan men in ’t huwlyk pleegt te beminnen, bemin, en niets im
mer dan myn liefde voor oogen gehad heb, toen ik U troude. Ook herinner 
ik my niet, ooit eenigen grond van klachte over U te hebben laten vermoe
den, dan alleen, dat Gy te onverschillig waart voor myne omhelzing.’ Hij 
eindigde met: ‘Ach! wanneer zal ik U allen eens weder aan ’t hart mogen 
drukken!’38

 Louïse arriveerde op 17 oktober te Brunswijk. Catharina Rebecca zou 
haar naar Emmerik brengen, waar neef Texier haar op 21 september wilde 
treffen. Maar omdat hij ze daar niet ontmoette, reisde hij door naar Am
sterdam om het kind persoonlijk op te halen.39 Het meisje had de lange reis 
goed doorstaan en was redelijk gezond, hoewel ze onderweg luizen had 
opgelopen.40 Aan zijn vrouw schreef Bilderdijk: ‘Louïze is zeer wel en ge
zond aangekomen, en zeer lief, zy gelykt U zeer sterk, en heeft daarby veel 
van myn gelaat. Zy is geestig en beminlyk, maar zal nooit in de uiterlyke 
voordeelen haar moeder gelyk worden.’41

 Opnieuw drong Bilderdijk erop aan dat zijn vrouw naar Brunswijk zou 
komen, of ze dat nu wilde of niet. Maar dit waren loze kreten. Hij voegde 
eraan toe dat hij wellicht op reis zou gaan, waardoor ze zich dus niet spoe
dig bij hem kon voegen. Het is duidelijk dat hij niet van zins was te onthul
len dat hij een een nieuwe vriendin had. Catharina voelde er op haar beurt 
weinig voor haar man te ‘joigneeren’, zoals hij dat noemde.42 Had Texier 
zich in Amsterdam iets laten ontvallen of vertelde Catharina’s intuïtie haar 
dat er iets gaande was?43

 Eind maart of begin april schreef zij haar man over de dood van zijn va
der. Isaäc Bilderdijk was op 5 maart 1798 te Amsterdam op zevenenzeven
tigjarige leeftijd overleden, aan een verval van levenskrachten.44 De dichter 
had zijn vader sinds zijn vertrek drie jaar eerder niet meer teruggezien. Jo
hannes Kinker, met wie zowel Bilderdijk als zijn echtgenote in deze jaren 
op vertrouwelijke voet verkeerde, bemiddelde bij het afhandelen van de er
fenis. Dat Catharina Rebecca zich nog altijd als Bilderdijks gade zag en zich 
zo ook gedroeg, bleek wel uit het feit dat ze van plan was in de rouw te gaan. 
Daartoe had ze een nieuwe, zijden japon nodig. Dat lieten haar financiën 
echter niet toe. Bilderdijk berispte haar streng over haar aanstootgevende 
en verkwistende gedrag. Hij had vernomen dat ze verschillende malen con
certen en toneelopvoeringen zou hebben bijgewoond. Catharina reageerde 
aldus: ‘Gy zult my wel ontslaan van de moeite, om my op deeze beschul
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digingen te verdedigen: indien ik dit nodig had, dan zoude ik immers niet 
waard zyn, dat Gy my by u begeerde?’45

 Het is het laatste schrijven van Catharina Rebecca aan Bilderdijk dat be
waard is gebleven. Daarmee was hun briefwisseling, die zo hartstochtelijk 
was begonnen, definitief ten einde. Van een hereniging in Brunswijk kon 
al helemaal geen sprake meer zijn.

Bevallen in Berlijn

In september 1797 raakte Wilhelmina zwanger. Om opzien te vermijden 
wilde Bilderdijk niet dat ze in Brunswijk zou bevallen. Daarom keek hij uit 
naar een geschikt verblijf in Berlijn.46 Zelf bleef hij voorlopig waar hij was, 
in de hoop dat de stadhouder hem een passende betrekking zou bezorgen. 
In februari 1798 schreef hij aan Willem v, omdat hij had vernomen dat 
er een functie beschikbaar was als leermeester van diens kinderen. Deze 
bleek echter al iemand anders te hebben aangesteld.47 Dat moet een teleur
stelling zijn geweest. Bovendien voelde Bilderdijk zich niet thuis in een 
land waarvan hij de taal slecht beheerste.48 Aan het landklimaat, dat geken
merkt werd door strenge winters en droge zomers, kon hij niet wennen: 
‘Ik sukkel geweldig met rheumatismen en verhitting in ’t bloed, met dezen 
zoo vochtigen Winter, en verlang uit dien hoofde naar ’t Voorjaar. Ik kan 
tegen de kachels die men hier stoken moet of koude lyden (ik verkies in 
myn kamer het laatste) in ’t geheel niet.’49

 Zijn weerzin tegen de in Duitse Stuben te heet gestookte kachels zou 
Bilderdijk niet meer verlaten: ‘Hier wordt hart en longen krank / In de 
toegeplakte stoven / Van vervloekte kachelstank / By de luchtverpestende 
oven.’50 Jaren later, in 1805, zou hij een heel dichtstuk aan zijn afkeer van 
Duitse kachels wijden, waarin hij de uitvinder vervloekte:

ô Stubenkleur, ô meer dan de ijslijkste aller kwalen,
Veel gruwbrer dan de Hel nog ooit op ’t aardrijk zond
Die in zoo schrikbaar korte stond
De roos en lelie rooft, waar meê de jeugd mag pralen!
Wat Pest, wat gruwbre Pest kan by uw woeden halen
Op dees van God verlaten’ grond!
Wat Hel kan zulk een afschrik geven
Van ’t door ellend vervloekbaar leven,
Als gy, ô Kachels, gy, ô Duitschlands helsche vond!
ô Zalig, die voor ’t uur mocht sneven,
Dat gy, dat Brunswijks poel, zijn levenskracht verslond!51
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Van Duitse dekbedden had hij evenzeer een afkeer, want ze verstikten 
hem.52 Zijn dochter Louïse had last van heimwee en kon de Duitse lucht 
evenmin verdragen. Bilderdijk was niet over het meisje te spreken: ‘het 
kind koomt mij in alles onbegryplyk dom voor’. Het liefste had hij haar naar 
een kostschool in Hannover gestuurd, maar daar had hij geen geld voor.53

 Begin juni 1798 zette Bilderdijk de hoogzwangere Wilhelmina te Helm
stedt, een kleine veertig kilometer van Brunswijk, in een koets naar Maag
denburg. Van daaruit reisde ze in een paar dagen naar Berlijn. Het afscheid 
viel hun zwaar, maar leverde wel mooie Engelstalige brieven op. De dich
ter werd geteisterd door ‘soulrending pains and disquietness’.54 Onderweg 
schreef Wilhelmina haar ‘dearest friend’ om hem in te lichten over haar 
reis. Haar zwangerschap bracht ongemakken met zich mee. De tocht over 
onverharde wegen was weinig comfortabel: ‘I never had supposd the hu
man body could undergo so much, and not sink under the weight of its 
sufferings! – I have really been tortured ever since we parted; and had I 
known how much I should have endured upon this terrible waggon, I think 
no persuasions in the world had forced me from you whatever had been the 
consequence, the motion we felt, however violent was not to be compared 
to the horrid schocks I was exposed to on this road.’
 Dat ze niet op tijd in Berlijn zou arriveren voor de bevalling, was Wilhel
mina’s grootste zorg, maar ze probeerde op God te vertrouwen. Somber ge
stemd schreef ze Bilderdijk: ‘I shall when once there have not a moments 
peace till I have heard from you, nor shall I rest untill you are with me. 
Do my bestloved not forget how deplorably I shall be situated there, how 
lost, how abandoned by all I love.’ Ze vertrouwde evenwel op haar geliefde, 
wiens wil ze in alles blind had gevolgd, zonder stil te staan bij haar eigen 
wensen. Hoewel de reis was verzacht door drie Franse emigrés, kwam ze 
gebroken in Berlijn aan: ‘I remembered scarcely my hearts only interesting 
object, but not till after I had forgot myself. I could not help naming you 
cruelly unkind, in sending me at such a distance, and exposing me to so 
much torture, I have not a joint in me but it is bruised and torn, my head is 
as if broke at all sides.’55

Tussen Brunswijk en Berlijn

Bilderdijk had in die dagen nog steeds geen vaste betrekking, maar hij liep 
over van de ideeën. Soms stortte hij zich op het schrijven van een rechts
kundig werkje, dan weer nam hij zich voor een geslachtslijst van naam
woorden en zelfs een Nederlandse spraakkunst te schrijven. Voor inkom
sten was hij afhankelijk van de lessen, die hij slechts onregelmatig kon 
geven. Het ‘Professoortjen in Duischland’, zoals hij zichzelf spottend ka



de gefnuikte arend

160

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 160

rakteriseerde tegenover Maria Petronella Elter, verkeerde dan ook onop
houdelijk in geldnood.56 Dat hij een ‘stupide fellow in oeconomical things’ 
was, besefte hij zelf ook wel.57 In juni 1798 schreef hij opnieuw een smeek
brief aan stadhouder Willem v. Enkele maanden eerder had hij deze reeds 
geëerd met een lang gedicht voor diens vijftigste verjaardag.58

 Nu stelde hij dat hij zelfs geen kleren meer bezat om er fatsoenlijk uit 
te zien. Omdat hij tijdens de afgelopen winter enkele weken ziek was ge
weest, was hij het geld van zijn lessen misgelopen. Hij wilde Willem v niet 
tot last zijn, maar hoopte wel op diens steun: ‘Ik smeek alleen dat mede
doogen, het geen een hart als dat van Uwe Hoogheid ook aan den vreemde, 
den onbekende, den nietswaardige, en tot niets bruikbare, in zyn ongeluk 
ontzeggen kan.’ Nederig verzocht hij hem om een betrekking in het vak 
der letteren, kunsten of rechten. Als een hoogleraarschap aan een Duitse 
universiteit niet tot de mogelijkheden behoorde, zo benadrukte Bilderdijk 
in zijn brief, was hij ook bereid om naar Sint-Petersburg te reizen.59

 Dankzij bemiddeling van een kennis – mogelijk de niet onbekende 
Duits-Nederlandse dichter Otto Hoffham – had Bilderdijk voor twintig 
thaler (circa veertig gulden) een discreet en comfortabel onderkomen voor 
Wilhelmina kunnen bespreken, met een aparte slaapkamer. Hij riep zijn 
geliefde op de moed niet te verliezen: ‘God will provide what is needfull.’ 
En: ‘Cheer up your selves with content and with the joyfull prospect of our 
meeting again. I will do so, my self too.’ Intussen waren er allerlei prak
tische problemen op te lossen. Welke naam van de vader moest worden 
gebruikt als het kind gedoopt zou worden? Hij stelde voor om ‘Wm van 
Teisterband’ op te geven, ‘which you know to be my true name, and not 
commonly known’. Als men Wilhelmina na de bevalling lastige vragen zou 
stellen, moest ze maar antwoorden dat ze in het geheim in Engeland was 
getrouwd. Zelf reisde hij op 11 juni naar Wolfenbüttel, vermoedelijk om 
een woning voor de Texiers te vinden. Ze zouden zich er twee weken later 
met zijn dochtertje Louïse vestigen. De relatief korte reis was een gevaarlij
ke onderneming, omdat de weg door de regen onbegaanbaar was.60

 In Berlijn leed Wilhelmina onophoudelijk pijn. Op 15 juni schreef ze aan 
Bilderdijk: ‘I think the moment not far distant when I shall be relieved.’61 
Dat moment zou niet lang op zich laten wachten. Een dag later, rond half
vier ’s middags, werd haar een zoon geboren. De bevalling was moeilijk en 
duurde zo’n vijftien uur. Ze noemde het kind Julius Willem.62 De moeder 
was zielsgelukkig: ‘It is then true, and no illusive dream? It has pleasd God 
to make me that blessed – that enviable beign a mother [...]. Heaven be than
ked for the inestimable gift! Ah! did you know what I feel at the sight of this 
lovely child!’ Julius was een gezonde baby, met fijne handjes, donker haar, 
een bruine huidskleur en blauwe ogen. Tot haar verdriet had hij echter een 
misvormd rechtervoetje, dat na de bevalling meteen was ingesnoerd. Maar 
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dat deed niets af aan haar vreugde: ‘Dearest, could you but see him once; 
I am now more than ever impatient for your arrival; and from the birth of 
that child I seem to have derivd a new existence!’ Op 23 juni werd Julius 
Willem in de Sophienkirche in Berlijn gedoopt.63

De Sophienkirche en omgeving in Berlijn, circa 1781

De achttiende-eeuwse doopvont waarin Julius Willem is gedoopt
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 Toen de dichter het nieuws vernam, was hij in de zevende hemel: ‘I 
thank Heaven for this joyful event [...]. Give it a thousand kisses for me, till 
I may do it my-self, and keep this dear treasure and pledge of our mutual 
love, with all that tenderness, maternel affection inspires.’64 Zijn brief arri
veerde pas na acht dagen. Wilhelmina voelde zich in het verre Berlijn dan 
ook vergeten.65 In een volgend schrijven klaagde ze erover dat ze moeite 
had met het geven van borstvoeding. Dokter Bilderdijk wist wel raad: ze 
moest, om de melk op gang te brengen, een kompres met warme pap van 
gerst en venkel op haar borst leggen.66

 Ook nadien voorzag Bilderdijk haar voortdurend van medisch advies. 
Hij speelde met het idee om zich eveneens in Berlijn te vestigen, waar hij 
tekenlessen zou kunnen geven. Maar zou hij daar ook zijn maandelijkse 
toelage van vijf louis d’or behouden? Engeland was eveneens een mogelij
ke bestemming.67 Of moest Wilhelmina naar Nederland verhuizen, door 
Bilderdijk getypeerd als ‘that unhappy land’?68 Dit waren zorgen voor later. 
Omdat het goed ging met moeder en kind voelde hij zich de gelukkigste 
man op aarde.69

 Het viel hem zwaar niet bij zijn geliefde te kunnen zijn: ‘As for me, I 
can n’t complaint for disease, but the endless time I am separated from 
what’s dearest to my soul fills up my heart with impatience. Yet, my dear 
Angel, I bear that infortune with a strength, inspired by the hope of our ap
proaching happiness, and the conviction of doing my duty in working now 
in order to provide so our future subsistence.’70 Vaak leed hij aan melan
cholie. Om het vermeende verstoorde evenwicht van de lichaamssappen te 
herstellen, nam Bilderdijk zijn toevlucht tot druppeltjes spiritus vitrioli, een 
mengsel van water en verdund zwavelzuur.71

 Het vooruitzicht dat hij Wilhelmina pas in augustus in zijn armen zou 
kunnen sluiten, stemde hem somber: ‘In the mean time I am living here in 
a very disagreable and improper manner, being quite alone. Oh how I am 
longing for our approaching meeting, and how your tender love will reward 
me for these inexpressible pains of absence I sufferd this long while!’72 In 
zo’n stemming moet hij ook de volgende regels hebben geschreven:

Na lang en rustloos om te zwerven
 Is hier dan de eindpaal van mijn loop!
Wat win, wat mis ik met het sterven?
 Verlies van vrees, bezit van hoop.
Genoegens vond ik nooit in ’t leven,
 Dan die ik in een toekomst zocht,
Die als een schaduw voor my zweven,
 Maar die ik niet bereiken mocht.
Het heden kon ik nooit genieten:
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 ’t Voorleden liet slechts onrust na.
Een samenweefsel van verdrieten,
 Zie daar waar ’t leven in besta!73

Bilderdijks neerslachtigheid weerhield hem er dus niet van poëzie te schrij
ven. Integendeel, in perioden van depressie en tegenslag was hij produc
tiever dan ooit. Met zijn schoonzus Maria Petronella overlegde hij over de 
uitgave van zijn tweedelige bundel Mengelpoëzij, die in 1799 door bemid
deling van Kinker te Amsterdam zou verschijnen.74 Daarin nam hij zijn 
Os sian-bewerkingen op, waarvan hij zonder blikken of blozen beweerde 
dat hij ze direct uit het Oudkeltisch had vertaald. Tijdgenoten wisten niet 
wat we nu weten, namelijk dat zo’n origineel niet bestond, dat Ossian gro
tendeels een mystificatie was en dat Bilderdijk de lezers dus maar wat op 
de mouw speldde. Ten slotte bevatte de bundel enkele romances, diverse 
kortere verzen en het dichtstuk ‘Starrenkennis’. Hieruit blijkt dat Bilder
dijk zich ook voor het heelal interesseerde; het was een vertaling van de 
Astronomica van de Romeinse dichter Marcus Manilius.75

 De uitgave van de Mengelpoëzij kwam grotendeels voort uit Bilderdijks 
geldproblemen. In juli 1798 vroeg hij Maria Petronella wanneer hij een 
voorschot kon verwachten. Naar eigen zeggen moest hij met drie stuivers 
per dag zien rond te komen.76 Een maand later herhaalde hij zijn klacht, 
omdat hij kleding voor zijn dochter en voor zichzelf diende te kopen.77

 Die maand voltooide Bilderdijk een romance, ‘De vloek’, die ook in de 
Mengelpoëzij werd opgenomen. De toon is humoristisch. Het kan niet an
ders of Bilderdijk heeft er autobiografische elementen in verwerkt. Het 
handelt over Margareet, een zestienjarig meisje, dat verliefd wordt op een 
zekere Hildebrand. Als de boze tante van het meisje, net als Bilderdijks 
moeder veelzeggend Sibille geheten, de verhouding ontdekt, is zij in alle 
staten:

‘Hoe! (riep zy aanstonds, vol van woede)
 Is dat de zaak?
En zonder dat ik iets vermoedde!
 Dat schreeuwt om wraak.
Foei, kleuter! dus mijn huis te onteeren,
 Gy, vuile teef!
Ik zal die stoutheid u verleeren,
 Zoo waar ik leef!’

Om middernacht staat een spook met rammelende ketting aan tantes bed 
en neemt niet haar, maar het meisje mee. Veertig weken gaan voorbij, zon
der dat tante een teken van leven ontvangt. Dan komt Hildebrand aan haar 
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deur, die zich bekendmaakt als het nachtspook. Margareet heeft zijn hart 
aan hem verpand en is inmiddels bevallen van een zoon. Tante wordt uit
genodigd voor de doop van het knaapje. De moraal van het dichtstuk luidt:

ô Moeders! ô verbiedt uw spruiten
 Het minnen niet.
Gy wekt u-zelf, om dit te stuiten,
 Onnut verdriet.
Hier baat noch bidden, noch vermanen,
 Noch harde dwang:
De lieve hartjens storten tranen;
 Maar gaan heur gang.78

De boze tante (een reïncarnatie van zijn eigen en Wilhelmina’s moeder?), 
het schaken van het meisje en de geboorte van een jongetje – de parallellen 
met zijn leven zijn onmiskenbaar.
 In diezelfde tijd leek er sprake van te zijn dat ook moeder Schweickhardt 
naar Duitsland zou komen.79 Na de dood van haar man was zij naar Delft 
verhuisd. Nu drong zij er bij Wilhelmina dringend op aan dat ze zich bij 
haar zou voegen. Dat vond deze geen plezierig vooruitzicht. Ook Texier 
probeerde Wilhelmina over te halen om de reis naar Nederland te aanvaar
den; als Bilderdijk zou komen te overlijden, zou ze er immers helemaal 
alleen voor komen te staan.80

 Tot haar moeders en Texiers ergernis weigerde ze dit: ‘Heavens what a 
happij being I were, my only dearest, if they would only leave me to myself 
[...] the view of this dear baby, makes me forget the whole world, and I think 
not bejond that and its lovd father! – but why is that happiness to be con
tinuallij interrupted!’ Bilderdijk probeerde haar te kalmeren: ‘Do n’t fear 
nothing, my dearest. She can do nothing against your will. Accordingly to 
the Laws of England you are of age, not to be ruled by a mother’s or any pa
rent’s will, but by your own, and the Laws of Prussia put the same term to 
the minority.’ Julius’ waterpokken baarden Wilhelmina eveneens zorgen, 
net als haar eigen broze gezondheid en de financiële nood.81

 Half augustus zou Bilderdijk naar Berlijn gaan om Wilhelmina te be
zoeken, maar toen het zover was ging de reis niet door, omdat de dichter 
er geen geld voor had. Bovendien was het een bezwaar dat Herman Tollius 
toen ook in Berlijn verbleef, wat Bilderdijks bezoek aan zijn geheime ge
liefde problematisch maakte. Wilhelmina kon zich ook moeilijk met de 
kleine Julius bij hem voegen. Daarom leek het hem het beste als zij zich in 
een stad in de buurt van Brunswijk zou vestigen, waar hij haar elke week 
zonder pottenkijkers zou kunnen ontmoeten. Hannover, zo’n zeventig ki
lometer van Brunswijk, leek hem daartoe wel geschikt.82
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 Voorlopig veranderde er niets in hun situatie. Dat verbitterde Bilderdijk 
zeer. In zijn brieven namen de klachten over zijn lichamelijk en geestelijk 
welzijn weer toe. De ballingschap had hem oud, ‘memorieloos’ en grijs 
gemaakt. De dichter stond dan ook op het punt om in te storten en bevond 
zich naar eigen zeggen op de rand van het graf.83

 Op 10 augustus schreef hij een lange brief aan Hendrik Fagel, die als 
griffier in dienst was van de stadhouder. Bij hem stortte hij zijn hart uit, 
hopend op bijstand: ‘In drie maanden tyds heb ik niets dan droog brood en 
water (een enkel glas bier nu en dan uitgenomen) genuttigd, en daarby het 
hartzeer van mijn lief kind [Louïse] met bloote voeten te moeten zien gaan, 
daar ik noch kousen noch schoenen voor haar bekostigen kan. Intusschen 
verkwijnt en verteert my lichaam en geest; de eene ziekte volgt op de ande
re, ik verlies myn geheugen, myn denkvermogen, en alle vatbaarheid voor 
studie of wetenschap.’ De hertog van Brunswijk had hem een professoraat 
beloofd, maar reageerde inmiddels niet meer op zijn brieven. Bilderdijk 
voelde zich wanhopig: ‘Wat schiet my derhalve over? Van honger te sterven. 
En dit zelfs konde ik doen; bewust dat ik ’t voor de goede zaak, voor eed, 
eer, en geweten lijde; maar al wat my dierbaarst is tevens te zien vergaan en 
verkwijnen in gebrek en behoefte, ziedaar wat my onlijdelyk valt. Mijn lief, 
aanminnig kind, geheel bloei en welvaart, wanneer zy voor omtrent een 
jaar tot my kwam, is onkenbaar door vermagering, uitdrooging, en verderf 
der sappen, ’t gevolg van ongenoegzaam en slecht voedsel.’ Waaraan had 
hij dit verdiend?84

 Dagelijks trok Bilderdijk zich na het geven van zijn lessen naar eigen 
zeggen terug in zijn schamele onderkomen, waar hij dan zijn droog brood 
moest kauwen, ‘vergiftigd door de bitterheid die het lot in myn hart heeft 
gestort, en somtijds besprengd met een onwilligen traan, dien de spijt over 
de te loor stelling welke my hier in de ellende gestort heeft, my uitperst’.85 
Het lijdt geen twijfel dat Bilderdijk, die een royale toelage ontving, ook nu 
weer overdreef. Zijn geklaag over gebrek moet dan ook met een korreltje 
zout worden genomen.
 Eind augustus werd de knoop doorgehakt. Begin september zou Wil
helmina de reis naar Brunswijk aanvaarden en van daaruit naar Hannover 
doorreizen. Het was ongepast dat ze tijdens haar verblijf bij Bilderdijk zou 
logeren. Daarom regelde hij een kamer voor haar en hun zoon. De vreugde 
van het weerzien na drie maanden moet groot zijn geweest.
 Vlak daarna hervatte Wilhelmina haar reis. Op 16 september arriveerde 
ze in Hannover, waar ze graag wilde gaan wonen. Na een kort oponthoud 
daar, kreeg ze van de ‘Landlord’ te horen dat ze zich er niet mocht vestigen, 
omdat ze geen geldig paspoort bezat. Daarom reisde ze terug naar Hildes
heim, dat ze thans als haar domicilie koos. Hier vond ze een tweekamerap
partementje – aan de Hoher Weg, vlak bij de markt – en een dienstmeid. 
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De woning bevond zich op de tweede verdieping, in het huis van de familie 
Von Hagen. De vrouw des huizes was erg vriendelijk, nodigde Wilhelmina 
uit voor een wandeling en een etentje en bracht haar regelmatig fruit.86 Bil
derdijks minnares vestigde zich onder de naam ‘Mevrouw van Heusden’.87 
In de loop der tijd zou ze binnen Hildesheim nog twee keer verhuizen. 
Bilderdijk en zijn geliefde waren nog altijd meer dan veertig kilometer van 
elkaar verwijderd. Als hij haar wilde zien, moest hij een lange reis onderne
men. Dat zorgde niet alleen voor praktische moeilijkheden, maar ook voor 
nieuwe dichterlijke inspiratie.

De geniale tekenleraar

Bilderdijks lessen gingen intussen onverminderd door. Zijn dochter Louïse 
was bij de Texiers ondergebracht, waardoor hij zijn handen vrij had om 
te werken. De aantekenboekjes waarin hij zijn colleges optekende zijn be
waard gebleven en geven blijk van zijn drukke dagindeling. Gemiddeld gaf 
hij zo’n tien lessen per dag, meestal aan huis.88 Doorgaans had hij vooral 
vrouwelijke leerlingen, bij wie hij naar eigen zeggen zeer in de smaak viel. 
Zo zou een leerlinge hebben opgemerkt: ‘Es giebt nur ein einzelner B. auf 
Gottes erdboden.’ En een andere Duitse dame zou hebben gezegd: ‘Der 
Hollander ist ja ein prachtiger man.’89

 Was Bilderdijk al kritisch over de hoerige uitstraling van de Duitse da
mes, over hun innerlijk had hij helemaal geen goed woord over. Naar zijn 
oordeel hadden ze nog minder verstand en kennis dan de Engelse en wa

Wilhelmina’s paspoort, op naam van ‘Madame von Heusden’
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ren ze zo stupide ‘dat het als laauw water in den mond is’. Liever liet hij zijn 
blik rusten op een bevallige Hollandse. Hij beweerde zelfs dat de Duitse 
vrouwen zich van hun gebreken bewust waren. Zo zou hij een van hen 
eens hebben horen zeggen: ‘Ja, lieber Gott, wir Deutschen Mädgen sind 
doch nur dommes zeug gegen eine Hollanderinn.’ Het baarde Bilderdijk 
grote zorgen dat Louïse in korte tijd zo goed Duits had leren spreken en dat 
ze vreemde zeden begon over te nemen, zoals Schmeichelei (vleierij). Daar
om verbood hij haar voor zover dat mogelijk was alle omgang met Duit
sers.90 Toen Louïse enige tijd later eens verzocht haar Empfehlung (groeten) 
over te brengen aan tante Maria Petronella, was Bilderdijk woedend: ‘tot 
mijn spijt, en schoon ik haar verbiedt ooit een woord met een duitsche te 
wisselen, doet dat Nest niets dan Moffricaansch spreeken’.91

 Dankzij een getuigenis van Katharina von Bechtolsheim-Bueil, die tus
sen 1798 en 1800 onderwijs bij Bilderdijk volgde, krijgen we een inkijkje in 
zijn lespraktijk.92 ‘Vier keer per week kwam onze geniale tekenleraar langs, 
Herr Bilderdijk, Tristerband geheten, een uit Holland geëmigreerde be
roemde geleerde.’ Volgens haar was hij gespecialiseerd in oosterse en oude 
talen en gaf hij teken- en schilderles om extra inkomsten te verwerven. Ze 
schetste hoe de excentrieke veertiger met zijn volgens haar verwaarloosd 
uiterlijk een kamer binnentrad: ‘Naar voren gebogen, wat samenhing met 
zijn bijziendheid, knipperde hij met zijn lichtgrijze, door donkere wimpers 
beschaduwde ogen, waarboven zich zware, zwarte wenkbrauwen bevon
den. Dikwijls droeg hij een bril. Zijn dikke haar, vanaf de kruin naar bene
den gekamd, scheen vanaf het voorhoofd in één beweging te zijn afgeknipt 
en was steeds zwaar gepoederd. Hierdoor leek het alsof de kraag van zijn 
rok altijd met meel bestrooid was. Hij was meestal in een groene rok ge
kleed; alleen als hij voor een diner was uitgenodigd, ging hij in het zwart.’ 

Anamorfose uit circa 1800: een vertekende voorstelling die door middel van een 

gebogen spiegel weer als normaal verschijnt, vervaardigd door Bilderdijk
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De merkwaardige man blonk volgens Katharina uit door zijn geleerdheid. 
Hij beheerste vrijwel alle wetenschappen en talen van de wereld. Van de 
waarde van het Nederlands was hij meer dan overtuigd en hij vond het een 
belediging als men het een variant van het Duits noemde. De Verhandeling 
over de geslachten der naamwoorden in de Nederduitsche taal die hij had ge
schreven (en die hij enkele jaren later in Nederland zou publiceren) noem
de ze onbruikbaar.93

 Zijn prinsgezindheid had Bilderdijk niet verlaten. Eenmaal toonde hij 
haar het oranje lint dat hij onder zijn vest op het hart droeg. Hij leed vol
gens haar aan heimwee: ‘Zijn liefde voor het vaderland was zo vurig, dat 
men zijn zwaarmoedigheid eerder toeschreef aan de politiek dan aan het 
verlangen naar de zijnen, die hij had moeten achterlaten.’
 Tijdens de lessen kreeg ze af toe de gelegenheid met Bilderdijk te praten:  
gesprekken die een positief effect hadden op haar zielenleven. Uit haar 
getuigenis blijkt dat de religie bij Bilderdijk inmiddels een grote rol speel
de: ‘Hij was een zeer gelovige protestant, maar sprak met mij nooit over 
religieuze onderwerpen. Slechts eenmaal herinner ik mij, toen ik iets had 
gezegd dat hij niet verenigbaar achtte met het geloof, dat hij mij op plech
tige toon en met een bijna profetisch voorkomen toeriep: “En ik zeg jullie, 
zo spreekt de heer Jezus Christus, wie slechts het geloof heeft van een klein 
mosterdzaadje zal bergen verzetten.” Hij sprak in het Frans, de taal die wij 
onderling altijd spraken.’
 Het beeld dat deze Katharina van zijn uiterlijk schetste, is in overeen
stemming met een portretje dat in dezelfde tijd van Bilderdijk werd ge
maakt. Het toont hem als heer van Teisterbant. Op zijn borst draagt hij een 
wit lint met een vogeltje: het insigne van zijn dierbare Zwaanridder.94 Uit 
zijn brieven uit deze periode blijkt dat hij dit dagelijks droeg.95

Boos en beminnelijk

In het weekeinde, als hij geen lessen hoefde te geven, zag hij zijn kans 
schoon Wilhelmina te bezoeken. De reis van Brunswijk naar Hildesheim 
was echter niet ongevaarlijk. De eerste keer dat hij haar bezocht, begin ok
tober 1798, ging hij per koets. Dat viel hem niet mee; hij leed als gevolg 
van het schudden van de wagen. Na afloop van deze visite moet Bilder
dijk besloten hebben hun verbintenis met een ring te bezegelen. Terug in 
Brunswijk bezocht hij de juwelier om voor zijn geliefde een gouden ring 
van Nederlandse makelij te kopen, met de wapens van Holland en Amster
dam erop: ‘You will wear it on the thumb of your right hand in the Dutch 
manner, to prove your-self my lawfull wife, like you are for God and my 
conscience.’96
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 Vaak maakte Bilderdijk zich zorgen om Wilhelmina. Hoe verliep de 
borstvoeding? Had ze last van hoofdpijn? At ze niet te veel rauwe ham? 
Hoe ging het met Julius’ tanden?97 De medische adviezen aan zijn vrouw 
vormen een terugkerend element in zijn correspondentie; bij de minste 
of geringste klacht die zij uitte over haar gezondheid of die van Julius, liet 
hij een verhandeling of recept volgen. Zo raadde hij haar aan de kleine 
een mengsel van melk, water, zout, suiker en rozemarijn te geven als hij 
last had van stuipjes. Rabarbersap was goed in geval van constipatie.98 Wil
helmina op haar beurt was ongerust over Bilderdijk: ‘You know not how 
uneasy and restless I am, and for three nights past I have the most disagre
able dreams about you. Heavens, should my hearts beloved be unwell!’99

 Soms werd de dichter gekweld door jaloezie en dan deed hij geen moeite 
deze gevoelens voor zijn geliefde te verbergen. In oktober 1798 werd Wil
helmina uitgenodigd door een Fransman. Dat was voor Bilderdijk de reden 
om uit te varen. Hij schreef Wilhelmina: ‘I believe the Devil him-self steers 
that hateful French people everywhere.’100 Zij bezwoer hem dat het bezoek 
niet meer was dan een sociale verplichting: ‘I hope you are convinced I 
love tenthousand times better sitting alone nursing over this precious like
ness, and thinking on the beloved original than to be present at the greatest 

Schetsjes, door Bilderdijk, vermoedelijk van Wilhelmina, circa 1800
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festivals? Believe me when I am in any Companij I can n’t rest a moment 
for anxiety and uneasiness; and know no amusement in the world which 
would be pleasing to me while separated from you.’ Ze verontschuldigde 
zich voor haar onvoorzichtige gedrag en haar zwakke karakter.101

 Bilderdijks handelwijze laat wederom zien dat hij zich moeilijk in ande
ren kon verplaatsen. Terwijl hij zich in Brunswijk het vuur uit de sloffen 
liep, bezoeken aflegde, lessen verzorgde en af en toe uitnodigingen voor 
diners accepteerde, zat Wilhelmina, de jonge moeder, dikwijls alleen, ver
teerd door eenzaamheid. Met handwerken, schrijven en lezen probeerde 
ze de lange avonden door te komen. Zo was ze begonnen in de briefwisse
ling van de Duitse auteur Klopstock met diens vrouw, onderhouden toen 
zij enige tijd gescheiden waren. De brieven waren volgens Wilhelmina 
geschreven ‘from the very Soul of mutual Love’ en hadden haar verrukt. 
Maar ze hadden haar ongetwijfeld ook met haar neus op haar eigen situatie 
gedrukt.102 Dit leidde tot melancholische stemmingen. Klopstocks bekend
ste epos Der Messias (1773) kon haar niet bekoren, en Bilderdijk evenmin: 
‘I dare to say the author was a better Christian, than poët or philosopher 
either, for he has some very obscure ideas, which he himself seems not to 
have fully understood.’103

 Bilderdijk kon zich tegenover de aanbeden Wilhelmina ook van zijn 
zachtaardige en beminnelijke kant laten zien. Regelmatig stuurde hij haar 
cadeautjes, gekocht van zijn zuurverdiende geld, zoals chocolade, koffie, 
een bontmantel, een zilveren bestek en een pianoforte.104 Immers, zo ver
klaarde hij: ‘For what other happiness could exist for me but shewing ever
where how my soul endeavours to run before every wish of yours.’105 Zij 
stuurde Bilderdijk soms een pot kalfspotengelei, waar hij dol op was.106

 In deze tijd was er een ruzie gaande tussen Bilderdijk en zijn broer Isaäc. 
De aanleiding was een geldkwestie. De familie van moederszijde was sinds 
jaren bezitter van het patronaat van de SintJanskerk in ’sHertogenbosch: 
het zogenaamde Bakskoor. Zij had de bevoegdheid om twee ‘beneficies’ 
te verdelen, een soort erefunctie, waaraan een vergoeding verbonden was. 
Toen Bilderdijks oudoom Emanuel Pelgrom de Bie in juni 1798 overleed, 
droeg zijn tante Debora Duyzenddaalders, die patronesse was, niet hem 
voor, maar zijn jongere broer.107 Bilderdijk was woedend en beschuldigde 
Isaäc ervan dat hij het ambt had weggekaapt. Pas een jaar later zou Isaäc 
hem schriftelijk de ‘hand van verzoening en vriendschap’ aanbieden.108 In 
augustus 1803, na het overlijden van tante, werd Bilderdijk tot patroon be
noemd. Nu mocht hij de beneficies verdelen. Twee maanden later wees hij 
zijn zoon Elius Isaäc hiervoor aan.109 De brieven die Isaäc hem de komende 
jaren zou sturen, vallen op door hun onderdanige toon. Hartelijk is de rela
tie tussen de broers echter niet meer geworden.
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Buigzaam als riet

Wilhelmina zou hij pas met de feestdagen in december 1798 weerzien. 
Wat ze als geschenk voor kerst wenste, vroeg hij haar. Haar antwoord: ‘I 
will answer you freely my dearest what I wish, and what would bejond any 
thing delight me. I trust too you will find no difficulty in granting me what 
I wish; but, can you not already guess it? – Oh then you know not how dear 
you are to me! – What I wish you to bring me, can that be any thing besides 
– yourself!’110

 De omhelzing van zijn geliefde mocht een mooi vooruitzicht zijn, de reis 
naar Hildesheim was dat niet. Het was bitter koud, waardoor twee van zijn 
tenen waren bevroren.111 Maar dat werd ruim vergoed: ‘every weakness and 
illness, I did complain of, is gone, and a kind of new youth is restored to me, 
when I come out of your dear loving arms, my only Heaven on Earth.’112 Hun 
samenzijn bleef niet zonder gevolgen. Wilhelmina raakte weer zwanger.
 In het nieuwe jaar 1799 veranderde er weinig. Doordeweeks gaf Bilder
dijk zijn lessen. Vooruitzicht op een ander ambt had hij nog altijd niet. 
Misschien zou hij naar Polen reizen om daar in opdracht van de erfprins 
een kolonie van uitgeweken Hollanders te helpen stichten. Daartoe schreef 
hij een ontwerp, maar het bleef bij vage plannen.113 Ook hoopte hij nog 
altijd op een professoraat, bijvoorbeeld te Lingen, maar die historie duurde 
‘tot in der Eeuwigheid, zonder dat men tot het Amen’ kwam.114 Denkelijk 
speelde het een rol dat hij onvoldoende Duits sprak en dat hij zulke ortho
doxe standpunten huldigde.115 Aanvankelijk benaderde men hem als een 
wijs man. Maar toen hij weigerde moderne religieuze ideeën te erkennen 
en zich een bestrijder van de Verlichting betoonde, neigde men naar af
standelijkheid.116

 Wat hij precies met zijn leven moest, wist hij niet. Hij voelde zich dan 
ook als een boom in de storm.117 Wilhelmina zag hij niet vaak. Slechts af 
en toe permitteerde hij zich een langer uitstapje. Zo zocht hij tussen 9 en 
27 januari verlichting voor zijn reumatiek in de armen van zijn geliefde.118 
Daarna duurde het weer tot eind maart voordat ze elkaar zagen. Bilderdijk 
was steeds bang dat zijn reputatie schade zou oplopen als men ontdekte 
wat de reden was van zijn bezoekjes aan Hildesheim. Met Pasen konden 
werklieden uit Brunswijk naar Hildesheim reizen en als het daar kermis 
was achtte hij de kust evenmin veilig.119

 In de tussentijd schreven ze elkaar om de paar dagen. Beiden vervaardig
den een vers op de dood van George Frederik, de jongste zoon van Willem 
v. Deze was op 6 januari 1799 overleden. Bilderdijk liet beide Nederlandse 
gedichten te Brunswijk uitgeven bij de lokale boekverkoper Kirchner. Voor 
Wilhelmina was het de eerste keer dat een dichtstuk van haar werd gepubli
ceerd. ‘To describe to you, mij tenderest beloved, the pleasure I felt at sight 
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of mij first, printed production, is impossible!’ schreef ze Bilderdijk. Ze 
voegde er onmiddellijk verontschuldigend aan toe dat het in de verste verte 
niet met dat van hem kon wedijveren.120

 Vermoedelijk traden Bilderdijk en Wilhelmina nooit in het huwelijk. Er 
is wel een trouwakte in zijn handschrift overgeleverd, maar die blijkt niet 
echt te zijn.121 Desalniettemin hield de dichter Wilhelmina voor dat hij haar 
voor God tot zijn echtgenote had gekozen:

Handschrift van ‘Het echtgeluk’, 1799
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Wat leggen Priesterlijke handen
By andren, menschelijke banden;
 ô De onzen zijn door God gelegd.
Hy, die ons voor elkaâr bestemde,
Voor eeuwig hart aan harte klemde,
 Hy is het zegel onzer Echt.122

Daarom schreef hij in februari 1799 een uitvoerig gedicht waarin hij zijn 
huwelijkseisen duidelijk maakte: ‘Het echtgeluk’. Aanvankelijk zou hij het 
hebben vervaardigd voor een pasgetrouwd meisje. Omdat het een algeme
ne moraal bevatte, werd het een jaar later in de Almanak voor vrouwen door 
vrouwen opgenomen.123 Toch was het vers in de eerste plaats bedoeld voor 
zijn eigen levensgezellin.
 De voorwaarden die hij aan Wilhelmina stelde waren niet gering. Het 
echtgeluk was niet te vinden in een overvloed van goederen, maar in de 
‘zielsrust der gemoederen’. De man moest zijn vrouw boven alles bemin
nen en zijn best doen om haar gelukkig te maken. Zij moest op haar beurt 
de grillen van haar man verdragen en buigzaam zijn als een ‘rietscheut 
voor den wind’ – ook als hij getergd werd door zorgen of bitterheid. El
ders in het gedicht verwoordde Bilderdijk zijn eis aldus: ‘Toont zijn inborst 
somtijds vlekken, / Zwijg, en heb er eerbied voor’ en ‘Neem, in plaats van 
wederspreken, / Toevlucht tot een stille traan.’124 Haar eigen wil diende de 
vrouw ondergeschikt te maken aan de zijne en ze moest altijd openhartig 
zijn en met hem meeleven. Het weigeren van seksuele gemeenschap was 
uit den boze:

Wijs met onbedacht versmaden
 Zijne omhelzing nimmer af.
Wee een vrouw, zoo onberaden,
Die dien vloek zich op durft laden,
 Die haar nasleept in het graf!125

Wilhelmina schreef een ‘Beantwoording’, waarin ze verklaarde dat er niets 
zaliger voor een vrouw was dan haar plichten te vervullen: ‘Steeds voor zij
nen wellust levend, / Is zijn minste wensch uw lust! / Nimmer is het hart 
weêrstrevend, / Dat in ’s Egaas wil berust.’126

 Het was duidelijk dat Katharina Wilhelmina Schweickhardt met haar 
buigzaamheid en haar bereidheid zich weg te cijferen een heel andere 
vrouw was dan Catharina Rebecca Woesthoven. Voor die laatste had Bilder
dijk, nu hij zijn keuze had bepaald, geen goed woord meer over. Aan zijn 
schoonzus schreef hij: ‘ik heb maar al te veel narichten, die bitterer dan de 
dood zijn, van haar gedrag en levenswijze’.127
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Dichter te paard

Als Bilderdijk zijn ‘soul’s only bliss’ al een paar weken niet had gezien, 
werd hij door verlangen verteerd. Zo schreef hij haar op 22 april 1799: 
‘As for my-self, my dear love, I am now again very well, except my restless 
passion which leaves me no moment’s quiet, and which I hope to soften 
in your dear arms. Ah, my dearest! when some weeks are passed after our 
departing, I’m truly seek [ziek] both with mind and body; and this sickness 
is nothing but the irresistible and burning desire of love. Then I can do, I 
can think nothing, and what I suffer, no tongue can express. Ah! dearest, 
was ever any body beloved as you are by me!’128 Ook Wilhelmina was soms 
wanhopig over hun situatie: ‘Oh my beloved if there was not a hope of hap
pier times, if we were ever to be tortured by these separations!’129

 Soms zag Bilderdijk zich genoodzaakt hun lang verbeide ontmoeting af 
te zeggen als gevolg van het weer of door ziekte. Wanneer hun afspraak 
wel doorging, waren beiden gelukkig. ‘Oh how happy I was to see you 
these few days so cheerful my dearest! – how thankful my heart is to God 
for that perfect felicity we enjoy’d in each others presense,’ schreef Wil
helmina op 19 mei 1799. Voor Bilderdijk was de terugreis niet prettig; hij 
kwam geradbraakt aan. Door het schudden van de wagen had hij barsten
de koppijn, waardoor hij niet had kunnen slapen.130 Maar hij had de onge
makken van de reis graag voor zijn geliefde over: ‘2 days of happiness in 
each other arms are certainly worth more than a whole live, and we ought 
to be thankfull for them to our Almighty Father, who grant them!’131

 Omdat Bilderdijk het gerammel van de wagen zo slecht kon verdragen, 
koos hij soms voor een ander vervoermiddel. In Brunswijk kon hij name
lijk een paard huren. De tocht naar Hildesheim duurde zo’n tien uur en 
was niet zonder gevaar.132 Buiten de stadspoorten lag een moerassig ge
bied, dat doorkruist moest worden: de Lange Wiese. Sommige stukken 
kon Bilderdijk te paard afleggen, maar andere delen van de route waren 
moeilijker begaanbaar. Na hevige regenval bleken de onverharde wegen 
doorgaans ondergelopen. Talloze malen strompelde de dichter hongerig 
en koortsig, getroffen door hitte of kou, door regen en modder heen en 
terug, vaak gehinderd door aambeien.133 Aangezien hij de tocht regelmatig 
’s nachts moest afleggen, vormde ook de duisternis een bedreiging. Alleen 
als het volle maan was, had hij beter zicht. Bovendien waren er naar zijn ei
gen zeggen struikrovers in het gebied actief. Als hij in de nacht van zondag 
op maandag in Brunswijk arriveerde, was het al bijna tijd voor zijn lessen. 
Geen wonder dat de dichter zich dikwijls ziek en uitgeput voelde.
 In zijn brieven gaf Bilderdijk een schilderachtige beschrijving van zijn 
avonturen onderweg. Tijdens zijn tocht door de Duitse moerassen in de 
zomer van 1799 stortte hij eenmaal met zadel en al van zijn paard, dat 



vi teisterbant in brunswijk (1797-1806)

175

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 175

verwaarloosd en ondervoed was. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf, 
maar moest wel een halfuur naast het arme beest lopen, voordat iemand 
hem kon helpen bij het zadelen.134 Een andere keer werd hij op de terugweg 
van Hildesheim getroffen door zware regenbuien, die hem in een mum 
van tijd doorweekten. Als gevolg van het slechte weer moest hij lopen. Hij 
deed twee uur over een stuk waar hij normaal een uurtje voor nodig had. 
Het boek dat hij in zijn jaszak droeg was drijfnat en de honingkoek die 
Wilhelmina hem had meegegeven was veranderd in een smerige brij.135

 Naarmate Wilhelmina’s zwangerschap vorderde, ging Bilderdijk vaker 
naar Hildesheim. Zo logeerde hij bij haar van zaterdag 14 tot en met maan
dag 16 september 1799. De nacht daarop reisde hij terug naar Brunswijk, 
waar hij in de vroege morgen arriveerde. Hier verzorgde hij op dinsdag 
zijn lessen, waarna hij diezelfde middag weer naar Hildesheim ging, om 
woensdagavond andermaal naar Brunswijk te vertrekken.136 Die reis ver
liep moeizaam. Door de slechte wegen duurde het drieënhalf uur voordat 
hij in het dorpje Steinbrück arriveerde. Tot Bettmar kon hij nog wel wat 

De Dom en de St. Annakapel te Hildesheim
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zien, maar daarna werd de tocht pas echt ellendig, omdat hij de weg naar 
Vechelde in de meest afschuwelijke duisternis moest afleggen. Zijn paard 
was zo bang dat het nauwelijks wilde lopen over het pad, dat onder water 
stond. De hele tocht regende het onophoudelijk; Bilderdijk had de wegen 
nog nooit zo slecht gezien. De korte afstand tussen Bettmar en Vechelde, 
waar hij normaal ongeveer een halfuur over deed, kostte hem twee uur. 
Daar aangekomen was hij zo uitgeput dat hij het niet meer kon opbrengen 
zijn paard opnieuw te bestijgen, uit angst dat hij door zijn duizeligheid 
ten val zou komen. Daarom nam hij een rijtuig dat hem naar Brunswijk 
bracht.137 Een enkele keer dronk hij onderweg een beetje wijn of brandy om 
zijn vermoeidheid te bestrijden.138

 Zijn reiservaringen verwerkte hij ook in zijn poëzie. In 1799 schreef hij 
de romance ‘Het nachtspook’.139 De hoofdfiguur kan men vereenzelvigen 
met de dichter. Het vers begint zo:

 Te viervoet, trapplend, stap voor stap,
Reed Jonker Egmond door de heide,
 Die Hildesheim van Brunswijk scheidt,
 Waar, in mistroostige eenzaamheid.
Zijn teedre Weêrhelft hem verbeidde.

 De nacht viel zwart op ’t aardrijk neêr,
Doorweekt van eindeloozen regen.
 Daar waadde hy door plas aan plas,
 Geheel onzeker waar hy was,
Langs gants in slib verkeerde wegen.

 Het plascht, het plascht, het klatst, het kletst,
En slobbert door moeras en kreken.
 Het ros ontzet op ieder tred,
 En struikelt in het moddrig wed,
Of blijft in taaien kleigrond steken.140

Terwijl Egmond zich geteisterd ziet door regen en wind en het licht van de 
maan nergens te bespeuren valt, wordt hij verteerd door het verlangen naar 
zijn geliefde en naar zijn dierbare kind. Het gedicht eindigt ermee dat jon
ker Egmond wordt opgeschrikt door een afschuwelijke geestverschijning, 
die angstaanjagend met zijn ketenen schudt en rammelt:

 Een aanzicht als het beeld des doods,
Met holle en uitgeteerde wangen:
 Twee armen, schrikbaar uitgerekt,
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 En grijpend naar hem toegestrekt,
Of ’t ware om ros en man te omvangen.141

De betekenis wordt pas duidelijk als men een zelf ontworpen gravure van 
een spookachtige ophaalbrug erbij betrekt – een mooi voorbeeld van het 
samengaan van Bilderdijks talenten.142

Hoest, groene poep en opium

Begin september 1799 nam Bilderdijks hoop op een spoedige ommekeer 
in het vaderland toe. Op 27 augustus voerden duizenden Engelse en Rus
sische manschappen bij Callantsoog in Noord-Holland een invasie uit, 
gericht tegen de Bataafse Republiek en de Fransen. Het doel was om de 
Bataafse vloot een slag toe te brengen en het stadhouderschap te herstel
len. Ondanks aanvankelijke successen, zoals de verovering van Alkmaar, 
bleken de Fransen tijdens de Slag bij Castricum op 6 oktober toch te sterk. 
Hierbij was ook de prins van Oranje, de latere koning Willem i, betrokken. 
Duizenden militairen kwamen om in de strijd, vele andere stierven aan 
malaria. Hierdoor zagen de geallieerden zich genoodzaakt zich terug te 
trekken uit de Republiek. Begin september, toen Bilderdijk vanuit Hildes
heim in Brunswijk arriveerde, ontving hij hoopgevende berichten over wat 
zich in zijn vaderland afspeelde: ‘I got accurate intelligences from Holland. 

Gravure, vermoedelijk door Bilderdijk zelf ontworpen, bij het gedicht ‘Het nachtspook’
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The English landed in Nordholland near the Helder, and two furious battles 
took place, wherein the Bataves are beatten, but the victory was very bloody 
to the English to. The Dutch generals both are wounded, and their troops 
retired to Alkmar, and Purmerend. The Dutch Regiment of Guardes Dra
goons would leap over to the English, but as these dit not understand their 
intent, they fired on them, and the Bataves doing the same, this whole Re
giment [...] was overthrown, and scarce any body of it saved his life. Several 
people are hanged in the Hague and elsewhere for crying Orange boven, 
and the perplexity is universal. Every moment new tidings are to be exspec
ted, and surely it will cost more blood before we rejoice in our Country’s de
livrance. Heaven be propitious to the better Cause!’143 Toen Bilderdijk eind 
oktober van de aftocht van de geallieerden hoorde, was hij teleurgesteld. 
Vooral de ‘Duke of York’ (Frederik August, de tweede zoon van George iii) 
nam hij het bijzonder kwalijk dat hij zich had overgegeven.144

 De dichter had intussen ook andere zaken aan zijn hoofd dan de situatie 
in het vaderland. Op zondag 22 september 1799, om halfdrie ’s middags, 
beviel Katharina Wilhelmina van een zoon. Hij werd Alfred Alfons Willem 
Leopold genoemd. De vader kon wederom niet bij de geboorte aanwezig 
zijn, maar moeder en kind maakten het goed. Wilhelmina had last van 
naweeën en van een verkoudheid die ze vóór de bevalling had opgelopen. 
Ze was echter dankbaar dat God haar genadig was geweest en trachtte Bil
derdijk gerust te stellen. Hij was geroerd: ‘Both our hearts are moved by the 
same affections: did not God form them for each other?’145

 Een paar dagen na de geboorte van hun zoontje kwam er minder goed 
nieuws. Op 26 september schreef een verontruste Wilhelmina vanuit Hil
desheim: ‘he is not so perfectly well as I could wish’. Alfred had last van 
gezwollen en ontstoken ogen. Daarna ging het weer beter met het jon
getje, maar ze bleef zich zorgen maken over zijn gezondheid. De dokter 
verzekerde haar evenwel dat het niet ernstig was. 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: ‘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.’146 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 intes-
tinal winds &c. Whether his feces are commonly yellow, or green, or even 
black, as sometimes was the case with our Julius?’147

 Bilderdijk gaf les in Brunswijk, terwijl Wilhelmina in Hildesheim woon
de. Soms zagen de gelieven elkaar meer dan zes weken niet, hetgeen beiden 
uiterst zwaar viel. De dichter had het razend druk. Vrijwel dagelijks was hij 
van halfzeven ’s ochtends tot vijf en soms zelfs tot acht uur ’s avonds van 
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huis, en had hij bijna geen tijd om een maaltijd te gebruiken.148 In Bruns
wijk was hij naar eigen zeggen inmiddels een bekende figuur. Men vroeg 
hem dikwijls of hij ‘Herr B. der Mahler, of Herr B. der Mathematicus, of 
Herr B. der Gelehrte was’. Vaak zei hij dan maar dat hij de schilder was, om 
verder geen uitleg te hoeven geven.149

 Hoewel gegevens over zijn financiële toestand ontbreken, had hij ver
moedelijk voldoende inkomsten. Doorgaans gaf hij zo’n vijftig lessen per 
week, van maandag tot en met zaterdag. Tot november 1799 had hij zeven 
leerlingen, daarna nam het aantal toe tot elf in januari.150 Hij noteerde dat 
hij twaalf of dertien lessen per dag gaf: over redekunde, metafysica, wis- 
en sterrenkunde, aardrijkskunde, teken-, schilder- en bouwkunst, natuur-, 
staats- en burgerrecht, geschiedenis, Griekse en Romeinse Oudheid, oude 
en moderne talen en letterkunde.151 Kortom, zoals Bilderdijk zelf stelde: ‘in 
omni re scibili’ (in alles wat er te weten valt).152 Om op de hoogte te blijven, 
moest hij vele studies raadplegen, hetgeen hij ’s nachts deed. Een scherp 
verstand en een groot bevattingsvermogen stelden hem in staat snel des
kundig te worden in tal van wetenschappen.153 Ondanks zijn drukke leven 
schreef hij om de paar dagen over zijn gezondheid. In oktober 1799 was 
het hete zomerweer gevolgd door hevige regenval. Bilderdijk had een kou 
opgelopen en moest veel hoesten.154 Dat leidde dan weer tot vele ongeruste 

Een van Bilderdijks notitieboekjes waarin hij zijn lessen optekende
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brieven van Wilhelmina, die haar handen meer dan vol had aan haar twee 
zoontjes.
 De kleine Alfred had nog altijd last van zijn ogen, maar verder was hij rus
tig, at hij goed en sliep hij soms al een hele nacht door. Wilhelmina schreef 
dat ze haar best deed darmkrampjes bij hem 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 perfect 
health!’ Van winderigheid had het jongetje geen last, maar zijn groene poep 
baarde Wilhelmina wel zorgen.155 Bilderdijk overlaadde zijn geliefde met 
uitvoerige adviezen, recepten en poeders. Op haar beurt stuurde Wilhelmi
na hem haar verzen toe, die hij telkens trouw corrigeerde.156

 Begin november reisde Bilderdijk voor een week naar Hildesheim. Op 9 
november arriveerde hij om vier uur ’s middags weer in Brunswijk. Uiter
aard schreef hij Wilhelmina meteen om zijn behouden aankomst te mel
den. Het weer zat mee, waardoor de reis voorspoedig was verlopen. Maar 
omdat hij uitgeput en hongerig was gearriveerd, en hij niets te eten kon 
vinden behalve brood, en omdat zijn hoofdpijn plotseling terugkeerde, had 
hij zich genoodzaakt gezien opium te gebruiken.157 Dit is vermoedelijk de 
eerste keer dat in zijn correspondentie het gebruik van opium opduikt. Het 
kalmerende en zeer verslavende middel zou de komende jaren in het leven 
van de hypochondrische dichter een grote rol gaan spelen.
 Hun geldgebrek was chronisch.158 Hoewel Wilhelmina uiterst sober leef
de, maakte ze vanwege de kinderen veel onkosten. Bilderdijk probeerde 
zo goed mogelijk in haar onderhoud te voorzien. Steeds als hij een dukaat 
of louis d’or verwierf, stuurde hij haar die toe. Zelf ontzegde hij zich naar 
eigen zeggen alle luxe. Het inkomen dat hij met zijn lessen verdiende, was 
volgens hem echter nog altijd onvoldoende. Mogelijk leefde Bilderdijk ook 
nu steevast op te grote voet. Daarom leende hij soms geld van een zeke
re heer Winckelman. Diens zelfmoord door vergiftiging eind 1799 bracht 
nieuwe moeilijkheden met zich mee.159

 Zulke zorgen werden vergeten als de gelieven troost vonden in elkaars 
armen, zoals tijdens de kerstdagen, die hij wederom in Hildesheim door
bracht. Bilderdijk vervloekte Duitsland, hij vervloekte zijn bestaan, maar 
hij aanbad de onbaatzuchtige Wilhelmina:

 Nog, verstijfd van ouderdom,
 Van den arbeid lam en krom,
Met den hals naar ’t graf gebogen,
En verduisterd in mijne oogen,
 Al zijn keel en zangtoon stom: –
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Nog, als hand en kniën beven,
Zal ik voor uw liefde leven,
 Juichen in ons Echtgeluk;
En die min ons zalig maken,
Als ik, met dat eigen blaken,
Op uw dan verbleekte kaken
 Een bevrozen kusjen druk!160

Bij het aanbreken van het jaar 1800 was hij weer in Brunswijk. ‘Heaven 
grant it propitious to us!’ schreef hij.161 Die wens ging niet in vervulling.

Een bittere beproeving

Brunswijk heeft Bilderdijk, als we de hypochonder zelf tenminste moeten 
geloven, weinig goeds gebracht. Getroffen door ziekte, verzwakt door een 
leven op water, brood en opium en bedroefd door de afwezigheid van zijn 
geliefde, sleepte hij er zijn treurige bestaan voort. Soms zou hij bittere kou 
hebben geleden, zoals tijdens de koude maanden van 1798 en 1799: ‘In 
het strengste van den winter, geen hout in huis hebbende (twee jaar lang 
ben ik in dat geval geweest), ging ik uit wanneer ik ’t niet langer uithouden 
kon, liep de stad twee of driemaal rond, en kwam warm weêr t’huis, en 
ging mijn Collegien weêr opstellen. Dus was ik somwijlen verplicht drie of 
viermaal in den avond de warmte te zoeken.’162

 Inmiddels was Bilderdijk, sinds zijn vertrek uit Nederland, reeds meer 
dan vijf jaar ambteloos. Terwijl Goethe in Weimar als een vorst leefde en 
zich dankzij de steun van zijn mecenas, hertog Karl August, vrijwel vol
ledig op literatuur, kunst en wetenschap kon toeleggen, moest Bilderdijk 
in Brunswijk zijn geld bijeenschrapen met het geven van een groot aantal 
lessen. Willem v was niet bereid of in staat in zijn onderhoud te voorzien.
 Voor de Duitse letteren had Bilderdijk weinig belangstelling.163 In zijn 
brieven noemde hij Herder en Wieland slechts een enkele keer. Goethe 
en Schiller, de reuzen die het literaire leven in Weimar nieuw elan gaven, 
komen in de briefwisseling uit zijn ballingschapsjaren zelfs helemaal niet 
voor. Zij waren en bleven in zijn ogen natuurlijk Duitse auteurs. Daarmee 
was zijn oordeel geveld: ‘Van de Hoogduitsche [poëzie] behoort thands on
der de genen die smaak en verstand hebben, geen gewag meer te zijn. Zy 
moet het verderf der Poëzy worden.’164 Op deze uitspraak kwam kritiek van 
Duitse zijde. In het tijdschrift Der Freimüthige bekritiseerde een onbekende 
Bilderdijk om zijn uitspraken, omdat hij er blijk van gaf weinig kennis te 
hebben van de Duitse literatuur. De dichter zelf typeerde hij als een tijdens 
de revolutietijd geëmigreerde geestelijke, van wiens kennis men zeer on
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der de indruk was.165 In latere jaren zou Bilderdijk zich steeds weer weinig 
vleiend over de Duitstalige literatuur uitlaten en spreken over ‘Schillers 
drekhoop’, ‘Klopstoks droomgebulk’ en ‘Hallers laf gezwets’.166

 Het nieuwe jaar 1800 bracht slechts minimale veranderingen teweeg in 
de relatie tussen Bilderdijk en Wilhelmina. Zij bleef in Hildesheim, maar 
verhuisde naar een nieuwe woning. Hier had ze een eigen keukentje, zodat 
ze niet afhankelijk was van huisgenoten.167 Als Bilderdijk kon, reisde hij 
naar Hildesheim, maar dikwijls lieten zijn drukke bezigheden dit niet toe. 
Soms kwam Bilderdijk zo afgemat thuis dat hij te moe was om zich uit te 
kleden.168

 De inhoud van hun brieven veranderde evenmin. Beschrijvingen van 
ongemakken, de gezondheid van de jongens en Bilderdijks medische ad
viezen (bijvoorbeeld ter bestrijding van Alfreds diarree) vormen de voor
naamste onderwerpen. Af en toe vroeg Wilhelmina om geld, zodat ze de 
slager, bakker of kruidenier kon betalen. Dan zijn er nog de liefdesbetui
gingen over en weer. ‘You are never absent from my tenderest thoughts, 
for I love you unspeakably,’ schreef ze in maart 1800. Bilderdijk op zijn 
beurt liet haar weten: ‘Oh, You have no idea of the tender love, I adore you 
with, if you can doubt one moment of it.’169 Ze mochten elkaar dan wel 
niet vaak genoeg zien, achteraf zou deze tijd de gelukkigste van hun leven 
blijken, omdat ze nog niet geconfronteerd werden met de dood.
 Met de kinderen ging het vooralsnog goed. Julius, die met een klomp
voet was geboren, kreeg op doktersadvies een speciale schoen en een beu
gel, want het was volgens Wilhelmina treurig om te zien hoe moeilijk hij 
liep.170 Een zekere R.S. Abel, chirurgijn te Hildesheim, vervaardigde een 
‘Fussmaschiene’. Het in elkaar zetten en aanleggen van het apparaat – een 
bouwpakket, bestaande uit tal van onderdelen, knoppen en riemen – was 
nog niet zo eenvoudig. Er hoorde een uitvoerige instructie bij.171 Beter ging 
het met Julius’ spraak; hij kon al verscheidene woordjes zeggen. Toen Bil
derdijk Wilhelmina eens een pakket met goederen stuurde, zei Julius vol
gens zijn moeder ‘all the while he was going to have a horse, an apple, 
sugar, a whip, and – a waggon! all articles he can speak very plain’. Bilder
dijks reactie luidde: ‘tell Julius Papa will buy him a horse, and a whip, and 
a waggon as soon as he can walk again’.172

 De kleine Alfred bleef een zorgenkindje. Vanaf zijn geboorte had hij 
last van allerlei kwalen. Op 8 juli schreef Wilhelmina: ‘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.’173 Daarna herstelde hij weer, maar de ziekte bleef sluimeren.
 Kennelijk zag Bilderdijk zich genoodzaakt naar Hildesheim te reizen 
om Wilhelmina bij te staan. Daar overleed Alfred op 13 juli in zijn bijzijn 
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aan de pokken. Hij werd begraven op het lokale SintMichaëliskerkhof. 
Wat voor indruk dit op de ouders maakte, laat zich raden. Terug in Bruns
wijk 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.’ Zijn bezigheden ten spijt, slaagde Bilderdijk er niet in zijn 
zoon een moment uit zijn gedachten te bannen.174 In een vers vergeleek hij 
Alfred met een roos die door een engel des doods was afgesneden.175 Ook 
Wilhelmina verwerkte haar verdriet in ontroerende poëzie:

 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!176

Toen Bilderdijk het vers van zijn vrouw had gelezen, schreef hij dat hij 
nooit iets mooiers gezien had. De emoties die hij had ervaren waren onbe
schrijfelijk, zo liet hij haar weten. Hij had het wel twintig keer herlezen, en 
telkens moeten schreien. 177

 Regelmatig wandelde Wilhelmina naar het graf van haar zoontje, waar 
ze soms verwijlde met Julius op haar arm, mijmerend en treurend.178 Hoe
wel ze zich voorhield dat ze moest vertrouwen op Gods wijze doch onna
speurlijke wegen, viel het verlies haar zwaar. Haar verdriet zou ze nooit 
meer kwijtraken, meende ze: ‘Onheelbaar is dees wond mijns boezems, / 
(Herin’ring scheurt ze telkens op,) / Niet eerder houdt zy op van bloeden / 
Dan met mijn laatsten harteklop!’179 Maar ze voelde zich door alle leed des 
te sterker met Bilderdijk verbonden. Ze schreef hem: ‘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 power
ful to contribute to the happiness of your heart.’180

 Het was bitter dat Bilderdijk en Wilhelmina hun verdriet niet persoon
lijk met elkaar konden delen, behalve in hun brieven. Maar het geloof in 
een Almachtige God die het beste met hen voorhad, verenigde hen. Na de
ze periode van beproevingen en duisternis zou er weer nieuw licht in hun 
leven komen, geloofden ze.181 Wilhelmina’s vrees was dat ze ook Julius zou 
kwijtraken, bijvoorbeeld aan de pokken of aan kinkhoest. Als hij verhoging 
had, was ze voortdurend panisch dat hij zou sterven. Het jongetje was een 
bron van vreugde voor haar. Als ze zich verdrietig voelde, probeerde hij 
haar op te vrolijken. Dan riep hij ‘lieve Mama! lieve Papa!’ en rende hij 
met open armen op haar af, waardoor zij verrukt en dankbaar was.182 Een 
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indruk van hoe Bilderdijk zich moet hebben gevoeld, alleen in Brunswijk, 
krijgen we dankzij zijn poëzie:

Verr’ van u, mijn Teêrgeliefde, hier in de aakligste eenzaamheid,
Daar de Nacht heur valen sluier om mijn rustloos rustbed spreidt;
Waar, in diepen rouw gedompeld, mijn in ’t wee verstikkend hart,
Niets gevoelend, niets beseffend, enkel ademt voor zijn smart;
Waar het, in de doodsche stilte, door geen andre stem gestoord,
Met een soort van wreed genoegen naar des Nachtuils krassen hoort;
Waar het, met zich-zelf te onvreden, aard, en licht, en leven haat,
En den God zich naauw herinnert dien het in de troost versmaadt!183

Naar Peine

Omdat de gelieven elkaar vaker wilden zien, werd uitgekeken naar een 
andere woonplaats voor Wilhelmina. Bilderdijk liet het oog vallen op Pei
ne, dat slechts twintig kilometer van Brunswijk lag. Hij typeerde het als ‘a 
small but not unpleasant town, with a ruined castle’. De mensen waren er 
volgens hem vriendelijker dan in Hildesheim en het leven was er goed
koper. Begin september reisde hij naar Peine om een woning te zoeken. 
Bij een weduwe met een twintigjarige dochter vond hij een gemeubileerd 
tweekamerappartement.184 Wilhelmina kon pas in oktober verhuizen, om
dat ze eerst de huur in Hildesheim moest opzeggen. Om haar spullen te 
vervoeren diende ze voor veel geld een wagen te huren.185 Wat Bilderdijk 

De markt van Peine, door Bilderdijk getekend, gezien vanuit Wilhelmina’s wo-

ning, circa 1802
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van Peine vond, weten we niet. Wel maakte hij een tekening van het markt
plein, gezien vanuit de eerste etage van Wilhelmina’s woning. Het is de 
oudste afbeelding van de markt van Peine die bekend is.
 Op donderdag 16 oktober 1800 vertrok Wilhelmina met Julius uit Hildes-
heim. Ze werd vergezeld door Bilderdijk, die een paar dagen vrijaf had ge
nomen en dus geen lessen had ingeroosterd. Toen hij haar veilig in Peine 
had afgeleverd en weer naar Brunswijk terugreisde, raakte hij verdwaald. 
Gelukkig kon hij meereizen met een diligence die hij onderweg tegen
kwam, maar hij arriveerde uitgeput in het ‘ellendig hol’ waar hij woonde.186

 Er zouden nog vele tochten van Brunswijk naar Peine en terug volgen. 
Als hij zo laat nog door de poort van Peine ging, zag de wachter hem aan 
voor een jager.187 Vaak werd hij geplaagd door slecht weer, soms viel hij van 
zijn paard.188 Zowel Wilhelmina als hij verheugde zich zeer op die bezoe
ken. Dat gold ook voor Julius. Volgens zijn moeder keek hij dagelijks vele 
malen uit het raam om te zien of het mooi weer was, zodat zijn vader kon 
komen.189 Eens zag hij in de verte een heer naderen en begon hij te dansen, 
‘papa’ te roepen en kushandjes te geven. Toen bleek dat het zijn vader niet 
was, moest hij bitter huilen.190

 Zijn belevenissen onderweg verwerkte Bilderdijk in het gedicht ‘Nacht
wandeling’ (1801).191 Gekweld door hagel en duisternis, klappertandend 
van de kou, voerden zijn voeten hem door een moeras, ‘Waar men pad 
noch spoor kan vinden in den weeken modderplasch’. Hij probeerde zich 
te oriënteren met behulp van de sterren, maar hij verdwaalde toch. Alleen 
de gedachte aan zijn geliefde maakte zijn leven draaglijk: ‘Ach! wat is een 
week vol zwoegens by een enklen vreugdedag, / Dien ik, aan uw borst ge
sloten, der verrukking wijden mag!’192 Het stemde hem bitter dat hij haar 
weer achter moest laten:

Reeds een uur! Nog twee paar uren, eer ik Brunswijks wal genaak.
Hier een omweg langs dit Dorpjen, eer ik in den Veenplasch raak!
Alles slaapt in deze daken, alles is in diepe rust.
Niets, dat ritselt, dan het Windtjen dat de dorenhaag onthutst.
Ieder smaakt het zoet des levens by zijn vredig huisgezin!
Ieder rust er, rijk en zalig in zijn dagelijksch gewin!
Ik, ik zwerf, ontbloot van have, zonder huis of Vaderland,
En onzeker van mijn noodlot, als de zeemeeuw langs het strand.
Ik, ik put vast, dag aan dagen, geest, en hersens uit, en bloed,
Om een mondvol broods en waters, dien ik eenzaam zwelgen moet!193

Gedurende het voorjaar was de hitte hem tot last. Op weg naar Brunswijk 
verbrandde hij een keer zijn neus, zodat hij eruit zou hebben gezien als een 
Engelse ‘Ale- or Porterdrinker’.194
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 In Peine voelde Wilhelmina zich op haar gemak; haar woonruimte vond 
ze gerieflijk. Toch klonken er in hun brieven over en weer vele klachten. 
Bilderdijk werd gehinderd door zere knieën. Dat was lastig, omdat hij zo
veel moest lopen. Julius had last van opgezette klieren en ook Wilhelmina 
voelde zich niet lekker. Eerst had ze opgezette benen, in december klaagde 
ze over koorts en moest ze onophoudelijk overgeven.195 Dat laatste hing 
waarschijnlijk samen met de gezegende omstandigheden waarin ze sinds 
kort weer verkeerde.

Brief van Wilhelmina vanuit Peine, 28 april 1801
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 Reisde Bilderdijk naar Hildesheim doorgaans per wagen of per paard, 
naar Peine ging hij ook wel te voet. Vanuit Brunswijk was dat vier à vijf uur 
gaans. Het afscheid nemen viel hen telkens zwaar. Zo schreef Wilhelmina, 
nadat hij langere tijd bij haar had gelogeerd: ‘oh, your departure has this 
time affected me beyond idea! – Oh were we together without these con
tinual interruptions!’ Bilderdijk werd eveneens onophoudelijk overvallen 
door melancholische buien. Niet alleen haar en Julius’ gezondheid baarden 
hem zorgen, ook zijn financiën. Een van de leerlingen aan wie hij teken
les gaf, was teruggekeerd naar Frankrijk. Daardoor verloor hij zes lessen 
per week. In korte tijd zou hij vierentwintig uren zijn kwijtgeraakt, en het 
konden er meer worden. Natuurlijk was dat van invloed op zijn inkomen. 
De zorg om voldoende lessen te kunnen geven, veroorzaakte spanningen. 
Het vooruitzicht geruïneerd te worden, stemde hem somber, schreef hij 
in december 1800.196 Gelukkig bleek aan het einde van de maand dat er 
nieuwe lessen bij kwamen en waren er ook enige financiële meevallers. Zo 
stuurde broer Isaäc hem een cheque van honderd gulden.197 We zijn niet 
ingelicht over Bilderdijks exacte verdiensten, maar armlastig lijkt hij niet te 
zijn geweest.
 De dichter voelde zich vaak ziek, had last van jeuk, gebruikte een laxeer
middel en slikte opium om ’s nachts een paar uur te kunnen slapen. ‘My 
head is so embarassed, my dearest, that I can n’t write,’ schreef hij zijn ge
liefde. Een paar maanden later heette het: ‘I can n’t tell you how unhappy I 
feel my-self. Lowspirited as I am, (and so it is every time) every thingh goes 
contrary to my wishes, and the whole world conspires to my ill-luck [...]. I 
can n’t describe the weakness of my head, and how I suffer with giddiness, 
headache &c. in so much, my dearest, that I find my-self unable either for 
walking or for riding on horseback.’198

 Wilhelmina probeerde haar geliefde op te monteren door hem een tafe
reeltje te schetsen van de kleine Julius die met een stropop speelde.199 Daar
naast hield ze hem voor zijn geloof in God nooit te verliezen. Als zij op haar 
beurt aan vertwijfeling ten prooi was, gaf Bilderdijk haar hetzelfde advies. 
Op 10 juni 1801 kreeg Julius er een zusje bij: Adelheide Wilhelmina.200

 Heimwee, hypochondrie, opiumgebruik, ziekte en dood, ziedaar het le
ven van de ondanks alles productieve dichter en zijn onwettige echtgenote. 
De status van zijn geliefde zou binnen afzienbare tijd veranderen, want 
inmiddels was het bestaan van hun liefdesrelatie ook tot de wettige Hol
landse gade doorgedrongen. Hij had haar steeds in het ongewisse gelaten. 
Eind mei had Bilderdijk vernomen dat zij pogingen ondernam zich van 
hem te laten scheiden. Daarom schreef hij op 29 mei een brief aan zijn 
zaakwaarnemer Johannes Kinker met het verzoek als zijn gemachtigde in 
de rechtszaak op te treden. Hoewel hij hem bezwoer publiciteit en adver
tenties in de kranten zoveel mogelijk te vermijden,201 moet het vooruitzicht 
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van een echtscheiding hem niet onwelgevallig zijn geweest. Dan zou hij 
eindelijk met de zijnen onder één dak in Brunswijk kunnen gaan wonen. 
Zover was het echter nog niet.
 Vanaf 20 november 1801 verbleef de erfprins, de latere Willem i, in 
Brunswijk. Bilderdijk zag zich genoodzaakt vrijwel dagelijks met hem te 
ontbijten. Hoewel hij met distinctie werd ontvangen, kostte het hem tel
kens een halve werkdag. Willem v was kort tevoren vanuit Engeland naar 
Duitsland gereisd. Inmiddels maakte hij geen aanspraak meer op het stad
houderschap van de Republiek en had hij zijn volgelingen van hun eed 
van trouw ontslagen. Desondanks probeerde hij Bilderdijk aan een betrek
king te helpen. Nu hij weer aan het hof moest verschijnen, diende hij een 
nieuwe jas, een hoed en kousen en handschoenen te kopen. Hij zong de 
stadhouder toe: ‘Mijn Vorst, ô gy, mijn Vorst, die, wie u ooit verlieten, / De 
mijne blijven zult, zoo lang mijn bloed zal vlieten.’202 Het betekende echter 
ook dat hij in het weekeinde niet naar Peine kon.203

 Hoewel de scheiding met Catharina Rebecca Woesthoven nog niet rond 
was, werden in december 1801 voorbereidingen getroffen om samen te 
gaan wonen. Daartoe huurde Bilderdijk gestoffeerde kamers bij een zekere 
Lüttge. Omdat hij in Peine gelukkige dagen had doorgebracht, wilde hij er 
rond Kerstmis met zijn gezin verblijven. Pas daarna verhuisden ze naar 
Brunswijk.204 In de loop der tijd zouden ze daar drie keer van woning wis
selen, en zich achtereenvolgens op de Kannegiesserstrasse, aan de Oker en 
aan het Katharinen Kirchhof vestigen.205 Nu ging voor beiden een lang ge
koesterde wens in vervulling. Wilhelmina schreef een uitbundig vers ‘Aan 
mijnen gemaal’ ter gelegenheid van hun hereniging:

Hoe lang leefde ik alleen, van u beroofd, Geliefde!
  Hoe eenzaam was de wareld my!
Hoe menig, menigmaal, wanneer die smart my griefde,
 Heb ik vergeefs gewenscht, te sterven aan uw zij’! –
Ach, ’t moede, ’t kranke hoofd op uwe borst te lenen;
 Door uwe teedre zorg mijn smart te zien verzacht;
Aan uw gevoelig hart mijn boezem uit te weenen;
 Wat heb ik menigmaal naar dat geluk gesmacht!206

Bilderdijk zal ook verrukt zijn geweest, maar had vooral oog voor de gebre
ken van de woning. Later zou hij terugblikken op de tochtende vensters, 
scheve trappen en verzakte vloeren: ‘Ja alles, met één woord gezeid, / In 
Duitschlandsche aartsvolkomenheid.’207
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Louïse van Teisterbant

Sinds haar komst naar Duitsland was dochter Louïse een bron van voortdu
rende zorg. Eind november 1798 liep ze weg bij de Texiers in Wolfenbüttel 
bij wie ze woonde, en trok ze te voet naar haar vader in Brunswijk – een 
wandeling van zo’n dertien kilometer. Ze klaagde over de wijze waarop 
Texier haar behandelde. Bilderdijk zat met de handen in het haar. Hij voel
de er weinig voor haar terug te sturen, maar bij hem kon ze ook niet blijven. 
Omdat hij elke dag op pad moest, was hij de ‘allerongeschikste mensch’ 
ter wereld om een meisje op te voeden. Daardoor was hij ook niet in staat 
haar ondeugden, zoals het liegen, in de gaten te houden, zo schreef hij aan 
Maria Petronella, in Nederland: ‘Ook kan ik wel nu en dan tegen haar bul
deren, maar ’t niet uithouden tegen haar voorkomende gedienstigheid, lief
heid, en vleiachtigheid: waar meê zy zeer wel weet dat zy Paatjen regeeren 
kan. Toen zy by my was, heb ik haar somwijlen geslagen, om dat zy, on
danks alle verbod, meidenwerk deed, als schuuren, de kachels stoken (want 
men heeft hier geen schoorsteenen, maar kachels, die men ofens noemt), 
in plaats van te leeren, en haar handen en kleêren bedierf [...]. Nu koomt zy 
my t’huis en vertelt, dat zy meidenwerk by haar Neef genoodzaakt wordt te 
doen, met morsig goed &c. loopen moet, en geen eeten krijgt: en Neef en 

Louïse Bilderdijk, circa 1805
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Nicht vertellen dat zy ondanks alle verbod dat werk niet laten wil, haar goed 
weggeeft, voor de kinderen van den pruikenmaker, waar zy by woonen, zit 
te naaien, en voor zich zelf niets doen wil, en dat men hierom tot een straf 
haar een en andermaal ’savonds zonder eeten naar bed heeft laten gaan.’208

 Bilderdijk wist niet wat hij met Louïse moest beginnen: ‘Hard te spree-
ken, wetten te stellen, die stipt achtervolgd zullen moeten worden, zware 
dreigementen daar by te voegen met een toon, die beven doet; ja, dat kan 
ik; maar de lieden, en vooral een kind, een meisjen, een vrouw, een goed 
bediende, te houden by die wetten, zoo ’t in den aart niet is, zie daar de 
zwarigheid! Kyven, dreigen, helpt niet: slagen kunnen in dien graad niet 
gebruikt worden by een kind, dat zy anders dan door den schrik werken, 
en die gaat gaauw over. Geen eeten te geven is misschien een goed middel, 
maar in myn oog te ijslijk om het te practizeeren.’209 Haar onhandelbaar
heid, leugenachtigheid en neiging tot gekonkel had volgens Bilderdijk een 
erfelijke oorzaak. Het is niet moeilijk te bedenken wat (of beter: wie) hij 
daarmee bedoelde.
 Enige tijd later, begin 1799, dacht hij een geschikte oplossing voor haar 
te hebben gevonden. Een gegoede dame had aangeboden tegen betaling 
zorg te dragen voor een opvoeding die aansloot bij haar afkomst. Alles leek 
in kannen en kruiken, totdat Bilderdijk zijn voorwaarden ten aanzien van 
het godsdienstonderwijs met haar had besproken. Hij betoonde zich een 
tegenstander van de ‘vervloekte’ Brunswijkse predikant Johann Friedrich 
Petri, die de heilige drie-eenheid ter discussie stelde. Bilderdijks standpun
ten, die hij in felle bewoordingen had geuit, hadden de dame haar aanbod 
doen intrekken.210 Daarom werd het meisje voorlopig weer bij de Texiers 
ondergebracht, maar dat bleek geen geschikte oplossing.
 Op 7 april 1800 nam Bilderdijk de pen op om de erfprins te schrijven. 
Willem v had voor Texier een ambt in Polen gearrangeerd, maar door zijn 
zwakke gezondheid kon deze dit helaas niet accepteren. Volgens Bilderdijk 
was het zelfs de vraag of hij nog lang zou leven. Zelf vroeg hij de erfprins 
eveneens om hulp. Om zijn veertienjarige dochter Louïse naar een kost
school te kunnen sturen om haar ‘al te veel genegligeerde opvoeding’ te 
corrigeren, verzocht hij de erfprins om een voorschot op zijn maandelijkse 
toelage.211 Of hij dit gekregen heeft weten we niet, maar op 10 mei 1800 be
geleidde Bilderdijk zijn dochter naar een ‘boardingschool’.212 Deze bevond 
zich in het plaatsje Celle, zo’n vijftig kilometer van Brunswijk verwijderd. 
Op 22 mei schreef Louïse haar vader een aandoenlijk briefje: ‘Ik ben al 
braaf aan ’t leeren begonnen, geographie, orthographie [spelling], l’istoire 
ancienne, fables d’isope [van Aesopus], catechismus, dansen. Ik heb het 
hier heel wel; eeten en drinken is hier ook overvloedig, en de jonge juffrou
wen zijn heelle lieve meisjens. [...] Uw moet niet denken, dat hier gesnoept 
wort, dan daar is een streng gebod op. Papa, ik heb een verzoek aan Uw, 
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of Uw zoo goet niet wilt zijn, en mij een flegt van Uw haaren te stueren? 
– Weet Uw niets voor de muggen, papa? ik heb zulke schrikkelijke dikke 
armen en hals; hier zijn zij nog vinneger als in Brunswijk.’213 Dat Louïse 
goed terecht was gekomen, moet een geruststelling zijn geweest voor haar 
vader, die zich nu volledig op zijn werk kon richten.
 De naam Teisterbant moest ze in ere houden, hield Bilderdijk haar voor, 
en ze diende haar best te doen braaf te studeren, godvruchtig te zijn en 
ondeugden af te leren. Met de bekende bilderdijkiaanse overdrijving be
nadrukte hij dat hij droog brood at om haar deze opvoeding te geven.214 Ze 
antwoordde: ‘Ja, zoo veel als ik kan en in mijn macht staat, om mij ieder 
dag, ja zelfs ieder uur, dat ik leef, mij te verbeteren, opdat gij Uw eenst 
Uwer dochter niet hoeft te schamen.’215 De gehoorzaame teneur van haar 
brieven doet vermoeden dat Louïse groot ontzag had en misschien zelfs 
wel een beetje bang was voor haar autoritaire vader.
 Toch is haar toon vaak ook oprecht hartelijk. Voor zijn vierenveertigste 
verjaardag op 7 september 1800 stuurde ze hem een geborduurde porte
feuille. Ze besloot haar schrijven met ‘duizend omarmungen, kussen, en 
wenschen, die met een oprechtig hart gedaan zijn, en blijve, met alle gehoor
zaamheid, Uwe dochter Louise’.216 Ook in de volgende maanden stuurde ze 
hem geregeld brieven, tekeningen en cadeautjes, zoals een paar zelfgemaak
te handschoenen, die Bilderdijk vanwege de kou goed kon gebruiken.217

 In maart 1801 werd ze ondergebracht in een meisjespensionaat te Han
nover. De opvoeding werd betaald door enkele welgestelde dames uit Bil
derdijks kennissenkring.218 Met Pasen van dat jaar wilde ze in het open
baar haar christelijke gelofte afleggen. Bilderdijk hield haar voor dat dit 
een grote verantwoordelijkheid betekende en stak een tirade af over liefde, 
dankbaarheid en zonde. Het meisje bezwoer: ‘ik erken Hem, uit volheid 
van overtuiging, voor mijn God en Verlosser an. Mijn hart is van liefde en 
dankbaarheid voor Hem doordrongen, en ik wil alleen voor onze gezegen
de Heiland leeven, alles, ja, alles voor Zijne eer en heilige naam opofferen.’ 
Ze tekende met ‘Uwe altijd gehoorzame dochter Louise’.219

 Zelfs tegenover Louïse, die hem smeekte haar in Hannover te bezoe
ken, hetgeen hij naliet, kon Bilderdijk zijn somberheid niet verbergen. Zo 
schreef hij juli 1801: ‘U ooit weêrom te zien gaat boven mijn hoop, want ik 
verval van dag tot dag; en ieder maand, ieder week die ik intrede beschouwe 
ik als mijn laatste [...]. Gy weet, kind-lief, dat ik u altyd lief heb gehad, en 
dat Gy van alle mijne kinderen altyd die gene geweest zijt, die my ’t naast 
aan het hart lag.’220 Korte tijd later droeg hij haar op te handelen naar haar 
stand en verbood haar te werken: ‘God beware u voor alles wat beneden u 
is; en zoo zeer het een man betaamt, voor vrouw en kinderen te arbeiden, 
zoo zeer is het tegen de Natuur, ja tegen Gods beschikking, dat een vrouw 
van haar’ arbeid zou moeten leven. Haar bestemming is, eenen man, harer 
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waardig, te dienen, te eeren, en gelukkig te maken, en Gods vloek zweeft 
over het land, daar men eene vrouw andere plichten dan dezen, oplegt.’ Hij 
droeg haar op haar brieven met ‘Louïze van Teisterband’ te ondertekenen 
en zich te gedragen ‘als aan den Adel van uw Bloed betaamt’.221 Een mooi 
staaltje van hoe hij zijn genealogische ideeën op zijn dochter overdroeg.
 Het meisje was overigens op de hoogte van Bilderdijks buitenechtelijke 
relatie met Wilhelmina. Ze beschouwde de vriendin van haar vader als een 
concubine. Bilderdijk lichtte haar in over de geboorte van haar stiefzusje 
Adelheide Wilhelmina. Veel later tekende Louïse hierbij aan: ‘Wat heeft 
myn vader over myn hart en verstand slegt geoordeeld, dat my ’t berigt van 
Mevrouw van Heusden aangenaam zoude zyn.’ Hoewel ze zich verstoten 
voelde door haar moeder, dacht haar hart met weemoed aan de oorsprong 
van haar bestaan. Maar dat schreef ze toen niet aan haar vader. Ze vroeg 
hem enkel haar felicitaties over te brengen.222

 Eind 1801 keerde ze terug naar Nederland. Ze vestigde zich in Utrecht. 
Daar verbleef ze onder de hoede van een zekere juffrouw De la Croix, een 
verstandige dame, bij wie ze een stil en aangenaam leven leidde en die voor 
haar zorgde als voor haar eigen kind. Haar verblijfplaats werd voor moeder 
Catharina Rebecca angstvallig geheimgehouden.223 Maar eind mei kwam 
wel oom Elter langs, bij wie ze in vroeger jaren had ingewoond. Maria Petro
nella en hij waren sinds enige tijd uit elkaar en zouden in 1803 scheiden.224

 In juni 1802 vernam ze over de echtscheiding van haar vader. Deze had 
haar namelijk de groeten overgebracht van zijn ‘vrouw’ Wilhelmina. Louïse 
was verbijsterd, en haar sympathie ging uit naar haar eigen moeder: ‘Ik staa 
verwondert over de groet van Uwen Vrouw! dit perst my gevoelige traanen 
af. Immers zeg ik aan my zelve, is myn vaders vrouw myne Moeder niet. 
Welk een treurig aandenken voor een kind! – aan uw staat het vry, in uwen 
weg te handelen, zoo als de wetten uw vryheid geven, maar wat myn hart 
gevoeld! voor haar die my onder ’t hart heeft gedraagen! word daar door ge
voelig geschokt. – Ik weet ook niets van uwe echt verbindtenis? Kan het uw 
geluk vergrooten, welaan! dan zy het zoo, wees gelukkig Vader!’225 Van een 
huwelijk tussen Bilderdijk en Wilhelmina was evenwel geen sprake.
 Bilderdijk las haar uitvoerig de les over de ‘verwarde, geäffecteerde en 
zelfs gemeene wanstijl’ waarin haar brief was geschreven. Dat zij partij 
koos voor haar moeder, kon hij nog wel begrijpen. Hij had haar immers 
altijd bevolen zich nooit iets te laten ontvallen dat tot haar nadeel kon strek
ken. Maar hij nam het haar wel kwalijk dat zij haar vader zonder noodzaak 
aan zijn eerste vrouw had herinnerd en op die manier denkbeelden had 
opgewekt ‘die my aandoen moesten; dit hadt gy niet moeten doen; en te 
minder, daar gy weet, hoezeer ik haar met hart en ziel verknocht ben ge
weest’.226 Wie de inhoud van Bilderdijks hooggestemde brieven aan Wil
helmina kent, moet wel twijfelen aan de oprechtheid van die laatste zin.
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 Nu Louïse in Nederland woonde, werd het contact met haar familie 
hervat. Begin 1804 ontving ze een brief van haar broer Elius, die bij zijn 
moeder in Amsterdam woonde en zich Woesthoven noemde. Hij schreef: 
‘ô! Nooit schreef ik vrolyker, nooit schreef ik hartelyker, dan deze weinige 
regelen! – Voor eerst, by den aanvang van een Nieuw jaar, en wel byzonder, 
aan myne Lieve Zusjen! dewelken ik, voor de eerste maal schryf, zo ver my
ne bewustheid zich strekke. ô! Zo dra Mama, my tot deeze pligt aanspoor
de, vloog myn hart u te gemoet! [...] ‘ô! ik wensch, binnen kort het genoegen 
te smaaken, dat wy wederzydsch, in elkanders armen gestrengeld de gevoe
lens onzer harte ontwaaren!’227 In september kwam hij haar zelfs opzoeken 
om haar te feliciteren met haar verjaardag, zonder dat zijn moeder daarvan 
wist. Catharina Rebecca zou graag zien dat Louïse weer bij haar zou in
trekken, maar hier voelde Bilderdijk niets voor.228 Dat zijn ex-vrouw weer 
contact zocht met haar dochter moet hem hevig hebben geërgerd.

Verbitterd en productief

Op 25 februari 1802 was in Amsterdam de scheiding uitgesproken.229 Nu 
Bilderdijk en Wilhelmina als heer en mevrouw Teisterbant samenleef
den, verviel vanzelfsprekend de noodzaak elkaar nog om de paar dagen te 
schrijven. Juist omdat ze voordien niet samen waren, zijn we goed geïnfor
meerd over hun huiselijke omstandigheden. Dit is voortaan niet meer het 
geval. Die zomer voelde Bilderdijk zich slecht, hoewel zijn lessen gewoon 
doorgingen. Een vreugdevolle gebeurtenis was de geboorte van een tweede 
dochter, Wilhelmina Irene, op 5 november 1802. Dat de Engelsen en Fran
sen in maart van dat jaar in Amiens vrede hadden gesloten, stemde Bilder
dijk echter somberder dan hij toch al was. Dat hij ooit nog naar Nederland 
zou terugkeren, geloofde hij niet:

Eens, na al mijne ongelukken
Weêr den dierbren grond te drukken,
 Waar my ’t eerste licht bescheen!
By de beenders van mijn Vaderen
Ook mijne asch te doen vergaderen!
En die stond te voelen naderen!
ô Hoe zwol my borst en aderen
 Op dit bloot besef alleen!

Maar dit uitzicht is verdwenen;
Deze hoop heeft uitgeschenen
 Als een dwaallicht dat verschiet.
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’t Is beslist, wy zijn verloren!
’t Noodlot heeft het dus beschoren!
’t Vaderland is afgezworen;
En het kroost, uit ons geboren,
 Noemt het, maar als ’t zijne niet.230

Hoewel men zou verwachten dat Bilderdijk zich gelukkig voelde nu Wilhel
mina bij hem woonde, was het tegendeel het geval. Hij dacht voortdurend 
dat hij niet lang meer te leven had. Tussen 13 december 1802 en 9 februari 
1803 gaf hij geen lessen, omdat hij aan zijn bed gekluisterd was. Wilhel
mina vreesde voor zijn leven en schreef: ‘Siddrend aan zijn zij’ gezeten, 
krimpt my ’t harte weg van pijn. / God, ô God, zou deze sluimer licht zijn 
laatste sluimer zijn!’231 Zij vreesde dat Bilderdijk hetzelfde lot beschoren 
was als de kleine Alfred, die haar in deze dagen vaak voor de ogen zweefde. 
Zelf begon hij aan een afscheidsbrief voor Louïse, te overhandigen na zijn 
dood. Daarin deed hij merkwaardig genoeg geen moeite om zijn dochter 
enigszins gerust te stellen. Zijn schrijven begon aldus: ‘Ik schrijf u dezen, 
mijn lieve Dochter, als mijnen laatsten brief, waar in ik voor mijn afsterven, 
het geen God alleen weet hoe naby het zij, u mijne Vaderlyke vermaning 
nevens mijnen zegen schuldig ben.’ Hij liet haar dan wel zonder aardse 
goederen achter, dankzij de troost van het evangelie was ze toch rijk, hield 
hij haar voor, waarna hij vele vellen vol wijze lessen liet volgen.232

 Ofschoon hij stervende dacht te zijn, kon hij het tegenover zijn dochter 
niet laten een negatief beeld van haar moeder te geven: ‘Ik heb haar altijd 
onuitspreeklyk lief gehad, en heb haar altyd de Huwlijkstrouw heilig be
waard, tot zij in mijne ballingschap my geweigerd te volgen, en den Echt
band moedwillig verbroken heeft.’ Hij raadde Louïse aan om nooit slecht 
over haar moeder te spreken, maar adviseerde haar tevens ten strengste 
om buiten haar ‘omgang en bestier’ te blijven. Ook droeg hij haar op zijn 
Wilhelmina met respect te benaderen; ze moest haar vaders echtgenote be
schouwen als een weldadige engel, hem door God tot zijn redding, welzijn 
en geluk gezonden. Hij was aan haar naar zijn zeggen meer verschuldigd 
dan menselijke dankbaarheid ooit zou kunnen erkennen.233 Omdat Bilder
dijk spoedig daarna herstelde, kreeg Louïse de betekenisvolle afscheids
brief niet onder ogen. De dichter kon weer af en toe uitgaan en was in staat 
zijn dagelijkse lessen te hervatten.
 Ondanks het feit dat Bilderdijk regelmatig ziek was, publiceerde hij in 
zijn Brunswijkse periode diverse dichtbundels, zoals twee delen Mengel‑
poëzij (1799), die voornamelijk vertellingen en romances bevatte. In 1803 
verschenen de eerste drie delen van zijn Poëzij, waaraan ook Wilhelmina 
een bijdrage leverde. Al deze werken werden in Nederland uitgegeven. Be
gin mei 1803 zag Het Buitenleven het licht.234 Bilderdijk had er sinds een 
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aantal jaren met tussenpozen aan gewerkt, omdat zijn beschikbare tijd 
steeds werd ‘beperkt, besnoeid, en weggenomen door menigvuldige belet
sels en allerlei nieuwe bezigheden’.235 Bovendien hadden hevige en uitput
tende ziekten hem belemmerd om het werk te voltooien.
 Het was een vertaling van L’Homme des champs, ou Les géorgiques françoi‑
ses (1800), een in die tijd populair gedicht vol beschrijvingen van natuur
verschijnselen van de Fransman Jacques Delille. Hoewel Bilderdijk dat in 
tegenstelling tot de meeste personen in zijn omgeving geen meesterwerk 
vond, had hij er enige details in ontdekt die een vertaling rechtvaardigden. 
Hij noemde Delille een ‘uitmuntend Versificateur’, maar tevens een zeer 
middelmatig dichter. Zijn eigen vertaling, de ‘waarschijnlijk laatste snik 
mijner Poëzy’, ademde volgens hem honderd procent Nederlandse geest.236 
Hoewel het een navolging was, verwerkte hij er tal van autobiografische 
elementen in. Zo blikte hij terug op zijn tijd als advocaat in Nederland, toen 
hij voor God streed en zijn ‘bloed, verpand aan recht en wetten, / De spits 
bezoedlen moest der Vrijcorps-bajonetten!’237 Hij ging ervan uit dat hij zijn 
vaderland nooit terug zou zien: ‘Neen, ’k zie u nimmer weêr, ô Maas- en 
Rottestroomen, / ô Rhijn, en Merwe, en Vliet, en zalige Amstelzoomen, / 
Maar nooit herdenke ik u dan met een teedre smart! / Doch, de Almacht 
wilde ’t zoo, en ’k onderwerp mijn hart.’238

 Bilderdijk loofde de natuur, hekelde de stad (Brunswijk) en beklaagde 
uiteraard zijn lot:

(Neen, de afgunst kan my niets wat me overbleef, benijden;
Mijn stroeve gorgeltoon wekt enkel medelijden;
En wee hem, wien een lot als ’t mijne wenschlijk scheen!)
Maar ’k biede u in dees toon mijn jongsten zucht alleen.
Haast naakt my ’t schrikbaar uur, het eind van ’t aardsche hopen,
Dat, na voleindigd wee, mijn kranke kiel moet slopen;
Reeds wenkt my de Engel toe met omgekeerde toorts.
God weet het, dit ’s veellicht mijne allerjongste koorts!239

Even boeiend als de inhoud van de vertaling is het commentaar dat er in de 
pers op werd gegeven. Hoewel men over het algemeen lovend was, klonk 
er ook kritiek op zijn hoon jegens Delille. Een aantal aanmerkingen deed 
Bilderdijk volgens de recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen wei
nig eer. Waarom had hij een vertaling gemaakt van een tekst waarover hij 
zo kritisch was? ‘Dryft hy dan zyne Dichter-jaloezy zo ver, dat geen ander 
toch ook algemeen mag worden toegejuicht? Of raakte zyne gal by den lof 
van delille vooral daarom gaande, om dat deze Dichter juist een Fransch‑
man is? – Minnenyd, in den eigentlyken zin, zal ’t, vertrouwen wy, wel niet 
geweest zyn, om dat zyne schone Vriendinnen met het oorspronglyke zo 
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hoog liepen; hoewel wy niet recht weten, of Mr. bilderdijk gehuwd is.’240 
Was de burgerlijke situatie waarin Bilderdijk zich bevond ook in Nederland 
doorgedrongen?
 In 1803 schreef Bilderdijk diverse Franse brieven aan de Zwitserse geo
loog Jean-André de Luc, sinds 1798 hoogleraar te Göttingen. Met hem had 
hij in Brunswijk enige tijd onder één dak gewoond. Ze konden het goed 
met elkaar vinden. Vooral De Lucs pogingen religie en wetenschap te ver
zoenen (hij had zich ten doel gesteld het scheppingsverhaal natuurkundig 
te bewijzen) moeten Bilderdijk hebben aangesproken.241 Met Ernst Theo
dor Langer, bibliothecaris te Wolfenbüttel, correspondeerde hij eveneens.
 Persoonlijker zijn de berichten die hij aan enkele Nederlandse vrien
den stuurde, zoals Johannes Verschuur, zijn vaderlijke jeugdvriend. Te
genover hem luchtte hij in mei zijn hart, blikte hij terug en uitte hij zijn 
bitterheid: ‘Ik behoef thands den geheelen winter niet zonder vuur door te 
brengen: ik behoef my niet meer met papier in plaats van een borstrok te 
kleeden; ik behoef niet meer maanden achter een door te brengen zonder 
iets dan droog zemelbrood en laauw water dat over oranje of persikbladen 
geloopen is, te genieten. Maar met dat alles ik leef ellendig. ’t Geen ik van 
mijn pensioen of tractement (of hoe het moet heeten) en van mijn Colle
gien of lessen heb, zou een Duitscher, die leeft van het moes dat hy in zijn 
tuintjen kweekt, en zich kleedt met het linnen dat zijn vrouw, dochter of 
meid spint, een tamelyk goed inkomen schijnen; maar voor iemand, die 
niet leven kan op den voet van een mensch, die van te leven het hoofdpunt 
van zijn gantsche bestaan maakt, en wiens denkbeelden niet daar alleen 
over loopen, om zonder geld, alles te krygen, wat volstrekt noodig is in den 
engsten zin van dat woord, gelyk de Duitscher het opvat: voor zo iemand 
is het zeker nog vry minder dan het geen men by ons noemt te veel om te 
sterven en te weinig om te leven.’242 Met het pensioen dat hij ontving, in com
binatie met de opbrengst van zijn vele lessen, had ieder ander een goed en 
genoeglijk leven kunnen leiden, maar de onmatige Bilderdijk was nooit 
tevreden. 
 Het bestaan viel hem naar eigen zeggen zwaar. Híj, die zo gevoelig was 
voor de vergiftigde lucht van het Brunswijkse moeras, waarin een vreem
deling geen dag gezond kon blijven en waar zelfs Duitsers en het vee in de 
wei het niet uithielden.243 Híj, wiens gestel naar zijn zeggen door nacht
braken en lijden was ondermijnd, had er nooit een halfuur gezond door
gebracht. Van de twaalf maanden die een jaar telde, lag hij er zeven of acht 
in bed, getroffen door reumatiek of longontsteking. Daar kwam nog bij 
dat de Brunswijkers volgens hem de domste en slechtste mensen op aarde 
waren, en dat godsdienst, kunst, letteren en geleerdheid er dood waren. 
Als hij jonger was geweest, zou hij naar Engeland zijn gegaan om een be
ter bestaan op te bouwen, maar nu zag hij zich genoodzaakt in deze poel 
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van ellende te versterven. Alleen Wilhelmina en de kinderen maakten de 
Brunswijkse hel draaglijk.244

 Wat moest hij doen? Verschuur had hem gevraagd of hij niet naar het 
vaderland wenste terug te keren. Dat wilde hij wel, maar het was onmoge
lijk: ‘Voor den practyk deug ik niet meer. Actif burger, zoo men het heet, 
kan ik niet van my verkrijgen te worden. Voor ampten heb ik nooit ge
deugd. ’t Eenige dat misschien de zaak mooglyk zou maken, zou zyn, my 
een professoraat te bezorgen: en zie daar ’t geen ik beschouw als de eenige 
reëele dienst die men my zou kunnen doen. Maar of ik, vervallen van geest 
als ik thands ben, daartoe in staat zou zijn als ’t behoorde my te signa
leeren, is een vraag, die ik schrik te beandwoorden. Voor drie jaren had ik 
ja gezegd: nu haal ik de schouders op. – Wat dan? af te wachten wat Gods 
Voorzienigheid geeft, te lijden zonder morren, door te staan met moed, wat 
my opgelegd is, en blymoedig te aanvaarden wat mijn lot meêbrengt: zie 
daar al wat ik kan of mag. Recommendabel ben ik tot niets meer, bruikbaar 
tot weinig; nuttig zou ik kunnen zijn, zoo ik voor geen eeten en kleeden te 
zwoegen had, maar ook dit is my nu ontzegd.’245

 Kennelijk voelde Bilderdijk sterk de behoefte zijn handelwijze ten aan
zien van Catharina Rebecca Woesthoven te rechtvaardigen. Zowel in zijn 
brief aan Verschuur als in een schrijven aan Uylenbroek probeerde hij hen 
namelijk te overtuigen van zijn onschuld. Tegenover de eerste verklaarde 
hij dat hij door zijn vrouw was verlaten. Aangezien zijn gestel hem niet 
toeliet zonder vrouw te leven, was hij in Engeland hertrouwd. In een brief 
aan Uylenbroek ging hij nog een stap verder met het zwartmaken van zijn 
ex-vrouw en sprak hij over de ‘trouwloosheid van mijne eerste vrouw, en 
de ontslaking van den huwlyksband’. Hij voegde eraan toe dat hij geluk
kig was in zijn echt met een vrouw die een dichteres was zoals er weinige 
hadden bestaan: ‘waarachtige genie, waar van de bron in het hart, en niet 
in een opgehevelde verbeelding zit, die zich uitdampt’.246 Hier zien we een 
glimp van Bilderdijks expressieve poëtica zoals hij die de komende jaren 
met verve naar voren zou brengen.
 In de zomer van 1803 was Bilderdijk regelmatig ziek, waardoor hij zich 
meer dan eens genoodzaakt zag zijn lessen af te zeggen. Zo was hij tussen 
22 juni en 10 juli uitgeschakeld. Daarna herstelde hij weer, maar op 17 
november was het weer zover. Nu moest hij zeven weken het bed houden 
als gevolg van tyfus, en kon hij zichzelf niet voeden of wassen.247 Het was 
zo erg dat hij bijna niet kon schrijven en een brief aan Uylenbroek door 
zijn vrouw liet voltooien.248 Op 8 januari liet hij Louïse weten: ‘Ik lij nog 
ongelooflijk in alle opzichte, en ben zoo zwak van hoofd, dat als iemand mij 
3 woorden toespreekt, ik dadelijk in delirium val.’249 Bilderdijk overdreef, 
zoals wel vaker. Het is niet ondenkbaar dat zijn kwalen samenhingen met 
zijn geestelijke gesteldheid en dat er sprake was van een psychosomatische 
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aandoening. Met andere woorden: zijn euvel bevond zich voor een deel 
tussen de oren.250 Maar dat deed niets af aan de ernst ervan.
 Tijdens zijn wekenlange ziekte van 1803 schreef de dichter in zijn ledi
kant het vers ‘De kranke, by de aanvang myner krankte, die my dezelfde 
dag van alle kennis beroofde’.251 Opnieuw dacht Bilderdijk dat hij aan de 
rand van het graf was aanbeland. ‘Vaarwel! nog eens Vaarwel! Laat af om 
my te weenen,’ riep hij zijn Wilhelmina toe, en hij concludeerde:

  Wat gaf me een wareld vol van woeling,
  Geruisch, gekrijsch, door één krioeling
   Van valschen glans en ijdlen praal,
  Van angst, en droefheid, en ellende,
   En niets dan eindelooze kwaal:
  Waar de onoptelbre jammerbende
 Der ziekten eeuwig spookt en ’t leven ondermijnt: –
Waar ’t erfdeel van den mensch bestaat in eindloos zuchten,
En ’t geen tot troost verscheen der knellende ongenuchten,
   In enkel foltering verdwijnt!252

Laatste ballingschapsjaren

De dichter herstelde, maar ook nadien kreeg Bilderdijks gezin een stort
vloed aan ellende over zich heen. Zo overleed op 29 november 1804 hun 
tweejarige dochtertje Wilhelmina Irene. Het meisje bezweek aan astma.253 
Haar moeder schreef:

Neen, ik zal u nooit vergeten
 Lieve, dierbre huwlijksspruit,
  En mijne oogen
  Nooit weêr droogen
 Tot het graf mijn stof besluit.254

Twee maanden eerder, op 30 januari 1804, had Wilhelmina een gezonde 
zoon gebaard, die de doopnamen Alexis Willem kreeg. Op 25 april van het 
jaar daarop werd het kind haar alweer ontrukt, als gevolg van problemen 
bij het krijgen van tanden. Ten slotte gaf op 17 augustus 1805 de vierjari
ge Adelheide Wilhelmina de geest. Ze was aangetast door de rachitis en 
gestikt door astma.255 De arme Wilhelmina had dit laatste met eigen ogen 
moeten aanschouwen.256 Opnieuw nam ze de pen op om haar verlies in 
poëzie te beklagen: ‘Dierbre, zoo ooit moederhart / Bloed en tranen schrei
de, / Ik, ik heb uw graf doorweekt, / Zalige Adelheide!’257
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 Zo begroeven Bilderdijk en Wilhelmina na hun zoon Alfred in korte tijd 
drie van hun kinderen op het protestantse kerkhof te Brunswijk: ‘Drie Telg
jens...! God! daar valt de vierde, / De vierde, tot een’ prooi van ’t graf! / Ach, ’t 
bloeiendst wat onze Echttuin sierde, / Breekt één, één gure winter af!’258 Op 
het grafje van Adelheide Wilhelmina groeide een roos, die Bilderdijk plukte 
en voor zijn vrouw mee naar huis nam. Hij voegde er enkele regels aan toe:

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,
 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 gewassen van den Engel,
 Dien ’t noodlot ons van ’t harte brak.259

In 1799 had Bilderdijk zijn dierbare Wilhelmina nog toegezongen met de 
woorden:

En, als ons de afgeleefde dagen
De zoetheên van de jeugd ontdragen,
 Dan vinden we in den ouderdom,
(ô Kan ons hart die vreugd verzwelgen!)
Ik U in frissche Maagdentelgen
 Gy my in frissche Zoons weêrom.260

Deze belofte voor de toekomst zou niet worden ingelost. Sinds het over
lijden van deze drie kinderen kende Bilderdijk geen rust meer. Wilhelmi
na schreide dag en nacht en werd beklemd door ‘Angsten, die ’t hart in 
de borst smooren’. Ze kon niet slapen uit angst dat haar jongste kind zou 
overlijden.261 Daarmee werd Alexis Isaac bedoeld, die op 13 mei 1805 werd 
geboren. Hij kreeg dezelfde naam als zijn overleden broertje, omdat God 
de dichter, zoals hij zei, het verloren knaapjen had weergegeven.262

 Ondanks de rouw waarin Bilderdijks hart gedompeld was, was hij juist 
in deze periode zeer productief. Hij publiceerde diverse werken, zoals drie 
delen Mengelingen (1804) en de bundel Vaderlandsche Oranjezucht (1805). 
Die laatste uitgave bevatte zijn meest recente Oranjeverzen, die hij bij wijze 
van afscheid van het vaderland had geschreven. In 1805 kwam bovendien 
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zijn Fingal, in zes zangen (1805) uit, een vertaling van de mystificatie van 
Ossian. Hoewel sommige recensenten moeite hadden met Bilderdijks or
thodoxe standpunten en zijn gejammer, bevestigde hij zijn reputatie als 
grootste levende Nederlandse dichter.263

 De recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen had medelijden met 
hem en merkte op: ‘Wy kennen de gebreken van bilderdijk; wy mispry
zen in hem, dat in hem te mispryzen is; maar wy durven het echter buiten 
twyfel houden, dat hy onder die zeldzaame wezens behoort, wier allesom
vattende geest het geheele Ryk der Kunsten en Wetenschappen schynt te 
bespannen.’ Om die reden typeerde hij hem als de grootste dichter van zijn 
tijd. Hij sprak de hoop uit dat Bilderdijk een professoraat in de welspre
kendheid in zijn vaderland zou worden aangeboden, naar het voorbeeld 
van de Leidse hogeschool.264 Daar was in 1797 Matthijs Siegenbeek tot 
hoogleraar in de Nederduitsche welsprekendheid benoemd. Hoewel Bil
derdijk al tien jaar in het buitenland verbleef, was men hem in Nederland 
niet vergeten. Toen zijn broer Isaäc in die tijd een bezoek bracht aan het 
doven- en stommeninstituut te Groningen, zou een leerling hem tot zijn 
verbazing hebben gevraagd of hij de díchter Bilderdijk was.265

Heimwee en hypochondrie

De enige bron om te reconstrueren hoe Bilderdijks leven er rond 1805 
uitzag, zijn de brieven die hij aan Jeronimo de Vries stuurde. Deze Am
sterdamse letterkundige, die in deze jaren de kost verdiende als klerk op 
het stadhuis, bleek de auteur van de hiervoor aangehaalde recensie. Dat er 
nog geletterde lieden bestonden die prijs stelden op zijn ‘Herfstvruchten’, 
streelde Bilderdijk.266 Hij zong De Vries dan ook toe:

Uit erf en Vaderland, uit staat en goed verstoten;
 Omzwervende over de aard, als aan heur bodem vreemd;
Verraden en verzaakt van stam- en landgenooten;
 Wie leeft er die nog deel in d’armen balling neemt?
Gy, onbekende Vriend, wiens hart hem volgde in ’t dwalen,
 Wiens boezem voor hem zuchtte en met den zijnen leed;
Die, stond zijn lot aan u, in geen uitheemsche palen
 Zijn Nederlandsche borst in weedom smooren deedt!267

De eerste brief aan De Vries, het begin van een hechte vriendschap, is on
gekend openhartig. Ook al kende hij hem niet persoonlijk, het kan niet 
anders of Bilderdijk had behoefte aan iemand bij wie hij zijn hart kon uit
storten. Tegenover De Vries bekende hij dat hij aan heimwee leed. Zolang 
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hij in Engeland had geleefd, een streek met betere lucht en een levenswijze 
die met de Nederlandse zeden overeenkwamen, had hij er niet zoveel van 
gemerkt. Nu was het echter zijn ‘hoofdkwelling’ geworden, die hem dag 
en nacht afbeulde. Daar kwam nog bij dat hij niet wist hoe hij zijn bestaan 
moest inrichten. De privaatlessen namen af, omdat veel Hollandse fami
lies terugkeerden. Daarom was hij begonnen aan een commentaar op het 
Corpus Juris Civilis. Zijn aantekeningen waren uitgedijd tot een boekwerk, 
maar hij kon er aanvankelijk geen uitgever voor vinden, omdat men in 
Duitsland geen Latijn meer las.268 Toen het, dankzij een weldoener, alsnog 
als Observationum et Emendationum liber unus verscheen, stuurde hij een 
exemplaar aan zijn Leidse leermeesters Pestel en Van der Keessel.269 In het 
vaderland werd het werk welwillend ontvangen. Dat het ook in Duitsland 
niet onopgemerkt bleef, blijkt uit enkele recensies in tijdschriften.270

 Soms sloofde hij zich voor niets uit. Vijf leerlingen hadden hem ge
vraagd of hij een college wilde verzorgen over de theorie en praktijk van 
het perspectief. Naar eigen zeggen had hij zich vijf maanden lang dag en 
nacht in de materie verdiept. Toen de lessen zouden beginnen, bleek dat 
de meesten zich hadden teruggetrokken. Voor niet meer dan dertig gul
den had hij voor zijn gevoel een halfjaar van zijn leven verprutst. Met zijn 
lessen over de Gotische, Perzische en Indische bouwkunst was het net zo 
gegaan. Thans vleide men hem met een hoogleraarschap in de rechten te 

Jeronimo de Vries, op latere leeftijd
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Moskou, waarover hij, zoals hij beweerde, in onderhandeling was: ‘hoe 
onaangenaam my het Land uit duizend oorzaken ook zijn zou, zou ik ’t 
gretig aannemen, om slechts uit dit bedorven dampbad, waar ik in ver
ga, te geraken. Maar wat kan my daar aanbevelen? vooral in een’ staat van 
verval van vermogens, die my het geheugen geheel heeft verzwakt, en het 
oordeel gekrenkt.’ Personen die hem kenden, probeerden hem te troosten 
door zijn klachten te typeren als hypochondrie. Zijn reactie: ‘Ach! zoo het 
hypochondrie is, zoo is zy ’t wel in een’ uitstekenden graad.’271

 Alleen een verandering van omgeving zou hem in staat stellen zich 
nuttig te maken, maar het ontbrak hem aan kracht en moed zich uit zijn 
toenmalige staat te verheffen. Hij typeerde zichzelf als een verachtelijke pa
rasiet en vervolgde: ‘Ja, veellicht zou die doodeeter in de bloeiende Vader
landsche weide wel wederom wat herademen; maar nooit zal er het moedi

Brief van Willem v, 11 maart 1805, om Bilderdijk te bedanken voor zijn 

verjaardagsvers
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ge ros van worden dat op den klank der trompet huppelt, en op het geknal 
van den zweepslag met vurigen adem den loopbaan doorstreeft en met de 
eersten vooruit draaft.’272

 De erfprins van Oranje probeerde te doen wat hij kon om Bilderdijks 
omstandigheden te verbeteren, maar het geld dat hij de dichter stuurde 
kon diens verbittering niet wegnemen.273 Veel financiële verlichting bracht 
het evenmin. In Brunswijk zou hij jaarlijks vijfhonderdveertig daalders 
hebben verdiend (zo’n elfhonderd gulden!), terwijl hij naar eigen zeggen 
nooit met minder dan twaalfhonderd daalders had kunnen rondkomen. 
Dat weet hij vooral aan het dure levensonderhoud. Vlees, linnen en kleding 
waren volgens hem onbetaalbaar. Om het ontbrekende bedrag aan te vul
len moest hij dag en nacht werken. Bilderdijk verklaarde dan ook dat leven 
in Brunswijk een studie was die hem meer hoofdbrekens kostte dan het 
Romeinse recht en zijn praktijk ooit hadden gedaan.274

 Bilderdijks laatste jaren in Duitsland werden gekenmerkt door armoede, 
ziekte en isolement: ‘Ik eet ’smiddags een stuk koud rund- of lamsvleesch, 
’savonds mijn stuk brood; en nooit anders: en ik kom nooit in gezelschap, 
comedie, of buiten. Mijn vrouw draagt een katoenen kleedtjen (en zoo ook 
mijn kinderen), of een simpel mousselin. Wat zy van kostbaarheden had, 
heeft ze opgeofferd in mijn ziekte. [...] Nog nooit heb ik iemand een kop 
thee of koffy geschonken. – maar ik zal ’t u zeggen. Ik heb volstrekt een 
glas wijn noodig en dus gebruik ik omtrent in 3 dagen een flesch Bour
deaux wijn. Dit is hier zeer brillant, en loopt dus in het oog. Ging ik ze 
in of buiten de stad in een Herberg drinken, zoo zou niemand er iets te
gen zeggen, maar dat ik over tafel een glas, en ’savonds in mijn studie een 
tweede gebruik, dit vindt men hier eene onvergeeflijke luxe.’ Het linnen 
dat hij droeg was, zoals hij zelf beweerde, slechter dan de overtrekken van 
vloermatten uit het voorhuis van zijn ouders. Kousen bezat hij niet, enkel 
stukken ervan, die hij om de knieën bond, tot in zijn laarzen.275 Een opmer
kelijke situatie voor iemand die elke dag vlees at en wijn dronk.
 Bilderdijk verlangde meer dan ooit naar het vaderland. Hij vergeleek 
zijn leven met een woeste zee, en hij hijgde naar een kalmte die hem naar 
de haven zou brengen.276 Hij had het gevoel dat hij zijn talenten niet kon 
benutten, omdat hij gedwongen was in Duitsland te wonen en als Sisyphus 
een steen de berg op te duwen: ‘Ja, had ik een leven gehad, waar in niet 
alles altyd had saamgespannen om my weg en deur tot de kennissen te 
sluiten, en by ieder stapjen dat ik deed, om verr’ te smijten, ik had iets kun
nen verrichten, maar nu uitgeput en verzwakt, en daar by geheugenloos, 
sta ik in den ingang der goudmijn, onmachtig om de spa op te heffen. En 
of ik hier roep, jongelingen, zie daar de stof, zie daar ’t werktuig, zie daar 
’t gebruik daar van, ik wil u geleiden, wordt rijk, wordt gelukkig! Geen die 
naar my omziet.’277
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 Een professoraat in Franeker ging niet door, omdat Bilderdijk te omstre
den was. Men vreesde voor onenigheden als men hem in huis haalde. Met 
zijn gebruikelijke overdrijving meende hij dat daarmee iedere kans op een 
draaglijk bestaan was vervlogen.278 Wat Bilderdijk nog met zijn leven aan 
moest, wist hij niet. Voor de advocatuur was hij niet meer geschikt. Er zat 
niets anders op dan in de helse ‘Kachelstuben’ te ‘verstinken’ of naar Rus
land te vertrekken.279 Tot die tijd moest hij het gebabbel van Brunswijkse 
bezoekers aanhoren:

Doch moet ik onherhaalbare uren
Een smakeloos gesnap verduren,
 Wat u noch my verbeetren kan?
Zoo de uwen u te langzaam spoeien,
Moet ik de mijnen weg zien vloeien?
 Helaas! mijn boezem gruwt er van.280

Achteraf was hij er naar zijn zeggen blij om dat hij geen ‘professor der 
Tartaren’ was geworden.281 Eind 1805 zag hij zich in drie weken tijd ge
noodzaakt zeven aderlatingen te ondergaan. Het gebrek aan nachtrust was 
weinig bevorderlijk voor zijn gezondheid. Slaap vond hij een ‘tegennatuur
lijke bedwelming, die my foltert terwijl zy duurt, en vreeslijke hoofdpijnen 
nalaat die in vroeger tijd na de thee allengskens ophelderden, nu voortdu
ren. Ik sliep voorheen zelden dan om den derden nacht; nu breng ik wel 7, 
8, ja 10 etmalen achter een door, zonder dat er sluimering in mijne oogen 
koomt, doch eindelijk bezwijke ik, en val in die soort van slaap die my eigen 
is; en zoo niet, moet ik hem door opium maken.’282

 Desondanks had hij in deze periode aanvallen van ‘dichtzucht’, die zijn 
hoofd verzwakten. De minste of geringste aanleiding, bijvoorbeeld een ge
sprek over algebra, kon hem in een staat van delirium brengen. In zo’n 
situatie was hij productiever dan gezond kon zijn, en matte hij Wilhelmina, 
die alles op moest schrijven, zo af dat zij geen arm meer verroeren kon: 
‘Zonderling zijn die paroxysmen. [...] Ik word dan weggesleept tot verzen
maken als in een wervelwind, en het is of een dubbeld wezen in my is, waar 
van ’t een in bedwelming rondsnort, duizelig, zich niet kunnende ophou
den, alle voorwerpen door een mengende; het ander, dat het, als tranquil 
in het midden gezeten, met dartele verachting rond doet dansen, hemel 
en aarde beneden zich ziet en op een afstand van zich houdt.’283 Het is het 
beeld van de romantische, goddelijke inspiratie dat Bilderdijk hier schetst. 
Zijn beschrijving van het dichtproces moge wat overdreven klinken, het is 
een feit dat hij buitengewoon productief was.
 Zo waren de laatste jaren in Brunswijk een hel voor Bilderdijk. Hij 
voelde zich oud en moe, en vergeleek zichzelf om die reden met verdord 
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gras.284 Aan zijn nieuwe vriend Jeronimo de Vries bekende hij in een mo
ment van vertwijfeling, in juni 1805: ‘Ik lijde wederom sedert den aanvang 
van ’t voorjaar onbegrijplijk. Het is in deze bedorven lucht niet uit te hou
den. Alles wat levend of groeiend is, verkwijnt, vergaat, sterft, en ontaart er. 
Reeds 3 kinderen heb ik er by ingeboet, met de gezondheid van my-zelven, 
van myne vrouw, en van een kind, dat deerlyk gesteld is van de Rachitis. 
Gelukkig, die slechts in Siberie zat!’285

 Een paar maanden later stelde hij dat hij moest lijden zoals nog nooit 
iemand geleden had. Dat het beter met hem zou gaan was even onwaar
schijnlijk als het herstel van Europa.286 Hij geloofde niet dat hij ooit naar 
Nederland zou terugkeren:

Ja, ’k wenschte u weêr te zien, mijn Vaderland, mijn leven,
 My dierbrer op deze aard, dan bloed en dierbaar kroost!
Ik wenschte in uwen schoot den laatsten snik te geven;
Maar (de Almacht wilde ’t zoo) ik moet als balling sneven;
 Mijn boezem ijst van ’t lot; maar ’t is dat lot getroost.287

Besluit

Bilderdijk was een onverbeterlijke hypochonder. Toch had hij ook wel re
den tot klagen. Ziekte en dood gingen zijn deur in deze Brunswijkse jaren 
niet voorbij. Daar kwam bij dat hij geen functie kon krijgen die met zijn 
aanleg overeenkwam, waardoor hij zich miskend voelde. Als Bilderdijk net 
als Goethe de ruimte had gekregen om zijn talenten te ontplooien, zouden 
zijn leven en werk er heel anders hebben uitgezien. Al met al is het een 
wonder dat hij juist toen in het vaderland definitief zijn naam als dichter 
wist te vestigen.
 Zijn geklaag over honger, gebrek en kou mogen overdreven zijn, slaap
gebrek en opiumgebruik moeten wel degelijk hun tol hebben geëist. Bil
derdijks onvrede met het bestaan en zijn doodsverlangen hadden echter 
niet alleen te maken met zijn karakter, de eigenzinnige keuzes die hij 
maakte en de omstandigheden waarin hij zich bevond. Samen met Wil
helmina, zijn steun en toeverlaat, ging hij gebukt onder het verlies van vele 
dierbaren. Romantisch kan men deze tijd niet noemen. De zucht om eraan 
te ontsnappen is dat wel. In die zin is Bilderdijks poëzie over de dood en het 
hiernamaals wellicht zijn grootste troost geweest.
 Toch gloorde er hoop. Jeronimo de Vries spande zich in om voor hem in 
het vaderland een betrekking te vinden. Hij stelde hem in het vooruitzicht 
dat hij voorlezingen zou kunnen houden. Dat was Bilderdijk niet onwelge
vallig.288 Zo liep 1805 niet uitzichtloos ten einde.
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vii  Terugkeer en rampspoed (1806-1807)

De opkomst van Napoleon

Terwijl Bilderdijk met zijn gezin in Duitsland woonde, heerste er in Eu
ropa politieke onrust. Na de komst van de Fransen in 1795 hadden de pa
triotten in Nederland de kans gekregen een stadhouderloze staatsvorm te 
ontwerpen, maar de onderlinge onenigheid zorgde voor grote problemen. 
Er tekenden zich verscheidene partijen af, waardoor het moeilijk was na
tionale overeenstemming te bereiken. Een grondwetsontwerp werd eind 
1796 verworpen. Pogingen om tot een nieuwe staatsstructuur te komen 
waren hiermee mislukt. Dat leidde op 22 januari 1798 tot een staatsgreep 
van de radicale vleugel van de patriotten, die door de Fransen gesteund 

Napoleon Bonaparte
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werd. Hun doel was om het gezag te centraliseren. Enkele maanden later, 
in juni van datzelfde jaar, volgde een tweede coup en kwam er een gematig
der bestuur aan de macht.
 In november van 1799 greep de Corsicaanse generaal Napoleon Bona-
parte de macht in Frankrijk. Na zijn militaire opleiding had hij een blik
semcarrière gemaakt in het leger. Op 2 december 1804 kroonde hij zich
zelf in de NotreDame in aanwezigheid van paus Pius vii tot keizer. Voor 
de Bataafse Republiek had deze gebeurtenis ingrijpende gevolgen. Het 
Staatsbewind dat in 1801 in Nederland was gevestigd, had reeds weinig 
ruimte gelaten voor democratie en vrijheid van drukpers. Om de macht 
nog verder te centraliseren stelde Napoleon in 1805 Rutger Jan Schimmel
penninck aan als raadpensionaris.1 Deze bezat vrijwel alle politieke macht, 
hoewel hij verantwoording moest afleggen aan Napoleon.
 Bilderdijk zag deze politieke omwentelingen met lede ogen aan. Hoe
zeer hij ook gecharmeerd was van een eenhoofdig gezag, over Napoleons 
opkomst liet hij zich aanvankelijk kritisch uit. Afkerig als hij was van re
voluties, had hij grote bezwaren tegen het geweld waarmee de ommekeer 
plaatsvond.2 Reeds in 1800 had hij een weerwoord in dichtvorm geschre
ven op een lofrede op Napoleon van de letterkundige Jeronimo de Bosch 
(een neef van Jeronimo de Vries). Daarin vergeleek Bilderdijk de Franse 
generaal met Attila de Hun en beschuldigde hij hem van heerszucht en 
moord.3 Vier jaar later nam hij andermaal de pen op om Napoleon te be
strijden.4 Ditmaal kwam hij op voor Louis Antoine de Bourbon-Condé, de 
hertog van Enghien. Deze was in maart 1804 na een schijnproces geëxecu
teerd, omdat hij ervan verdacht werd een moordcomplot tegen Napoleon te 
hebben beraamd. Bilderdijk koos partij voor de hertog, omdat deze volgens 
hem de rechtmatige vorst was. De geweldenaren hadden zijns inziens geen 
respect voor de door God gegeven macht:

 Vliegt, helsche, woedende Barbaren!
  Vliegt, put de maat der gruwlen uit.
 Schoffeert en thronen en altaren:
  God gaf ze u in zijn vloek ten buit.
 Gaat, volgt, met plondren en vernielen
Als schaduwen elkaâr in ’t overheerschen op:
  De wraak vervolgt u op de hielen:
Gods vloekpijl haalt u in, en bliksemt u den kop!5

In een afzonderlijk aan Napoleon gewijd vers beschuldigde hij hem van 
‘Vorst- en Volkenschending’ en noemde hij hem een zoon en dienaar van 
de duivel. Hij hoopte dat de Almacht zich zou wreken en de keizer en diens 
trawanten terug zou sturen naar de hel.6
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Testament van een gevaarlijk man

In Nederland deed Jeronimo de Vries sinds 1805 zijn best om Bilderdijk 
aan een geschikte betrekking te helpen. Daartoe schreef hij tal van kennis
sen aan, zoals Joan Melchior Kemper, hoogleraar in de rechten te Harder
wijk.7 Vermoedelijk had De Vries hem gevraagd of het niet mogelijk was 
de dichter een professoraat aan te bieden, maar hier voelde Kemper weinig 
voor. Hij bekende: ‘Ik heb B: altyd als een onrustig en daarom gevaarlyk 
burger beschouwd, wiens hart ik daarenboven reden meende te hebben 
om te moeten mistrouwen.’ Bilderdijks staatkundige ideeën verfoeide hij. 
Als de dichter zo graag naar Nederland wilde terugkeren, waarom deed 
hij dat dan niet? Zijn ongeluk had hij volgens Kemper aan zichzelf te wij
ten. Hoe kon iemand die zelf beweerde dat hij nergens geschikt voor was, 
hoogleraar worden?8 De letterkundige Johannes Lublink de Jonge voelde 
er evenmin voor Bilderdijk terug te halen. Wat moest men met iemand die 
zo orthodox was als hij en zo immoreel dat hij het standpunt huldigde dat 
Johan van Oldenbarnevelt in 1619 terecht ter dood was gebracht (deze had 
zich immers tegen Oranje gekeerd)?9 Dit was duidelijke taal. De voorbeel
den illustreren dat Bilderdijk omstreden was. Hier liggen de wortels van 
zijn maatschappelijke mislukking.
 Toch bleven De Vries’ inspanningen niet zonder resultaat. Op 5 decem
ber 1805 werd tijdens een vergadering van de Amsterdamse afdeling van de 
Bataafsche Maatschappij van Taal‑ en Dichtkunde besloten tot de oprichting 
van een commissie.10 Het doel was Bilderdijk terug te halen om lezingen te 
geven over de Nederlandse taal, welsprekendheid en dichtkunst. Alle aan
wezigen zegden toe jaarlijks veertien gulden in een fonds te storten, voor 
een periode van drie jaar. Onder hen bevonden zich letterkundigen zoals 
Johannes Kinker en Jan Fredrik Helmers. Met hun bijdrage wilden ze de 
mening logenstraffen dat de waarde van grote mannen pas werd erkend na 
hun dood. De commissie verspreidde een lijst waarop men voor een bedrag 
naar keuze kon intekenen.11 Het streven van De Vries moet Bilderdijk met 
dankbaarheid hebben vervuld. In latere jaren blikte hij hierop terug:

Ik leefde, en won ook hier ’t benoodigd’ met mijn lessen,
En offerde, als ik mocht, aan Hollands Zanggodessen.
Ik leefde, en zei mijn vlijt en letteroefning dank
Voor leven, lust, en brood. Maar eindlijk, mat en krank,
Wat bleef my? – ’s Hertogs gunst, en honderd brave lieden
Vermoeiden zich om strijd, my onderstand te bieden,
Ja, juichten dat hun goud my nut mocht zijn. – ô God!
Hy, wien uw oog bewaakt, wat vreest hy ooit voor ’t lot!12
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Begin 1806 scheen Bilderdijks leven dan eindelijk in een stroomversnel
ling te komen. Binnen afzienbare tijd zou hij de reis naar het vaderland 
aanvaarden. Voordat het zover was, schreef hij op 9 januari 1806 zijn let
terkundig testament, voor het geval hem onderweg iets zou overkomen. 
Hij bevond zich naar eigen overtuiging immers nog altijd aan de rand van 
het lonkende graf. Het testament begint aldus: ‘Het is de plicht van een’ 
ieder, die zijn einde naby ziet, over het zijne de noodige schikkingen te 
maken, en voor de genen die van hem nablijven, zoo veel van hem afhangt 
te zorgen.’ Materiële goederen kon hij Wilhelmina en de kinderen helaas 
niet nalaten; hij beval hun slechts aan bij de goddelijke voorzienigheid, die 
wel over hen zou waken. Zijn testament diende om na zijn dood wijs te 
kunnen worden uit zijn vele onsamenhangende aantekeningen, waaraan 
hij dertig jaar zou hebben gewerkt. Het was zijn grote vrees dat ze na zijn 
dood verloren zouden gaan.
 In deze laatste wilsbeschikking gaf Bilderdijk zijn visie op de studies 
waarmee hij zich had beziggehouden: de bouwkunst, de taalkunde en de 
poëzie. Zijn juridische nalatenschap lichtte hij eveneens toe. In de architec
tuur was ‘eenheid’ volgens hem het belangrijkste principe; men moest zich 
niet baseren op de Grieken en Romeinen, maar uitgaan van de menselijke 
ziel, waarin het beginsel van het schone bewaard lag. Ook op het vlak van 
de architectuur had hij inmiddels het classicisme vaarwel gezegd. Wat de 
etymologie betreft was hij ervan overtuigd dat alle talen terug te voeren 
waren tot één en dezelfde oervorm: ‘Alle woorden vloeien voort uit weini
ge wortelletters: wier beteekenis in den aart van het spraaktuig ligt dat ze 
vormt; by voorbeeld in de langte, slapheid, trilling of slag der tong: in de 
holte der keel, enz. Deze gevonden, is de gantsche taal klaar en duidelijk, 
en alle talen komen overeen.’ Hoewel hij slechts weinig woorden wijdde 
aan de dichtkunst, komt zijn expressieve literatuuropvatting duidelijk naar 
voren: ‘Zy is geen kunst van menschlijke uitvinding, maar eene natuurlijke 
uitstorting van ’t gevoel in den mensch.’ Poëzie diende volgens hem niet te 
worden geschreven op basis van vergezochte theorieën, maar enkel vanuit 
het gevoel. Drie jaar later zou hij deze visie toelichten in zijn grote dicht
stuk ‘De kunst der poëzy’ (1809).
 Met de tekst wilde Bilderdijk, ondanks de ‘bedwelming’ van zijn geest, 
de wetenschap tot nut zijn. Tot slot sprak hij zijn vertrouwen uit in God, 
aan Wiens genade hij zich aanbeval: ‘Op uwe zaligheid wachte ik, ô Heer! 
Gy die voor my voldaan hebt, en in de vereeniging met wien alleen alle 
goed, zoo wel verstandelijk, als zedelijk, bestaan kan! Amen!’13
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Hoofdpijn in Hamburg

Maar doodgaan deed hij niet. Op 25 februari 1806 verstrekte de hertog hem 
een paspoort, waarmee hij naar Nederland kon reizen. Het stond op naam 
van ‘Wilhelm von Teisterband, genannt Bilderdyk’. Een zekere Becker en 
zijn bediende Heinrich Uhle zouden hem vergezellen.14 Over de laatste was 
Bilderdijk niet erg te spreken. Hij noemde hem een ‘stupid fellow’ die door 
iedereen werd uitgelachen en die zo dom was dat men hem een brief op de 
rug moest binden om verlies te voorkomen.15 De volgende dag aanvaardde 
Bilderdijk de reis naar Hamburg. Regen, sneeuw, storm en duisternis ver
traagden de tocht. Meermalen stortte het reisgezelschap bijna met wagen 
en al in het woest stromende water, aldus de dichter die vermoedelijk geen 
objectief beeld van de werkelijkheid gaf. Een ‘voetenzak’ van pels die tot 
over Bilderdijks knieën reikte en enkele kussens konden zijn omstandig
heden niet verlichten. Het schudden van de wagen bezorgde hem barsten
de hoofdpijn en hij kermde de hele weg van benauwdheid en ongemak. 
Om zijn ellende te verlichten nam hij de ene opiumpil na de andere. De 
pudding, lamsbout, gelei en de boterhammen die Wilhelmina hem had 
meegegeven, had hij nog niet aangeraakt. Zijn spullen raakten doorweekt 
en zijn koffers beschadigd. Aangekomen in Hamburg was hij meer dood 
dan levend, maar ook hier bleek het lot hem niet gunstig gezind. Nauwe
lijks had hij zijn kleren uitgetrokken om in een koortsige slaap te verzinken 
of men begon in de kamer naast hem luidruchtig feest te vieren.16

 Bilderdijk had het gevoel dat het lot alles deed om hem te folteren, omdat 
hij zijn stem durfde te verheffen tegen de verlichtingsgeest van de negen
tiende eeuw. Hier zien we de eerste tekenen van de profetische rol die hij in 
latere jaren zou gaan spelen. Aan Wilhelmina schreef hij: ‘Zichtbaar heer
schen er duivelen, die lucht, water, en menschenzinnen beroeren in deze 
eeuw van vervloeking; en die hen weêrstaat, op dien oefenen zy alle helsche 
foltermiddelen die zijn ziel en zijn lichaam kunnen aandoen. Lijden moet 
men, lijden boven menschlijke macht; of God loochenen tegen zijn beter 
weten. Lijden boven al wat ooit in geest of lichaam geleden is, of hun mede
stander in gruwelen wezen. ô Hoe hard, hoe oneindig hard valt my ’t leven! 
hoe verzwaart zijn jammer met ieder dag, met ieder oogenblik voor mij!’17

 In Brunswijk wachtte Wilhelmina ondertussen op een teken van leven 
van haar gemaal. Ze had geen moment rust en maakte zich zorgen over 
zijn welzijn. Sinds zijn vertrek in het noodweer had ze wezenloos voor zich 
uit zitten staren, de handen krampachtig in elkaar gevouwen, biddend om 
een voorspoedige reis. Pas op 3 maart, om negen uur ’s avonds, ontving 
ze het bericht van zijn aankomst in Hamburg. Zijn afwezigheid viel haar 
niet mee: ‘Wat was het my ontroerend, wat is het my droevig myn eenigst 
geliefde, als ik in uw vertrek ga, en gy zyt er niet, Ach, wat is de wareld 
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zonder uw byzyn, hoe overdraaglyk hoe folterend, thans zwerve ik van het 
een vertrek in het ander en nergens heb ik rust.’ De kleine Alexis had twee 
dagen niet gegeten of gedronken en moest telkens bitter huilen. Julius kon 
de slaap niet vatten en vroeg onophoudelijk of de regen door de postwagen 
heen zou dringen, of papa niet ziek zou worden van de storm en of de 
paarden de weg wel konden vinden in het donker. Als hij naar bed ging, 
wilde hij met zijn moeder bidden, zodat zijn vader goed zou aankomen en 
de wind zou gaan liggen. Wilhelmina schreef: ‘Neen, zulke nachten, myn 

Brief van Bilderdijk aan Wihelmina, vanuit Hamburg, 

‘saturdag middag’, 1 maart 1806
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dierbren heb ik nog nooit beleefd, ach, mocht God ons spoedig weêr in el-
kanders armen voeren!’18 Bilderdijk antwoordde korte tijd later dat zijn ziel 
smolt door wat ze over de kinderen vertelde.19

 Begin maart 1806 was Bilderdijk nog in Hamburg in afwachting van de 
mogelijkheid naar Nederland te reizen. Hier voelde hij zich meteen al iets 
beter dan in Brunswijk, maar hij bleef zwak. Aangename accommodatie 
was er niet en goede bedden waren er evenmin, zodat hij zoals steeds voor 
zijn leven vreesde.20 Een Hernhuttersche broeder die hij onderweg had le
ren kennen bekommerde zich over hem en bracht hem in contact met een 
kennis. Deze regelde een verblijf in Altona, maar omdat hij ziek werd kon 
hij geen gebruikmaken van dit aanbod. Bij een apotheek kocht hij ‘spaan
sche vliegpleisters’ ter verzachting van zijn ongemakken (zulke pleisters 
werden gebruikt om blaren te veroorzaken of de huid te irriteren). Slapen 
kon hij niet en hij had onafgebroken koorts. Zijn eetlust was verdwenen; 
in een week at hij naar eigen zeggen niet meer dan drie brokjes rauwe ham 
en twee dozijn oesters. In het luidruchtige logement waar hij verbleef (een 
beter kon hij zich niet veroorloven) had hij last van hoofdpijn, die hij met 
aderlatingen en opium bestreed. Hoewel hij zich had voorgenomen het 
gebruik ervan te ontwennen, kon hij niet zonder. Aan Wilhelmina vroeg 
hij een doosje opiumpillen te sturen, die in Hamburg schaars waren. Hij 
sidderde bij de gedachte dat hij ze nodig zou hebben en niet zou kunnen 
krijgen. De briefwisseling werd vanaf dat moment weer hervat. De gelief
den schreven elkaar in het Engels, omdat het Wilhelmina herinnerde aan 
de gelukkige dagen van weleer.21

 Daar het bitter koud was en Bilderdijk zich niet goed voelde, leefde hij in 
Hamburg tussen zijn bed en zijn stoel. Om zichzelf bezig te houden was 
hij begonnen aan het vertalen van een toepasselijk prozawerkje: Der Christ 
auf dem Krankenbette (1774), van de Duitse theoloog Hermann Daniel Her
mes.22 Bilderdijk zal hebben ingestemd met het idee dat er een verband 
bestond tussen ziekte en zonde: ‘Alle tegenspoed, alle droefheid, alle kwel
ling, is slechts een gevolg der zonde: even gelijk de pijn slechts een gevolg 
der verwonding of verstoring van een uit of inwendig deel van ons lichaam 
is.’23 Zulke geneeskundige ideeën zou Bilderdijk een jaar later verwerken 
in zijn dichtstuk De ziekte der geleerden (1807). Zijn vertaling van Hermes 
zou pas in 1820 verschijnen als Betrachtingen bij het ziekbedde.
 Bij een Nederlandse schipper had hij inmiddels een plaats kunnen re
serveren voor de overtocht naar het vaderland, die op maandag 17 maart 
zou beginnen. Daarvoor moest hij vijftig gulden betalen, nog afgezien van 
de bagage, waarvoor hij per vijftig kilo moest afrekenen. Daarom vroeg hij 
Wilhelmina of zij het ontbrekende bedrag bij elkaar wilde zoeken, liefst in 
goud. Zij was in Bilderdijks afwezigheid getroffen door zware koorts en 
leed vreselijke pijnen. Dit was van invloed op de kwaliteit van haar melk. 
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De dokter verbood haar daarom Alexis Isaac borstvoeding te geven. Geluk
kig herstelde ze weer enigszins, maar ze bleef zwak en haar borsten deden 
pijn, omdat ze haar melk niet kwijtraakte. Dat Bilderdijk zou sterven, was 
wat ze het meeste vreesde. In dat geval wilde ze zelf ook niet meer leven: 
‘oh, my beloved don’t you then know that you are dearer to me than my 
own soul, and must you leave me, to die among strangers. When, if I must 
once lose you, my only wish were to mix your parting breath with mine!’24 
Bilderdijk was boos over de handelwijze van de dokter die Wilhelmina had 
onderzocht. Deze had toch kunnen bedenken, zoals iedere gekwalificeerde 
arts, dat als ze haar zoon niet zoogde, haar melk hevig zou opwellen?25

 Wachtend op zijn vertrek trachtte de dichter de tijd te doden. Hij nam 
zich voor dat als het schip niet zou kunnen uitvaren wegens de wind, hij 
definitief in Wilhelmina’s armen zou terugkeren. Dan zou het Gods wil 
zijn dat hij zijn dagen in Brunswijk moest slijten en zou hij zijn best doen 
in zijn lot te berusten. Maar hij hoopte dat de reis, van acht of tien dagen, 
zou doorgaan. Tot die tijd strompelde hij voort, koortsig en hoestend, zijn 
levenskracht verterend. Met de overdrijving die hem eigen was, beschreef 
hij zijn vele ongemakken. Zijn kamer was zo slecht geïsoleerd dat hij voort
durend de tocht voelde. ’s Nachts had hij ondraaglijke krampen in benen 
en voeten. Zijn vingertoppen waren gescheurd en zaten vol abcessen, zodat 
hij bijna niet kon schrijven. Dat het geld dat Wilhelmina hem beloofd had 
nog niet gearriveerd was, maakte hem zenuwachtig. Hij mopperde over de 
hoge verblijfkosten en over zijn reisgezelschap en voelde zich geesteloos 
als een kind van zeven: ‘Heaven may assist me, for I am in the most de
plorable and despairfull state, one can imagine [...]. No, no body suffered 
what I am deemed to! I can n’t hold the pen, nor withhold my-self from 
crying aloud! – Heaven, see down, see down, and at least make an end of 
such an ill-fate!’26 Gelukkig arriveerden op 17 maart de door Wilhelmina 
verzonden gouden munten, die ze vermoedelijk van de hertog had ont
vangen, zodat Bilderdijk zich weer wat rustiger voelde. Nu laadde hij zijn 
koffers in en maakte hij zich gereed voor vertrek.
 ’s Nachts kon hij niet slapen en schreef hij het gedicht ‘Te rug reis naar 
’t vaderland’, dat hij Wilhelmina toestuurde. Bilderdijk popelde om Neder
land weer te zien. Hij wenste dat daar zijn droef geween uit 1795 vervangen 
zou worden door tranen van vreugde en geluk:

Dan, Hemel, ach! hoe durf ik ’t hopen?
 Zoo na aan d’oever van het graf!
Neen, ’k voel my ’t broze lichaam slopen;
Geen heil, geen redding is er open,
 En de uitgerekte draad breekt af.
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’k Gevoel dit, ja. – Maar... Holland naderen!
 ô Welk een heelkracht brengt dit meê!
Wat leven stort het in onze aderen!
‘Daar, daar is ’t erfland onzer Vaderen!
 De rust van ballingschap en wee!’27

Aan de Hollandse wal

De volgende ochtend kon er echter niet worden uitgevaren, omdat het peil 
van de Elbe te laag stond. Maar op 20 maart 1806, in de namiddag, was het 
dan zover. Bilderdijk verliet Duitsland voorgoed.28 De gelei en abrikozenjam 
die Wilhelmina voor hem had gemaakt en de Schlackwurst (cervelaatworst), 
citroenen, pepernoten en de thee en koffie die ze voor hem had gekocht, 
arriveerden niet op tijd in Hamburg. Het pakket met de bedorven goederen 
zou enkele weken later aan haar worden terugbezorgd.29 Bilderdijk legde 
de reis naar Nederland af per tjalk. Het kleine zeilschip heette veelzeggend: 
De Hoop. Hoewel hij geen eetlust had, kocht Bilderdijk biscuits, worst, een 
fles rum en twee flessen wijn. Ook zorgde hij ervoor dat hij genoeg opium 
had, want zonder kon hij niet. Tot het moment van vertrek had hij dagelijks 
opiumpillen geslikt om de zenuwen te bedwingen en kalm te blijven.30

 Wilhelmina verhuisde in deze tijd naar een nieuwe woonruimte binnen 
Brunswijk. Voor weinig geld had ze een gemeubileerd appartementje kun
nen huren. De kinderen en zij maakten het goed. De kleine Alexis, nog 
geen jaar oud, kon al een beetje lopen en babbelen. Volgens Wilhelmina 
was het jongetje zijn leeftijd ver vooruit, was hij zeer gevoelig en voortdu
rend op zoek naar zijn vader. Ze had zelfs met eigen ogen gezien dat Alexis 
helemaal verbleekte toen Julius aan hem vroeg waar papa was. Nu brak een 
periode van onzekerheid en wachten aan.31

 Op zee kreeg Bilderdijk opnieuw veel te verduren. Had hij in de we
ken voor zijn vertrek nauwelijks kunnen eten, nu had hij zijn proviand al 
op voordat het schip goed en wel op zee was. Vanwege de gunstige wind 
verliep de tocht naar Nederland aanvankelijk voorspoedig. Zeeziek was hij 
niet. Aan boord had hij zelfs zin en tijd om een tekst van Horatius van 
commentaar te voorzien. Maar in de nacht van 24 op 25 maart stak er een 
hevige storm op, waardoor het zeewater in zijn scheepskooi kon doordrin
gen en hij koorts opliep. Een indruk van hoe Bilderdijk de reis naar het va
derland ervoer, krijgen we dankzij een vers dat hij daaraan wijdde. In zijn 
kooi was het aardedonker en zo stil als het graf:

 Alleen het woedend windgegons,
 Alleen het woedend golfgebons
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Op ’t rank gestel van boeg en steven,
 Alleen de hobbling van het meir,
 Herroept my aan my-zelven weêr,
En zegt my, dat ik ben in ’t leven.’32

Na een reis van tweeëntwintig uur bereikte het schip Terschelling.33 Van
wege de wind kon men niet doorvaren. Bilderdijk stapte over op een bark, 
de Vrouw Anna, die hem voor vijftig gulden naar Amsterdam bracht. Bij het 

Brief van Bilderdijk aan Wilhelmina, vanaf de Hollandse wal, 28 maart 1806
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binnenzeilen van de Hollandse wateren kreeg hij een ontbijt geserveerd, 
dat hem verrukte: ‘ô God, hoe smaakt, na zoo veel leed, / Hoe smaakt die 
Vaderlandsche beet!’34 Daarna betrad hij de Nederlandse kust, een gebeur
tenis die hij bezong in een gedicht dat klassiek zou worden, ‘Aan den Hol
landschen wal’: 

’k Heb dan met mijn strammen voet,
Eindlijk uit d’ontstuimen vloed,
Hollands vasten wal betreden!
’k Heb mijn kromgesloofde leden
Op zijn bodem uitgestrekt;
’k Heb hem met mijn lijf bedekt;
’k Heb hem met mijn arm omvademd;
’k Heb zijn lucht weêr ingeademd;
’k Heb zijn hemel weêrgezien,
God geprezen op mijn kniên,
Al de doorgestane smarte
Weggebannen uit mijn harte,
En het graf van mijn geslacht,
Dit mijn rif te rug gebracht! –

’k Heb dit, en, genadig God!
Hier voleinde ik thands mijn lot!
Laat, na zoo veeljarig sterven,
My dat einde thands verwerven!
Dit, ô God, is al mijn hoop
Na zoo wreed een levensloop!35

Het vers, dat meteen in de Vaderlandsche Letteroefeningen verscheen en 
waarvoor hij eenentwintig gulden ontving, kan dienen als illustratie van 
de strenge vormeisen die Bilderdijk hanteerde.36 Het is volmaakt metrisch; 
ritmische afwijkingen komen niet voor. Het staccatoeffect wordt versterkt 
door de vele herhalingsfiguren aan het begin van de regel. Daarmee il
lustreert de dichter dat er maar plaats is voor één gevoel: dankbaarheid. 
Centraal staat de fysieke ervaring van de terugkeer. Hij beschrijft een ont
wikkeling van onder naar boven: eerst voelt hij dat zijn voet de Hollandse 
grond betreedt, dan proeft hij de vaderlandse lucht en ten slotte zien zijn 
ogen het landschap. De witregel tussen de strofen markeert een grens: de 
dichter hoopt na jarenlang sterven zijn einde te zien naderen. De vorm is 
cyclisch: de ‘voet’ die de wal ‘betreedt’ keert weer terug in de ‘loop’ in het 
laatste woord.37

 Meteen nadat hij zijn eerste emoties had bedwongen begaf hij zich naar 
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het huis van Isaäc, waar hij rond middernacht arriveerde. Omdat hij op dat 
tijdstip geen kamer kon krijgen, moest hij bij zijn broer blijven logeren. 
Tot overmaat van ramp stookte deze zijn kamer met een kachel, waardoor 
Bilderdijk, zoals hij zelf beweerde,  erger leed dan hij lange tijd had gedaan. 
De volgende morgen stierf hij naar eigen zeggen bijna door de gesprekken 
die hij moest voeren. De Vries, die in Amsterdam woonde, zal hij toen 
eveneens hebben ontmoet.38 Niets wijst erop dat hij ook contact zocht met 
zijn zusje Isabella Dorothea, die nu mevrouw Wentholt heette.39 Tijdens 
zijn ballingschap had Bilderdijk geen contact met haar onderhouden. In de 
kamers die zijn broer voor hem had gearrangeerd, wenste Bilderdijk niet te 
blijven. Hij wilde zo spoedig mogelijk doorreizen naar Leiden, waar hij rust 
en eenzaamheid hoopte te vinden. Maar wat hij daar moest beginnen wist 
hij niet, want zijn geld was weer eens op.40

 In de nacht van 27 op 28 maart vertrok hij per nachtschuit naar Lei
den. Na een ellendige reis arriveerde hij in de stad waar hij als student 
voor zijn doen gelukkig was geweest. Ook nu liet hij zich inschrijven als 
‘member’ aan de Hogeschool. Daarna deed hij zich tegoed aan schelvis 
met Hollandse aardappelen. Na elf jaar was hij eindelijk terug in het va
derland.41

Terug naar Leiden

Bilderdijk was nu bijna vijftig, vroegoud en getekend door ontberingen.  
Wie hem zag, zou zeggen dat hij twintig jaar ouder was. In Leiden, waar 
hij in een logement op de Breestraat (nummer 30) verbleef, voelde hij zich 
meteen veel meer op zijn gemak. Hij hield van de stille academiestad: daar 
had hij gestudeerd, daar had hij als dichter erkenning gevonden. Hij sliep 
er meer uren per nacht en zijn eetlust keerde terug. Dat lag volgens hem 
aan de kwaliteit van het Hollandse voedsel. Brood, boter, kaas, vis, vlees, 
thee en koffie, hij vond alles even goed. Ook was het veel minder koud dan 
in Brunswijk. Als Bilderdijk zijn handen met Nederlands water waste, leek 
het wel balsem, merkte hij op. Toch voelde hij zich nog altijd niet gezond. 
Zijn bed verliet hij slechts af en toe en hij moest ’s nachts onbedaarlijk 
hoesten. Hij hoopte evenwel dat hij in het vaderland enigszins zou aanster
ken.42 Dadelijk zette hij zich in Leiden aan het schrijven van een geleerde 
verhandeling over het gebruik van bolle glazen voor bijzienden.43

 Zijn financiën baarden hem nog altijd zorgen. Aan Wilhelmina schreef 
hij: ‘Oh my soul’s dearest, what an exorbitant sum of money, this yourney 
costed us!’ Maar hij voegde eraan toe dat het niet te veel was als hij er zijn 
leven aan te danken had.44 Sinds zijn vertrek uit Leiden vierentwintig jaar 
tevoren waren de prijzen erg gestegen. Een huis kostte volgens hem zo’n 
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honderdvijftig gulden per jaar. De erfprins verzocht hij daarom of hij zijn 
toelage mocht behouden. Voorlopig zag hij zich genoodzaakt in het loge
ment zijn gouden horloge als onderpand te geven. Hij hoopte spoedig met 
Wilhelmina te worden herenigd, maar hield er ook nog altijd rekening mee 
dat hij alsnog naar Kazan in Rusland zou moeten vertrekken.45

 Wanneer hij zich in Leiden bekendmaakte, riep men uit dat hij onher
kenbaar veranderd was. Zijn eerste dagen bracht hij verkouden en met 
hoofdpijn door. Aan het schrijven van poëzie kwam hij niet toe; die neiging 
was volgens hem verdwenen sinds hij het schip had verlaten. Zijn terug
keer baarde opzien. In het vaderland bleek hij beroemd te zijn. Iemand riep 
op straat uit: ‘myn God, is het mooglijk, mijn Heer, ben jy die groote Po
eet!’, terwijl bekenden en onbekenden van heinde en verre hem kwamen 
bezichtigen of hij een olifant of een ander uitheems dier was.46

 Intussen zag hij om naar een huis en een betrekking. Zolang hij niet 
in zijn onderhoud kon voorzien, was er geen sprake van dat Wilhelmina 
naar Leiden zou komen. Zijn twintigjarige dochter Louïse, die hij al vier 
jaar niet meer had gezien en die thans in Gouda woonde, had zich eind 
1805 verloofd met een zekere Coster.47 Voordat ze konden trouwen moest 
de jongen naar Amerika om werk te zoeken. Zij zou hem later volgen. 

Bilderdijk in 1806
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Als Louïse in het huwelijk zou treden was dat een zorg minder, bekende 
Bilderdijk. De jongen beschouwde hij als een goede partij voor zijn doch
ter. Waar hij maar kwam hoorde hij gunstige berichten over hem.48 Aan 
Louïse, die hij wees op de plichten van het huwelijk, schreef hij: ‘volhardt 
de jonge Heer in zijne gevoelens, welaan, zoo gy wederzijds overtuigd zijt 
van gelukkig met elkander te zullen zijn, ik stem in uw huwlijk, en bid God 
dat Hy ’t zegene!’49 Uiteindelijk ging het echter niet door.50 Het zou tot 
1808 duren voordat ze met een ander trouwde.51

 Zelf zette Bilderdijk in Leiden zijn Brunswijkse levenswijze voort. Sla
pen deed hij nauwelijks en hij gebruikte dagelijks opium. Hij voelde zich 
nog altijd diep ongelukkig: ‘Hard is my lot, hard above all what can be ima
gined, and every day adds to its hardness. It is impossible, that my head 
should resist any longer, and most likely the end is not far off.’52

 Intussen was in Brunswijk stadhouder Willem v op 9 april 1806 onver
wacht overleden. Volgens Wilhelmina was hij gestorven aan een hartkwaal, 
na een kortstondig ziekbed. De uitvaartceremonie had ze niet bijgewoond, 
omdat ze zich niet al te best voelde als gevolg van een kou en omdat ze bang 
was dat de plechtigheid haar te veel zou ontroeren. Het afvuren van de ka
nonnen had ze echter tot in haar huis kunnen horen.53 Het bericht van de 
dood van de stadhouder maakte diepe indruk op Bilderdijk, die het pas een 
week later vernam. Hoewel het nieuws hem niet helemaal verraste, dacht 
hij zijn verstand te zullen verliezen, omdat hij zich geen raad wist met zijn 
emoties. In een pakketje aan zijn vrouw voegde hij een aantal condolean
cebrieven bij bestemd voor de familie van de stadhouder, zoals voor diens 
gade Wilhelmina en diens dochter Louïse. Hij schreef ook een brief aan de 
oudste zoon, de latere Willem i, waarin hij hem bedankte voor het continu
eren van zijn maandelijkse toelage.54

 Bilderdijk vreesde dat de nakomelingschap de verdiensten van Willem v 
niet op waarde zou schatten. Volgens hem was de stadhouder in de grond 
van zijn hart een braaf man met goede bedoelingen: godsdienstig, welda
dig, rechtschapen en een oprecht liefhebber van het vaderland. Bovendien 
had hij gezond verstand bezeten. Het ontbrak Willem v echter aan zelfver
trouwen, dat Bilderdijk voor een staatshoofd noodzakelijk achtte.55

 Hoewel hij zich met de stadhouder verbonden had gevoeld en hij alles, 
zelfs zijn leven voor hem had willen opofferen, slaagde hij er niet in een 
vers voor hem te schrijven.56 Wel hielp hij de bejaarde Johannes le Francq 
van Berkhey met het bewerken en corrigeren van diens Lykgedachtenis van 
zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde (1806). Berkheys hoge 
leeftijd maakte hem ongeschikt voor de poëzie, oordeelde Bilderdijk. Zijn 
hart liep over van Oranjegezindheid die hij evenwel niet meer in dichtvorm 
kon uiten.57 Kennelijk drukte de teruggekeerde balling nogal zijn stempel 
op het werk, want de recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen was 
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ervan overtuigd dat Bilderdijk de auteur was.58

 In Leiden had hij het inmiddels drukker dan wenselijk was. Dagelijks 
moest hij vele visites afleggen en anders kwam men hem wel bezoeken. 
Zo werd het contact hernieuwd met Johannes Verschuur en zocht zijn 
oude leermeester Frederik Willem Pestel hem in zijn logement op. Om
dat Bilderdijk elke dag bij iemand zijn opwachting maakte, vroeg hij zijn 
vrouw of ze hem meer kleding kon toesturen. Hij was bedroefd door de 
afwezigheid van wie hem lief waren. Soms zag hij zijn kinderen, Julius en 
de kleine Alexis, voor zich. Dan verbeeldde hij zich dat hij speelgoed voor 
hen kocht. Onlangs zou hij in zo’n bui zelfs een speelgoedwinkel zijn in 
gelopen, en pas binnen besefte hij dat hij daar niets te zoeken had. Een 
andere keer hoorde hij de stem van zijn gestorven dochtertje Adelheide 
Wilhelmina die hem riep, en zag hij al zijn overleden kinderen voor zich 
staan. En juist in deze toestand had men hem gevraagd een vergadering 
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde bij te wonen!59 Bilder
dijk voelde zich zwak en terneergeslagen en vreesde dat hij zijn verstand 
zou verliezen.60 Alleen Wilhelmina, zijn ‘Angel of light’, weerhield hem 
van de wanhoop.61

 In Leiden, waar hij weinig vlees en veel groente te eten kreeg, miste hij 
haar kookkunsten. Ze bood hem aan eigengemaakte jelly te sturen, maar 
Bilderdijk was bang dat deze onderweg zou bederven. Hij schreef haar: 
‘One day (Heaven grant it!) you may make me some here in Holland.’62 Zij 
op haar beurt miste haar man over wie ze erg ongerust was, en schreef:

Ach! hard is ’t alles ons gevallen,
 Het geen ons ’t lot heeft opgeleid;
Maar ’t zwaarst, het grievendst leed van allen,
Dat tranen baart by duizendtallen,
Ja, ’t zwaarst, het grievendst leed van allen,
 Mijn Gâ, is me uw afwezendheid!63

In Brunswijk deed Wilhelmina naar eigen zeggen maar weinig. Veel geld 
had ze niet en ze kon slechts met grote moeite de eindjes aan elkaar kno
pen.64 Ze onderwees de kleine Julius en leerde hem lezen, schrijven en 
rekenen. Omdat ze gespannen was, verloor ze geregeld haar geduld. Dat 
was de reden waarom ze een rekenleraar in de arm nam. Bilderdijk was 
hier tevreden over. Wilhelmina was volgens hem niet in de wieg gelegd om 
les te geven.65

 De eenjarige Alexis was een intelligent knaapje, dat al een beetje kon 
lopen en onophoudelijk babbelde en zong. Zo had hij een keer al kruipend 
een potlood gevonden, waarmee hij een tekening had gemaakt en hij speel
de ook graag met de bal. Soms was hij zo actief dat hij alle tafels en stoelen 
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van hun plaats schoof. Julius vond het een wonder dat Alexis de Ofen niet 
had gesloopt, zoals de Bijbelse Samson de muren van een stad had afgebro
ken. Welke stad? had Wilhelmina hem gevraagd, waarop Julius beschaamd 
antwoordde: een stad honderd keer groter dan een Ofen! Julius was gezond. 
Zijn moeder lette erop dat hij genoeg fruit at, zoals sinaasappels en aard
beien. Desondanks maakte hij een droefgeestige indruk. Wilhelmina was 
eveneens vaak terneergeslagen. Ze had het gevoel dat ze slechts één dag 
per week leefde – als ze een brief van Bilderdijk ontving.66 Soms werd ze 
op straat aangeklampt door vreemden die haar vroegen waar de grote, on
navolgbare Bilderdijk gebleven was.67 Wellicht probeerde Wilhelmina haar 
gade met zulke berichten op te beuren.
 Eind april bleek dat de speciale commissie van de Bataafsche Maatschap‑
pij er vooralsnog niet in was geslaagd om Bilderdijk concreet te helpen. 
Er waren te weinig donateurs bereid gevonden om de dichter financieel 
te ondersteunen.68 Nu kon hij op niemand anders meer vertrouwen dan 
op God. Daar stond tegenover dat vriend en vijand vonden dat hij in Ne
derland moest blijven. Zelfs raadpensionaris Schimmelpenninck, die sa
men met Bilderdijk in Leiden rechten had gestudeerd, liet weten dat hij 
verheugd was over zijn terugkeer en dat hij hem een warm hart toedroeg. 
Bilderdijk zocht hem in april 1806 op op Huis ten Bosch.69

 Bilderdijks chronische geldtekort bracht echter vele ongemakken met 
zich mee. Broer Isaäc, die hij om geld had gevraagd, gaf niet thuis. ‘You see 
what’s true brotherhood!’ merkte Bilderdijk bitter op. In een poging zijn ze
nuwen te bedwingen, nam hij niet alleen zijn toevlucht tot opium, maar ook 
tot nieuwe aderlatingen.70 Gelukkig kreeg hij spoedig het bericht dat Schim
melpenninck hem een geheime maandelijkse toelage van vierentwintig du
katen wilde verstrekken.71 Dat gaf Bilderdijk wat lucht en vervulde hem met 
dankbaarheid jegens zijn ‘ouden hart en lettervrind’ en mecenas.72

 Begin mei werd het warmer en kregen de bomen weer bladeren. Bil
derdijk leed meer dan ooit. De stevige oostenwind hinderde hem. Van de 
Leidse lucht had hij iets anders verwacht. Bovendien werd hij aanhoudend 
besprongen door droeve en deprimerende gedachten. Als hij aan Wilhel
mina en de twee jongens dacht, liepen de tranen hem over de wangen.73

 Ook in Brunswijk was het in mei mooi lenteweer. Hoewel Wilhelmina 
er niet van hield om uit te gaan, ging ze vrijwel elke middag van twee tot vijf 
met de jongens naar buiten. Soms bezochten ze de landschapstuinen van 
Schloss Richmond, ten zuiden van Brunswijk. De kinderen amuseerden 
zich dan met het plukken van bloemen en het vangen van insecten.74 Toch 
was Julius niet altijd zo zorgeloos. Vaak had hij nachtmerries. Dan zag hij 
zijn vader op een bed liggen, bleek en misvormd. Bilderdijk droeg hem in 
die droom dan op pepernoten te brengen, maar dat kon niet, omdat Julius 
geen geld had. Dan moest de zoon bitter huilen.75
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 In mei verscheen ook het eerste deel van Bilderdijks Nieuwe Mengelingen 
(1806), met hooggestemde, bijtende en doorgaans melancholische poëzie. 
In het voorwoord, dat hij nog in Brunswijk had geschreven, verklaarde hij: 
‘Ik ben oud, stram, en van eene moeilijke wandeling afgemat.’ Alleen om
dat enkele jeugdige bewonderaars hem hadden gevraagd een lied te zin
gen, had hij zijn verzen uitgegeven. Het stond ieder vrij tijdens het lezen 
in slaap te vallen, net als hijzelf. In zijn bundel ging Bilderdijk ook meer
malen tekeer tegen wat hij ‘l’esprit du jour’ noemde. Of hij daarmee lof of 
kritiek zou oogsten was hem om het even.76

 De band bevatte vooral godsdienstige verzen, zoals een kritiek op ‘De 
ongodisten’, die niet alleen zichzelf maar het hele volk naar de hel wilden 
sturen. Alleen wie voor Christus wil buigen, kan gered worden: ‘ô Terg 
het wraakzwaard niet dat ter verdelging spoedt! / Het uurglas loopt ten 
eind’. Zoek Jezus, zoek Zijn bloed.’77 Ook nam Bilderdijk diverse religieuze 
bespiegelingen in proza op, zoals over de erfzonde en de onsterfelijkheid 
van de ziel. In het tweede deel plaatste hij, naast romances, tal van gelegen
heidsverzen die hij de afgelopen jaren had vervaardigd, tot zijn gedichten 
over Duitse kachels en dekbedden aan toe.

Gefantaseerde afbeelding van ‘Een middag op Boschwijk in 1806’. Van links naar 

rechts: Rhijnvis Feith, Johannes Henricus van der Palm, Elias Annes Borger, Jan 

Fredrik Helmers en Bilderdijk
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 In de Vaderlandsche Letteroefeningen oordeelde men positief over het 
werk. Bilderdijk blonk aan de dichterlijke hemel als de maan onder de 
sterren: ‘Zulke gedichten lezende, zouden wij bijna, in verrukking, met 
brandt over hooft, uitroepen, “dat de eer zijner poëzij tot dat punt is 
opgeklommen, dat zij door niemands laster verminderd, door niemands lof 
vermeerderd kan worden”!’ Naar analogie van wat er over de Duitse schilder 
Albrecht Dürer (1471-1528) was gezegd, merkte men op: ‘Wahrhafftig ’er ist 
ein Dichter im Mutters Leib gewesen!’ Voor Bilderdijks onverdraagzame re
ligieuze proza had men overigens veel minder waardering, maar men vond 
dat de grote man hier en daar zelfs in deze duisternis straalde.78 De dichter 
zelf was van mening dat hij in het tijdschrift ‘deftig om de oren’ kreeg.79

 Diezelfde maand ontving Bilderdijk vanuit Brunswijk het bericht dat 
Wilhelmina weer zwanger was. Hij was buiten zichzelf van vreugde en 
dankbaarheid: ‘I throwed my-self on the knees, with ejaculations of thanks 
to our Heavenly father, who imparts to us that new and greatest of bles
sings. Oh! that we might enjoy to be enriched again with a lovely girl!’ Het 
bericht had echter ook pijn gedaan, omdat het hem aan Adelheide en Irene 
herinnerde. Hij hoopte dat een nieuw dochtertje het verlies enigszins zou 
kunnen verzachten. Omdat het toen in Leiden kermis was, besefte hij hoe 
graag hij de jongens daar mee naartoe wilde nemen.80

 Nu Wilhelmina in verwachting was, kwam Bilderdijk weer met medi
sche adviezen. Zo nu en dan nam ook zij haar toevlucht tot ‘that pernicious 
opium’ om klachten, zoals hoofdpijn en koorts, te bestrijden.81 Zij bleef 
hem bovendien verzen sturen, die hem verrukten: ‘Nothing equals your 
genius and force of diction in it. Oh! how I love, how I adore you! you, the 
very only of your sex, I could feel my-self unspeakably happy with! and the 
greatest blessing, God could impart to me!’82 Maar zij keek tegen Bilderdijk 
op: ‘Oh, could I once be comparable to you, my dearest, for expressing Sen
timent, and for variation of ideas!’83

 Eind mei logeerde Bilderdijk enkele dagen bij zijn vroegere academie
vriend en paranimf Johannes Wilhelmus Bussingh, die inmiddels als pre
dikant in Gouda stond. De dichter werd er getroffen door een hevige hoofd
pijnaanval. Een lichtpuntje was het weerzien met Louïse. Hoewel hij haar 
niet bepaald een schoonheid vond, prees hij zijn dochter om haar goede 
manieren en haar open uitstraling. Daarna keerde hij weer naar Leiden 
terug.84 Hier wachtten weer zijn sociale verplichtingen en ook de corres
pondentie met Wilhelmina. Hij stimuleerde haar voort te gaan met het 
schrijven van poëzie. ‘Ik geloof niet dat sints Adams uitbanning (te vooren 
spraken zy veellicht niet dan in de taal der goden) man en vrouw zoo veel 
vaerzen aan elkander maakten dan tot mijnent,’ schreef hij in deze tijd.85 
Soms stuurde hij haar enig geld toe, als hij niet alles zelf had uitgegeven 
aan kleding, boeken en eten.86
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 In juni 1806 trad Schimmelpenninck af, omdat Napoleon andere plan
nen met Nederland had. Nu verloor Bilderdijk zijn toelage, waardoor hij 
zich voor nieuwe problemen gesteld zag. Hij hield er serieus rekening mee 
spoedig weer naar Brunswijk terug te keren. Een vertrek naar Rusland 
beschouwde hij op den duur als de enige oplossing.87 Waarom mochten 
Polen, Russen, joden en heidenen in Nederland blijven en hij niet? Deze 
gedachte stemde hem bitter.

Ik moet by ongastvrije Geten,
 Kozak, en Tarter, en Sarmaat,
De dorre paardenschonken eeten,
 Die gier en schakal overlaat!
Ik moet, voor heel Euroop verloren,
 Aan Wolgaas naauw bewoonbren boord,
’t Gegrom des fellen woudbeers hooren,
 Door honger uit zijn nest gestoord!88

Om zijn invloed op Nederland te vergroten benoemde de Franse keizer 
zijn jongere broer Louis tot koning. Deze was in 1802 getrouwd met Hor
tense de Beauharnais, dochter van Napoleons gade Joséphine. Op 10 juni 
1806 schreef Bilderdijk aan zijn vrouw: ‘On Thursday next the new King of 
Holland will arrive.’89 Op 18 juni hield Lodewijk Napoleon zijn intocht in 
Den Haag. Deze verandering zou nieuwe perspectieven openen. 

Doodeter in het koninkrijk

Ondertussen probeerde Bilderdijk met hulp van kennissen een betrekking 
te vinden. Daartoe reisde hij soms voor enkele dagen naar Amsterdam of 
Utrecht. Zijn studievriend Johan Valckenaer wilde hem helpen en bezocht 
zijn logement, maar liep de dichter tot tweemaal toe mis. Politiek gezien 
liepen hun opvattingen sterk uiteen. Terwijl Bilderdijk in 1795 als orangist 
verbannen werd, was de patriot Valckenaer benoemd tot hoogleraar in de 
rechten te Leiden. Op 10 oktober van het revolutiejaar had hij zijn inaugu
rele rede uitgesproken ‘over de plichten van een Bataavsch burger, vooral 
bij eene staatsomwenteling’.90 Daarin had hij onder meer betoogd dat het 
ieders taak was de staat te reinigen van het orangistische vuilnis. Daarna 
was Valckenaer een tijd lang lid geweest van de Eerste Nationale Vergade
ring. Ook hier had hij zich van zijn radicale zijde laten zien. Hij vond dat 
het oude bestel met geweld omver moest worden geworpen en was voor
stander van exemplarische executies, hechtenissen en deportaties.91 Als 
gezant te Madrid had hij getracht Spaanse steun te verwerven in de strijd 
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tegen Engeland. Na Bilderdijks terugkeer werd de vriendschap tussen bei
de mannen hernieuwd. Valckenaer steunde de eigenzinnige dichter met 
geld en goede raad, hij stuurde verse groenten en aardappelen en nodigde 
hem uit op de buitens die hij bewoonde in de Bollenstreek.92 Vanwege ge
zondheidsklachten zag Bilderdijk zich echter meer dan eens genoodzaakt 
de logeerpartij af te zeggen.
 Op zijn beurt hielp Bilderdijk zijn vriend ook weer in juridische kwesties 
waarbij deze betrokken was. Zo schreef hij een pleidooi voor de verdedi
ging van Maria Aletta Hulshoff. Deze jonge vrouw hield er uitgesproken 
opvattingen op na en stak haar mening niet onder stoelen of banken. Toen 
haar ter ore kwam dat Lodewijk Napoleon tot koning van Holland zou wor
den benoemd, schreef zij uit protest een vurig pamflet, waarop zij gear
resteerd werd. Bilderdijks pleitrede beviel haar niet, omdat zij daarin werd 
afgeschilderd als een hysterische dweepster. Ze werd uiteindelijk veroor
deeld tot twee jaar verbeterhuis.93

 Soms ging hij wel naar Valckenaer toe, waar hij altijd kon rekenen op 
een warme haard en een warm hart, zoals deze beklemtoonde.94 Dan reis
de de dichter bijvoorbeeld met een soort huifkar naar Meer en Bosch bij 
Heemstede. Valckenaer was een van de weinige vrienden die Bilderdijks 
hypochondrie relativeerde en zijn geklaag met een glimlach wist weg te 
wuiven.95 Hij spande zich in om de dichter met behulp van zijn netwerk 
van dienst te zijn, maar ook hij kon niet voor een professoraat zorgen. 
Bilderdijk was echter dankbaar en noemde hem net als in vroeger dagen 

Koning Lodewijk Napoleon
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‘Amicissime’: ‘Zoo toch plachten wy elkander te noemen in onze jeugdi
ger brieven, en zeker, niemand kan dien naam van my beter verdienen 
dan die, ongevraagd, ongevergd, zoo vurig, zoo yverig, zoo werkzaam voor 
my arbeidt, en mijne verwachting, wenschen, en hoop zoo onvoorbeeldig 
voorkoomt en te boven gaat!’ Via Valckenaer werd hem een comfortabele 
baan (met een traktement) als secretaris van de Maatschappij der Neder‑
landsche Letterkunde in het vooruitzicht gesteld. Dat was alles wat Bilderdijk 
kon wensen; alleen dan zou zijn afgematte geest kunnen genieten van een 
‘nuttige, stille, bedaarde existentie’.96 Valckenaer riep zelfs de hulp van de 
raadpensionaris in.97

 Hoewel Bilderdijk er veel van verwachtte, kwam uiteindelijk niets van 
zijn benoeming terecht, omdat professor Matthijs Siegenbeek, die sinds 
drie jaar secretaris was, niet wilde wijken. De hoogleraar had gedurende de 
Bataafse tijd, gesteund door de Maatschappij, een nieuwe spelling ontwor
pen, die in 1804 door het toenmalige Staatsbewind was ingevoerd. Moge
lijk is dit voorval de oorzaak van hun moeizame relatie in latere jaren. De 
voorzitter van de Maatschappij, professor Jona Willem te Water, probeerde 
Valckenaer ervan te overtuigen dat het beter was om Bilderdijk te benoe
men tot opziener over de te drukken werken.98 Men kan niet zeggen dat dit 
ambt hem heeft toegelachen. Er was naar zijn zeggen niemand die minder 
geschikt hiervoor was dan hij. De dichter verzuchtte: ‘mijn leven zal er el
lende en kwijning by zijn; dit gaat vast. Ik zal mijn lot (al ware er f 20,000 
’s jaars aan vast) betreuren en in wanhoop vergaan, zoo ik daar toe geredui
seert ben, om te leven, van ’t geen ieder een doen kan.’ Als het een functie 
betrof waar genie of kunde voor nodig was, wilde hij deze graag vervullen, 
maar dit ambt was erger dan de dood: ‘liever dan maar weêr naar een land, 
waar ik vast in 1/2 jaar kapot ben, dan hier my langzamerhand dood te treu
ren’.99

 Zou er eigenlijk wel iets te corrigeren zijn, vroeg Bilderdijk zich af? Die 
vraag was terecht, want de Maatschappij bleek in verval. In 1806 publiceer
de zij het eerste deel van een reeks Verhandelingen. Het zou acht jaar duren 
voordat het tweede deel verscheen. De gang van zaken was van invloed op 
Bilderdijks gesteldheid. Zijn voorkeur ging uit naar een professoraat of lec
toraat. Met het secretariaat kon hij nog wel leven, maar met het opziener
schap was hij niet blij. Dan kon men hem het geld net zo goed voor niets 
geven en ontving hij nog liever aalmoezen.100 In een volgend schrijven 
heette het: ‘Geef my dan liever den tijtel van doodeeter by de Maatschappy 
der N. Letterkunde, dan weet ik, waar voor ik betaald wordt, en ieder met 
my.’101 Het geven van lessen aan jongelieden vond hij evenmin een prettig 
perspectief; daartoe was hij te vervallen. Daarom vroeg hij Valckenaer om 
te stoppen met het zoeken van een betrekking, want iedere poging schokte 
zijn emoties en beschouwde hij als een doodsteek voor zijn gezondheid.102
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 Op 19 mei bleek hij echter van gedachten veranderd. ’s Ochtends had 
hij met Te Water gesproken, die hem ervan had overtuigd dat het opzie
nerschap een belangrijker functie was dan het secretariaat.103 Zijn aanstel
ling had echter veel voeten in de aarde en er moesten enkele procedurele 
obstakels uit de weg worden geruimd. Hij hoopte dat Wilhelmina en de 
kinderen spoedig naar Nederland zouden reizen: ‘ik kan niet langer pro
visioneel leven, mijn hoofd, mijn hart eischt rust, en ik moet (zal ik niet 
geheel instorten) naar vrouw en kinderen, waarbuiten ik niet langer kan 
duren’. Dat alles stemde hem somber: in Brunswijk had hij al niet kun
nen leven, maar hier lukte het niet veel beter. Het gepeins over een ambt 
waarvoor hij niet gemaakt was, folterde hem dag en nacht. Denken kon 
hij niet meer, laat staan handelen. Hij verkeerde naar zijn zeggen in een 
aanhoudend delirium.104 Daar kwam nog bij dat deze maand zijn hoop op 
een professoraat te Groningen opvlamde. Hij hield van de stad en meende 
er rust en stilte te kunnen vinden, maar er kwam uiteraard weer niets van 
terecht.105

 Op 1 juli 1806 vond in Leiden de jaarvergadering van de Maatschappij 
plaats. Deze werd vermoedelijk gehouden in de vroegere vergaderzaal van 
Kunst wordt door arbeid verkreegen. Er waren dertien aanwezigen, onder wie 
letterkundigen als Hendrik van Wijn, Meinard Tydeman, Matthijs Siegen
beek en Adriaan Kluit. Bilderdijk, die eveneens de vergadering bijwoonde, 
werd formeel tot opziener over de uit te geven drukken benoemd.106 Als ge
volg van de lange bijeenkomst kreeg de dichter zware hoofdpijn en koorts. 
De Maatschappij had besloten een complimentcommissie in te stellen om 
de nieuwe vorst, Lodewijk Napoleon, te begroeten en het genootschap bij 
hem aan te bevelen. Bilderdijk had er tot zijn eigen verbazing zitting in 
genomen, op voordracht van de Leidse hoogleraar en hortulanus Sebald 
Justinus Brugmans.107 Het samenstellen was niet bepaald soepel verlopen. 
Van de twaalf aanwezigen wilde niemand tot de commissie toetreden: ‘De 
een had reeds soortgelyke Commissie in eene andere betrekking afgelegd, 
de ander kende, quasi, geen fransch genoeg, de derde had om zijne hooge 
jaren toezegging van vrijstelling van alle functien gekregen. Vier bleven er 
over, die in effecte geene redenen te allegueeren hadden, dan dat zy er geen 
zin in hadden.’108 De leden voelden er dus weinig voor om de buitenlandse 
vorst te begroeten.
 Bilderdijk was binnen korte tijd opnieuw in het centrum van het Leidse 
literaire leven beland.109 Tijdens zijn Brunswijkse periode waren tal van 
prominente literatoren overleden, zoals Elie Luzac, Hiëronymus van Al-
phen, Betje Wolff en Aagje Deken.110 Gedurende zijn ballingschap was hij 
niet in de gelegenheid geweest de contemporaine literatuur te volgen.111 
Van Hendrik Tollens, een rijzende ster binnen de genootschappen die 
reeds diverse malen was bekroond, had hij bijvoorbeeld nog nooit ge
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hoord.112 ‘Maar wien ken ik van de thands schrijvende Dichteren? Ik ben 
vreemdeling op onzen Parnas geworden.’113

 Hoewel hij beweerde dat hij Rhijnvis Feith uit het oog had verloren en in 
Duitsland diens werken niet had gelezen, bleek korte tijd later dat hij toch 
een mening over hem had. Volgens Bilderdijk had zijn oude boezemvriend 
nooit iets anders gedaan dan het imiteren en plunderen van Duitse au
teurs: ‘En zoo is F.; zoo was hy altyd. Zelf denken heeft hy of nooit gekend 
of al zeer vroeg afgezworen; napraten, nadenken, en navoelen, zie daar 
geheel den man.’114

 Vlak daarna vond te Amsterdam de audiëntie bij de koning plaats. Aan 
Valckenaer schreef Bilderdijk: ‘Hy scheen my van naam te kennen, en heeft 
zich nog al met my ingelaten.’115 De dichter beging een domheid, omdat hij 
voor de ontvangst al met Lodewijk had gesproken, zonder te weten wie hij 
was.116 Dat hing misschien samen met de leeftijd van de vorst: hij was ten 
tijde van zijn kroning nog maar zevenentwintig jaar oud. Bilderdijk over
handigde de koning een verslag over de geschiedenis en werkzaamheden 
van de Maatschappij. Terwijl ze in de antichambre wachtten totdat ze zou
den worden ontvangen door de vorst, was er nog iets grappigs gebeurd. Bil
derdijk was er namelijk de patriot Jacob George Hiëronymus Hahn tegen 
het lijf gelopen, die betrokken was geweest bij zijn verbanning: ‘Zoo, dacht 
ik, komen de vyanden vredig by een in het graf dat allen gelijk maakt.’117

 In juli schreef de dichter een brief aan Lodewijk Napoleon, die hij mee
zond met een exemplaar van het eerste deel van zijn Nieuwe Mengelingen. 
Tegenover de vorst presenteerde hij zich als een deskundige op het gebied 
van de universele talen. Hij stuurde dan ook een uitvoerige taalkundige 
memorie mee. Bilderdijk verzocht de koning de ondersteuning van ‘le pau
vre Exilé’ in overweging te nemen.118 Hij had weinig keus, want een pas
sende betrekking had hij nog altijd niet gevonden. Het tweede deel van zijn 
Nieuwe Mengelingen wilde hij graag aan Lodewijk opdragen, waarvoor hij 
van diens secretaris toestemming ontving.119 Zo verscheen op de titelpagi
na van de bundel de tekst: ‘Sa Majesté Le Roi De Hollande.’120

 Hoe oprecht was Bilderdijks prinsgezindheid, nu hij zo snel na de dood 
van Willem v de kant van Lodewijk Napoleon koos? Het staat vast dat de 
dichter in de jaren tussen 1806 en 1810 weinig Oranjegezind was. Men 
moet echter niet vergeten dat de volgelingen van de stadhouder al in 1802 
waren ontslagen van hun eed van trouw. En hoewel Bilderdijk vermoede
lijk liever had gezien dat een lid van het Oranjehuis koning was geworden, 
kon hij wel leven met de nieuwe situatie. Het ging hem erom dat er sprake 
was van een krachtig, eenhoofdig gezag. Alleen dan kon er ware vrijheid 
bestaan.121 Zo legde Bilderdijk zich zonder te morren neer bij de nieuwe 
politieke situatie in het vaderland.
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Een bitter weerzien

Binnen afzienbare tijd zou Wilhelmina met de knaapjes de tocht naar Ne
derland aanvaarden. Bilderdijk kon haast niet wachten totdat zij zich bij 
hem in Leiden zou voegen. Begin juli had hij zijn geliefde nog ter ere van 
haar dertigste verjaardag in dichtvorm toegezongen:

Koomt, ô koomt, en toeft niet langer!
 ô Mijn boezem hijgt en berst,
Van het heetst verlangen zwanger.
Koomt dan, ô, en toeft niet langer,
 Eer het my de ziel ontperst.
Laat my aan uw lippen kleven,
 U omstrenglen aan mijn hart,
Laat my aan uw lippen kleven,
En in uw omhelzing sneven!
Hier begint een ander leven,
 Hier voleindt zich onze smart!122

Wilhelmina’s reispas vermeldde: ‘Ehefrau des Professoris von Teisterband 
genannt Bilderdyk.’123 De dichter had inmiddels een woning gehuurd op 
de Hogewoerd, tussen de Kraaierstraat en de Rijnstraat.124 Het precieze 
huisnummer is niet bekend. Het vooruitzicht van de hereniging met zijn 
dierbaren stemde hem dankbaar, maar hij was ernstig verzwakt door een 
zware bloedspuwing, die hem verhinderde om uit te gaan en te reizen. Aan 
zijn dochter legde hij uit wat zijn kwaal precies inhield: ‘dat is, bloed uit de 
longen by gulpen opgegeven’.125

 De hertog van Brunswijk beloofde voorlopig nog Bilderdijks toelage te 
blijven uitkeren. Daar had Wilhelmina persoonlijk voor gezorgd. Aanvan
kelijk had ze om een audiëntie gevraagd, maar de hertog wilde geen dames 
ontvangen. Daarom had ze zich per brief tot hem gewend, en met succes.126 
Bilderdijk schamperde: ‘Had hy dit voor 2½ jaar gedaan, ik had deze Ilias 
van kwalen die my sedert verteerd en uitgeput hebben, niet gekregen.’127

 Op 14 juli 1806 overleed Johannes Verschuur. De dood van de man die 
hem in zijn jeugd terzijde had gestaan, roerde Bilderdijk. Hij was boven
dien ongerust over zijn vrouw en kinderen.128 Wilhelmina zou per post
wagen naar Leiden reizen, via Osnabrück. Daarbij werd ze vergezeld door 
haar dienstmeisje, dat lief was voor de kinderen. Maar, schreef ze: ‘She is 
it is true, alwais a moffin!’129 De meeste meubels liet ze in Brunswijk achter. 
Bovendien vertrok ze met schulden, onder meer bij haar wijnhandelaar en 
huurbaas, die pas enkele jaren later zouden worden afgelost.130 Nadat ze 
haar spullen en een deel van Bilderdijks boeken had ingepakt, kon de reis 
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beginnen. Julius was ‘delighted’ bij het vooruitzicht dat hij zijn papa weer 
zou zien, met Alexis ging het goed en Wilhelmina kon niet wachten weer 
bij haar man te zijn: ‘What blessing could equal such a Love as yours, my 
dearest! and how miserable would have been my whole existence without 
it!’131 Bilderdijk op zijn beurt liet haar weten: ‘my heart burns with impa-
tience, and has no rest before I may clasp you in my arms’.132

 Eind juli arriveerde de zwangere Wilhelmina met de achtjarige Julius en 
de kleine Alexis in Leiden. Bilderdijk stuurde een brief vooruit, waarin hij 
schreef: ‘Welcome! a thousand times welcome, my soul’s beloved, in this 
happy Country!’133 Hij had haar geadviseerd om de postwagen in Amers
foort te verlaten en van daaruit naar Utrecht te reizen. Daar moest ze over
stappen op de trekschuit naar Leiden, die twee keer per dag afvoer. Hij druk
te haar op het hart de roef te huren, want het was onaangenaam om tussen 
het volk te moeten zitten.134 Nu hoopte Bilderdijk een aangenaam huiselijk 
leven tegemoet te kunnen zien: ‘Thands moog, dit eenige is mijn beê, / 
Mijn golfjen op de levenszee / In kalme zwelling strandwaart rollen!’135

 De hereniging vond Bilderdijk heerlijk, maar hij was zo verzwakt dat 
hij er tegen zijn gewoonte in geen vers aan wijdde.136 Hun samenzijn werd 
overschaduwd door de miskraam die Wilhelmina half augustus kreeg. ‘Zie 
daar den bommel uitgebroken en den abortus gedecreteert,’ schreef hij Val
ckenaer.137 Hij had ervoor gevreesd, omdat Wilhelmina bloed verloor, maar 
toch trof de gebeurtenis hem. Tegenover De Vries luchtte hij zijn hart: ‘Ach! 
wy waren zoo gelukkig in ’t uitzicht van weder een lief dochtertjen te krijgen! 
het verlies der twee voorigen heeft ons zoo oneindig veel gekost! die hoop 
was een hemel voor ons, en de te loorstelling wreeder dan men zich voor 
kan stellen. Zeg my, dat zoo sterk eene aandoening onredelyk is, zeg my wat 
gy wilt, mijn hoofd is te zwak, om by den schok niet te bezwijken; een ander 
denkt over de wond, maar ik gevoel er de pijn van, en het bloedverlies.’138

 Op 7 september 1806 vierde Bilderdijk in Gouda, bij Bussingh, zijn vijf
tigste verjaardag. Het feestje was georganiseerd door Louïse. Met vrouw 
en kinderen reisde hij er per trekschuit heen, om het schudden van de 
wagen te vermijden.139 Tijdens de maaltijd werden verzen gedeclameerd. 
Bussingh uitte zijn vreugde over het weerzien met zijn ‘vriend die me alles 
is’.140 Wilhelmina wenste haar gade dat ze nog vele jaren aan zijn zijde 
mocht blijven:

Wie had, ô dierbre, ’t durven hopen,
(Hoe duur dit heil ook stond te koopen)
 Dat ge eens op Vaderlandschen grond,
Dat ge onder Vaderlandsche daken,
Die zoete vreugde weêr zoudt smaken,
 Die ge ommezwervend nergens vondt!141



de gefnuikte arend

232

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 232

Het verblijf in Leiden, waar hij zich zoveel van had voorgesteld, liep echter 
uit op een nieuwe desillusie. Ditmaal werd het leven van alledag bemoei
lijkt door onbeduidende bezoeken die Bilderdijk steeds maar te verduren 
kreeg.142 Ze matten zijn geest af, net als de vele brieven vol nietigheden 
die hij moest beantwoorden. In het vochtige huis dat hij met vrouw en 
kinderen bewoonde, leed hij naar eigen zeggen aan reuma en koorts. Deze 
kwalen werden verergerd door de hitte en de onweersbuien. Niets wilde 
hij dan stilte. Alleen dan zou hij in staat zijn om te werken.143 Maar rust 
vond hij niet, want de slaap bleef uit. Zijn verlangen verwoordde hij aldus: 
‘Weldadig, ô, die dagelijksche dood, / Die nachtlijkkoets, dat donzen graf
gesteente, / Dat, als de geest uit bloed en aders vloot, / Het merg hergeeft 
aan ’t uitgeput gebeente!’144

 Half september werd Alexis Isaac ziek. Aan Valckenaer schreef hij: ‘Daar 
ligt alles in duigen. Myne kleine is zeer erg, oordeel dus, hoe ik of myne 
vrouw zijn kunnen.’ Tot overmaat van ramp had de zus van zijn eerste 
vrouw, Maria Petronella, hem in Leiden onverwacht een bezoek gebracht 
met haar kind. Als gevolg van de drukte in huis had hij een hevige steek in 
de borst gevoeld en was hij in een koortsig delirium gevallen. Vliegpleisters 
en aderlatingen mochten niet baten. En dan hoorde hij ook nog overal waar 
hij maar kwam germanismen, die hem in de ziel sneden: ‘Lieve Hemel! 
wat domme duitsche moffenkraam overal! [...] Lieve God! wat wil men by 
een Natie maken, die zich zoo weggeworpen, zoo verdomd, en verstompt 
heeft! Die haare Taal gantsch verlooren heeft, en die ik wenschte liever 
nooit weêrgezien te hebben, dan zoo verbasterd! [...] Holland is geweest, 
taal, kennis, oordeel, en genie, gaan verloren, en de Hemel bedelve my 
met het Vaderland in eene eeuwige vergetelheid!’ Hij kon zijn emoties niet 
bedwingen: ‘och; mijn ziel hijgt zoo naar rust, en die is er niet voor my, dan 
in den dood. Geloof my, mijn lieve vriend, ik kan niet meer.’145

 Na een ziekbed vol ‘schriklyke pijnen’ overleed op 28 september Alexis 
Isaac.146 In zijn huisbijbel tekende Bilderdijk als doodsoorzaak op: diarree, 
in combinatie met problemen bij het doorkomen van tanden.147 Het kind 
blies de laatste adem uit in de armen van zijn moeder. Bilderdijk en zijn 
vrouw waren ontroostbaar. Vanzelfsprekend kon een afgesproken bezoek 
aan Valckenaers landgoed niet doorgaan.148 Hoewel Wilhelmina zichzelf 
voorhield dat ze moest vertrouwen op Gods wijze, maar voor haar onbegrij
pelijke besluit, was ze verslagen:

’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!149
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Het enige wat zij nu kon doen, was God smeken haar man en Julius te 
behouden. Van de zes kinderen die Wilhelmina gekregen had, was alleen 
dit jongetje nog overgebleven. Men kan zich voorstellen dat het hiermee 
gepaard gaande leed zich niet tot de ouders beperkt zal hebben: het moet 
ook op de zoon van invloed zijn geweest.150 Bilderdijk had het gevoel dat hij 
enkel en alleen naar Nederland was gekomen om een graf te delven voor 
zijn kind.151

 Op 3 oktober 1806, daags na de begrafenis in de Pieterskerk, vond er 
een vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde plaats. 
Professor Jona Willem te Water hield een voordracht over het leven van 
burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werff en Bilderdijk luisterde de 
bijeenkomst op met een vers ter herdenking van het Leidens Ontzet.152 
Hoewel hij meende dat de poëzie niet het vermogen bezat hem te troosten, 
had hij zijn bedrukte gemoed in een emotioneel vers uitgestort, dat hij zijn 
zwanenzang noemde:

Van tranen overstelpt, met bloedende ingewanden
 In de opgereten borst, nog gapend van haar wond,
De lijktoorts van mijn kind nog rookende in de handen,
 Wat vordert men van my op dees gedenkbre stond!
’t Is feestdag: Leyden juicht. – Maar ik den feesttoon stemmen!
 Ik ’t vaderlijk gemoed bedwingen van zijn pijn!
Dit wacht men! – ô Mijn hart! in tranen weg te zwemmen,
 Dit mocht uw feestgejuich, dit, uw verkwikking zijn.153

Bilderdijk nam afscheid van de muzen. Aan Jeronimo de Vries schreef hij 
dat deze zich niet kon indenken wat het hem gekost had om juist toen bij 
een openbare vergadering van de Maatschappij te moeten optreden. Het 
publiek had hem evenwel met aandacht en medelijden aangehoord: ‘Ik ben 
altijd een slecht Lezer, bedenk hoe ik ’t dat oogenblik zijn moest.’ Geldzor
gen drukten zwaar op hem, maar werken kon hij niet. Toen De Vries in een 
brief over zijn eigen situatie durfde te klagen, kreeg hij te horen: ‘Bedroef 
my niet met klachten over uwe gezondheid! mijne kwalen zijn genoeg voor 
alle mijne goede vrienden met een.’154

 De poëzie mocht Bilderdijk dan vaarwel hebben gezegd, velen vonden 
zijn onverwachte terugkeer in het literaire leven bijzonder. Op 4 novem
ber 1806 trad hij op als spreker in de Bataafsche Maatschappij van Taal‑ en 
Dichtkunde, die spoedig zou worden omgedoopt tot de Hollandsche Maat‑
schappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Op zijn ‘Getuigschrift’ staat 
dat Bilderdijk op 10 oktober het lidmaatschap aanvaardde.155 Zijn ‘gespron
gen luit’ kon naar eigen zeggen echter niet meer wedijveren met het ‘zang
rijk zwanenkoor’.156
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 Bilderdijk werd gehinderd door hoofdpijn, benauwdheid en krampen in 
zijn ledematen en had last van chronische slapeloosheid. Dat kwam zijn 
geestelijke gesteldheid niet ten goede. Wilhelmina, zijn alles, deed niet 
voor hem onder.157 De dichter had zich de verlangde verhuizing naar het 
vaderland ongetwijfeld heel anders voorgesteld:

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 bloed 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!158

In dienst van de koning

Zo ongelukkig als hij was in zijn persoonlijke leven, zo tevreden was Bil
derdijk over de politieke situatie. Hij was positief over de nieuwe vorst, 
die hem voorkomend en respectvol benaderde. Hoewel Lodewijk katho
liek was, noemde Bilderdijk hem een ware christen.159 De koning had niet 
alleen het beste voor met de dichter, maar met de hele Hollandse natie. 
Hij was minzaam van aard en werd nooit gramstorig, zelfs niet als de Ne
derlanders weigerden hem eerbied te bewijzen, hetgeen volgens Bilderdijk 
aanvankelijk regelmatig gebeurde.160

 Lodewijk Napoleon spande zich in om de eendracht van zijn koninkrijk 
te bevorderen en stimuleerde wetenschap en kunst. Zo stichtte hij in de 
nieuwe hoofdstad Amsterdam een Koninklijke Bibliotheek, een Konink
lijk Museum en een Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letteren 
en Schoone Kunsten.161 Die laatste instelling was ontworpen naar Frans 
voorbeeld en had vier afdelingen. De ‘Tweede klasse’ had de Nederlandse 
letterkunde en historie als onderzoeksgebied en richtte zich op het creëren 
van een woordenboek en van een vaderlandse geschiedenis. Bilderdijk zou 
een van de actiefste leden worden.162

 De Franse vorst droeg zijn koninkrijk een warm hart toe; hij was zelfs 
bereid om Nederlands te leren. Voor de werkloze dichter was een mooie 
taak weggelegd. Sinds Bilderdijk met de koning in contact was getreden, 
was Lodewijk overtuigd geraakt van diens bekwaamheden. Hij moet zich 
gerealiseerd hebben dat het ook in zijn eigen belang was om van Bilder
dijks talenten te profiteren. Zo droeg hij de dichter op een spraakkunst 
te vervaardigen, om de taal te kunnen leren. Bilderdijk kreeg er honderd 
dukaten voor.163 Verder vroeg de koning hem, bij monde van zijn secreta
ris Brisseau Mirbel, een memorie op te stellen met een overzicht van alle 
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letterkundige instellingen die Nederland telde. Bilderdijk toog direct aan 
het werk. Enkele dagen later al stuurde hij een paginalange verhandeling: 
Considerations sur l’état actuel des Institutions Litteraires et des Sciences.
 Zijn verbittering over het uitblijven van een professoraat was van invloed 
op zijn beschrijving van de academische structuur. Volgens Bilderdijk wa
ren er te veel universiteiten en te weinig hoogleraren. Bovendien vond hij 
het kwalijk dat velen van hen bejaard waren en van Duitse afkomst. Doelde 
Bilderdijk met dat laatste op Siegenbeek, die Duitse ouders had? Verder 
was het een tekortkoming dat er geen colleges werden gegeven in tal van 
voorname vakken, zoals esthetica, logica en algemene spraakleer. Toen 
Brisseau Bilderdijk in een volgend schrijven om concrete aanbevelingen 
vroeg, liet hij onomwonden merken dat hij een professoraat voor zichzelf 
aan een Nederlandse universiteit ambieerde.164

 Begin oktober ontving Bilderdijk een brief van een zekere heer Dupré 
(ook wel als Després gespeld), die in dienst was van de koning. Deze stelde 
voor dat de dichter een ode zou schrijven ter ere van Napoleon.165 Dat liet 
hij zich geen twee keer zeggen. Hoewel hij zich in een ‘oogenblik van in
storting’ in zijn ziekte bevond, bleek hij in zijn enthousiasme reeds twee 
weken later een negentien strofen tellende pindarische ode te hebben ge
schreven: een lierzang waarin een held wordt bezongen, in dit geval Napo
leon.166 Duprés verzoek beschouwde hij als een uitdaging voor de Holland
se poëzie, waarin hij zelf wilde uitblinken.
 Had hij zich eerder nog kritisch over Napoleon uitgelaten, nu was hij 
uitermate lovend. Hij noemde de keizer een aardse godheid en vergeleek 
hem met een verheven adelaar, die in staat was gebleken de slang van de 
revolutie, de ‘gruwbre Python’, te overwinnen.167 De stijl is gezwollen en 
bombastisch. Op advies van Van der Palm zwakte Bilderdijk enkele regels 
af. De laatste strofe schrapte hij, omdat die volgens zijn vroegere vriend in 
verkeerde aarde kon vallen. Daarin beklemtoonde Bilderdijk dat Napoleon 
slechts een bescheiden rol speelde in de geschiedenis en dat hij niet meer 
was dan een menselijke pion in de terugkeer van de Heiland. Er was één 
voorbehoud. Alleen als Napoleon het goed voorhad met de mensheid, ver
diende hij Bilderdijks lofspraak:

Napoleon! zie duizend tongen
 Uw naam verbreiden over de aard!
Van Oost tot West uw lof gezongen!
 Maar zijt gy ook de mijne waard?
Is ’t heil der aard uw hoofdbedoelen,
En kunt gy u gelukkig voelen
 In ’t dienstbaar zijn aan zulk een plan?
Uw hart besliss’ dit door uw daden;
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Zoo die geen andre zucht verraden,
 Welaan, ontfang mijn hulde dan!168

De vorm vond algemene waardering, maar voor de inhoud had niet ieder
een begrip. Velen duidden het Bilderdijk euvel dat hij zijn talent verkwistte 
aan het bewieroken van de keizer. Zelfs De Vries, die doorgaans verrukt 
was over alles wat de dichter schreef, had kritiek: ‘de gehele ode is een 
kunstjuweel alles bevalt my behalven het onderwerp [...] ik heb recht spyt, 
dat gy uw handschrift aan een franschman vertrouwd hebt’.169 Ook in la
tere jaren zou men Bilderdijk bekritiseren vanwege opportunisme.170 In
derdaad legde het werk hem geen windeieren. Hij kwam nog meer in de 
gunst van de koning te staan en werd een graag geziene gast aan het hof. 
Dupré deed zijn best het vers ten behoeve van de keizer in het Frans te ver
talen, maar dat lukte niet, aldus Bilderdijk: ‘Het Fransch kan onze stoute 
uitdrukkingen niet overbrengen. Zonde is het, dat men de onze altijd naar 
vreemde talen verknoeit en verhaspelt.’171

 Omstreeks 21 november ging hij op uitnodiging van de koning naar Den 
Haag om op Huis ten Bosch met hem te beraadslagen. Julius was ontroost
baar en huilde langer dan een halfuur.172 Drukke bezigheden beletten de 
koning om de dichter te ontvangen.173 De volgende dag had hij wel tijd. Aan 
zijn vrouw vertelde Bilderdijk wat er besloten was: ‘You were in the right; it 
is as you supposed. The King intended to make me his teacher in the Dutch 
language; and his eagerness of speaking Dutch is as intense as his opinion 
of my learning and skilfulness. Whatever his terms are, you perceive that it 
was impossible to detract it, and therefore I gratulate you with the quality of 
Frau Königliche Holländische Sprachmeisterinn.’
 De eerste taalles zou de volgende morgen om acht uur plaatsvinden. Bil
derdijk begon dan ook meteen aan de voorbereiding. Men had hem een 
comfortabel appartement in het paleis beloofd. Hij was dankbaar voor deze 
gunst: ‘Heaven be thanked for this unforeseen event, whereby, being every 
day with the King and the whole Court, I am flattered with the most sangui
neous hopes for futurity.’ Omdat hij als koninklijke privaatdocent geen con
currenten had, hoefde hij niet langer bang te zijn voor jaloezie en intriges.174

 Voorlopig verbleef Bilderdijk in de Schuttersdoelen. Het nadeel was 
dat hij voortdurend bezoek kreeg van oude en nieuwe bekenden.175 Omdat 
hij de Franse soepen en ragouts die er geserveerd werden niet verdroeg, 
at hij vooral brood. Een enkele keer dineerde hij bij de heer en mevrouw 
Schuylenburg, in hun deftige achttiende-eeuwse huis dat uitkeek op de 
hofvijver, maar over het voedsel dat men hem hier voorschotelde was hij 
al evenmin enthousiast. Aan Wilhelmina schreef hij dat niets hem beter 
smaakte dan door haar bereide boterhammen.176

 Vanaf nu zou Bilderdijk zich dikwijls in de buurt van de vorst moeten 
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ophouden. Daarom vroeg hij Wilhelmina hem per trekschuit zijn zwar
te jas, gilet, pantalon, das en slaapmuts te bezorgen en enkele onder- en 
overhemden, kousen, handdoeken en handschoenen.177 Natuurlijk stuurde 
zijn zorgzame vrouw hem meteen alle benodigdheden toe.178 Een zwaard, 
dat kennelijk onderdeel was van het vereiste tenue aan het hof, leende hij 
van een Leidse kennis.179 Valckenaer, die het goede nieuws van Bilderdijks 
vrouw vernam, raadde zijn vriend aan de koning te vragen Wilhelmina 
naar Den Haag te laten overkomen om haar bij zich te hebben, omdat hij 
bang was dat de zwakke dichter anders weer ziek zou worden.180 Ook Wil
helmina vond het maar niets dat ze weer gescheiden waren: ‘it is a dread
full idea that we seem doomed to be always separated!’ schreef ze hem vier 
dagen na zijn vertrek.181

 Elke dag betrad Bilderdijk om acht uur ’s morgens het kabinet van de 
koning. Er was geen enkele reden om over de vorst te klagen, schreef hij op 
26 november aan Wilhelmina: ‘his behaviour towards me being extreme
ly amiable. This morning he wrote an appointement marginal on a Request 
with his own hand, in Dutch, and signed Lodewijk (not Louïs).’182

 Op basis van twee bewaard gebleven foliovellen weten we hoe Bilderdijk 
te werk ging. Hij schreef zinnetjes in het Frans en in het Nederlands, die de 
koning vervolgens moest repeteren, zoals: ‘Ik heet Steven van der Klok / Je 
m’appele Etienne van der Klok,’ ‘Ik ben een arm mensch / Je suis un pauvre 
malheureux’ en ‘Hoe laat is het? / Quelle heure est-il?’ Hij leerde Lodewijk 
echter ook meer bilderdijkiaanse uitdrukkingen: ‘Dat tast my de zenuwen 
aan / Cela m’attaque les nerfs,’ ‘De koû is schadelijk voor de zenuwen. / Le 
froid est contraire aux nerfs,’ ‘Ik kan geen hitte verdragen / Je ne puis pas 
supporter la chaleur’ en ‘Zy maakt my hoofdpijn. / Elle me donne / du / 
mal de tête.’ In de marge plaatste Bilderdijk als een echte schoolmeester 
plusjes en minnetjes, om aan te geven welke zinnen de koning reeds be
heerste en welke hij nog maar eens moest doornemen.183 Bilderdijk liet de 
vorst ook oefenen met de vervoeging van de werkwoorden. Gallicismen wa
ren niet strikt verboden. Zo mocht Lodewijk bijvoorbeeld ‘Ik heb gechas
seerd’ zeggen als hij het werkwoord ‘jagen’ nog niet kende.184 Bilderdijks 
inspanningen ten spijt, leerde de vorst nooit vlekkeloos Nederlands. Een 
bekend maar ongedocumenteerd verhaal wil dat hij eens ten overstaan van 
een aanzienlijk publiek verklaarde: ‘Iek ben konijn van Olland.’
 Bilderdijk had het nu razend druk, waardoor hij Wilhelmina niet meer 
dagelijks kon schrijven. Hij moest zijn lessen voorbereiden en schreef 
historische en wetenschappelijke verslagen ten dienste van de koning.185 
Tussendoor voltooide hij ook nog een verhandeling over een volksdeuntje 
uit zijn jeugd.186 Al die inspanningen bleven niet zonder gevolg. Hij werd 
gekweld door hoofdpijn, die hij wederom met opium bestreed. Dat hij bij
na geen geld had, werkte evenmin heilzaam. Het bedrag dat hij tot zover 
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had gekregen voor zijn inspanningen, vond hij veel te laag. Hij leefde op 
brood met boter en op koffie en thee.187 Wederom schetste Bilderdijk be
paald geen waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid.
 Tijdens een van zijn lessen benoemde Lodewijk – zijn ‘leerling’, zoals 
Bilderdijk hem schertsend noemde – hem tot hofbibliothecaris. Hoewel 

Oefenmateriaal waarmee Bilderdijk de koning Nederlands leerde spreken
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hij niet wist welk salaris hieraan verbonden was en waar de bibliotheek 
eigenlijk was, leek deze betrekking hem geschikt. Aan De Vries schreef hij: 
‘Gy zult my toestemmen, dat dit een gelukkige inval is. Want anders dan 
studeeren of mijmeren kan ik niet, en die my daar uit haalde, vermoordde 
my.’188

 Met Lodewijk kon hij het uitstekend vinden. De vorst had gevoel voor 
poëzie en was beminnelijk en ‘Vol vuur, en vol gevoel, groothartig, deugd
gezind’.189 De koning stuurde zijn meer dan twintig jaar oudere leermees
ter regelmatig vriendschappelijke brieven, bijvoorbeeld om hem te bedan
ken voor zijn ode aan Napoleon.190 Tot op hoge leeftijd zou Bilderdijk de 
eerste koning uit de Nederlandse geschiedenis een warm hart toedragen.

Sinterklaas en Hanenpoot

Wilhelmina kreeg vanuit Den Haag steeds weer klaagzangen te horen. Te
gelijkertijd was Bilderdijk er echter van doordrongen dat hij een vrouw uit 
duizenden had. Wie anders zou in staat zijn geweest zijn wispelturigheid 
en somberheid te verduren? Hij schreef dan ook: ‘Mijn Weêrhelft, wat gy 
voor my leedt, / ’t Is God, ’t is de Almacht, die het weet.’191 Eind decem
ber stuurde hij haar, wellicht ter gelegenheid van Sinterklaas, een gouden 
‘borst-uurwerkjen’, vergezeld van enkele versregels. Daarin bedankte hij 
haar voor haar zorgzaamheid en geduld:

Voelt de lieve borst der Gade, die mijn teder hart aanbidt,
’t Hare voor een Ega tikken, die het onverdeeld bezit;
Voelt zy, ieder ademtoogjen, ieder polsslag dien het doet,
Één beweging met de zijne, éénen zucht, en éénen gloed,
Één verlangen, één begeeren, één genoegen, éénen rouw;
Dierbre, draag dan op dien boezem ’t zinnebeeld van zulk een trouw!192

Julius kreeg van de Sint een doos met koek en suikergoed, een presentje 
van zijn halfzus Louïse, waarmee hij danig in zijn sas was.193 Zijn vader 
schonk hem een zelfgetekend prentenboekje met bijschriften, waarin het 
jongetje Hanenpoot de hoofdrol speelde. Het is een curieus werkje vol 
poep- en pieshumor. Jaren later zou Bilderdijk opmerken: ‘Ik heb mij nooit 
de bekwaamheid toevertrouwd, om voor kinderen te schrijven. Ik ben zelfs 
te weinig populair voor het gros der menschen, wat zou ik voor kinderen 
zijn?’194 Met Hanenpoot bewees hij echter dat hij zich kon inleven in de be
levingswereld van een kind. Hij verwerkte er overigens ook zijn frustraties 
in. Zo bevatte het de historie van de ‘Ziegenbok’, tegen wie Hanenpoot 
wrok koestert en die hij slaag geeft: ‘Hanenpoot geeft Ziegenbok / In ver
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gelding met den stok.’ Het tafereel verwees naar Matthijs Siegenbeek, die 
de leerstoel bekleedde die Bilderdijk zelf ambieerde en dus dezelfde ‘gras
jens aan de sloot’ plukte als hij. Julius was dol op het verhaal. Toen hij een 
paar jaar later naar een kostschool ging, raadde zijn moeder hem aan om 
het grapje over de Ziegenbok liever niet rond te vertellen.195 
 Verwant aan dit werkje is de curieuze brief die Bilderdijk zijn zoon in 
1808 zou sturen, gericht aan Julius den Hanenpoot, op het couvert aange
duid als ‘dat heertjen dat zoo mofs praat’. De envelop bevatte een gedicht, 
geschreven vanuit het perspectief van de oudtestamentische reus Goliath, 
die hem opdroeg een deel van de lekkernijen aan hem te overhandigen: 
‘Doch wat geschikt is voor de keel / Daar eisch ik van myn Reuzendeel.’196

 Slechts af en toe, meestal in het weekeinde, kwam Bilderdijk terug naar 
Leiden om bij zijn gezin te vertoeven. Dat de koning zijn leermeester ook 
in de buurt wilde hebben als hij geen les had, ergerde Wilhelmina.197 Ook 

Taferelen uit het prentenboekje Hanenpoot dat Bilderdijk voor zijn zoon maakte
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Julius had het er moeilijk mee dat zijn vader vaak van huis was, net als toen 
ze in Duitsland woonden. Steeds als hij een wagen halt hoorde houden 
voor het huis, rende hij naar het raam, en toonde zich zeer teleurgesteld als 
bleek dat het zijn vader niet was.198 Uit deze tijd zijn enige briefjes van zijn 
hand bewaard gebleven, waaruit blijkt dat de achtjarige zich zorgen maakte 
om zijn vaders gezondheid als deze onderweg was. Zo schreef hij op 16 
december 1806: ‘Lieve papa! Julius wilde graag dat Papa eerst weerom was, 
want Julius is zoo bang dat Papa nog tandpijn heeft omdat Papa noch niet 
gekomen was. Goeden nacht. Lieve Papa, goeden nacht.’199 Het volgende 
briefje is van tien dagen nadien: ‘Lieve Papa! Donderdag is Julius zijn vogel 
gestorven, daar was Julius heel bedroeft 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. Weet Papa nog niet wanneer Papa tehuis komt, want Papa is al 
zoo lang weggeweest. Het spijt Julius dat Papa nog tandpijn en hoofdpijn 
heeft, maar Papa moest een pleister van zeep op de wang leggen, dat heeft 
toch al meer de pijn over doen gaan. Goedennacht Papa Nog eens goede 
nacht, lieve Papa!’200 

Twee briefjes van Julius Willem Bilderdijk aan zijn vader, 1806
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 Half december 1806 ontdekte Wilhelmina dat ze opnieuw in verwach
ting was.201 Julius leefde in de veronderstelling dat zijn moeder een nieuw 
zusje voor hem had gekocht.202 De kerstdagen bracht Bilderdijk in Den 
Haag door, gescheiden van zijn familie. Als gevolg van het vochtige en 
stormachtige weer, waar hij slecht tegen bestand was, leed hij zeer: ‘I pas
sed a very bad night and day with head- and toothache, and not without 
making use of the opium.’ Bilderdijk voelde zich zo beroerd dat hij nog 
geen mondvol brood had kunnen eten.203

 Zo liep het jaar 1806 ten einde. Wilhelmina dichtte een ode aan de hoop, 
geïnspireerd op enkele verzen van de Engelse dichter Alexander Pope. Bil
derdijk vond sommige regels zo treffend dat ze hem in extase hadden ge
bracht.204 Zij verlangde dat hun bestaan een andere wending zou nemen: 
‘Treed toe, verkwikbre Hoop, en uw aanbidbre hand / Verschuive ’t vaal 
gordijn dat ons het noodlot spant.’205 Die wens zou niet vervuld worden. 
Integendeel.

De ramp van Leiden

Begin 1807 ging het eindelijk wat beter. Bilderdijk had een vaste betrek
king in dienst van een koning die hem op waarde wist te schatten; hem was 
een wedde van drieduizend gulden per jaar beloofd. Dat was bepaald geen 

De ontploffing van het kruitschip te Leiden, 12 januari 1807
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geringe toelage; een hoogleraar verdiende ongeveer hetzelfde. Bovendien 
werd hem begin januari nog eens 875 gulden in het vooruitzicht gesteld, 
ingezameld door de Amsterdamse leden van de Hollandsche Maatschappij 
en bedoeld als een schenking ter bestrijding van de onkosten bij de terug
keer van een ‘zeldzaam vernuft’ in het vaderland.206 Voor het eerst sinds 
jaren leek de toekomst hem weer toe te lachen.
 Maandag 12 januari 1807 zou echter een der zwartste dagen in de ge
schiedenis van Leiden worden.207 Op de dag zelf was dit vooralsnog niet te 
merken. Het leven ging zijn gewone gang. Het liep tegen kwart over vier in 
de middag. De zon was juist ondergegaan. Het was koud en druilerig win
terweer. Natte sneeuw dwarrelde neer op de academiestad. Op het Rapen
burg zag men dienstboden in de weer, moeders met kinderen aan de hand 
en zo nu en dan een enkele geleerde. Professor Johan Luzac kwam van de 
Garenmarkt aanwandelen, op weg naar een vriend die niet thuis was. Zijn 
ambtgenoot professor Adriaan Kluit verliet juist zijn studeervertrek en ver
scheen met zijn echtgenote aan het venster om een blik te werpen op een 
plezierjacht voor het huis van zijn buurman, waar een vrolijk familiefeest 
gaande was.
 Schuin aan de overzijde lag nog een vaartuig. Geen plezierjacht, maar 
een schip beladen met 37.000 pond buskruit. Het was onderweg van Ou
derkerk aan de Amstel naar Delft. Mogelijk was de bemanning bezig met 
de bereiding van het middagmaal; schipper Adam van Schie was zelf niet 
aan boord. Welgemoed, zo stelt men zich voor, stak de knecht een pijpje 
op en dat was meteen de laatste handeling die hij verrichtte. Eén seconde 
stond alles in een hel licht. Een witte wolk werd zichtbaar boven het Ra
penburg. Hierop klonk er een doffe dreun. Het mooiste deel van Leiden 
veranderde in één klap in een vlammende puinhoop.
 De gevolgen waren verschrikkelijk. Overal stortten huizen in. Overal 
weerklonk geluid van brekend glas, overal gegil en gekerm. Dakpannen, 
ledematen, stukken hout, stenen en brokken metaal vlogen door de lucht. 
Luzac werd het ziedende Rapenburg in geslingerd. Het familiefeest vond 
een voortijdig einde en de heer en mevrouw Kluit verdwenen onder de mu
ren van hun pand. Niet ver van hun huis werd een hoogzwangere vrouw 
onder het puin bedolven, waar zij bevallen moet zijn, want zij werd later 
gevonden met het pasgeboren kind naast zich. Beiden waren verpletterd. 
Op de nabijgelegen Garenmarkt zag de zwaarlijvige stalhouder Waalboer 
zich acht voet omhoog geslingerd, dwars door de zoldering heen; hij stortte 
neer in zijn eigen stal. Ook op grotere afstand deed de klap zich gevoelen: 
de trekschuit naar Haarlem werd tot verbazing der reizigers uit het water 
getild en weer neergesmeten.
 Niet allen waren zich dadelijk bewust van de omvang van de ramp. Op 
een steenworp afstand van de plaats des onheils woonden professor Jona 
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Willem te Water en zijn stokdove echtgenote Paulina. De overlevering wil 
dat zij, toen het onzalige schip uiteenspatte met een dreun die tot in Fries
land werd gehoord, zou hebben opgemerkt: ‘Zei u iets, Te Water?’
 De bevolking was verbijsterd en radeloos. Men rende de straat op en hief 
de handen ten hemel. Al spoedig echter kwam er een hulpactie op gang. 
De dappersten, onder wie vele studenten, beklommen met spaden, bijlen, 
houwelen en touwen de puinhopen, bijgelicht door fakkels en de gloed van 
brandende huizen. Tientallen mensen, bedolven onder stenen, beklemd 
tussen balken, werden op deze wijze dood of levend tevoorschijn gehaald.
 In Den Haag had men een schok gevoeld als van een aardbeving en 
aan de horizon verscheen een gloed die een hevige brand deed vermoe
den.208 Lodewijk twijfelde geen moment. Nog diezelfde avond arriveerde 
hij per koets in Leiden. Hij stapte af op de hoek van het Rapenburg en 
het Noordeinde, gleed uit, en begaf zich aanstonds via het stadhuis naar 
de plaats van de ramp. Zo zag men de manke vorst, in zijn eenvoudige 
uniform, met bleek gelaat en tranen in de ogen, in het roze schijnsel der 
fakkels niet zonder gevaar over de brandende puinhopen klimmen, hier 
een woord van troost, daar een schouderklopje uitdelend. Hij loofde voor 
elk gered mensenleven tien dukaten uit, haalde persoonlijk een zuigeling 
onder het puin vandaan, en stal de harten van alle Leidenaren. Pas om 
zes uur in de ochtend verliet hij de stad. Met zijn bezoek aan de plaats des 
onheils zette hij de toon voor de monarchie; voortaan zouden koningen en 
koninginnen zich nadrukkelijk laten zien bij grote catastrofen.

Lodewijk Napoleon op de puinhopen van Leiden
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 Toen de dag aanbrak werd pas duidelijk welk een enorme calamiteit Lei
den getroffen had. Steeds meer slachtoffers werden onder het puin van
daan gehaald. De uitgegraven lijken bracht men ter identificatie over naar 
het stadhuis. Professor Kluit, die men nog enige dagen met een tafelbel 
zou hebben horen schellen, werd pas op vrijdag bevrijd, maar toen waren 
de levensgeesten al geweken. Het verminkte lichaam van Luzac werd uit de 
gracht gevist. Het kon slechts worden geïdentificeerd op basis van zijn gou
den horloge en zijn bril met brillenkoker. Tijdens de patriottentijd hadden 
de hoogleraren elkaar te vuur en te zwaard bestreden. Nu waren ze in de 
dood verenigd. Onder de slachtoffers bevonden zich verder veel jonge kin
deren die ten tijde van de ontploffing op school hadden gezeten. Er vielen 
in totaal circa honderdzestig doden en daar kwamen dan nog eens tweedui
zend gewonden bij.

Dichter tussen de puinhopen

Hoe verging het Bilderdijk? Hij woonde nog altijd op de Hogewoerd, zo’n 
halve kilometer van het kruitschip. Op de dag van de ramp was hij thuis 
bij zijn vrouw en kind. De eerste die iets vernam van hun lot was schoon
moeder Schweickhardt. Zij ontving in Amsterdam, waar ze zich inmiddels 
na de dood van haar man gevestigd had, vanuit Leiden een op 12 januari 
gedateerd briefje met de tekst: ‘Lieve Mama! Uit vreze dat Gij op ’t hooren 
van het ongeluk hier ter stede in dezen namiddag voorgevallen in onge
rustheid mocht zijn, schrijf ik u kortlijk dat wij door Gods genadige bewa
ring wel zijn gebleven en weinig schade geleden hebben. Onze groet hier 
bij, in vliegende haast! de Uwe, Bk.’209 Curieus is dat hij op het couvert 
de naam van zijn schoonmoeder vermeldde als ‘Schweickhardt née van 
Hulst’, terwijl zij feitelijk Van Olst heette. Een slordigheid, of wist hij haar 
naam niet?
 De volgende dag zond hij een brief aan Jeronimo de Vries die begint met 
de woorden: ‘Ik schrijf dezen tusschen de puinhoopen van mijn huis.’ Hij 
vertelt over de dood van Luzac en Kluit en over anderen die familieleden 
verloren hebben. Zo moest professor Van der Palm een zoontje missen. 
Het slot luidde: ‘Het jammer is onbeschrijflijk. Ik moet mijn huis, dat met 
den minsten wind geheel dreigt in te storten, verlaten, om ergens slaap
plaats te kunnen vinden voor my en mijn vrouw en kind. Veellicht ga ik 
voor den avond met hun naar de Haag: want ik zie hier niet onder dak te 
komen. Van alles nader in korten! Neem dit weinig gekrabbel voor lief van 
Uwen oprechten, doch thands onzinnigen Vriend, Bilderdijk.’210

 Hij moet Leiden, dat overspoeld werd door ramptoeristen, inderdaad die 
avond verlaten hebben. Dat blijkt uit een gedetailleerd verslag dat Bilder
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dijk vijf dagen later aan De Vries deed toekomen. Door de explosie wa
ren de vensters gesprongen. De muren werden uiteengedrukt, waardoor 
balken los kwamen te hangen, met alle instortingsgevaar van dien. De 
schoorsteen sloeg om en nam een stuk van het dak mee. Slechts in één 
vertrek waren de luiken en ramen behouden, maar een losgebroken storm 
had ook die weggenomen, zodat de familie Bilderdijk de nacht zo goed als 
in de openlucht had moeten doorbrengen. Zonder beddengoed, want dat 
hadden ze niet uit ‘het waggelend en dreigend achterhuis’ durven halen. 
Vandaar dat vertrek naar Den Haag, waar Wilhelmina, bijna vier maanden 
zwanger, meer dood dan levend was aangekomen. Ze zouden voorlopig 
verblijven in logement het Keizershof, dat gevestigd was aan de Korte Vij
verberg, vlak bij het Binnenhof, om kort nadien hun intrek te nemen bij 
de weduwe Lapee op het Spui. Naast het verlies van boeken en huisraad 
baarden de dichter vooral de kosten die het herstel van de vensters met zich 
meebracht – waartoe zijn huurcontract hem verplichtte – ernstige zorgen. 
Bilderdijk beschouwde de ramp als een teken dat het lot het nog niet moe 
was om hem te vervolgen.211

 De kleine Julius schreef vanuit Den Haag een briefje aan twee Bruns
wijkse vriendjes, waarin hij vertelde over de verhuizing. Opvallend is dat 
hij met geen woord over de ramp repte: ‘Ich habe noch was vergessen Jinen 
zoeschryben. Mama und Papa und ich bin nich meer in Leiden. und den 
haag die schwei orten zeind in Holland. und schryben zie mier ob Karel 
und Verdinand viel gekrigt hat zoem Weynachten und schryben kan und 
lezen kannen den werde ich balt ein maal an iren kleinen Karel schrijben 
und ich wart oef andword.’212

 Lodewijk Napoleon nam rigoureuze maatregelen om de stad te helpen. 
Zo stelde hij Leiden voorlopig vrij van belastingen en stichtte hij een ram
penfonds, waarin hij dertigduizend en zijn echtgenote Hortense tiendui
zend gulden stortten. Bovendien stelde hij tijdelijk zijn paleis Huis ten 
Bosch open voor dakloze Leidenaren.213 Een van hen was de bejaarde dich
ter Johannes le Francq van Berkhey, die bedolven was onder de brokstuk
ken van zijn woning, maar de ramp had overleefd. Bilderdijk bracht zijn 
oude Oranjevriend in het paleis een bezoek. Deze dicteerde hem vanaf zijn 
ziekbed een lofrede op de koning: Dankbaarheid aan Zijne Majesteit Lode‑
wijk Napoleon (1807). De tekst werd door Bilderdijk gecorrigeerd.
 Bilderdijk liet zich net als de koning van zijn filantropische kant zien. 
Geld bezat hij naar eigen zeggen niet, maar hij schreef verzen.214 Hij had 
in december 1806 De ziekte der geleerden voltooid, een leerdicht in zes zan
gen. Het was juist ter perse. Grootmoedig stond hij de opbrengst af aan de 
slachtoffers van de ramp.215 Hij was eraan begonnen na de dood van Alexis 
Isaac. Het werk betrof dan ook de ‘uitstorting van ’t hart in de dubbele droe
fenis eener ziel, die haar kwaal kent en gevoelt, en in dat oogenblik tevens 
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diep neêrgebukt lag onder een’ der grievendste slagen’.216 Johannes Henri
cus van der Palm, aan wie Bilderdijk het in gedeelten had voorgelezen, had 
verklaard er dol op te zijn.217 Op diens aandringen had hij op 9 december in 
de Hollandsche Maatschappij de eerste twee zangen gereciteerd, die zeer in 
de smaak waren gevallen. De overige zangen beloofde hij in januari 1807 
voor te dragen, maar door de ‘noodlottige verwoesting die een deel van Ley
den ten puinhoop, het overige tot een schrikbeeld en treurtooneel maakte’, 
ging dat niet door.218

 De ziekte der geleerden wordt beschouwd als een mijlpaal in de geschie
denis van zowel het Nederlandse leerdicht als de internationale melancho
lieliteratuur.219 Bilderdijk beschreef in ruim drieduizend versregels aller
hande kwalen. Dit onderwerp was hem op het lijf geschreven. Kleurrijk en 
op geheel eigen wijze schilderde hij de ‘Ilias van plagen’ die geleerden kon 
treffen en de oorsprong, de symptomen die daarmee samenhingen en de 
remedies die daartegen ontwikkeld waren. Zo besprak hij de melancholie, 
slapeloosheid en verzwakking der hersenen: kwalen waaraan hij zelf ook 
leed. Deze waren volgens hem het gevolg van overmatige arbeid. Uiteinde
lijk waren alle aandoeningen terug te voeren tot de zondeval.220 De eerste 
zang begint aldus:

’k Zal de kwaal der Letterzwoegren zingen;
Den scherpen geessel, die het oefengraag verstand
In zijnen throon bestookt; en brein, en ingewand,
En bloed, en zenuw, stoort; den lust verwoest van ’t leven;
Van ’t daglicht walgen doet, voor eigen schaduw beven;
Wat de aard verruklijkst heeft, tot ijsbren folter maakt;
En ’t hemelrein gemoed met helsche toortsen blaakt.221

Opmerkelijk is dat Bilderdijk ook inging op overmatige prikkeling, die 
weer van invloed was op de psyche. Deze kon worden veroorzaakt door de 
verspilling van lichaamssappen, zoals zaad, melk en speeksel.222 Hij schil
derde beeldend wat er gebeurt als iemand zijn driften vrij spel geeft in de 
schoot van een prostituee. Dat laat het lichaam niet onbestraft:

Zy offert merg en spier, en voeding op, en geest.
Doch eindlijk, ’t is gedaan, haar krachten zijn geweest.
Het lichaam smolt, de vonk van de uitgedoofde reden,
Smoort angstig, als in ’t slijk, indien niet uitgetreden;
De walging van zich-zelv, zie daar de laatste straf,
En ’t uitgemergeld rif zinkt ramm’lend in het graf.223
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Ook in poëticaal opzicht is het werk belangrijk. Over de ware dichtkunst 
schreef Bilderdijk in De ziekte der geleerden: ‘’t Is haar oogmerk niet, waar
heden na te sporen, of haar verband te doen kennen; ’t is, het gevoel, in de 
regelmatige opvolging die de natuur daar in brengt, uit te storten.’ Deze 
expressie kon volgens hem degene die daarvoor openstaat de hogere waar
heid doen kennen.224 De dichter is een ziener, die een goddelijke bood
schap verkondigde.225 Als hij werd weggetrokken in een hemel van gevoel, 
dan verkondigde hij ‘Orakeltaal op Febus wichelstoel’.226 Daarom maakte 
Bilderdijk zich geen zorgen over hoe men zijn werk zou ontvangen en trok 
hij zich bij voorbaat niets aan van de berispingen van ‘kibbelzieke veroor
deelaars’. Het ging hem slechts om de ‘uitstorting’ van het lijdende hart.227 
Het is opvallend dat Bilderdijk deze romantische ideeën over het dichter
schap in een classicistische vorm presenteerde.
 De koning maakte een vorstelijk gebaar door in te tekenen voor honderd 
exemplaren. Vijfhonderd particulieren volgden zijn voorbeeld. In totaal 
bracht het werk veertienhonderd gulden op, die Bilderdijk, gezien de scha
de aan zijn huis, zelf ook had kunnen gebruiken. Maar hij zag het als zijn 
plicht een bijdrage te leveren aan het herstel van Leiden.228 Zijn optreden 
illustreert de sociale rol die dichters in dit tijdvak speelden. Zelfs de eigen
zinnige Bilderdijk zat niet in een ivoren toren, maar voelde zich verbonden 
met de samenleving.

Matthijs Siegenbeek
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De weerspiegeling van zijn lot

De catastrofe zelf heeft Bilderdijk in alle toonaarden bezongen. Daarin 
stond hij niet alleen: de drukpers leverde een stortvloed aan kruitramppoë
zie. Direct na het drama schreef hij ‘Leydens ramp’, een werk van meer dan 
tweehonderdvijftig verzen dat pas in 1808 gedrukt zou worden, samen met 
een verslag in proza van Matthijs Siegenbeek.229 Bilderdijk had het op 13 ja
nuari 1808, één dag na de eerste herdenking van de ramp, willen voorlezen 
in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Maar 
die dag voelde hij zich niet goed genoeg. Daarom declameerde Siegenbeek 
het in zijn plaats, waarvoor deze ‘veel toejuiching’ ontving.230 Het begint als 
een loflied op de zalige rust in de stad, die de teruggekeerde balling liefde
rijk had opgenomen: ‘Waar vond ik, zwervens moê, en walgend van mijn 
dagen, / Eén plekjen gronds op de aard, aan uwen grond gelijk?’231 Maar de 

Leydens ramp, 1808, het werk dat Bilderdijk samen met Siegenbeek publiceerde
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rust bleek van korte duur: ‘Helaas! één donderslag moest al dit heil verdel
gen! / Eén wolk van Helschen damp stort op haar muren neêr; / De schoot 
des afgronds splijt om Leyden in te zwelgen; / En ’t korts zoo hemelsch 
oord, dat Leyden, is niet meer.’232

 Wat volgt is een gruwelijke beschrijving van de bloederige taferelen die 
zich kort na de ramp hebben afgespeeld. De lezer blijft geen enkel detail 
bespaard. Dat blijkt uit regels als: ‘Daar trapte ’t spartlend kind in ’s Vaders 
ingewanden’ en ‘Daar kookt een levende arm in afgesmolten lood’. Een 
heldenrol is weggelegd voor de koning, die zelf ook de handen uit de mou
wen stak: ‘Ja, Lodewijk verschijnt op Leydens steengruishoopen, / En bergt 
met eigen hand haar’ zuigling van de dood.’ Het gedicht eindigt met een 
hoopvolle slotzang, waarin de getroffen stad een glorieuze toekomst wordt 
voorspeld. Leiden zou spoedig de schoonheid van Londen en Parijs doen 
verbleken en als een feniks uit zijn as verrijzen.233

 Een jaar later volgde het veel kortere ‘Leyden in verwoesting’ (1808). 
Hierin ontbreken lugubere beschrijvingen van de slachtoffers evenmin. 
Voor veel dichters was de ontploffing zo moeilijk onder woorden te bren
gen dat ze gebruikmaakten van vergelijkingen, zoals met het laatste oor
deel of de uitbarsting van een vulkaan. Bilderdijk ging zijn eigen weg: hij 
presenteerde de ramp als een postume wraak van de Spanjaarden uit de 
tijd van het beleg:

Gerechte God! wat schrikvertooning! –
 Bestelpt; verplet! verstikt in ’t bloed!
Vergruisd in de omgestorte woning;
 En brandende in hun haardsteêgloed!
Onredbren! – hoofd en borst gespleten –!
Ach! zwangren ’t lichaam opgereten,
 En vruchtjens in den schoot vernield! –
Juich, Alva, ja! dit ’s harteweelde!
Zoo dit geens Alvaas boezem streelde,
 De ziel waar met het lijf ontzield.234

Het slot bevat, net als het vorige gedicht, een lofzang op koning Lodewijk, 
die balsem in de wonden giet en de stad zal redden. Daarvoor verdient 
de vorst een passend eerbetoon, verwoord in de wat merkwaardige wens: 
‘Dit steengruis zij uw gloriestoel!’235 Bilderdijk was de koning dankbaar 
voor de wijze waarop hij na de ramp had gehandeld, maar het is niet 
uitgesloten dat zijn lof ook bedoeld was om zijn positie aan het hof te 
versterken.
 Ten slotte vervaardigde Bilderdijk een vlijmscherpe satire op een gedicht 
van Robert Hendrik Arntzenius. Deze Amsterdamse auteur publiceerde in 
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het rampjaar een Dichterlijk tafereel der stad Leijden, een vers vol gemeen
plaatsen. Bilderdijk wees alle denk-, taal- en stijlfouten aan die hij maar 
kon vinden. Hij citeerde originele fragmenten uit Arntzenius’ werk en gaf 
er dan in verzen zijn commentaar op. Zo spotte hij onder meer met Arnt
zenius’ (overigens op feiten gebaseerde) mededeling dat de gesneuvelden 
als gevolg van het vuur naakt waren: ‘Thans even arm! en even rijk! / En 
naakt, als bij uw komst in ’t leven, / Zijt ge, in ’t geen u is bijgebleven, / 
Als scheps’len Gods, elkaêr gelijk.’ Bilderdijk voegde daar ironisch aan toe: 
‘Zoo heeft men bij zijn komst in ’t leven, / In Leyden toch een’ broek aan ’t 
gat! / Ik vond dat nergens nog beschreven; / Maar ’t is een voorrecht voor 
de stad.’236 Hoewel de parodie niet werd gepubliceerd, raakte zij spoedig in 
bredere kring bekend.237

 Niet iedereen was te spreken over Bilderdijks handelwijze. Hendrik 
Tollens, die zelf eveneens niet onverdienstelijk op de ramplier tokkelde, 
typeerde Bilderdijks parodie later als ‘een proef, hoe diep men zich verla
gen / Zijn tijd verkwisten en zijn gaaf misbruiken kan’.238 Nicolaas Beets, 
die in 1834 als student te Leiden een voordracht van het stuk bijwoonde, 
oordeelde dat het de geestigste en leerzaamste satire was die hij ooit had 
gehoord.239

 Nadien zou Bilderdijk die noodlottige twaalfde januari nog eenmaal 
voor zijn geestesoog oproepen. In ‘Aan Leyden, op den twaalfden van 
Loumaand’ uit 1824 schildert hij de angsten die hij zeventien jaar tevoren 
moest doorstaan toen zijn huis hem dreigde te bedelven.240 Nóg hoort hij 
de balken kraken, de daken rommelen en de muren instorten, nóg hoort 
hij het huilen, het kermen en de donderslagen. Maar dan ziet hij, meer dan 
voordien, de ramp vooral als een uiting van Gods toorn, als een wraakactie 
van het Opperwezen. Daarmee sloot hij aan bij de visie van de meest ortho
doxe predikanten die na de ramp de preekstoel beklommen.

Besluit

Toen Willem Bilderdijk in 1806 na een tienjarige ballingschap weer voet 
op vaderlandse bodem zette, had hij hoge verwachtingen. Zijn hevig ge
koesterde hoop op een professoraat bleef echter onvervuld. Hij voelde 
zich miskend, zeker toen de Maatschappij hem slechts tot drukbezorger 
benoemde. Gelukkig bracht de nieuwe politieke situatie uitkomst. Koning 
Lodewijk Napoleon had begrip voor hem en wist zijn kwaliteiten te benut
ten door hem als taaldocent aan te stellen. Het kalme, onbewogen leven 
dat de dichter in Leiden gehoopt had te vinden, bleef uit. Zijn vreugde over 
zijn terugkeer werd overschaduwd door de dood van alweer een kind. Op 
12 januari 1807 kwam daar de buskruitramp nog bij. Niemand heeft de 
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gruwelen met zo veel verve geschilderd als hij. Men zou bijna zeggen dat 
een calamiteit van deze omvang het juiste formaat had voor de in alles on
matige Bilderdijk. Het lijkt wel of de man die zijn levenslot vaak zo bitter 
beklaagde, zijn leed juist in dit drama weerspiegeld zag.

252
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viii De zwaarmoedige hofdichter (1807-1810)

Bibliothecaris in het vagevuur

De buskruitramp had Bilderdijk met zijn gezin uit het Leidse paradijs ver
dreven. Op 19 januari 1807 was hij even terug in de stad om de nog bruik
bare bezittingen op te halen, maar diezelfde avond reisde hij weer naar 
Den Haag. De koning mocht hem dan bij zich in de buurt willen hebben, 
veel te doen gaf hij hem niet. De hofstad stond Bilderdijk tegen. Zijn ver
blijf daar deed hem terugdenken aan zijn ongelukkige eerste huwelijk:

Hoe! het middelpunt der plagen,
Waar ik ’t bloeien van mijn dagen
 Vijftien jaar verwelken zag:
(Afgrond van herinneringen,
Die my hart en keel verwringen!)
 Dit mijn toevlucht, hemel ach!1

Nu Bilderdijk in Leiden geen onderdak kon krijgen, voelde hij zich op
nieuw een balling. Den Haag typeerde hij als een roversnest, als een ‘af
grijsbre duivelpoel’.2 Hij memoreerde dat hij zich, toen hij de stad in 1779 
als jongeling voor het eerst had aanschouwd, had afgevraagd hoe iemand 
in zo’n akelige plaats kon wonen.3 Nu dichtte hij:

Zalig, die in holle rotsen,
By des afgronds dompig klotsen,
 ’t Hoofd mag duiken in haar kloof!
Die en wind en schorre meeuwen
Om zijn peuluw heen hoort schreeuwen,
 Voor den Haagschen straatkreet doof!4

In de stad gonsde het van de geruchten dat er sprake zou zijn van een ver
wijdering tussen de leerling en zijn meester. Lodewijks lessen waren na
melijk sinds enige tijd tot een minimum beperkt, omdat het de koning 
aan zin en tijd ontbrak. Velen waren er verwonderd over dat de vorst er 
niet in slaagde Bilderdijk een professoraat te bezorgen en dat hij hem ook 
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nog niet had geridderd, zoals andere prominenten,5 maar volgens Bilder
dijk betekende dit niets: ‘Ik denk dat de K. my om zich wil houden om 
hem zoo wat van onze Litteratuur en belles lettres te vertellen, waar van 
hy veel houdt. Sedert dat ik aan ’t Hof ben, heeft men een zeer voordeelig 
denkbeeld van onzen Hollandschen genie gekregen.’ De vorst vroeg hem 
bijdragen te leveren aan Le vrai Hollandais, een blad dat hij had opgericht 
om de Nederlandse cultuur in het buitenland te promoten. Daar bedankte 
Bilderdijk voor. Hij onthulde echter niet de reden van zijn weigering: dat er 
in Nederland volgens hem te weinig goeds verscheen.6

 Soms viel het de mensenschuwe dichter zwaar zich aan te passen aan 
de rituelen van het hof. De feesten en recepties waarvoor hij uitnodigingen 
ontving, verschaften hem weinig genoegen. Hij bleek bovendien niet altijd 
goed ingewerkt. Af en toe liet zijn geheugen hem in de steek. Dan kon hij 
bijvoorbeeld niet op de naam van een minister komen. Dat mocht men 
eigenlijk ook niet van hem verlangen, want: ‘dan moet men my een hoofd 
geven als dat van andere menschen. Ik geef er ’t mijne voor.’7 Het Frans 
dat hij sprak was niet helemaal correct, maar wel van ‘une force supérieu
re’.8 Intussen hield hij zich bezig met het inspecteren van de Koninklijke 
Bibliotheek. Een verslag hierover overhandigde hij de koning.
 Het werk als hofbibliothecaris kon Bilderdijk niet bekoren. Hij was be
trokken bij het verwerven van de collectie van de Leidse magistraat Joost 
Romswinckel. Deze woonde in de buurt van het kruitschip, maar was op 
het fatale moment in Den Haag. Zijn dochter was minder fortuinlijk: ze 
werd bedolven onder het puin en overleed aan haar verwondingen. Het 
huis was ernstig beschadigd, maar de uitgebreide verzameling boeken en 
kaarten was wonderwel intact gebleven. Omdat Romswinckel er geen ge
schikte plaats voor had, besloot hij deze aan de koning te verkopen.9 Bil
derdijk zag, gezien zijn zwakke hoofd, op tegen het werk dat dit met zich 
meebracht, maar hij was tevens opgelucht dat hij niet met de financiële 
afhandeling belast was.10 Dat hij zich dag in, dag uit diende te occuperen 
met het ordenen en kopen van boeken en met het doornemen van catalogi, 
waardoor er geen tijd overbleef voor studie, deed hem knarsetanden. Liever 
zou hij zijn kennis op studenten overdragen.11

 Het enige wat Bilderdijk nu nog restte, zo meende hij, was zich dood te 
treuren: ‘ik ben doodlyk naargeestig, ik zit hier alleen, alle uitzicht op eene 
positie die met mijn’ smaak over een kwam is verloren. Ik ben inderdaad 
een Doodeeter, die men in de wei jaagt, om dat hy geen ploeg meer kan 
trekken, en dat men hem voor een kar niet goed genoeg acht.’12 In zijn poë
zie maakte hij gebruik van dezelfde beeldspraak:

Zoo, zoo jaagt men – uit meêdogen?
Neen, verachting voor zijn pogen –
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 ’t Nutloos ploegpaard in de wei:
Laat hem, voor een dienstrijk zweeten,
Zich de dood in ’t klaver eten,
 ’k Voel die weldaad, ja, en schrei.13

Het verblijf in een logement was duur. Bilderdijk beweerde zelfs dat hij da
gelijks twaalf gulden moest betalen. Daarom bracht hij zijn vrouw en zoon 
voorlopig in Gouda onder, ten huize van Bussingh. Bij het afscheid nemen 
was Wilhelmina in tranen uitgebarsten, en ook Bilderdijk had het er moei
lijk mee gehad.14 In Gouda trof Wilhelmina ook de twintigjarige Louïse. 
Met de vrouw van zijn vader leek de dochter het nu wat beter te kunnen 
vinden; ze sprak haar aan als ‘chère amie’.15 Ze hield bovendien veel van de 
‘lieve Julius’, voor wie ze als een tante was.16

 De koning had Bilderdijk wel een woning aangeboden, maar die vond hij 
te klein en dus ongeschikt.17 Daardoor zat hij wederom alleen in Den Haag, 
en voelde hij zich erg verdrietig. Hij vergeleek zichzelf met Adam, in de 
tijd voordat God Eva schiep.18 Tegenover Johan Valckenaer klaagde hij dat 
hij was overgeleverd aan ‘de indiscretie van 50 zotten op een dag die mijn 
alvermogende invloed, protectie, recommendatie, &c. &c. by den koning 
komen verzoeken, afsmeeken, afdwingen, enz. en my ieder oogenblik dol 
maken’. Zijn gevoel beschreef hij met een treffende metafoor: ‘Ach! hoe 
gelukkig die in ’t graf rust geniet! Maar of ik ziek word of niet, my ontwykt 
dat laatste en langgewenschte doel, even als de horisontstreek den wande
laar, die hoe verder hy komt, altyd meer te rug deinst.’19 Dikwijls werkte hij 
tot middernacht, waarna hij uitgeput was, maar niet kon slapen.20

 Dagelijks liep Bilderdijk aan het hof van afspraak naar afspraak. Eind 
januari zag hij voor het eerst de koningin, Hortense de Beauharnais. Het 
contrast tussen de levenslustige en begaafde Hortense en haar ziekelijke 
en manke echtgenoot was groot. Hun huwelijk was dan ook ongelukkig en 
zou een paar jaar nadien worden ontbonden. Hortense hield het niet uit 
in het kille en regenachtige Nederland, waar ze totaal geen affiniteit mee 
had.21 Bilderdijk beschreef haar als een ‘very lovely, and tho’ no beauty, yet 
a very agreable Lady’.22

 Nu de dichter weer gescheiden was van zijn vrouw, werd hun briefwisse
ling tijdelijk hervat, in het Engels uiteraard. Ontroerend is het briefje dat de 
kleine Julius zijn vader op 28 januari uit Gouda stuurde: ‘Lieve Papa! Julius 
is goed oover gekomen en het heeft een beetjen gestooten maar niet zoo 
erg, als de post wagen en Julius zijn hond kwartier over acht uuren en het 
was als of het nog dag was en Julius zijn hond heeft veel geblaft en Zondag 
wil Mama komen want Mama verlankt naa Papa en het is hier heel mooi 
der komen veel scepen. Goedennacht Lieve Papa!’23

 Pas nadat hun woonruimte in orde was gemaakt, half februari, kwamen 
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moeder en zoon terug. De Bussinghs vergezelden hen per koets tot Rotter
dam. Van daaruit reisden ze per trekschuit naar de hofstad.24 Tot medio fe
bruari vonden ze onderdak bij de familie Van der Elsen aan de Laan(straat). 
Daarna betrokken ze een woning in de Hoogstraat, boven een drogisterij.25 
Hoezeer Bilderdijk ook naar haar terugkeer had verlangd, toen Wilhelmina 
er weer was, voelde hij zich even ellendig als daarvoor. Hij wilde hoogleraar 
worden en kon de goedheid van de koning niet verdragen, omdat hij er zo 
weinig tegenover kon stellen.
 In deze tijd schreef hij een lange brief aan de Amsterdamse boekhande
laar Jacob Wybrand IJntema, de man die vanaf 1812 aan het roer zou staan 
van de Vaderlandsche Letteroefeningen. Tegenover hem bekende hij dat hij 
zich uitgeput en gedeprimeerd voelde, zowel ten aanzien van lichaam als 
van geest. Dat had te maken met de botsing tussen ideaal en werkelijkheid: 
‘Ik was altijd ongelukkig, om dat ik geen ziel, geen smaak, geen vatbaar
heid heb voor het geen het leven oplevert, geen geschiktheid voor deze wa
reld, maar noodwendig om te bestaan, om het bestaan te kunnen lijden, 
moet omzwerven in eene andere wareld die ik my-zelven schep, in een wa
reld van Idealismus, en die niet bestaat. Om dat alles wat noodwendigheid 
in dit leven is, my zoo nietig, zoo ondraaglijk lastig, zoo schriklijk tegen de 
borst stootende, zoo geheel en al mijne ziel, aart en denkwijze verkrach
tende en verwringende is.’ Steeds had hij de ijdele hoop gehad dat hij zich 
ooit in huiselijke rust aan wetenschap en letteren zou kunnen wijden en in 
een stille academiestad de vaderlandse jeugd tot nut kon zijn. Het stemde 
hem bitter dat hij als een parasiet in het Haagse vagevuur moest leven.26 
Uiteraard ventileerde Bilderdijk deze gevoelens ook in dichtvorm:

Ja, het uitzicht zij verloren,
Dat mijn grijsheid scheen beschoren
 Op een troostvol avonduur:
In een nietig, werkloos kwijnen
Moet mijn levensdag verdwijnen,
 Altijd somber, altijd guur.27

Over Lodewijk Napoleon sprak Bilderdijk steeds gunstig: ‘De koning is 
goed, hartelyk goed, en zyn omgang alleraangenaamst.’28 Op zijn beurt zal 
hij ook de vorst hebben gesteund, toen diens vierjarige zoon Napoleon Ka
rel Bonaparte op 4 mei 1807 overleed.29 Bilderdijk wist hoe het voelde een 
kind te verliezen, maar de regels die hij dichtte waren niet erg troostrijk: 
‘Daar stort uw oudste Zoon, en heel uw werk in ’t graf!’30

 Hoewel de dichter inzag wat hij allemaal aan de koning te danken had 
en dat anderen hem om zijn positie benijdden, kon hij het niet laten zich te 
beklagen. Er kwam namelijk geen einde aan de stroom brieven en verzoe
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ken die hem dagelijks bereikte. De een wilde een ambt, een volgende vroeg 
om gratie en weer een ander wenste een pensioen. Hoe moest hij zich in 
deze toestand staande houden? Dat vroeg Bilderdijk zich af. Waarom dacht 
men dat hij wel met honderden lieden kon delibereren en vergaderen, ter
wijl hij niet meer de kracht had om als advocaat werkzaam te zijn? Het 
overstelpende contact met zijn medemens, het ‘allervermoeiendst van al
len arbeid’, beschouwde hij als de oorzaak van zijn kwalen. Hij vergeleek 
het met een dodelijk middel, dat bezig was hem langzaam te vergiftigen.31

 Voor het ambt van bibliothecaris voelde hij zich ongeschikt. Het ont
brak hem naar eigen zeggen aan boekenkennis, geheugen, orde, aanleg 
en geestdrift – eigenschappen die Charles Sulpice Flament, de algemene 
bibliothecaris, wel bezat. Het gevoel dat er voortdurend iets van hem werd 
verwacht, drukte zwaarder op hem dan een berg lood, beweerde hij. De 
taallessen die hij de koning af en toe gaf, hadden slechts weinig resultaat. 
Bilderdijk voelde er nog het meest voor om naar de guillotine te worden af
gevoerd! Onophoudelijk zou hem naar eigen zeggen de schaamte hebben 
overvallen, omdat hij slechts zo weinig tot nut kon zijn. Zijn toelage durfde 
hij niet te laten uitbetalen, daar hij zich een parasiet voelde. Hij verwachtte 
dat hij spoedig van verdriet zou sterven. Volgens hem school de kwaal in 
zijn borst. Het was de ‘kanker der te loor gestelde hoop’.32

Leven is lijden

Enkele Haagse schuldeisers uit de tijd van zijn huwelijk hadden er lucht 
van gekregen dat Bilderdijk weer in de stad was. Hij zag zich genoodzaakt 
juridisch advies in te winnen.33 Anders dan Goethe kon hij niet waarmaken 
wat hij in zich had: ‘Ik zal geweest zyn, en niets gepraesteert hebben van 
’t geen ik had kunnen praesteeren, van ’t geen ik beoogde, van ’t geen ik 
verlangde voor Letteren en Wetenschappen te doen, en waartoe mij 40 ja
ren overdenking en studie voorbereid hadden. – Dit is hard, geloof my, en 
harder dan iemand gelooven kan.’34

 Bilderdijk beweerde geen poëzie meer te kunnen schrijven. Desalniette
min uitte hij zijn bitterheid, teleurstelling en verdriet steevast in versvorm. 
Als de ‘luim’ hem overviel, was er geen houden aan; het schrijven van ge
dichten was hem een allerdringendste behoefte.35 Zijn poëticale ideeën 
verwoordde hij in ‘De poëzy’ (1807), een voorloper van het leerdicht ‘De 
kunst der poëzy’ dat twee jaar later het licht zou zien. De strekking is de
zelfde: poëzie heeft niets met verbeelding te maken, kan niet aan de hand 
van theo rieën worden geschreven, maar is slechts uitstorting van gevoel: 
‘Neen, wat een valsche Leer d’onnoozlen op moog dringen, / De zetel van ’t 
gevoel is ook de bron van ’t zingen. / Neen, ’t is verbeelding niet (hy dwaalt, 
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die ’t zich verbeeldt) / Waar Dichtkunst in bestaat, die zoo veel wondren 
teelt.’36

 In een uurtje dat hij eens geen afspraken of verplichtingen aan het hof 
had, schreef Bilderdijk het weinig opbeurende vers ‘Stervenszucht’. De 
dichter voelde zich naar eigen zeggen als een afgemat en dorstig rund en 
hijgde naar de dood als een veldroos naar de avonddauw. Niets kon zijn 
brandende hart tot rust brengen dan de koelte van het graf:

Leven? ô wat valt dat bang,
Zelfs by weeldes tooverzang!
 Zelfs in wellusts troetlende armen!
Leven is geen leven, neen.
’t Is een schaduw hier beneên;
 ’t Is, in ’t hart versmoorend kermen.37

De zwangere Wilhelmina voelde zich al niet veel beter. Net als haar man 
was ze het grootste deel van de tijd bedlegerig. In april trok Louïse bij hen 
in.38

 Zelfs een Turk hield het in Den Haag niet uit, meende Bilderdijk. Dat lag 
aan de atmosfeer. Sinds de lente was aangebroken, dacht hij gek te zullen 
worden. Aan Jeronimo de Vries schreef hij: ‘Nooit voorheen heb ik de lucht 
van de Haag kunnen verdragen. Van 1782 tot 1795 heb ik er in geleefd, en 
er my nooit aan kunnen gewennen. Altyd was ik krank, en ik herademde 
alleen als ik in een vacantie een korte poos van lucht veranderde. Recht uit 
gezegd was ik nergens ooit gezond, dan in Leyden, en naderhand in Lon
den: maar de Haag was voor my de ergste plaats uit onze Provintie.’ Nu 
bracht de Haagse lucht hem nog meer schade toe dan vroeger. Zijn con
ditie, die de laatste maanden wat verbeterd was, ging weer achteruit. Hij 
speelde dan ook met de gedachte om te verhuizen, maar in Leiden was geen 
bewoonbaar pand te krijgen. Het stadsgewoel, dat dag en nacht aanhield, 
pijnigde zijn hoofd.39 Tegenover Matthijs Siegenbeek heette het: ‘Het wordt 
met my eene volslagen instorting en terugkeering tot den staat waar toe ik 
in Brunswijk vervallen was; en zeker, het verlaten van het lieve, het zoo lang 
gewenschte, het stille en rustademend Leyden zal my den dood doen.’40

 De opvatting dat de lucht van de ene stad heilzamer is dan die van een 
andere, kan men niet zonder meer afdoen als een excentriciteit van Bilder
dijk. Een der uitvinders van de Leidse fles, de natuurkundige Petrus van 
Musschenbroek, beweerde op grond van meteorologische waarnemingen 
reeds in 1728 iets dergelijks ten voordele van de Utrechtse atmosfeer.41

 Eenzelfde voorzichtigheid is geboden bij het beoordelen van Bilderdijks 
geklaag. Natuurlijk was hij een hypochonder. Toch kan niet worden uitge
sloten dat er meer aan de hand was. Een kennis die hem bezocht, merkte 
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op: ‘Ik heb meer lieden, na hevige ongelukken in dien toestand gezien.’42 
De buskruitramp had een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. Het is 
niet ondenkbaar dat het ongeluk op Bilderdijk een desastreus effect had. 
Sinds de ramp werd hij, nog meer dan voorheen, gehinderd door chroni
sche pijnen, prikkelbaarheid, slapeloosheid en concentratieproblemen. Bo
vendien was er sprake van verminderde intellectuele prestaties. Het was, 
zo probeerde hij Valckenaer uit te leggen, alsof hij in een gracht bezig was 
te verdrinken en door vrienden uit het water werd gehaald: ‘maar tot de 
oxelen, en [men] bindt my dan een touw om den hals, en met dit touw aan 
een boom op den oever; even of ik met mijn lamme handen en voeten my 
nu moest kunnen redden en aan land komen’.43 Bilderdijk was depressief. 
Zijn grootste vrees was dat zijn leven zinloos zou zijn geweest.
 Vele maanden later, in november 1807, ondervond Bilderdijk nog steeds 
de gevolgen van de ramp en zou hij opmerken: ‘Ik gevoel duidelyk dat het 
ongeluk van Leyden my gekraakt heeft, zoo wel als myne vrouw, die sedert, 
haar geheugen in groote maat verloren heeft, na dat de aandoening daar 
over, haar op den oever der dood gebracht had. Ik heb by dat onheil moog
lyk meer verloren, dan die er huis en hof hadden; en mijn beetjen verstand 
en kranke gezondheid kan ik toch niet onder de verliezen, welke men ver
goeden zal, aangeven.’44

 Nu Bilderdijk wederom dacht dat hij spoedig zou sterven, liet hij een 
nieuw testament opstellen ter vervanging van het stuk dat hij in Brunswijk 
had geschreven.45 Ditmaal vermeldde hij expliciet dat Catharina Rebecca 
Woesthoven geen aanspraak kon maken op zijn bezittingen. Broer Isaäc 
zou bedeeld worden met de zilveren medaille die Bilderdijk van de Haag
se tekenacademie Pictura had ontvangen, plus een gouden sieraad met 
hun familiewapen en een met goud beklede ‘badine’ (wandelstok annex 
rijzweep) van Spaans riet. Het gouden horloge dat Bilderdijk van zijn va
der had geërfd, wees hij toe aan Louïse, inclusief de bijbehorende gouden 
ketting en sleutel. Als voorwaarde gold dat ze dit erfstuk nooit zou mogen 
wegdoen, tenzij ze het zou overdragen aan Wilhelmina of Julius.
 Tot erfgenamen benoemde hij, behalve Louïse, Elius en Julius, natuur
lijk zijn gade (aan wie hij onder meer een tweetal schilderijen van haar va
der naliet), en tevens het kind dat ze onder haar hart droeg en alle kinderen 
die nog zouden volgen. Zijn broer Isaäc en zijn voormalige zwager Samuel 
Elter wenste hij als voogd voor zijn zoon Elius Isaäc indien hemzelf iets 
zou overkomen. Voor de kinderen uit zijn tweede huwelijk zou Katharina 
Wilhelmina zorgen. Als zij zou sterven, werden twee Haagse kennissen 
hiermee belast. Een van hen was de Leidse rechtenstudent Daniël François, 
met wie Bilderdijk het goed kon vinden. Hij liet hem een zilveren tafelinkt- 
en zandkoker en zijn gouden ring na.
 Toch was de dichter niet alleen bezig met zijn naderende dood. Hij be
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hield tevens belangstelling voor literaire aangelegenheden. Met Jeronimo 
de Vries correspondeerde hij over een passage in een van diens letterkundi
ge verhandelingen. Bovendien deed hij Matthijs Siegenbeek suggesties voor 
prijsvraagonderwerpen toekomen. Hij stelde voor om voortaan ook buiten
landse geleerden als lid van de Maatschappij te laten toetreden. Zelf had hij 
Johan Joachim von Eschenburg in gedachten, hoogleraar in de fraaie lette
ren aan het Collegium Carolinum te Brunswijk, en ook Lodewijks secretaris 
Dupré. Verder wilde hij graag dat zijn vriend Bussingh werd voorgedragen 
voor het lidmaatschap, evenals Daniël François.46 Uiteindelijk zou alleen 
die laatste niet worden gekozen.47 Een combinatie van doodsverlangen en 
praktische genootschapszaken: het is Bilderdijk ten voeten uit.

Verandering van lucht

Terwijl Bilderdijk voor de vijfde maal in korte tijd een aderlating onderging, 
beviel zijn vrouw van een dochtertje. De bevalling verliep zeer moeizaam 
en duurde achtenveertig uur. Het meisje kwam op de avond van 3 juni 
1807 welgeschapen en gezond ter wereld. Wilhelmina bevond zich na de 
geboorte in een bedenkelijke toestand en ze leed erg.48 Het kind kreeg de 
naam van de twee in Duitsland overleden meisjes: Adelheide Irene.
 Bilderdijk was somber. Een maand na de bevalling vreesde hij nog altijd 
dat hij en zijn vrouw in de ‘afgryslyke damp en jammerpoel van den Haag’ 

Broer Isaäc Bilderdijk
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zouden omkomen en merkte hij bitter op: ‘ach! had men my na Kazan la
ten vertrekken!’49 In de hoop dat een verandering van lucht hem goed zou 
doen, reisde hij in juli naar Amsterdam om enige tijd bij zijn broer Isaäc 
te logeren. Een vakantie met het hele gezin buiten de stad zat er zo kort na 
de bevalling niet in. Bilderdijk wilde zich onttrekken aan de drukte van het 
hof en incognito leven, al was het maar voor even.50 Het was hem ook nu 
onmogelijk de omgang met mensen te vermijden.
 In Amsterdam droeg hij een oude, versleten pruik, waarmee hij zich niet 
in het openbaar kon vertonen. Enkele vrienden had hij met zijn slaapmuts 
op moeten ontvangen. Toen de tekenaar Louis Moritz hem wilde portret
teren, vroeg hij Wilhelmina zijn nieuwe pruik te sturen.51 In het oog sprin
gen zijn krullende haar, de borstelige wenkbrauwen en zijn lange bakke
baarden. Hoewel hij tegenover zijn vrouw hoog opgaf van Moritz’ talent, 
kon het uiteindelijke resultaat hem slechts matig bekoren. Hij zag zichzelf 
afgebeeld als ‘Een Sukkelaar, die met verwonderde oogen / Om alles met 
verbeten weêrzin lacht’.52

 Omdat er nu weer dagelijks brieven werden gewisseld, zijn we ingelicht 
over Wilhelmina’s toestand. Hoewel ze fysiek vooruitging, kon ze ’s nachts 
de slaap niet vatten. Ze leed aan koorts en ze voelde zich naar eigen zeggen 
onbeschrijflijk ongelukkig. Bovendien was ze eenzaam. Dat Bilderdijk kon 
rusten en spoedig zou genezen, was echter het enige wat voor haar telde. 
Met de kinderen ging het tamelijk goed.53 Op 16 juli schreef Julius zijn va
der opnieuw een aandoenlijk briefje: ‘Lieve Papa! Julius wenschte dat Papa 
al weerom was, en Julius hoopt dat de lucht van Amsterdam Papa spoedig 
beter zal maken. Zusje is heel wel.’54 De wens van zijn zoon werd niet inge
willigd. Ondanks zijn vakantie had Bilderdijk nog altijd hoofdpijn, die hij 
zoals altijd met opium behandelde.55

 Een dag later schreef Julius zijn vader wederom een briefje. Zijn moe
der had hem verteld dat deze bijna weer thuis zou komen en daar was hij 
blij om, want als papa van huis was als hij hoofdpijn had, was dat nog veel 
erger. Adelheide Irene groeide als kool: ‘Het kleine zusje Lieve Papa is heel 
wel het krijgt zulke mooie ronde armpjes en lacht zoo lief als Julius er mee 
spreekt.’56 Dat, gevoegd bij Wilhelmina’s herstel, zorgde ervoor dat Bilder
dijk zich iets minder gespannen voelde. Er kon zelfs een vies grapje vanaf: 
‘Lieve, wees zoo goed en zend my een vuilen doek van Zusjen, dan zal ik er 
hier wat Kaneelkoekjens van laten bakken.’57

 Op 20 juli reisde hij via Leiden naar huis. De vakantie had hem niet 
gebracht wat hij ervan had gehoopt, want hij voelde zich nog even slecht 
als daarvoor.58 In Den Haag vond kort daarop de doop plaats van zijn zeven 
weken oude dochtertje. Drie dagen na zijn terugkeer in de hofstad schreef 
hij Valckenaer dat hij wel wat stilte kon gebruiken. Om de zomerhitte te 
vermijden reisde Bilderdijk in de nacht van 28 op 29 juli per schuit naar 
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diens buiten Meer en Bosch, waar hij ziek en terneergeslagen arriveerde.59 
Gelukkig verzorgde Valckenaer hem liefdevol en zag deze erop toe dat zijn 
overspannen vriend voldoende rust kreeg.60

 Uiteraard werd de briefwisseling met de bezorgde Wilhelmina hervat. 
Bilderdijk had het idee dat de lucht van het platteland hem goed deed: ‘I 
experience a great difference between the Hague-athmosphere and this 
country air.’61 Toch voelde hij zich bedrukt, leed hij weer aan hoofdpijn en 
lag hij ’s nachts wakker. Op een dag maakte hij in zijn eentje een wande
ling langs het Haarlemmermeer, dat toen nog niet was drooggelegd. Het 
weer zat hem niet mee: hij kwam in een storm terecht en moest urenlang 
in een dorpje wachten, totdat hij terug kon keren naar Meer en Bosch. Om
dat hij niet op tijd kon dineren, werd hij duizelig en kwam zijn hoofdpijn 
terug. Opium bracht niet de gewenste verlichting, maar had tot gevolg dat 
hij moest braken.62 Een andere keer ging hij samen met Valckenaer naar 
Katwijk; soms maakten ze een boottochtje.63 Meestal probeerde Bilderdijk 
vanwege het zomerweer zoveel mogelijk binnen te blijven.64 Daardoor was 
hij genoodzaakt zich met anderen te onderhouden.65

 Een van hen was de classicus Theodorus van Kooten, alias Dorus Droef
heid. Vanwege zijn patriotse idealen zette men hem in 1787 af als hoog
leraar te Franeker. Tijdens de Bataafse tijd was hij, na een korte carrière 
als Agent van Nationale Opvoeding, secretaris van Valckenaer in Spanje 
geweest. Nadien kwam Van Kooten, die in de buurt woonde, geregeld bij 
hem over de vloer. Net als Bilderdijk schreef hij gedichten. Poëzie was een 

Johan Valckenaer



viii de zwaarmoedige hofdichter (1807-1810)

263

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 263

geliefd gespreksonderwerp op Meer en Bosch. Toen Valckenaer hem na 
een bezoek vroeg wat hij van Bilderdijk vond, antwoordde Van Kooten dat 
deze veel over zijn werk opschepte. Valckenaer zou hebben gezegd: ‘Waar
achtig, Dorus, ik geloof dat je jaloersch van hem bent.’66

 In Den Haag had Wilhelmina haar handen vol aan de kinderen. De ba
ker was vertrokken, omdat haar eigen kind ziek was geworden. Daardoor 
kwam de zorg voor Adelheide Irene helemaal op Wilhelmina neer. Ze voel
de zich echter weer gezond en ook hun dochtertje maakte het goed.67 Op 
7 augustus stapte Valckenaer, die voor zaken op reis was, af in Den Haag 
en nam Julius mee naar Meer en Bosch. Hij had erop aangedrongen dat 
ook Wilhelmina en Louïse kwamen logeren, maar dat vond Wilhelmina 
zo kort na haar bevalling geen goed idee. Bovendien maakte ze bezwaar 
tegen de kosten van een wagen.68 Maar wat ze tegen Valckenaer niet had 
durven zeggen: ze had last van misselijkheid, een warm gezicht en pijn in 
de onderrug – tekenen waaruit ze opmaakte dat ze wéér zwanger was.69 
Bilderdijk beschouwde dit bericht als een ‘incomparable blessing of Him, 
who is the Autor of Life’.70

 Voor Julius was de korte vakantie op het platteland een leuk uitje. Wil
helmina hoopte dat het zwakke ventje door de lichaamsbeweging wat 
sterker zou worden.71 Hij speelde met Espérance, het dochtertje van Val
ckenaers levensgezel Marraine.72 De gastheer schonk Julius een kist met 
gereedschap; de negenjarige schijnt reeds enige technische vaardigheden 
aan de dag te hebben gelegd.73 Het verblijf buiten de stad moet voor Bilder
dijk aangenaam zijn geweest, want hij stelde de terugreis keer op keer uit. 
Wilhelmina zag zich genoodzaakt per trekschuit schone kleren voor Julius 
te sturen. De dichter genoot van de aanwezigheid van zijn zoontje, die hij 
gehoorzaam en aimabel noemde. Aan zijn vrouw schreef hij: ‘He sleeps 
with me, and never I kissed him so much.’74 Bilderdijk kon ook een liefde
volle vader zijn.
 Terwijl de dichter en zijn zoon genoten van hun vakantie, had Wilhelmi
na wel iets anders aan haar hoofd. Met Adelheide Irene ging het namelijk 
helemaal niet goed. Ze leed aan koorts, had een gezwollen gezichtje, wilde 
niet meer eten, vermagerde, en sliep slecht. Wilhelmina liet in paniek met-
een de dokter komen, maar die kon weinig doen. Hij schreef het kindje 
een kruidenmix voor en Wilhelmina liet het gerstewater drinken. Gelukkig 
ging het spoedig weer wat beter.75 Haar moeder kon even gerust ademha
len en Bilderdijk bleef met Julius waar hij was. Al bijna een maand liet hij 
zich op Meer en Bosch in de watten leggen. Als hij zich zwak of ziek voelde, 
schonk zijn gulle gastheer hem een goed glas rum.76
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Terug in de Haagse hel

Omstreeks 19 augustus ging het dan eindelijk op huis aan. Er stond geen 
wind en de hitte was onverdraaglijk. Om halfvier arriveerden vader en zoon 
in Leiden. Daar namen ze de schuit van vijf uur naar Den Haag, waar ze 
doodvermoeid aankwamen. Aan Valckenaer schreef hij: ‘Ik vond mijne 
kleinste nog zeer ziek, mijne vrouw innig bedroefd, maar mijne dochter 
gewikkeld in eene nieuwe vrijaadje die my maar in ’t geheel niet aanstaat.’77 
Het betrof een ontluikende alliance met een gewezen kapitein in Engelse 
dienst. Een bekrompen ziel, wiens uiterlijk weinig verstandsontwikkeling 
verried, aldus Bilderdijk. Vanwege zijn invloed aan het hof was de man er 
alleen maar op uit om er zelf beter van te worden. Het ergste was dat Louïse 
met hem ingenomen leek.78 Had hij jarenlang op water en brood geleefd 
teneinde zijn dochter een goede opvoeding te kunnen geven om nu te moe
ten aanzien dat ze zich in de armen van een intrigant stortte? vroeg hij zich 
af. Hij verzuchtte: ‘Mijn lieve Vriend, mijn hart is zoo vol! En dees nieuwe 
slag ontbrak er slechts aan, om my geheel zinneloos te maken.’79 Hij wist 
niet wat hij met zijn ‘verslenst en uitgeput harsengestel’ moest beginnen.80

 Natuurlijk wachtten hem in Den Haag ook weer de beslommeringen 
van zijn werk. De bibliotheek bevond zich in een rommelige toestand. Tij
dens zijn vakantie was men begonnen aan de verhuizing van de collec
tie vanaf het Binnenhof naar de nieuwe bestemming: het Mauritshuis. Er 
werd geschilderd en men plaatste boekenkasten, maar Bilderdijk had wei
nig vertrouwen in de timmerlui: ‘Wie de Haagsche werklieden kent, weet 
hoe veel men op hun eerlijkheid vertrouwen kan.’ De boeken, afgedekt met 
zeilen, waren ondergebracht op zolder, waar ze volgens de hofbibliotheca
ris veel leden als gevolg van de extreme hitte.81

 Op 3 september kreeg Bilderdijk de zoveelste slag te verduren. Adelhei
de Irene, slechts drie maanden oud, lag op sterven. De dichter geloofde 
dat dit samenhing met ‘de krankte, die Leydens ongeluk de moeder ver
wekt heeft’.82 Diezelfde dag overleed het meisje. Ze werd vier dagen later 
begraven in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout in Den Haag.83 Aan 
Valckenaer schreef hij: ‘Wy zijn troosteloos, als gy begrijpen kunt, of liever, 
niet begrijpen kunt: want wie kan dit, als ik het gevoelen?’84 Haar dood 
maakte Bilderdijk opnieuw duidelijk wat het inhield om een mens te zijn, 
namelijk: ‘Vergaan in ziels- en lichaamspijn!’ Hij vertrouwde erop dat het 
kindje het goddelijke paradijs zou betreden, maar het verdriet was er niet 
minder om. Voor de derde keer moesten de echtelieden een dochtertje be
graven:

Vaarwel, nog eens! mijne Adelheide!
 Vaarwel Irene! rust in vreê!
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 In u hervond ik deze twee,
En andermaal begraaf ik beide!
 Ga, telgjen, neem voor alle twee
 Dees vaderlijken kus nog meê!85

Aan de begrafenis waren kosten verbonden, wat weer nieuwe problemen 
tot gevolg had. Alsof dit nog niet genoeg was, kreeg Wilhelmina diezelfde 
maand wederom een miskraam.86

 Positief was de kennismaking met Hendrik Willem Tydeman, een zoon 
van Meinard Tydeman uit diens tweede huwelijk.87 Ook met vader Tyde
man correspondeerde Bilderdijk geregeld.88 Meinard voelde zich thuis in 
deze wereld, terwijl Bilderdijk een afkeer had van het aardse bestaan. Wat 
zij gemeen hadden was, naast hun godsvrucht, een sterke belangstelling 
voor historische, letterkundige en taalkundige onderwerpen. Ze zouden el
kaar hebben ontmoet in 1779, in Zwolle, bij hun wederzijdse vriend Rhijn
vis Feith. Toen Bilderdijk in 1806 uit zijn ballingschap terugkeerde, volgde 
een hartelijk weerzien.89

 De jonge Tydeman was even veelzijdig als zijn vader; ook hij had interes
se in wetenschap en literatuur. Hij maakte een bliksemcarrière. Na in De
venter, in Groningen en ten slotte in Leiden rechten te hebben gestudeerd, 
onder meer bij Bilderdijks leermeester Van der Keessel, volgde in 1799 
zijn promotie. Daarna oefende hij enige tijd het beroep van advocaat uit. 
Drie jaar later werd hij hoogleraar in de rechten te Deventer. Die functie 

Hendrik Willem Tydeman
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verruilde hij in 1803 voor een professoraat te Franeker. Hier woonde hij 
toen hij contact opnam met Bilderdijk. Het was het begin van een innige, 
levenslange vriendschap.
 De eerste brief, van 15 maart 1807, stuurde Tydeman naar aanleiding 
van een ontmoeting in Leiden. Hij zond hem zijn oratie toe.90 Als gevolg 
van de omstandigheden reageerde de dichter pas op 16 september. Na en
kele pagina’s over juridische zaken kon hij het niet laten hem iets over 
zijn situatie mede te delen: ‘Zonder boeken [...] zonder middel om ze te 
kunnen bekomen, zonder eenig geleerd of kunst- en wetenschap voedend 
onderhoud, lig ik hier in de ongezonde Haagsche lucht meestal te bedde, 
verga van pijnen, zie vrouw en kinderen lijden, kwijnen, en wegsterven, en 
verteer in droefenis van mijn bestemming voor altijd te missen, terwijl dag 
aan dag mijn hoofd en ligchaam verzwakt, en mijn hart naar het sterfuur 
snakt. – Ja, hoezeer bedlegerig, by eenige verademing lees ik dan wel iets 
en dicteer aan mijne vrouw [...], want zelden kan ik de pen voeren. Ziedaar 
mijnen toestand. Nog pas 8 dagen geleden heb ik mij achter het lijkjen van 
mijn jongstgeboren kind moeten laten dragen, het elfde dat ik ter aarde 
bestelde. Al mijn troost, al mijn zegen, bepaalt zich in mijne vrouw: maar 
ook die verkwijnt, sedert dat wij Leyden verlaten hebben. En echter ik ben 
hier gekluisterd. [...] ik ben aan niets wedergegeven, dan aan de smarten 
die in Leyden eenigzins verzacht waren, eenigzins draaglijker. Ik ben niets 
dan een ongelukkige, dan een nutlooze last der aarde.’91 Den Haag stond 
evenwel goed bekend en was bepaald niet de slechtste stad om te wonen.
 De klachten over Den Haag vormen een vast motief in Bilderdijks cor
respondentie. Het is opvallend dat hij vooral in zijn brieven aan Matthijs 
Siegenbeek, met wie hij in latere jaren een bittere vete zou uitvechten, 
nu zijn hart luchtte. Zelf probeerde Bilderdijk te verklaren waarom hij de 
hoogleraar steeds met zijn gekrabbel lastigviel: ‘’t Zij vriendschap, ’t zij 
meêlijden, ik verbeeld mij dat gij weêrkeerig van mij houdt.’92 Maar ook 
de interesse in Homerus verenigde hen. Siegenbeek vertaalde in 1807 de 
Ilias.93 Bilderdijk, die Homerus als de grootste dichter van alle tijden be
schouwde, schreef datzelfde jaar ‘Ulysses hellevaart’, naar het elfde boek 
van de Odyssee.94 Hij zag tal van overeenkomsten tussen zijn leven en dat 
van Odysseus, die net als hijzelf een balling was geweest en een ‘speelpop’ 
van de wind. En net zoals hij, werd de Griekse held achtervolgd door ‘jam
m’ren en gevaren’.95

 Tegenover Siegenbeek klaagde Bilderdijk dat hij in Den Haag onophou
delijk geteisterd werd door vocht, stank en ongedierte.96 Hij ergerde zich 
aan de duivelse aard en zeden van degenen bij wie hij inwoonde, en aan de 
‘verfoeilijke zeden-, reden-, ijver- en verstandelooze inborst, character en 
aart der Hagenaars: een samenvloeisel van ontuig uit alle hoeken der wa
reld, waar van het onmooglijk is een der onbeschaamde tronien aan te zien, 
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of hen een woord te hooren spreken, zonder te huiveren, als of men op een 
padde trad’. Zelfs Julius zou Den Haag een akelige stad hebben genoemd. 
Dagelijks zou Bilderdijk libera me ab Haga (bevrijd mij van Den Haag) heb
ben gebeden en hij was naar eigen zeggen jaloers op iedere Amsterdamse 
kruier of Leidse schoenlapper. Niets deed hij liever dan naar zijn geliefde 
academiestad te verhuizen, waar hij op het Rapenburg of op de Heren
gracht wilde wonen, maar liever niet op een drukke plek als de Breestraat 
of het Noordeinde.97

 Zijn woning typeerde hij als het hol van Lodbrog, het lugubere onder
komen van de legendarische Vikingkoning. Liever dan naar zijn Haagse 
verblijf, ging hij naar een cyclopengrot: ‘maar hier in deze postpapieren 
huizen, waar alles schudt en dreunt, waar men met stoel en bed op en neêr 
schokt als slechts een hond op de straat blaft, is zelfs geen plaatslijk stil
zijn mooglijk’. Omdat hij als advocaat zo veel mensen terzijde had gestaan, 
werd hij buiten constant aangesproken door oude bekenden, met wie hij 
nutteloze gesprekken moest voeren. Daardoor had hij het gevoel alsof hij 
zijn praktijk weer had opgevat.98

 Slechts de dood kon hem verlossen: ‘Ieder reis dat ik mijn hoofd ne
derleg, ieder reis dat ik my uit het bed ophef, smeek ik God met branden
de ingewanden, dat Hy my toch wegrukke, en dat het de laatste maal zijn 
moge, dat ik den dag gezien heb. – Ja, moest ik den dood koopen ten koste 
van b.v. levendig verbrand te worden, ik zou my gelukkig achten, door deze 
foltering den eeuwigen slaap te winnen.’99 Wie dergelijke ontboezemingen 
leest, vraagt zich af waarom Bilderdijk de hand niet aan zichzelf geslagen 
heeft. Maar dat was voor de streng christelijke dichter geen optie – voor 
zelfmoordenaars bleef het hemelse paradijs gesloten. Bilderdijk zou de 
wrange beker van het leven tot op de bodem moeten leegdrinken.100

 Door ziekte moest hij zich aan het literaire leven onttrekken. Genoot
schapsvergaderingen kon hij niet bijwonen. Het maken van verzen lukte 
hem vrijwel niet meer, bekende hij eind september: ‘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.’101 Wel verscheen in september De ziekte der 
geleerden. In de hoop dat dit iets goeds voor hem zou opleveren, schonk 
Bilderdijk twintig exemplaren van het dichtstuk aan de leden van de senaat 
van de Leidse universiteit.102 De Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kun‑
sten en Wetenschappen benoemde Bilderdijk tot lid van verdienste.103 Het 
kon hem allemaal niets schelen, verbitterd als hij was over het uitblijven 
van een professoraat. Hij zou zijn laatste adem wel opgesloten in een dol
huis uitblazen.104

 De gezondheid van Julius, de enig overgeblevene van de zeven kinde
ren die hij met Wilhelmina had gekregen, baarde hem eveneens zorgen. 
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Het jongetje had een ‘oedemateuse’ (waterzuchtige) gesteldheid, die zijn 
vader aan de Haagse atmosfeer weet. Bilderdijk verzuchtte: ‘Ach! gave God 
eens eenige verademing van ongeluk!’105 Op 15 oktober 1807 heette het: 
‘Doodsangsten hebben wij tot mijnent uitgestaan over mijn lieven Julius 
en schoon hij thands weder vrij wel is, heeft mijn hart geen rust over hem. 
[...] ’t kind is altijd denkend, zwak van zenuwen, en alleraandoenlijkst van 
lichaam en van geest beide.’106 Met Sinterklaas 1807 zat hij nog altijd aan 
het ziekbed van zijn zoon.107 De situatie bleef dus uitzichtloos.

Naar Katwijk

Eind oktober 1807 gloorde er hoop. Bilderdijk kon het niet laten om zijn 
onvrede over zijn betrekking onder de aandacht van de koning te brengen. 
Hij deelde Lodewijk mondeling mede dat hij het geen bezwaar vond om in 
de bibliotheek te zitten studeren, maar dat hij niet in staat was zijn leven 
door te brengen met het lezen van veiling en boekhandelcatalogi en het 
schikken van boeken. De reactie van de begripvolle koning luidde: ‘Goed! 
maar ik had het wel gemeend. Leef, waar en zoo gy wilt, en ik ben te vreden, 
mits Gy het maar zijt.’108 De vorst ontsloeg hem van alle verplichtingen en 
onthief hem van het hofbibliothecariaat.109

 Nu hij toestemming had om Den Haag te verlaten en zich elders te vesti
gen, keek hij om naar een nieuwe woning. Ook dat ging echter niet zo voor
spoedig als hij wenste. Door de buskruitramp was er namelijk een groot te
kort aan huizen ontstaan. Hij vroeg zich af: ‘Waarom wil niemand mij dan 
een woning in Leyden bezorgen? Moet ik dan in dit akelig gat vergaan?’110 
Bij zijn zoektocht kreeg hij hulp van Valckenaer. Half december deelde de
ze hem mede dat hij huisvesting had gevonden in de buurt van Bilderdijks 
geliefde stad: in Katwijk aan den Rijn. De dichter wist niet wat hij hiervan 
moest denken. Het enige wat hij nog wenste was een plaats om te kunnen 
sterven. Zich het hoofd breken over verhuizen en andere praktische zaken 
wilde hij niet meer. Aan Valckenaer schreef hij dat deze alles met Wilhel
mina moest regelen: ‘ik ben buiten staat van over iets te oordeelen, en het 
is my de dood, of liever veel slimmer dan duizend dooden, my met iets te 
bemoeien. Men moet my als een kind regeeren en brengen waar ik wezen 
moet; ik kan niets meer, en ben niets meer.’111

 Omstreeks 20 december reisde Bilderdijk niettemin naar Utrecht. Van
wege gezondheidsklachten had de koning deze stad als zijn nieuwe resi
dentie gekozen. Hij had een aantal patriciërswoningen aan de Drift laten 
opkopen. Ze werden in korte tijd samengevoegd en verbouwd tot een pa
leis. Bilderdijk reisde eerst naar Leiden en van daaruit naar Utrecht. Omdat 
de roef van de trekschuit niet beschikbaar was, nam hij een rijtuig. Het was 
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mistig, vochtig en winderig weer en hij had de hele weg de koude oosten
wind in zijn gezicht. Aangekomen op zijn bestemming voelde hij zich el
lendig. Een slaapplaats kon hij niet vinden. De volgende morgen begaf hij 
zich naar de vorst, die verheugd was en hem dringend wilde spreken. Maar 
Lodewijk droeg hem op eerst zijn zaken in Katwijk in orde te brengen.112

 Op 23 december bevond Bilderdijk zich weer in Leiden. Een dag later 
trof hij Wilhelmina in Katwijk om hun nieuwe woning te bezichtigen.113 
Het huis dat hij met vrouw en kind had betrokken op ‘het Zand’,114 was een 
‘doorvochtig, uitgewoond, en in allen opzichte onbewoonbaar gat van een 
huis’, waar men zich niet kon beschermen tegen de tocht.115 Waar hij pre
cies verbleef, weten we niet. Woonde hij wellicht op de buitenplaats ’t Zant, 
die in 1732 was gebouwd op de ruïne van het gelijknamige middeleeuw
se kasteel?116 Hoe het ook zij, nu kon Bilderdijk de Haagse ‘strandlucht, 
moerassigen stikdampen, vochtigheid, en woeligheid’ eindelijk achter zich 
laten.117 Tal van kennissen wensten hem geluk met zijn verhuizing naar 
Katwijk, waar hij stilte en rust zou vinden. Hij beklemtoonde echter dat hij 
zich er slechts uit nood had gevestigd, omdat hij in Leiden niets kon krij
gen, en dichtte:

Mijn Vrienden, ’t mag zoo zijn. Ik ben de Haag ontvlucht.
Ik adem, vrij van stank, gewoel, en straatgerucht,
En Haagsche beestlijkheên die voor beleefdheid gelden,
En ruilde ’t walglijkst hol voor ruime en frissche velden.
Voorzeker dit ’s een goed! wie twijfelt of ’t dit zij?
Maar ach! genot van ’t Land, is dat gemaakt voor my?118

Die laatste regel was uiteraard een retorische vraag. Hoewel hij in Katwijk 
van de rust genoot, kon de plek hem niet bekoren zolang hij zich overbodig 
voelde. Het ging zelfs zover dat hij terug begon te verlangen naar Duits
land, waar hij wél les had kunnen geven aan de jeugd:

’k Leed jammerlijk, ’t is waar, in Brunswijks dikke lucht.
Mijn boezem werd verscheurd door heeten zucht op zucht
Naar ’t dierbaar Vaderland, naar Hollands frissche stranden,
En ’k vond noch duur noch rust in hart of ingewanden.
Maar echter, ’k had één troost by ’t allergrievendst wee:
’k Was nuttig, hoe ik leed, zelfs op mijn legersteê.119

Sinds zijn terugkeer in Nederland voelde hij zich een parasiet, die teerde 
op zijn weldoeners. Toen hij Duitsland verliet, was het nooit zijn bedoeling 
geweest om een werkloos bestaan te leiden en het ‘brood der luiheid’ te 
zoeken. Maar toen hij het vaderland betrad, had hij al spoedig gemerkt dat 
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de tuinen reeds beplant waren en er voor hem niets meer te zaaien viel. 
Zijn grootste verlangen, het onderwijzen aan de academie en het drukken 
van een stempel op het nageslacht, bleef zo onvervuld: ‘Maar neen! het was 
mijn lot, mijns levens doel te derven, / In uitgeblakerde asch vertwijflend 
weg te sterven, / Mijn Vrienden! ’t Moest zoo zijn, mijn laatste steun brak 
af: / Maar, wenscht my dan geluk, wanneer ik ruste in ’t graf.’120

 Hoe zag Bilderdijks leven in Katwijk eruit? Als we de dichter zelf moe
ten geloven, lag hij het grootste deel van de tijd in bed vanwege ziekte en 
kou. Slechts af en toe kroop hij naar de haard om iets te schrijven.121 Wie 
hem vroeg nog verzen te maken, kon net zo goed graan op dorre klippen 
verwachten, rozen op een winterdag of een maagdenlach op de stramme 
lippen van een grijsaard. Hij vergeleek zichzelf met een stervende plant: 
verslenst, vertrapt en in een zilte vloed verdronken.122 Dat was de zoveelste 
overdrijving, want Bilderdijk bleek zeer productief. In 1808 zou hij van 
alles en nog wat aan het papier toevertrouwen, variërend van een vertaling 
van Kallimachus lofzangen (bewerkingen naar de Griekse literator Callima
chus uit de derde/vierde eeuw voor Christus) en een dichtversie van het 
Bijbelboek Spreuken, tot mythologische, nationalistische, poëticale, lyri
sche en autobiografische verzen. Ook waagde hij zich aan een vertaling van 
Alexander Pope’s dichtstuk Essay on Man (1733). Voor de auteur en diens 
werk kon hij overigens maar weinig begrip en waardering opbrengen.123

 Hoewel Bilderdijk van mening was dat degene die in Nederland een to
neelstuk schreef net zo goed voor de hottentotten kon werken, publiceerde 
hij in 1808 het treurspel Floris de Vijfde.124 Hij zou het in drie dagen hebben 
geschreven. (Het zou datzelfde jaar in de Amsterdamse Schouwburg voor 
de koning worden opgevoerd, maar dat ging niet door, omdat het instude
ren de acteurs te veel tijd kostte.)125 Acht dagen later voltooide hij het treur
spel Willem van Holland (1808). Beide stukken, met een vaderlands onder
werp en in de stijl van Vondel, waren bedoeld om de nationale toneelsmaak 
te verbeteren.126 Verder schreef hij veel gelegenheidsverzen, voor iemands 
‘vriendenrol’, of om een zogenaamde kennis te bedanken die hem behalve 
verzen ook wel eens een haas zond – een van zijn zeldzame humoristische 
gedichten:

  ’k Las uw verzen met vermaak;
  ’k At uw haas met grooten smaak;
 Maar ik moet u iets vertellen:
  ’t Is zoo eigen aan de liên,
  ’t Geen zy minst en zeldzaamst zien
 Op den hoogsten prijs te stellen.
  Daarom, tot uw Dichters eer,
Toon wat minder van uw verzen, zend my van uw wild wat meer!127
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Hoe kon Bilderdijk zoveel schrijven? Aan De Vries legde hij uit: ‘Men be
denkt niet dat de dag voor my 24 uren heeft, zonder slaap, zonder eeten, 
zonder uitgaan, zonder menschen te zien, zonder kleeden, zonder alles 
wat het leven meestal vervult. Erasmus studeerde en schreef te paard; ik, 
te bed liggende: maar hy reisde niet te min al studeerende; ik slaap niet, 
studeerende en werkende of niet.’ Maar wat hij ook schreef, tevreden was 
hij nooit. Hij typeerde zijn werk als ‘najaarsvrucht, half rijp half rot aan 
den tak, en het plukken niet waard: afval, meer niet.’128 Zijn arbeid voor de 
koning stelde evenmin veel voor: ‘men moet toch de schildpad voor geen 
voorlooper voor de koets, noch den slak tot de hazenvangst willen gebrui
ken’. Alleen de studie had hij lief, maar daarvoor was de lust uitgedoofd.129

 Dat laatste was ook weer overdreven, want in zijn correspondentie liet 
hij zich uit over tal van wetenschappelijke onderwerpen, van taalkundige, 
theologische, filosofische, historische of esthetische aard. Hoewel Bilder
dijk geen enkele affiniteit had met de natuur, betrad hij zelfs het terrein 
van de botanie. Zo gaf hij de studie Exposition et défense de ma théorie de 
l’organisation végétale (1808) uit van Charles François Brisseau de Mirbel, 
de secretaris van Lodewijk Napoleon. De uitgave bevatte naast de oorspron
kelijke Franse tekst een door Bilderdijk vervaardigde Duitse vertaling. Bij 
dat geheel schreef hij een uitvoerige Franstalige inleiding.130 Hieruit blijkt 
dat hij zich grondig in het onderwerp had verdiept. Dat hij zich thans onder 
de botanici geschaard zag, verbaasde Bilderdijk zelf nog het meest.131

 Met de Franeker hoogleraar Hendrik Willem Tydeman wisselde hij voor
al van gedachten over juridische en historische zaken. Vele onderwerpen 
waarmee hij in latere jaren voor ophef zou zorgen, zoals zijn standpunten 
over Johan van Oldenbarnevelt, Jacoba van Beieren en Johan de Witt, kwa
men in de brieven uit deze tijd al aan bod. Met Siegenbeek redetwistte hij 
over de spelling. De Leidse hoogleraar had enkele kritische opmerkingen 
gemaakt bij Bilderdijks dichtstuk ‘Leydens ramp’, dat hij, zoals gezegd, als 
invaller voor de dichter had gedeclameerd. Zo was hij het niet eens met 
Bilderdijks schrijfwijze van ‘handtjen’ (volgens Siegenbeeks spelling was 
het ‘handjen’) en uitte hij kritiek op diens onderscheid tussen de ‘y’ en de 
‘ij’. Deze verschillen zouden in latere jaren tot een felle vete leiden. Voor nu 
stelde Bilderdijk zich verzoenend op. Hij sprak de hoop uit dat ze het eens 
zouden worden.132

 Nu Bilderdijk in Katwijk woonde, stroomden de verzoeken om voorle
zingen te houden weer binnen. De dichter vond het vreselijk dat men hem 
met ‘tonggeklepper’ en een ‘snaterenden bek’ kwam storen in zijn stil ver
trek.133 Toch slaagde hij er niet in om zich van alles en iedereen af te sluiten. 
In de Leidse Maatschappij droeg hij op 12 februari een treurzang voor op 
Sebald Fulco Johan Rau, theoloog te Leiden. De buskruitramp had deze 
ternauwernood overleefd, maar hij was in december na een kort ziekbed 
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overleden. In zijn lijkrede ging Bilderdijk, die zoals bekend elk onderwerp 
op zijn eigen leven betrok, uitvoerig in op de dood. Zelf verlangde hij al 
sinds zijn geboorte naar het sterven. Maar tot zijn grote spijt moest hij blij
ven leven en iedereen om zich heen in het graf zien verzinken:

Wy wandlen ze over ’t hoofd, wy zeetlen op de dooden,
 Wy worden uit hun stof met daaglijksch brood gevoed:
Der schoonheid eêlste glans, de praal der Wareldgoden,
 Wat is ze? aan ’t graf geborgd, en prooi van wormgebroed.
De vreesselijke zeis, op ’s Hoogsten wenk bewogen,
 Maait alles, alles weg – en ik? wat doe ik hier?
Ik –, treuren dat ik ben, en, hooploos neêrgebogen,
 Verhongren naar een dood, steeds voorwerp van mijn lier!134

De lijkzang kon de dichter zelf matig bekoren: ‘de ware warmte onbreekt 
er aan. ’t Is niet die bruischende uitstorting van een volle ader, die ’t zijn 
moest, maar ’t gulpt zoo wat.’135 De fascinatie voor de dood keert in vrijwel 
al zijn poëzie uit deze jaren terug. Vooral over zijn eigen levenseinde raakte 
hij niet uitgeschreven, getuige titels als ‘Doodslaap’ en ‘Mijne uitvaart’. Bil
derdijk verkondigde dat hij pas vrij zou zijn om zijn vleugels uit te slaan op 
het moment dat hij zijn laatste adem uitblies.136

 Een voordracht bij het Amsterdamse Felix Meritis, die Bilderdijk in het 
najaar van 1807 had toegezegd, kon hij niet vervullen. Wellicht zag hij op 
tegen de reis. De mededeling van Jeronimo de Vries dat de zaal tochtig 
was en dat er vlak achter het spreekgestoelte een hete kachel stond, zal 
de beslissing gemakkelijker hebben gemaakt. Zijn vriend stelde zichzelf 
voor als plaatsvervanger, een aanbod dat Bilderdijk graag aannam.137 Het 
genootschap gaf de dichter de vrije hand in de keuze van een stuk, mits het 
geen politiek of religieus onderwerp aansneed. Daarom liet hij zijn bewer
king van het elfde boek van Homerus’ Odyssee declameren. Het stuk was 
immers ‘vol variatie en van dat soort van patheticq daar onze flaauwe eeuw 
nog al van houdt’.138 De Vries’ voordracht vond begin april 1808 plaats.139

 In deze tijd was Bilderdijk voornamelijk thuis, in zijn tochtige woning 
te Katwijk. Of hij wel eens de kerk bezocht, weten we niet. Wilhelmina 
woonde wel diensten bij.140 Hij hield zich echter beslist wel met religieu
ze onderwerpen bezig en verdiepte zich in de Bijbel. Aan Meinard Tyde
man bekende hij dat hij zich in sommige opzichten verwant voelde met de 
roomskatholieken. Zo was hij voorstander van een ‘zichtbaar opperhoofd’ 
van de kerk en was hij niet per definitie tegenstander van de biecht en de 
doctrine der transsubstantiatie: de verandering van brood en wijn in het 
lichaam en bloed van Christus tijdens de eucharistie. De waarde die Bilder
dijk hechtte aan de onverbreekbaarheid van het huwelijk was ook eerder 
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rooms dan calvinistisch. Zijn geloof in de predestinatie was dat vanzelf
sprekend niet.141

 In april 1808 trad dochter Louïse in het huwelijk met de elf jaar oudere 
arts Wijnand Ehrenfried Burckhardt. De familie Bilderdijk had de man, 
een zwager van H.W. Tydeman, in Katwijk ontmoet. Hij was sinds juli 
1807 weduwnaar. Zijn vrouw, de zus van Tydemans echtgenote, was in het 
kraambed overleden.142 Korte tijd na de kennismaking gingen Louïse en 
hij in ondertrouw.143 Ze zou hem zes kinderen schenken.144 Bilderdijk was 
ook met deze schoonzoon allesbehalve gelukkig. Zijn hart was bedroefd, 
omdat hij zich genoopt zag zijn dochter ‘als ontuig aan een’ lagen roover 
en verleider’ weg te geven’.145 Hij vond het onverdraaglijk dat ze haar geluk 
en aanzien – en daarmee de familie-eer – te grabbel wierp en haar vader 
beschimpte, hoonde en bijkans vermoordde.146 In een vers, ‘Vaderlijke 
bruiloftsvermaning’, dichtte hij over ‘de hoon, de spijt, de droefheid om on
dankbaar, roekloos kroost’, dat hem ‘Op den rand des grafs ter neêr werpt, 
zonder overschot van troost’.147 Het is de vraag of er iemand rondliep die 
Bilderdijks goedkeuring wél kon wegdragen.
 Diezelfde maand werd Bilderdijk getroffen door een ‘Apoplexie’, een 
probleem met zijn doorbloeding, maar er wilde niemand komen om hem 
ader te laten. Eén ding stond vast: zijn oponthoud in Katwijk in de winter 
had geen positief effect op zijn gesteldheid. Maar welke kommer hij ook 
moest verduren, zijn vertrouwen in een goede God verloor hij niet:

’t Is uw wil, mijn God, ik zwijge!
 ’k Ben getroost, en zal vergaan.
Zoo ik zuchte, zoo ik hijge,
 ’k Roep U niet om redding aan.
Neen, ik leg het hoofd hier neder,
 Zie de zeekolk in den mond,
Geef het op aan ’t stormend weder,
 En ga in Uw’ naam te grond.148

De Leidse lucht

Begin mei 1808 kon Bilderdijk naar Leiden terugkeren. Met zijn gezin, 
zonder Louïse ditmaal, betrok hij een woning op de Hooigracht, tegenover 
een brouwerij.149 Daar wachtte hem een verrassing. In een decreet van 4 
mei benoemde de vorst hem tot lid van de Tweede Klasse van het Konink
lijk Instituut. Voor het eerst in de geschiedenis ging de staat zich nu ac
tief bezighouden met kunstbevordering.150 Lid werden verder Jeronimo de 
Bosch, Rhijnvis Feith, Paulus van Hemert, Cornelis Loots, Johan Meer
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man, Jonas Daniël Meijer, Johannes Henricus van der Palm, Jan Scharp, 
Matthijs Siegenbeek en Pieter Weiland.151 Bilderdijk vond het afschuwelijk. 
Bovendien kreeg Wilhelmina weer een miskraam.152

 Geschrokken wendde Bilderdijk zich op 9 mei tot Johan Valckenaer: 
‘Kom my nu te hulp, zoo Gy mijn vriend waarlijk zijt.’153 In zijn aan krank
zinnigheid grenzende toestand was niemand minder geschikt voor deze 
functie dan hij, beweerde Bilderdijk. Lodewijk bedoelde het vast goed, maar 
de majesteit had een verkeerd denkbeeld van hem: ‘Gy kent my, gy weet dat 
zoo iets de dood voor my is, en duizendmaal erger dan de dood. Want nie
mand gelooft my te zijn, zoo ik ben. Gy alleen kent my van iets nader by. 
Ben ik geschikt om in vergaderingen of in Commissien te haspelen? om 
geregeld, om naar eenigen leiddraad te werken? Laat men my den uitge
putten kop voor de voeten leggen, maar my niet beschamen, door in myne 
nietigheid en onbekwaamheid tot alles wat eenig gewoon menschenver
stand vordert, van my te eischen wat ik niet kan. Ik schrijf dit bevende, zoo 
heeft my de zaak aangegrepen. Kan men my dan niet voor dood houden, 
men sla my dood; maar waarom moest my dit nu weêr als een bliksemslag 
op het hart vallen daar ik in Leyden dacht eenigzins te verademen. Daar lig 
ik er nu weêr toe!’154 Negen dagen later heette het aan Valckenaer: ‘Ik [...] in 
een Collegie hassebassen. Dan vogt ik liever als de eerste Christenen in het 
dierenperk. Daar zou ten minste een spoediger eind aan zijn.’ Hij voelde er 
niets voor met figuren als Jan Scharp en Rhijnvis Feith te moeten samen

Intocht van Lodewijk Napoleon te Amsterdam op 20 april 1808
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werken.155 Vermoedelijk had Bilderdijk zich evenzeer opgewonden als hij 
niet tot lid zou zijn benoemd.
 Twee weken later, toen hij van de eerste schok bekomen was, schreef 
Bilderdijk aan Lodewijk Napoleon om hem ervan te overtuigen dat hij de 
benoeming niet kon accepteren.156 In een vergadering zou hij immers niets 
anders doen dan de schouders ophalen, geeuwen en ‘ja’ zeggen. Eerst had 
hij zijn smeekbede mondeling tot de vorst willen richten, maar hij kon 
niet reizen.157 De koning wees zijn verzoek evenwel af. Het speet hem dat 
de dichter ziek was en hij bood hem graag een vakantie aan op Soestdijk, 
maar het lidmaatschap was zijn wens. Bilderdijk moest niet bescheiden 
zijn. Volgens Lodewijk stond hij aan het hoofd van de Nederlandse lette
ren. Zijn betrokkenheid was onmisbaar voor de glorie van het Instituut.158 
Allemaal goed en wel, maar de koning wist volgens Bilderdijk niet hoe hij 
zich voelde. Bovendien begreep hij niet dat zijn weigering geen valse be
scheidenheid was, maar ‘innige overtuiging van verval’.159 Er zat niets an
ders op dan de wil van de koning te respecteren.160

 Omdat zijn naam vanwege de alfabetische volgorde boven aan de lijst 
prijkte, dachten sommigen dat hij voorzitter van het Instituut was, maar 
dat ontkende hij. Zelfs als staart achtte hij zich niet geschikt.161 In dicht
vorm gaf Bilderdijk eveneens lucht aan deze overtuiging:

Vergeefsch is ’t, d’uitgeputten grijzen,
 Tot plettrens toe bezwaard,
By hen, eene eerplaats toe te wijzen,
 Op wie heel Holland staart.

Ik lettren, kunst, geleerdheid staven –?
 Mijn Koning, verg het niet!
Mijn stem is ’t nachtgekras der Raven;
 Geen Filomeelenlied.162

Lodewijk Napoleon had evenwel gelijk toen hij stelde dat Bilderdijk bij 
uitstek de vaderlandse letteren vertegenwoordigde. Velen waren het met 
de koning eens. De dichter werd als een eigentijdse Vondel betiteld en in 
één adem genoemd met Sophocles en Ossian.163 De literator Hajo Albert 
Spandaw meende dat niemand met hem kon wedijveren. Andere poëten 
waren een nachtlampje vergeleken bij de zon Bilderdijk. Het was ijdelheid 
diens arendsvlucht na te streven: ‘Wie grijpt zoo stout als hij de snaren? / 
Wie kan dien Meester evenaren? / Neen! ’t is genoeg hem na te staren... / 
Te volgen – is vermetelheid.’164 Bilderdijk was verlegen met zulke lof. Men 
moest hem niet verheffen tot iets wat hij niet was. Dat vond hij ongepast 
zolang hij leefde. Na de publicatie van dit lofdicht durfde hij naar eigen 
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zeggen niet naar buiten, omdat hij bang was bespot te worden.165

 Behalve zijn jeremiade over de benoeming door de koning, bevatten Bil
derdijks brieven voornamelijk klachten over zijn uitgever – een motief dat 
ook in latere jaren steeds weer opduikt. Reeds in oktober 1807 had hij zich 
groen en geel geërgerd aan de feilen in het vierde deel van de Poëzy (1807). 
Toen de Amsterdamse uitgever, Johannes Allart, hem een exemplaar stuur
de, had Bilderdijk gezien dat het wemelde van de fouten.166 Zo had men 
‘denkbeeld’ laten drukken in plaats van ‘dekkleed’ en ‘barberen’ voor ‘bar
baren’. Het stoorde hem ook dat ‘t’ soms was vervangen door ‘het’.167 Toch 
was De Vries enthousiast als altijd: ‘ô Bilderdyk! wat heb ik een genoegen 
gehad in uwe verzen! ô gy zyt een meester der meesteren!’ Hij noemde de 
dichter een engel, en zichzelf slechts een worm der aarde.168

 Allart gaf ook Floris de Vijfde uit. Volgens Bilderdijk beklaagde de uit
gever zich erover dat hij hem te veel had betaald. Voor een nieuwe bundel 
wilde hij slechts tweehonderd gulden geven, terwijl Immerzeel er duizend 
gulden voor overhad. Bilderdijk oordeelde: ‘wat vervloekte karel is dat, die 
met my marchandeeren wil! [...] 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.’ De dichter nam zich voor nooit meer iets bij hem 
uit te geven, al zou hij een korenzak met dukaten van hem krijgen.169 Drie 
delen vaderlandshistorische Treurspelen – zowel van Bilderdijk als van 
Wilhelmina – verschenen in 1808 en 1809 bij Immerzeel. Deze uitgever 
bracht ook de tweede druk van de Treurzang van Ibn Doreid op de markt.170

 De benoeming had Bilderdijk nog zwakker gemaakt dan hij al was. 
Reizen ging niet en langer dan een halfuurtje praten met zijn medemens 
evenmin. Wel had hij een vergadering van de Maatschappij bezocht, maar 
dat was hem slecht bekomen: ‘Ik lig nu sedert tien dagen weêr zoo goed als 
plat, en erger dan hersenloos, alleen van ’t bywonen der Maandelyksche 
vergadering onzer Maatschappy van Letterkunde, waar wy NB. slechts met 
ons vieren waren en onder die 4, een die aankwam toen de deliberatien 
voorby waren.’ In de tussentijd werkte hij wel aan een dichterlijke navol
ging van een ander boek van Homerus’ Odyssee.171

 Op 7 juli 1808 ontving hij een brief waaruit bleek dat het de koning zou 
behagen indien Bilderdijk zich, tot herstel van zijn gezondheid, bij hem op 
zijn ‘Lusthuis’ Soestdijk zou voegen. Een appartement zou zo spoedig mo
gelijk voor de dichter in gereedheid worden gebracht.172 Na een kort opont
houd in Amsterdam, om een vergadering van het Instituut bij te wonen, 
vertrok Bilderdijk op 12 juli met zijn gezin naar Soestdijk, waar hij een dag 
later arriveerde. Het was de bedoeling van de koning dat de overgevoelige 
en overspannen dichter er een paar maanden op adem kon komen.173 Bil
derdijk had gehoopt er rust te vinden. De eerste dag hadden zich echter vijf 
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of zes bezoekers gemeld, maar toen lag hij al in bed.
 Op de derde dag vluchtte hij rond drie uur ’s nachts met vrouw en kind 
uit het paleis, zonder de koning hiervan te verwittigen. Wat was de reden 
van dit plotselinge vertrek? Op 18 juli meldde hij aan Valckenaer: ‘Ik schryf 
u dezen van Leyden, waar ik al weder te rug ben. Ik kon de fyne dunne, 
droge, brandende Lucht van Zoestdyk niet doorstaan; en mijne vrouw even 
weinig als ik. Juliusalleen was er niet ziek. Drie dagen heb ik ’t beproefd. 
– Toen, docht my, was ’t wel.’ Hoewel men hem een royaal verblijf had 
aangeboden, schreef hij: ‘Voor my was het er niet uit te houden, en de gant
sche streek, lucht &c. zoo Geldersch, dat het half Moffrika geleek. Neen, za
lig Holland, zalig Leyden! – Maar nog liever naar Siberie of Groenland, dan 
naar dien dorren zandgrond waar ge van boven en onder gelykelyk geroost 
wordt.’ Naarmate hij westelijker kwam, begon hij zich beter te voelen: ‘By 
Leiderdorp herademde ik weêr wat; maar in lang herstelt zich de affectie 
van mijn borst noch de rheumatismus niet die ik er opgedaan heb.’174

 Bilderdijks overhaaste vertrek en het geklaag over de lucht lijken over
dreven, maar jaren later zou Wilhelmina schrijven: ‘Wy waren naauwlyks 
twee dagen te Soestdyk geweest, waarheen ons den gewezen koning geno
digt had, om het zomersaisoen doortebrengen, of hy werdt ellendig ziek, 
en verviel in eene diepe melancholie die afgewisseld werd door hevige pa
roxysmen van ylhoofdigheid, en zelfs met vlagen van volkomen zinneloos
heid, zoo dat de doktoren die ik ondanks hem deed komen, het raadzaam 
vonden dadelyk weer naar Leyden terug te keeren, het welk wy met veel 
moeite en kosten ook deden.’175

 Om zijn zinnen te verzetten en in de hoop wat aan te sterken, vertrok 
Bilderdijk half juli 1808, net als de zomer daarvoor, voor een paar dagen 
naar Valckenaers buitenverblijf Meer en Bosch.176 Diens vriendschap was 
voor Bilderdijk van onschatbare waarde, zo dichtte hij:

Ik strooi u hier geen bloemen,
Ik stort u hier geen zangen,
Voor weldaân, ruim ontfangen,
Die ’t Nageslacht zal roemen,
 Indien het me ooit herdenkt:
Maar my uw’ Vriend te noemen,
Dit kan geen kieschheid doemen,
 Wie dankbetooning krenkt.177

Op 5 augustus ontving hij het verzoek om het wetboek in het Frans te ver
talen. Volgens C.F. van Maanen, de minister van Justitie, bleek daaruit dat 
de majesteit zijn bekwaamheden op waarde wist te schatten.178 Bilderdijk 
nam de vererende opdracht aan, hoewel hij meende dat zijn gezondheid dit 
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niet toeliet.179 De koning vroeg hem verder stukken van Corneille en Raci
ne te vertalen, omdat hij de toneelsmaak te Amsterdam zo ellendig vond. 
Bilderdijk zelf had hier geen zin in – ‘Neen, liever zij mijn stem in long en 
keel verroest!’ – maar hij bracht zijn vrouw ertoe een bewerking te maken 
van Racines Ifigenia in Aulis.180 Intussen moest hij regelmatig naar verga
deringen van het Instituut, die hem uitputten en op de rand van overspan
nenheid brachten.181 Ook correspondeerde hij met andere Instituutsleden, 
zoals Cornelis Loots en Jacobus Scheltema. Bilderdijk voelde zich als een 
kat die tegen een muur moest opspringen, om telkens hard naar beneden 
te tuimelen.182 Thans lag hij weer dagenlang in bed en onderging hij ette
lijke aderlatingen. Verbitterd merkte hij op: ‘Ik wou dat de koning my ’t 
plaisir deed van my kort en goed eens te laten ophangen.’183

 Het lijkt wel alsof Bilderdijk op de momenten dat hij zich het slechtst 
voelde, het meest op papier bracht. Dat vond hij zelf ook: ‘In zulk eene 
zwakte van hoofd kan ik niet dan of verzen maken (of liever uitgieten).’184 
De poëzie was een middel om de slapeloze nachten en eindeloze dagen 
te verkorten, zo schreef hij in de inleiding van zijn bundel Najaarsbladen, 
waarvan het eerste deel in 1808 verscheen. In deze uitgave nam hij naast 
gelegenheidsverzen onder meer zijn Homerusbewerkingen en het ge
dicht ‘De starrenhemel’ op. Een bewijs dat bijna elk onderwerp Bilderdijk 
kon inspireren, is het curieuze vers ‘De najaarsvliegjens’:

Als een vijgenklomp zoo dichtjens,
Met de leedtjens en gewrichtjens,
 Poot aan pootjen vastgehaakt,
Wacht gy, teder najaarvliegjen,
Ingeslapen zonder wiegjen,
 Tot de Lentezon genaakt.185

Op de titelpagina is een ontwortelde tronk te zien die door de wind, een 
metafoor voor de tijd, wordt ontbladerd. Het lijdt geen twijfel dat Bilder
dijk hiermee zichzelf bedoelde.186 Consciëntieus als hij was, stuurde hij 
Immerzeel vele brieven vol correcties op de proeven. Lodewijk Napoleon 
ontving in mei 1809 een in rood marokijn gebonden exemplaar.187

 In de kritiek roemde men Bilderdijk als de grootste levende dichter. Met 
zijn bitterheid en melancholie waren de recensenten minder ingenomen. 
Voor de kritiek op alles wat Duits was (‘Die knoflookgeur, bederf van zelfs 
het best gerecht!’), kon men evenmin veel begrip opbrengen.188 Het is een 
geluid dat we de komende jaren vaker zullen gaan horen. Men bewonderde 
Bilderdijk om zijn genie, maar bekritiseerde zijn radicale standpunten.
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Een gijzelingsintermezzo

Bilderdijk woonde sinds het voorjaar van 1808 weer in zijn geliefde Lei
den. Intussen speelde zich in Amsterdam een drama af. Catharina Rebecca 
Woesthoven, Bilderdijks eerste vrouw, vervulde hierbij de hoofdrol. Wat 
was er gebeurd? Na de scheiding van Bilderdijk in 1802 had ze haar heil 
gezocht bij haar kinderloze achterneef Christiaan Woesthoven. Diens za
ken hadden hem geen windeieren gelegd. Toen hij op 21 juni 1807 op een
entachtigjarige leeftijd overleed, liet hij zijn gehele vermogen aan haar na. 
Kwade tongen beweerden dat de verdwaasde en dementerende man zijn 
erfenis had willen nalaten aan het goede doel, maar dat de manipulatieve 
Catharina Rebecca Woesthoven hier een stokje voor zou hebben gestoken.
 Intussen had zij sinds enkele jaren weer contact met Jan Willem Kum
pel, Bilderdijks vroegere academiekennis uit Leiden.189 Ook deze had een 
bewogen leven achter de rug. Als orangist had hij het in de patriottentijd 
te Leiden zwaar gehad. In politieke pamfletten was ‘Ridder Kumpel’ – zo
als men hem vanwege zijn vermeende adellijke achtergrond schertsend 
noemde – genadeloos belachelijk gemaakt. Na zijn promotie in 1784 ver
trok hij naar Den Briel, in de hoop dat de stadhouder hem een ambt zou 
bezorgen. Dat bleek niet het geval. Uit de gunst geraakt bij Willem v, trok 
hij, door schulden achtervolgd, van de ene stad naar de andere, om ten 
slotte in Engeland te belanden. In 1802 keerde hij berooid terug in het va
derland. Als advocaat te Amsterdam probeerde hij in zijn levensonderhoud 
te voorzien, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. Kumpel bleek 
totaal aan lager wal geraakt.
 In die tijd kreeg hij hulp uit onverwachte hoek. Catharina Rebecca 
Woesthoven, die Kumpel nog kende uit de tijd van haar huwelijk, ontferm
de zich over hem. Na Bilderdijks vertrek uit Nederland in 1795 was Kumpel 
geregeld bij haar over de vloer gekomen. Vanaf 1804 ondersteunde ze hem 
financieel. Een jaar later trad hij aan als haar secretaris, om haar met het 
schrijven van brieven en andere zaken terzijde te staan. In 1806 schreef 
hij haar: ‘Tot wie kan ik, in myne klagten my beter wenden [dan] tot U; 
wie kan de bronnen van myn lyden en ongelyk beter naspooren dan Gy, 
Mevrouw!’ Zijn onheil was dat hij aan alles gebrek had, zelfs aan kleding, 
en zich moest voeden met droog brood. Naast de belangstelling voor de 
literatuur, deelden ze ook hun mening over Bilderdijk. Hij was zelf ook 
door Bilderdijk geruïneerd, omdat deze hem nooit had geholpen. Aan Ca
tharina Rebecca schreef hij dat hij groot en aanzienlijk zou zijn geweest als 
hij Bilderdijk nooit had gekend.190 Zij had in vroeger jaren dankzij Bilder
dijk enige naam als dichteres gemaakt. Nu kwam ze met Kumpel tot een 
overeenkomst. Zij zou zijn schulden betalen, die zo’n zesduizend gulden 
bedroegen. Bovendien beloofde ze hem een schenking en een jaarwedde 
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van tweeduizend gulden. In ruil daarvoor zou Kumpel verzen schrijven die 
zij dan onder haar naam kon publiceren.
 In 1808 trok Kumpel zich terug in Amstelveen, verzwakt door ziekte en 
achtervolgd door een huurbaas die hij niet kon betalen. Weer bekommerde 
Catharina Rebecca Woesthoven zich om hem; ze liet hem naar Amsterdam 
brengen. Maar toen gebeurde er iets wat voor Kumpels verdere leven in
grijpende gevolgen zou hebben. Had hij ontdekt hoe de vork in de steel zat 
wat Woesthovens erfenis betreft? Had hij gedreigd de waarheid openbaar 
te maken? Met andere woorden: had hij haar gechanteerd en voelde zij zich 
bedreigd? Wat er precies is voorgevallen, weten we niet, maar Kumpel viel 
in ongenade. Half juni stuurde ze hem onder een vals voorwendsel naar 
een logement in de stad, waar hij door zijn schuldeiser in gijzeling werd 
genomen. Vlak daarna werd hij overgebracht naar het Amsterdamse Werk
huis. Hier moest hij op stro slapen, kreeg hij slecht voedsel en mocht hij 
vrijwel geen bezoek ontvangen. Hij kon zijn lot niet accepteren en verzette 
zich, hetgeen hem lijfstraffen opleverde.
 Catharina Rebecca zag Kumpel niet graag vrijkomen. Daarom kocht zij 
zijn openstaande schulden op. Zo kon ze hem voor lange tijd vasthouden. 
Verzoeken tot vrijlating mochten niet baten; publicaties waarmee hij zijn 
naam probeerde te zuiveren evenmin. In zijn wanhoop richtte Kumpel 
zich zelfs tot Bilderdijk. Hij beschreef de rol die diens gewezen echtgenote 
had gespeeld. De dichter hanteerde evenwel als grondregel dat hij nooit 
meer ‘iets van die vrouw’ wilde weten. Het duurde tot 1821 voordat Kum
pel, vierenzestig jaar oud en ‘geld-, brood- en kleederloos’, op vrije voeten 
kwam. Vijf bittere jaren zouden nog volgen, waarin Kumpel op straat pe
permunt moest verkopen. Nog éénmaal pakte hij de pen op om zijn woede 
te uiten over Catharina’s gedrag: ‘Zij, die mij zoolang vervolgd heeft en 
ziet dat het nu onmogelijk is mij langer van het genot der vrije drukpers te 
versteken, wordt bevreesd dat mijn naam weder in het licht komen zal, en 
dat daardoor verscheidene van haar wandaden zullen worden ontdekt.’191 
Kumpel was een gebroken ziel die men niet meer serieus nam. Hij kwam 
weer in het Amsterdamse Werkhuis terecht, waar hij op 5 november 1826 
overleed.
 Zo kreeg dit slachtoffer van Catharina Rebecca Woesthoven eindelijk 
rust.192 Zelf was ze in 1809 hertrouwd met de Haagse weduwnaar Johan 
Liebrecht van Westreenen, een huwelijk dat geen lang leven beschoren 
was. De kwestie-Kumpel, waar we het fijne nog altijd niet van weten, is in 
meerdere opzichten belangrijk: als toonbeeld van een mislukt leven, als 
bijdrage tot de kennis van de tijd en vooral als een zaak die een navrant licht 
werpt op het karakter van Bilderdijks eerste vrouw.193 Catharina Rebecca 
overleed op 1 mei 1828, vijfenzestig jaar oud, in grote rijkdom.
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Lid van het Instituut

Lang duurde Bilderdijks verblijf in Leiden niet. Eind november 1808 ont
ving hij het bericht dat Lodewijk Napoleon een woning in Utrecht ter be
schikking stelde. Het was het huis geweest van de hoogleraar Theodorus 
Rossijn, op de hoek van de Herenstraat en de Jeruzalemstraat.194 Hier, 
vlak bij het paleis, zou Bilderdijk zich kunnen terugtrekken als hij zich 
niet goed voelde. We hebben geen aanwijzingen dat hij ooit van dit aanbod 
gebruik heeft gemaakt. Enige vakantie kon hij wel gebruiken, want begin 
december heette het: ‘Ik ben zeer krank, bepleisterd met spaansche vlie
gen, de armen met laatbanden bewonden, hoestende, en met aanhouden
de koorts, en daar by, dol van hoofdpijn.’195 Wilhelmina was getroffen door 
een oogontsteking.196 Dit alles weerhield hem niet diverse rapporten op 
te stellen ten behoeve van het Instituut. Hierdoor was het voorlopig weer 
gedaan met het maken van verzen.197

 Vanwege het Koninklijk Instituut ging hij regelmatig een paar dagen 
naar de hoofdstad. Soms vergezelde Wilhelmina hem. Julius bleef dan in 
Leiden achter, en Bilderdijks kennis Daniël François paste op. Net als zijn 
vader had het knaapje dikwijls last van hoofdpijn. Dat kwam waarschijnlijk 
doordat het in huis vanwege de haard nogal rokerig was.198 Aan zijn moe
der schreef hij: ‘Julius heeft Mama Lief en wenscht Mama goede nacht.’199 
Volgens François die in Julius de vader herkende, was het opmerkelijk hoe 
goed het kind Nederlands had leren spreken. ‘De Berlijner is er niet in te 
erkennen,’ voegde hij eraan toe.200

 Onder deze omstandigheden leek het beter om naar de hoofdstad te 
verhuizen. In januari 1809 leed Nederland onder hevige overstromingen. 
De familie Bilderdijk had andere zorgen. Wilhelmina was bezig met de 
inrichting van de nieuwe woning. Deze bevond zich op de hoek van de 
Keizersgracht en de Wolvenstraat.201 Zij stoorde zich vooral aan het tekort 
aan glasgordijnen en keukengerei, terwijl hij mopperde: ‘’t huisjen is iets 
tochtiger dan een tabaksschuur in ’t Amersfoortsche, en niet minder voch
tig dan dat wy te Leyden bewonen. Het schijnt dat een boze geest my altyd 
met de vochtigheid vervolgt, waar ik ga of kome.’202 Tot hun huis gereed 

Door Wilhelmina vervaardigde wandversiering
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was, verbleven Bilderdijk en zijn vrouw in logement De Witte Zwaan op de 
Nieuwendijk.203 Als Wilhelmina naar Leiden ging, was hij eenzaam: ‘I am 
very unhappy here in this deep solitude, and twice so, for the weather; for 
its rains and is windy.’204

 Nu hij het grootste deel van de tijd in zijn geboortestad verbleef, stort
te hij zich op het Instituutswerk. Omdat zijn medeleden niet in de buurt 
woonden en zich vaak afmeldden,205 kwam veel arbeid op hem neer. De 
voorzitter van de Tweede Klasse, Jan Hinlópen, overleed op 21 december 
1808. Bilderdijk droeg op 2 januari 1809 een vers voor ter nagedachte
nis.206 In augustus 1808 had Hinlópen een lofdicht op Bilderdijk gedecla
meerd, waarin hij hem vergeleek met een fiere adelaar die slechts eenmaal 
klapwiekte en dan tot grote hoogte opsteeg.207 Eind februari nam Bilderdijk 
zélf het voorzitterschap op zich.208 Ondanks zijn aanvankelijke terughou
dendheid was hij een van de actiefste leden.
 Vanaf dat moment waren er tal van zaken die zijn aandacht vergden. Er 
dienden binnen en buitenlandse correspondenten te worden benoemd en 
er moesten commissies in het leven worden geroepen.209 De leden zouden 
een officieel tenue gaan dragen: een zwarte rok met geborduurde lauwer
krans op de linkerborst en borduursel op mouwen en kraag, alles in goud. 
Voorts een zijden vest, een zwarte zijden broek, zwarte zijden kousen, 
schoenen met vergulde gespen en een driekanten hoed.210 We weten dat 
Bilderdijk zich prettig voelde in dit kostuum, dat hij als ‘wat men noemt, 
decent’ beschouwde.211 Toch wees hij in een versje met nadruk op de betrek
kelijkheid van die lauwerkrans, omdat glorie verdiend moest zijn.212 Een 
degen droegen de leden niet; dat vond men voor een gezelschap van geleer
den te martiaal.
 Voorzitter Bilderdijk ontwierp zegels voor de klassen van het Instituut. 
Ook stelde hij rapporten op over de totstandkoming van een Nederlands 
woordenboek, over de staat van de vaderlandse poëzie en over de mogelijk
heden ter verbetering van het Hollandse toneel.213 Hij meende dat stukken 
die onzedelijkheid of haat tegen het koninkrijk aanwakkerden, verboden 
moesten worden.214 Bovendien spande hij zich in om de uitgave van Maer
lants Spiegel Historiael, waarvan slechts twee delen waren verschenen, voort 
te zetten. De koning stelde op Bilderdijks aandringen vierhonderd gulden 
voor het project ter beschikking.215

 Ten huize van de botanicus Gerardus Vrolik sprak men over het ont
werp van de erepenningen die het Instituut zou gaan uitreiken. (Dat zou 
overigens niet gebeuren.) Aan Valckenaer schreef Bilderdijk dat hij in aan
varing was gekomen met de hoogleraar wis en natuurkunde Jean Henri 
van Swinden, die zich bazig en betweterig zou hebben opgesteld: ‘Laat van 
Swinden calculeeren en aequatien maken, ik wil het met plaisir met hem 
doen; maar hy moet geen zegels of medailles willen beoordeelen, waar van 
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hy zoo veel weet als ik van geldzaken, Hy! tegenpool van allen smaak en 
kennis van schoonheid.’216 Bilderdijk bemoeide zich zelfs met de zoektocht 
naar een lokaal voor vergaderingen.217

 Verder luisterde hij regelmatig zulke bijeenkomsten op met poëzievoor
drachten. Zijn medeleden bestempelde hij als kwasten, ‘die somtijds een 
goeden bijtel stomp zouden maken’.218 Hij verafschuwde de tweeweke
lijkse vergaderingen, ‘waar alles op pijpjesroken en indolent bij malkaâr 
zitten’ neerkwam. Iedere bespreking was een ‘ondoorzienbaar bosch vol 
struwelen, waar ik tegen sidder en beef, hoe er door te komen’.219 Dat Bil
derdijk als een normaal mens vergaderingen moest bijwonen, vond hij on
verdraaglijk. Het was, zo legde hij uit, alsof een kudde varkens hem bij 
hun trog uitnodigden en hem meenden te eren door hem eens flink van 
hun voer te laten eten. Dat hij zo’n lelijk gezicht trok beschouwden zij als 
aanstellerij.220

 Half mei reisde hij naar Leiden, waar hij Meinard Tydeman, Joan Mel
chior Kemper en ook de families De Vries en De Bosch opzocht. Daar stap
te hij weer in de trekschuit naar Valckenaers buitenhuis Meer en Bosch, 
waar hij net als het jaar daarvoor ziek en uitgeput arriveerde. Aan Wilhel
mina, die in Amsterdam ondertussen maar weer eens een zoektocht was 
begonnen naar een betere woning, schreef hij: ‘Mr. V. was much affected 
in seeing me suffer. He-self washed my head and neck &c. with Eau de 
Cologne.’221 Wegens de voorjaarshitte hield Bilderdijk zich rustig; het was te 
warm om te wandelen of te zeilen.222

 Vermoeid kwam de dichter op de avond van 20 mei 1809 weer in Am
sterdam aan, ‘na twintigmaal gereed te zijn geweest om onder de last van 
den doornatten jas te bezwijken’. Het verblijf op het platteland had hem 
niet weten op te beuren. Zelfs Leiden, de stad waarvan hij zoveel hield, had 
hem een teleurstelling bezorgd. Omdat een poging om hem tot hoogleraar 
te benoemen voor de zoveelste keer was mislukt, voelde hij zich opgelicht. 
Aan Valckenaer schreef hij: ‘Leyden was my ’t Eden der wareld, ja, de eeni
ge bewoonbare plek in de wareld; maar, waar in alles my lief, troostrijk, en 
verkwikkend was.’ Maar vanaf nu zag hij in dat een Leidenaar niet beter 
was dan een andere ‘hondsvod’. De stad was hem nu even onverdraaglijk 
als de rest van de provincie. Het enige wat hem nu nog kon redden, was 
een vertrek uit Nederland, waarover hij ook de koning reeds had inge
licht.223 Hij schreef Lodewijk Napoleon onomwonden dat hij, die wars was 
van grondbezit, af wilde zien van het huis te Utrecht. Aanvankelijk weiger
de de koning, maar ten slotte stemde hij hiermee in.224

 Wilhelmina vreesde dat haar impulsieve echtgenoot zich te vrijmoedig 
tegenover de vorst zou uiten. Maar deze kon juist als geen ander begrip 
opbrengen voor de onbesuisde en wrevelige Bilderdijk, en probeerde hem 
steevast gerust te stellen. Omdat hij zelf regelmatig ziek was, kon Lodewijk 
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zich goed verplaatsen in de hypochondrische dichter. Hij zou zelfs tegen 
hem hebben opgemerkt: ‘Myn Heer Bk, men zegt, dat de Dichters altijd 
een weinig, een weinig, dwaas zijn.’ Hij benadrukte dat hij Bilderdijk een 
rustig, gelukkig leven toewenste.225

 Geldzorgen bleven hem achtervolgen. Dat lag vermoedelijk niet aan de 
hoogte van zijn vaste lasten, maar aan Bilderdijks onvermogen met geld 
om te gaan. Tot augustus 1809 was hij verplicht de huur van zijn Leidse 
woning op de Hooigracht te voldoen. Omdat zijn spullen nog in Leiden 
stonden, moest hij in Amsterdam meubels huren.226 Het pensioen van de 
koning was verhoogd tot zesendertighonderd gulden per jaar, maar deze 
toelage werd nogal onregelmatig uitbetaald. In april had Bilderdijk Valcke-
naer om tweehonderdvijftig gulden verzocht om de huur te kunnen be
talen.227 In mei zag hij zich genoodzaakt zijn kostbare zilveren bestek te 
verpanden: ‘Zoo ik in 3 dagen geen andwoord van Z.M. heb, (linnen of an
dere kleêren bezit ik niet meer sedert Novr ll) moet mijn Instituts Rok naar 
den Lombard.’ Zulke armoede had hij zelfs in Duitsland nooit geleden, 
beweerde hij. Toen werd zijn toelage elke maand uitgekeerd en hoefde hij 
geen reisgeld en huur te betalen en kosten te maken voor meubels die hij 
niet verkoos.228

 Naar het buitenland vertrekken deed hij echter niet. Wegens een pijnlijk 
gezwel aan de hals, waarvan hij verlost hoopte te worden, ging hij eind 
mei 1809 wederom naar Leiden.229 Hierdoor kon hij niet aanwezig zijn bij 
de verhuizing naar de Keizersgracht. Hij woonde nu tussen de Utrechtse
straat en de Reguliersgracht. Wilhelmina had de slaapkamer, de salon en 
de zitkamer al in gereedheid gebracht en het dienstmeisje had de gele gor
dijnen geplooid en opgehangen.230 Hoe gezellig hun huis ook mocht wor
den, veel geluk zouden ze ook hier niet vinden. Ditmaal was het de zomer
se hitte die zijn door miskramen verzwakte vrouw en hij niet verdroegen. 
Het was maar goed dat de koning in juli Bilderdijks jaarwedde verhoogde 
tot zesduizend gulden – mogelijk omdat Bilderdijk de schenking van het 
huis in Utrecht geweigerd had. Veel verlichting lijkt die beslissing hem 
evenwel niet te hebben gebracht. Dat is opmerkelijk, omdat Bilderdijk nu 
meer verdiende dan een hoogleraar. Het is een raadsel waar hij zijn geld 
aan uitgaf. Boeken? Huisraad? Levensmiddelen? We weten het niet.
 Op zondag 18 september 1809 werden de leden van het Instituut door 
Lodewijk Napoleon ontvangen in het Koninklijk paviljoen bij de Haarlem
merhout. Mogelijk bracht de vorst bij deze gelegenheid een dronk uit op 
de dichter om hem te bedanken voor zijn inspanningen: ‘Aan Mijnheer 
Bilderdijk, / De glorie van mijn rijk!’231 Bilderdijk schetste tijdens een korte 
toespraak de activiteiten tot dusver. Behalve lof had hij ook kritiek. Hij vond 
dat veel leden te weinig tijd overhadden voor het Instituut en daardoor niet 
aan de verwachtingen van de koning konden voldoen. Daar kwam nog bij 
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dat de meeste leden reeds actief waren in de grote literaire genootschap
pen, zoals de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en de Hollandsche 
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. In een gesprek met 
de vertegenwoordigers van de Tweede Klasse benadrukte koning Lodewijk 
het belang van het zuiveren van de Nederlandse taal van bastaardwoorden. 
Bilderdijk, die op 8 mei 1809 reeds verslag over dit onderwerp had uitge
bracht,232 was het volkomen met de koning eens:

Vloek! verachting! op ’t gebroedsel,
 Dat, in zwijnendraf vervuild,
Hollands edel akkervoedsel
 Voor den Wendschen [Duitse] aker ruilt;
Hollands korenrijke dalen
 Met verstikkend onkruid strooit;
En, waar roos en lelie pralen,
 ’t Hoofd met paddestoelen tooit!233

Lodewijk wenste ook graag in plaats van Jan Wagenaars Vaderlandsche his‑
torie (1749-1759) een nieuw standaardwerk voor de Nederlandse geschiede
nis. Hij vond Wagenaar te omslachtig en te academisch. Zelf was Bilderdijk 
ook geen bewonderaar van Wagenaar. Later zou hij de historicus typeren 
als een ‘onwetend waanwijs gekjen’ en hekelde hij diens ‘grof ongeoefend 
verstand’.234 Lodewijks wens om de neerlandistiek en de geschiedenis te 
professionaliseren zou evenwel pas vele decennia later vervuld worden.235

Dichtkunst en doodsverlangen

In juli 1809 kreeg Wilhelmina opnieuw een miskraam, waardoor ze het 
bed moest houden.236 Met Bilderdijk zelf ging het ook niet goed. Zonder 
haar steun was hij hulpeloos, vooral in praktische zaken: ‘Ach! waarom ben 
ik niet naar Kazan getrokken! ik zou ten minste het Corpus Juris lezen, en 
dagelijks bestudeeren. Dit zou ik hier; met dat fraai lokaas trok men mij 
hier; en nu...! Het eenige wat ik kon, mocht ik niet, en waar ik niet toe deu
ge, dat moet ik, tot het God behage mij in het graf, of den Koning, mij in 
het dolhuis, van een’ arbeid rust te geven, die mij dag aan dag het verstand 
dieper krenkt.’237 In oktober kreeg Wilhelmina wéér een miskraam, zodat 
Bilderdijk wederom haar hulp moest ontberen. Wegens ziekte en zwakheid 
moest hij zich meermalen afmelden voor een Instituutsvergadering.238

 Ondanks alles vloeide er poëzie uit zijn pen. Niet alleen verscheen zijn 
bundel Verspreide gedichten (1809), ook schreef hij verzen ter meerdere glo
rie van de koning. Naast andere gelegenheidsverzen vervaardigde hij in 
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1809 een bombastisch werk met de strijdlustige titel ‘Wapenkreet’. Het 
was gericht tegen de invasie van de Engelsen op Walcheren eind juli.239 
Hun doel was de Franse vloot in de haven van Antwerpen te vernietigen en 
daarmee Napoleon een zware slag toe te brengen. De landing van veertig
duizend Britse soldaten bracht echter niet het gewenste resultaat. Ondanks 
aanvankelijke successen, zoals de verovering van Veere en Middelburg, 
liep de missie vertraging op. Vooral het bombardement van Vlissingen, 
waarbij de stad in puin werd geschoten, nam veel tijd in beslag. Hierdoor 
kon men Antwerpen niet tijdig bereiken. Duizenden soldaten stierven aan 
malaria, die de Zeeuwse koorts of Walcheren fever werd genoemd. In de
cember van dat jaar sloegen de Engelsen op de vlucht.
 Bilderdijk koos in zijn ‘Wapenkreet’ partij vóór Napoleon: ‘Te veld! te 
wapen! Ja, te wapen, bloed der Helden!’ Dit deed hij uiteraard om zijn 
trouw aan Lodewijk Napoleon te onderstrepen. De Britten bestempelde hij 
als ‘Verachtlijk moordgespuis, en hoop van plonderaren: / Barbaren, dui
zendwerf barbaarscher dan Barbaren’. Met hun goddeloosheid en verbas
terde zeden zetten zij Europa in vuur en vlam. Alleen dankzij de vorst werd 
de Nederlandse strijdlust aangewakkerd. Zo kon de roversbende worden 
weerstaan. Zelfs hij, de afgeleefde bard, die al naar het graf stond gebogen, 
richtte zijn blik naar diens troon.240

 De reactie van de koning was anders dan verwacht. Hij was allerminst 
gecharmeerd van de toon van het vers.241 De vorst liet het dan wel niet ver
bieden, maar verzocht in september 1809 Bilderdijk de verkoop stop te 
zetten. Alle onverkochte exemplaren werden vervolgens door Immerzeel 
aan de handel onttrokken. Een maand later zag evenwel een tweede druk 
het licht.242 Volgens Bilderdijk had het verbod een diplomatieke reden. Zijn 
tirade kon een eventuele vrede met Engeland in de weg staan.243 Ook ande
ren waren kritisch over dit bewijs van opportunisme. Zo schreef iemand: 
‘Is dit van Bilderdijk?! Hy draait met alle winden: / Nu hoort hy tot het 
volk – dan tot de Oranjevrinden, / Straks tot den Franschen vorst. Van waar 
de weerhaan kraait, / Steeds ziet men, dat dees fielt [schelm] zich naar die 
zijde draait.’244

 Andere verzen waren minder controversieel. Maar waar Bilderdijk ook 
over dichtte, steeds verwerkte hij elementen uit zijn eigen leven. Zo figu
reert in ‘De drie vijanden, Indiaansche vertelling’, een grijsaard met door 
verdriet uitgeholde kaken, in wie men moeiteloos de dichter kan herken
nen: ‘Eenmaal bloeide ik meê op de aarde, / Als de veldbloem op haar 
struik, / Maar dat alles is vervlogen; / Nu ik naar den grafkuil duik.’245

 Bilderdijks verbittering over het uitblijven van een professoraat drukte 
eveneens een stempel op zijn poëzie. Aan Tydeman schreef hij op 16 ok
tober 1809: ‘ô Hemel! wat doe ik toch op de wareld? dit roep ik en herhaal 
ik duizend maal. Ieder verwisseling van saisoen dreigt of belooft mij het 
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einde, en ieder stelt mij nu sints meer dan vijftig jaren te loor, terwijl het 
leven daaglijks onlijdelijker wordt. Ik wil (ik heb het schriftelijk aangebo
den) gaarne naar de wildernissen van Siberien, als ik maar vrij blijf van 
met menschen om te gaan en van menschen te hooren: maar vruchteloos.’ 
Hij betreurde het dat hij niet direct na zijn geboorte in een kloostercel was 
gestopt, want dan had hij nog iets aan zijn leven gehad.246 Bilderdijk zou 
vermoedelijk ook bitter zijn geweest als men hem wél hoogleraar had ge
maakt.
 Zijn gevoelens verwerkte hij in een gedicht met de de veelzeggende titel 
‘Lotbetreuring’. Hoop had hem naar Nederland doen terugkeren. Thans 
voelde hij zich ‘Verwoest, bedolven, onderdrukt’. Al zijn pogen was zin
loos, alsof hij zaden plantte ‘in ’t verstuivend zand, / Waar uit geen vruch
ten rijzen mogen’. De geurige, frisse en met ooft beladen boom die hij ooit 
was geweest, was veranderd in een ontbladerde tronk. Zijn schors werd 
door wespen afgeknaagd. Zijn vruchten waren in het moeras gevallen en 
hij moest in modderig slijk vergaan. Dat de boom ooit nog nuttige planken 
zou opleveren voor een hut, achtte hij onwaarschijnlijk:

 Maar neen, die hoop is thands voorby;
 Daar is geen leven meer voor my:
Dat troostend uitzicht is verdwenen.
 Thands sta ik daar, in ’t eenzaam dal,
 Een prooi van ’t slingrend lotgeval,
Mijn nutloos leven af te weenen.247

Voor de buitenwereld leek Bilderdijk misschien een actief en enthousiast 
Instituutslid, zelf beschouwde hij zich als diep ongelukkig. Veel klachten 
mochten dan wellicht van psychosomatische aard zijn, hij leed er niet min
der door.248 Daardoor vlamde zijn doodsverlangen weer in alle hevigheid 
op. Deze hunkering naar zijn sterfdag verwoordde hij in het gedicht ‘Dood 
en leven’ (de volgorde is veelzeggend), dat hij in 1809 schreef. Het leven 
beschouwde hij als een last, die zijn kindertijd en jeugd had bezwaard, en 
die met de jaren steeds sterker op zijn schouders begon te drukken: ‘Leven, 
ach! wat zijt gy toch? / Zielbedroeving, zinbedrog!’ Als hij eindelijk dood 
zou zijn en bij God in hemelse sferen mocht verkeren, dan zou hij niet 
meer door banale driften en valse dromen gehinderd worden. Dan zou hij 
veilig zijn voor alle schokken en rampen van het aardse tranendal:

ô Hoe hijg ik, stille dood,
Naar de koelte van uw’ schoot;
Waar mijn flaauw en star gezicht
Niet ontrust word’ door het licht,
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Mijn gehoor zich niet gevoel’
Van het ruischend aardsch gewoel,
En het hart niet langer klepp’
Van den adem, dien het schepp’!
Niet meer sidder’ of begeer’
Hoe de wareld wend’ of keer!
ô Verlos my, vreedzaam graf,
Van des levens bedelstaf!249

Een eigen Ars Poëtica

Maar de dood liet op zich wachten, en het wachten duurde lang. Intus
sen was Bilderdijks visie op de poëzie steeds meer uitgekristalliseerd. In 
een brief aan H.W. Tydeman van 16 oktober 1809 hield hij een lange ti
rade tegen de invloed van de Verlichting, die goddeloosheid en atheïsme 
verspreidde en de mensheid verblindde. Deze was volgens hem ook van 
invloed op de dichtkunst: ‘Van waar al die zotte theorien van (pretense) 
Dichtkunst, dan omdat men zotten napraat, (en die zotten zijn of Fran
schen, of Duitschers, en dezen meestal zotte nabaauwers van Engelsche 
zotten) en ’t beginsel der dichtkunst niet kent?’250

 Hoe men de aard en functie van de poëzie wél behoorde te begrijpen, 
daarover legde Bilderdijk in deze periode een getuigenis af. De afgelo
pen jaren had hij steeds nagedacht over zijn eigen poëticale opvattingen. 
Zijn leerdicht ‘De kunst der poëzy’, dat hij eind 1809 of begin 1810 bij 
het culturele genootschap Felix Meritis in Amsterdam voorlas, vormde de 
indrukwekkende apotheose van dit bewustwordingsproces.251 Met het werk 
bewees hij dat hij inmiddels over een sluitend poëticaal systeem beschik
te. In navolging van Aristoteles, Horatius en Nicolas Boileau presenteerde 
Bilderdijk een eigen Ars Poëtica, waarin hij zich afzette tegen de invloed 
van de Verlichting en het classicisme. Voor het eerst maakte hij expliciet 
duidelijk dat poëzie en godsdienst in zijn optiek onlosmakelijk verbonden 
waren.
 De voordracht in alexandrijnen duurde ongeveer een uur en een kwar
tier, waaruit blijkt dat Bilderdijk slepend traag sprak. Sommige woorden 
en zinsdelen gaf hij meer of minder klemtoon. In het handschrift dat van 
het dichtstuk bewaard is gebleven, staan vele onderstrepingen en tekens 
ten behoeve van het reciteren.252 Getuigenissen van deze bijeenkomst zijn 
helaas niet overgeleverd, maar we weten dat Bilderdijk doorgaans vol vuur 
declameerde en dat zijn stem tijdens de voordracht dikwijls wat schel en 
krijtend klonk.253

 Anders dan bij eerdere poëticale dichtstukken waarin hij het gevoel ook 
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al als de basis van alle schoonheid had aangewezen, voegde Bilderdijk nu 
een metafysische dimensie toe. Poëzie was volgens hem het medium tot 
een hoger leven. Hij zag het beeld van de dichter als priester niet als een 
metafoor, in tegenstelling tot andere romantische auteurs: de ware poëet 
was volgens Bilderdijk letterlijk de schakel tussen hemel en aarde. Zo on
derhield de dichter contact met hogere sferen.254 In het voorwoord bij De 
ondergang der eerste wareld – een episch dichtstuk waaraan hij toen werkte – 
schreef hij dat het de taak is van de dichter ‘hemel en aarde te hereenigen, 
en het echt en miskende verband tusschen het eeuwige Geestenrijk en de
ze voorbygaande schijnwareld te herstellen’.255 Het epos zou pas in 1820 
het licht zien.
 Zijn leerdicht ‘De kunst der poëzy’ begint met een lofrede op Homerus. 
Deze stond op eenzame hoogte en werd door Bilderdijk getypeerd als de 
enige ware dichter. Geen andere auteur was volgens hem in staat de Griek
se bard naar de kroon te steken. Deze was immers de enige die het nietig 
slijk wist te ontstijgen en de taal van de goden sprak. Dat kon nu niet meer: 
‘Vergeefs, vergeefs gesmeekt! Die tijd is lang vervlogen, / Die harten brui
schen zag van ’t ware dichtvermogen!’256 Sinds de zondeval had de mens 
het contact met het hogere verloren. De wereld was in de ban geraakt van 
wijsgeren die het bestaan trachtten te doorgronden. De nadruk op het ver
stand die dit tot gevolg had, was volgens Bilderdijk funest. Wijsgeren gin
gen regels voor de poëzie opstellen. De dichtkunst kwam zo in handen van 
‘waanpoëeten’ die met ‘liksteen, schaaf, en vijlen’ de poëzie in een keurslijf 
wilden wringen. Alle schoonheid werd ‘gedoemd en uitgewreven’. Uit ei
gen ervaring kon hij hierover meepraten. Toen hij als jong dichter opgang 
maakte, had hij zijn werk moeten aanpassen aan de eisen van zijn critici. 
Zij hamerden op zuiverheid van taal, stijl en metrum: ‘’t Moest proza zijn 
in maat; en welk een maat, helaas! / Tuttik, tuttik, tuttak, was ’t eeuwig 
stofgeraas.’257

 Die dagen waren voorgoed voorbij. De dichtkunst had haar ketenen af
geschud. Maar nog altijd hield men vast aan valse theorieën. Er was slechts 
één waar beginsel voor de poëzie, beweerde Bilderdijk: ‘Uw hart, uw zelf
gevoel, ô Dichters, is uw regel!’258 Alleen een ware dichter, in wiens ziel 
een vonkje van de vroegere verhevenheid bewaard was gebleven, kon in 
een vlaag van inspiratie deze breuk met God herstellen. Verbeelding kwam 
hier niet aan te pas – die beschouwde hij slechts als een exponent van de 
zintuigen en het verstand: ‘Neen, Dichtkunst is gevoel; gevoel, den band 
ontsprongen; / Behoefte van ’t gevoel, door geen geweld bedwongen. / 
Geen Dichter, die het vers of navorscht of gebiedt! / Maar, wien het uit den 
stroom van ’t bruischend harte schiet!’259

 In de hierop volgende passage legde hij expliciet de verbinding tussen 
poëzie en religie: ‘De Dichtkunst des poëets, de Godsdienst van den chris
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ten, / Is één: Geen pijniging, die hersens tergt en prangt; / Uitstorting van 
’t gevoel, dat heel Gods rijk omvangt.’260 Een esthetische ervaring stond 
voor Bilderdijk gelijk aan een religieuze.261 De echte dichter sprak de taal 
van God en dus de waarheid. Poëzie was niet bedoeld om de natuur te 
imiteren, noch om de lezer een nuttige en aangename boodschap mee te 
geven (het aloude utile-dulci-ideaal): ‘Neen, ’t snikken van de borst, het hol 
en angstig kermen / Des weemoeds, heeft geen wit, geen uitzicht op ont
fermen; / Het hupplen van het rund in ’t frissche klavergroen, / Beoogt 
niet, wien ’t aanschouwt, genoegen aan te doen.’ Poëzie was een ‘behoef
te zonder doel’. Daarmee nam hij een verrassend modern standpunt in 
over de autonomie van de kunst. Aan het slot keerde hij terug naar het 
begin en eiste hij vrijheid op: ‘Neen, Dichtkunst, gy, gy leeft, onsterflijk als 
Homeer! / Blaas me aan, gevoel der kunst! ik wil geen meesters meer.’262

 Bilderdijks verzet was bedoeld als een aanval op de Verlichting, zo zou 
hij later verklaren. Geen wijsgeer had de dichtkunst op de juiste wijze be
schouwd. Men moest dan ook alle filosofie wantrouwen. Zij bood namelijk 
slechts zelfbedrog en misleiding en verwoestte alle godsdienst, waarheid 
en kennis. Vooral Kant moest het ontgelden, die beweerde dat God met de 
rede niet te bewijzen was. Bilderdijk riep zijn tegenstanders toe: ‘Ik weet 
wel, dat ik, door hier van Godsdienst te spreken, op nieuw de kwaadaartige 
bandrekels der hedendaagsche zoogenaamde verlichtheid op my aanhitse. 
Maar heb ik hun stompe tanden nooit gevreesd, ’k vrees ook nog hun ge
blaf niet. Leeren zy eerst denken!’ Tot zijn laatste ademtocht zou Bilderdijk 
naar eigen zeggen getuigenis afleggen van God, Jezus en de Waarheid.263

 In dezelfde tijd schreef Bilderdijk ook een opstel over dit onderwerp, dat 
hij voorlas in de Tweede Klasse van het Instituut: ‘Over dichterlijke geest
drift en dweepery.’264 Daarin maakte hij duidelijk dat er een onderscheid 
bestond tussen dichtkunst en poëzie.265 De eerste was een vaardigheid, 
bedoeld om een doel bij het publiek te realiseren: amuseren, verheffen, 
buigen, enzovoorts. Poëzie daarentegen was intuïtieve en onbewuste uit
storting van ‘overstelpend gevoel’, gevoel, zonder enig doel, zoals schreien 
of lachen: ‘Uitstorting van gevoel, dat lucht eischt, dat zich uitbreiden, dat 
zich mêedeelen, dat zich verveelvuldigen moet, of het hart zou barsten, en 
de geest tot de overspanning der razerny overgaan.’266

 Dichten was volgens Bilderdijk een fysiek proces, waarop hij geen in
vloed kon uitoefenen. Als hij in trance raakte, werd hij overmeesterd door 
iets buiten hemzelf. Dan was hij koortsig, zweette hij, klopte zijn hart snel
ler, stroomde zijn bloed onrustig door zijn aderen en spande zijn hele li
chaam zich in om uiting te geven aan zijn ultraindividuele gevoelens.267 
Dat was vergelijkbaar met een orgasme268 of met het baren van een kind. 
De dichterlijke inspiratie die Bilderdijk vaak overviel was te vergelijken met 
een vloedgolf: ‘Een’ waterstroom gelijk, ten bergtop afgevloten, / Door re
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genvlaag op vlaag ontzwollen aan zijn boord, / Bruischt, stort hy onafzien
baar voort, / Uit grondeloozen wel geschoten.’269

 Aan Tydeman zou Bilderdijk begin 1810 schrijven: ‘Ik maak geen verzen, 
om verzen te maken, noch met eenig oogmerk of bedoeling. Daar behoe
de mij de Hemel voor! maar uit behoefte om mij uit te storten, als ik eens 
geroerd of getroffen ben, en dan stort ik dat gevoel ook zoo uit, zonder mij 
des verder of anders te bekreunen; men leze ze dan in wat geest en met wat 
vooroordeel men wil. Ik ben ze kwijt, als een kraamvrouw de nageboorte.’270

 Wie meende dat hij poëzie kon schrijven vanuit zijn leunstoel, was vol
gens Bilderdijk een zelfingenomen dweper: ‘laat den welmeenenden suk
kel zijn troostrijke inbeelding, gy zult nooit misleid worden, om hem voor 
Poëet, of zijne nietige koude voorbrengselen voor Poëzy te houden’. Een 
echte dichter was een onnavolgbare figuur die anders voelde dan de ‘gewo
ne, de in de dwarling der gewone zaken deelnemende mensch’. Uitstorting 
van gevoel diende men echter niet te verwarren met sentimentalisme, met 
klaagzangen vol ‘ach!’ en ‘o!’ zoals in Goethes Werther of in het gevoelige 
proza van Feith. Zodra hij in trance raakte, ontsteeg de ware dichter het 
menselijke, zodat hij kon uitroepen: ‘Een Godheid blaast my aan, een God
heid uit den hoogen!’271 Deze opvatting, waarin romantische denkbeelden 
en orthodox calvinisme samenkomen, maakt Bilderdijk uniek in de inter
nationale literatuurgeschiedenis.

De zachtaardige zoon

In huize Bilderdijk was het intussen stil geworden, omdat de elfjarige Julius 
zijn ouders verlaten had. Begin november kwam de jongen als leerling in 
de kost bij de classicus Ecco Epkema, rector van het gymnasium te Hoorn. 
Julius was erg op zijn leraar gesteld en woonde graag bij hem. Epkema 
was een zachtaardige man, die het beste voorhad met zijn leerlingen.272 Hij 
onderwees hun onder meer in schrijven, lezen, tekenen en rekenen. De 
ouders lichtte hij regelmatig in over de vorderingen van hun zoon. Vlak na 
Julius’ aankomst, begin november 1809, schreef de jongen: ‘Julius is gister 
avond zeer wel aangekomen en is om halfelf 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.’ Hij beloofde zijn ouders 
elke week te zullen schrijven.273 Epkema liet hen weten dat hun zoon op het 
internaat dankzij zijn speelgoed, zoals het Chinese schimmenspel, al en
kele vrienden had gemaakt. Hij mocht op koeken trakteren.274 Na een week 
kon Epkema de ouders mededelen dat Julius een ‘allerliefst’ kind was, dat 
de aandacht van iedereen op zich vestigde en algemeen geliefd was, en dat 
opviel door zijn zachtaardigheid.275 Diezelfde dag schreef de zoon: ‘Julius 
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hoopt dat Papa en Mama overtuigd zijn dat Julius Papa en Mama zeer lief 
heeft. Vaar wel lieve Papa en Mama, goedennagt!’276

 De jongen had een droefgeestige inborst, aldus zijn vader: ‘Mijn Julius 
intusschen is zwak en zijn hoofd lijdt als het mijne toen ik zoo jong was, 
doch hij derft de aanzetting [aansporing] die ik had; wat moet er dan van 
verwacht worden!’277 Elke avond ging Julius rond tien uur naar bed. ’s Mor
gens werd hij om acht uur gewekt. Dankzij deze regelmaat lukte het hem 
beter op te staan dan thuis.278 Hij was gehoorzaam en stil en sprak zelden 
tegen. Volgens Epkema was hij dienstvaardig, behulpzaam, gezellig en ver
genoegd. Hij overhaastte zich niet en was soms wat al te voorzichtig. De 
jongen bleek aanleg voor techniek te hebben en maakte vorderingen in het 
damspel. Zijn denkvermogen was goed, evenals zijn eetlust. Hij was niet 
kieskeurig en at alles wat men hem voorzette.279 Het ontbrak hem echter 
aan orde; soms gedroeg hij zich wat chaotisch en in het spel kon hij niet 
altijd tegen zijn verlies.280 Hij was verknocht aan zijn ouders: ‘Julius kan 
niet zeggen hoe lief Julius Papa en Mama heeft, en hoe gaarn hij een brief 
van Papa en Mama ontvangt.’281

 Wilhelmina miste haar zoon zeer; de tijd viel haar sinds diens vertrek 
veel langer.282 In ‘Afscheid aan mijn zoontjen’, dat ze in deze dagen schreef, 
heette het:

 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.

Schaduwportret van Julius Willem Bilderdijk
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 Ach! ’t is dat tijdstip nu niet meer,
Dat ik u al mijn zorg mocht wijden,
 En in uw kinderlijk vermaak
My onbekommerd mocht verblijden.283

Julius leed aan heimwee. Epkema schreef aan Bilderdijk en diens echt
genote: ‘In de eerste dagen was Julius een held, doch nu gisteren bij het 
ontvangen van den brief van Mama gedroeg hij zich juist zoo als wij het 
met lieve kinderen doorgaans zien. Hij was als een tederminnend kind 
aangedaan, weende en wilde het verbergen voor ons, doch verborg zijne 
tranen niet.’284 Maar als er geen bericht kwam van zijn drukbezette vader 
of moeder, had de brave en beleefde jongen hier alle begrip voor: ‘Het ver
wonderd Julius niet, dat Julius nog geen brief van Papa gekregen heeft, 
want Julius weet wel dat zoo Papa al wel is dat Papa het dan zoo druk heeft 
dat Papa geen tijd over heeft.’285 De kerstvakantie bracht Julius door bij zijn 
ouders in Amsterdam.286 Of hij daar een plezierige tijd heeft gehad, valt 
nog te bezien. De mensenschuwe Bilderdijk lag wederom ziek in bed, net 
als Wilhelmina. Hij voelde zich naar eigen zeggen het meest rampzalige 
schepsel op aarde.287 Aan Tydeman schreef hij: ‘’t Kost mij ieder uur onbe
schrijflijk veel, dat ik leve en er geen wanhopig eind aan make.’288

 Hoewel de kerstvakantie op 11 januari 1810 was afgelopen, keerde Ju-
lius voorlopig niet terug naar Hoorn. Vanwege de strenge vorst voeren de 
trekschuiten niet.289 Begin februari was hij nog altijd thuis. Ditmaal gaf 
Bilderdijk op dat zijn zoon koorts leed en last had van zijn benen.290 Pas 
halverwege maart zou hij weer in Hoorn arriveren. Van daaruit schreef hij 
aan zijn moeder, die hem tot aan de schuit had vergezeld: ‘Julius is hier 
heel wel aangekomen en J: hoopt dat Mama ook heel wel is aangekomen 
J: was heel ongerust over Mama want de wind was begonnen heel erg te 
waaien, toen Ju: in de schuit was.’291

 De eerste dagen voelde hij zich niet goed, maar het ging allengs beter. 
Volgens Epkema hing dat samen met de zuivere Hollandse lucht en de 
zonnige tuin die hij bezat. Op de school verbleven op dat moment dertien 
jongens, van uiteenlopende leeftijden. Omdat hij zo lang afwezig was ge
weest, had Julius enige leerachterstand opgelopen. Maar hij voelde zich 
op zijn gemak binnen de groep en amuseerde zich goed tijdens de speelu
ren. Het kind was echter ongerust over zijn vader: ‘het spijt Julius zeer te 
horen dat Papa niet wel was maar J: hoopt van harten dat het maar gouw 
weer over is gegaan’.292 Pasen vierde hij bij zijn ouders, maar hij kreeg 
van de meester een taak mee.293 Weer terug begon hij met het maken van 
thema’s en het vertalen vanuit het Latijn. De regelmaat van de kostschool 
deed hem goed. Altijd als hij bij zijn ouders was, voelde hij zich zwak. In 
Hoorn leek hij te herademen: ‘Julius heeft nu geen hooftpijn meer als in 
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Amsterdam, en de hoest is ook geheel over.’294 Door vroeg naar bed te gaan 
en op tijd te eten, was hij gezond. De kruidendrankjes van zijn vader had 
hij daar niet nodig.295 De sinaasappels die zijn moeder hem stuurde, at hij 
met smaak.296

 Op 23 mei 1810 schreef Wilhelmina haar zoon een lange brief vol moe
derlijke vermaningen en wijze raad. De jongen had last van zijn misvorm
de voet. Daarom droeg hij dag en nacht een ‘machine’. Hierdoor kon hij 
redelijk pijnloos lopen. In de brieven die hij aan zijn ouders stuurde, liet 
hij weten dat het apparaat versleten raakte. Was dit nog altijd het Bruns
wijkse exemplaar? Meer dan eens moest er een instrumentmaker aan te 
pas komen.297 Eind juni bleek de machine kapot. Julius kon nu niet meer 
lopen. Het bezoeken van de kerk was niet meer mogelijk.298 Gelukkig liet 
Wilhelmina de reparatie spoedig uitvoeren.299 Naar omstandigheden ging 
het dus goed met hem. Dat stelde zijn ouders gerust.

Het einde van het koninkrijk

Begin 1810 gold Bilderdijk nog altijd als het actiefste lid van de Tweede 
Klasse van het Instituut. In het winterseizoen las hij er tal van dichtstukken 
en verhandelingen voor, zoals over het heldendicht en de invloed van het 
Duits op het Nederlands.300 Over dat laatste onderwerp liet hij zich ook in 
dichtvorm uit. Duitsland was volgens Bilderdijk, die er naar eigen zeggen 
zelf jarenlang had geleden, verantwoordelijk voor de verbastering van de 
taal:

Reeds ontroofden haar de stormen
 ’t Blosjen van een gave schel;
Reeds doorknaagden haar de wormen
 Van het duurzaamst zielsgekwel.
Ja, zy geven aan uw oogen
 Niets dan luttel aanstoots meer:
Duitsche waanzin, Duitsche logen,
 Duitsche wansmaak, triomfeer!301

Zijn inspanningen voor de vorst stemden Bilderdijk niet tevreden. Ver
bitterd merkte hij op: ‘Ik moest Lid van het Koninklijk Instituut zijn, en 
daar Voorzitter worden enz. enz. en onder den naam van een pensioen van 
f 6000 ’s jaars, van gebrek met de mijnen vergaan, terwijl my de tijd ont
nomen is, om voor my en de mijnen te werken. Zie daar in het algemeen 
mijn’ toestand, zoo gy er aanhoudende ziekten, zonder tusschenpozing 
van slechts eene draaglijke maat van gezondheid voor my en mijne Ega 
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byvoegt, en U de ziel, van verdriet en kommer van allerlei aart overstelpt, 
en daar onder bezwijkende, voorstelt.’302 Meinard Tydeman wist Bilderdijk 
treffend te typeren: ‘Pijnlijk! Slapeloos! – Ja: maar, werkzaam! nuttig!’303

 In de lente van 1810 sprak Bilderdijk alleen over de naderende dood. De 
lust tot de studie was naar zijn zeggen gedoofd en zijn geheugen liet hem 
steeds vaker in de steek. Hij wist zelfs niet meer welke dag van de week het 
was. Overal om zich heen zag hij zedelijk en godsdienstig verval. Dat stoor
de hem in hoge mate. Daar kwam bij dat men hem telkens opnieuw tot 
voorzitter van de Tweede Klasse benoemde. Het liefst was hij weggevlucht, 
maar reizen kon hij niet meer. Hij hunkerde dan ook naar de bevrijding 
door de dood: ‘Geen toevlucht derhalve dan ’t graf, en ja, mijn ziel dorst er 
naar, hijgt er naar, en verslindt zich in ’t verlangen naar dit voorwerp van 
een’ meer dan 53 jarigen wensch, die steeds ongeduldiger wierd.’304 
 Als hij geweten had dat er weer financiële problemen waren (vanwege 
zijn spilzucht?) en dat zijn vrouw bij Valckenaer geld moest lenen, was het 
nog erger geweest. De toegewijde Wilhelmina riep heimelijk diens hulp 
in om haar gevoelige gemaal te ontzien.305 In een vers ter ere van de lente 
wenste ze dat de hoop weer tot bloei mocht komen:

Ach, lieve Lente, dat me uw hand
 Die kostbre bloem herteelde!
Dat tooverbloemtjen van de hoop
 Dat zoo verkwiklijk streelde!
ô, Wijs my ’t zeegnend plekjen gronds
 Waar ik het weêr zie bloeien,
Ik zal met dankbaar tranenvocht
 Dien dierbren plek besproeien.
Verbrei uw rijkdom heinde en verr’,
 Maak ’t aardrijk tot een Eden;
Maar schep de blijde hoop my weêr,
Zoo beef ik voor geen Egâ meer,
 Zoo teder aangebeden!306

Begin juli, vlak voor de zomervakantie zou beginnen, moest Julius het jaar
lijkse examen afleggen. Hij slaagde en werd gepromoveerd naar de vol
gende klas.307 Voordat hij naar huis ging, was hem echter een schokkend 
gerucht ter ore gekomen. Aanvankelijk had hij gehoopt dat het niet waar 
was, maar op 10 juli 1810 kwam de waarheid aan het licht: het Koninkrijk 
Holland bleek opgeheven en Nederland werd ingelijfd bij Frankrijk. Ju
lius begreep maar al te goed wat dit voor zijn ouders betekende. Op 11 juli 
schreef hij hun: ‘het deed Julius zeer leed toen Julius las het welk Mama 
geschreeven heeft van den Koning, te meer om dat Julius weet hoe veel Pa
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pa en Mama van hem hielden, en hoe veel hij van Papa en Mama hield’.308

 Napoleon, die een paar maanden eerder in het huwelijk was getreden 
met Marie Louïse van Oostenrijk,309 was in toenemende mate ontevreden 
over Lodewijk. Deze weigerde het continentaal stelsel, dat alle handel met 
Engeland verbood, naar de letter uit te voeren. Ook de gewenste tiërce
ring van de staatsschuld saboteerde hij. Napoleon was verder verbolgen 
over diens terughoudende optreden na de Engelse inval in 1809. Lodewijk 
moest schipperen tussen de belangen van zijn koninkrijk en de wensen 
van zijn broer. Deze bepaalde dat Franse troepen Haarlem zouden bezet
ten, maar daarmee wilde Lodewijk niet instemmen. Op 1 juli 1810 vond 
de abdicatie plaats. Het land dat Lodewijk met argwaan had ontvangen, 
was hem lief geworden. Hij droeg de kroon over aan zijn oudste zoon, Na
poleon Lodewijk Bonaparte. Omdat deze nog minderjarig was, trad zijn 
moeder Hortense op als regentes. Op 13 juli koos Napoleon er echter voor 
Nederland te annexeren.
 De Nederlanders droegen Lodewijk op handen. Nog éénmaal richtte de 
vorst zich tot zijn onderdanen: ‘Hollanders! ik zal nimmer een zoo goed 
en deugdzaam volk, als gij zijt, vergeten; mijne laatste gedachte, zoowel als 
mijne laatste zucht, zullen voor u heil zijn. Ik moet u verlaten, doch ik kan 
u niet genoeg aanbevelen, om de Fransche militairen en beambten wel te 
ontvangen, dit is het beste middel om te behagen aan den keizer, van wien 
uw lot, dat van uwe kinderen en van uw land geheel afhangt.’310 In de nacht 
van 2 op 3 juli stapte Lodewijk te Haarlem diepbedroefd in zijn reiswagen 
en vertrok hij richting Duitsland.
 Daarbij werd hij vergezeld door zijn hond. Tijdens een reis in 1809 was 
deze nabij Tiel in paniek zijn rijtuig binnengesprongen. Lodewijk had de 
hond naar de Gelderse stad vernoemd en hem in zijn hart gesloten. Toen 
hij in 1810 het land verliet, nam hij het dier met zich mee. Enkele dagen la
ter sloeg het noodlot toe. In de buurt van Hannover kantelde Lodewijks wa
gen. Tiel kwam tussen de wielen terecht en overleefde het ongeluk niet.311

 Een paar dagen na het vertrek van Lodewijk trokken Franse troepen Am
sterdam binnen. Deze politieke wending zou ingrijpende gevolgen heb
ben. Toen het bericht van Lodewijks vertrek arriveerde, pakte Bilderdijk 
dadelijk de pen op om zijn trouw aan de vorst te benadrukken. Het liefste 
wilde hij hem volgen; als de koning dit weigerde, zou dat zijn doodvonnis 
betekenen, schreef Bilderdijk hem. Maar naar Duitsland gaan was geen se
rieus alternatief. De koning liet hem niets na. Dat moet voor Bilderdijk een 
bittere pil zijn geweest, vooral omdat Matthijs Siegenbeek van Lodewijk 
een waardevolle ring ten geschenke kreeg.312

 Wilhelmina vierde op 3 juli haar vierendertigste verjaardag. Uit het ge
dicht dat Bilderdijk voor haar schreef bleek dat hij toen al op de hoogte 
was van de politieke omwenteling. Hij noemde de komst van Lodewijk een 
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teken van mededogen van God. Maar nu was deze van zijn troon gestoten 
en het slachtoffer van ‘laf verraad’ van een gewetenloos ‘helgebroed’. Voor 
zichzelf verwachtte hij weinig goeds nu de Fransen de dienst uitmaakten. 
Zijn gezin en hij zouden thans in ellende moeten vergaan. ‘Ja, bereiden we 
ons tot lijden!’ riep hij Wilhelmina toe.313 Wanhopig richtte hij het woord 
tot zijn weldoener Lodewijk Napoleon:

Zie te rug, grootmoedig Koning!
Zie op deze schrikvertooning!
 Zie den balling, u verknocht!
Wat uw hand, tot weldoen open,
Hem zijns ondanks drong te hopen,
 En hetgeen gy hebt gewrocht!

Zie zijn zwangre Gâ verbleeken,
Hongrend aan zijn zij’ bezweken,
 Met zijn teêr en hoopvol kind!
Zie ze hem om voedsel vragen!
Hem zijn eigen vleesch verknagen!
 Hem, den vriend dien gy bemint.314

Zo eindigde de bijzondere vriendschap tussen de jonge Franse koning en 
de zwaarmoedige hofdichter. Ze zouden elkaar nooit meer terugzien. In 
1837 bracht Jan Wap, een bewonderaar van Bilderdijk, de voormalige ko
ning een bezoek te Florence. Hier sleet Lodewijk de laatste jaren van zijn 
leven in ballingschap. Hij was verzwakt en lag op zijn ziekbed. Tot Waps 
grote verbazing werd hij bij de spraakzame vorst in ruste toegelaten. Er 
ontspon zich een geanimeerd gesprek over personen die deze tijdens zijn 
koningschap had gekend. Het bericht dat Bilderdijk in 1831 gestorven was, 
raakte hem. Wap schonk hem een prent van de dichter op zijn sterfbed. De 
bezoeker moest verder beloven hem een buste van Bilderdijk te sturen.315 
Dat bewijst dat Lodewijk Napoleon de dichter nooit is vergeten.316

 Nu brak er een zware tijd aan. Bilderdijk was weer eens afgemat en dol 
van de hoofdpijn. De jaarvergadering van de Maatschappij der Nederland‑
sche Letterkunde op 4 juli 1810 te Leiden wilde hij bijwonen, maar wegens 
een hevig onweer was dit niet mogelijk. Bovendien ondervond hij hinder 
van de inkwartiering: de huisvesting en verzorging van Franse soldaten. 
Dit gaf niet alleen ongemak, maar was ook een financiële belasting.317

 Bilderdijk had in geen maanden zijn pensioen ontvangen. Nu de koning 
weg was, vreesde hij het te verliezen.318 De schulden stapelden zich op. Zo 
vroeg Epkema dringend om contant geld voor de verzorging van Julius.319 
Bilderdijk verzocht om behoud van zijn pensioen bij Charles-François Le
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brun, de Duc de Plaisance, nu de hoogste Franse gezagsdrager.320 Voorlo
pig kon van uitbetaling geen sprake zijn. Men wimpelde hem af met de 
mededeling dat hij op de lijst voor een pensioen was geplaatst.321 Bij Johan 
Valckenaer luchtte de dichter op 26 juli 1810 zijn hart: ‘Ik ben zeer ziek 
en ijlende van koorts.’ Hij had zich drie weken lang kunnen vermannen, 
verzuchtte hij, maar nu ging het niet meer.322

 Nu Nederland bij Frankrijk hoorde, was de positie van de Tweede Klasse 
in gevaar. Het bestuur en de rechtspraak werden ‘verfranst’; het Neder
lands gold niet meer als de officiële taal. Bilderdijk was somber gestemd: 
‘Wat is daarvan te wachten, vooral in een tijd waarin ’t Hollandsch Karak
ter door zoo veel verbasteringen en vooral door de toemenging van zoo 
oneindig veel vreemdelingen van allerlei Natien, gantsch versmoord ligt? 
Het Fransch wordt eerlang onze eigen landstaal, en onze schoone moe
derspraak gaat met geheel onze Nationale Letterkunde te niet.’323 Om dit 
proces tegen te gaan stelde hij een memorie op, die hij op 20 september 
1810 voordroeg en nadien Lebrun aanbood. Hij begreep dat het Nederlands 
ondergeschikt was aan het Frans, maar bepleitte tegelijkertijd de studie van 
de vaderlandse letteren.324 Of hij daarmee succes had, weten we niet, maar 
het is niet aannemelijk.

De droeve dichter

Terwijl Bilderdijks bestaan onzeker werd nu Lodewijk geen koning meer 
was, werkte hij gestaag door aan zijn epos De ondergang der Eerste Wareld.325 
Het was een heldendicht in navolging van Homerus en in mindere ma
te van Ossian. Het vertoont bovendien overeenkomsten met John Miltons 
Paradise Lost (1667). Op aandringen van de koning had Bilderdijk zich 
hieraan gewaagd. Begin 1808 had ook Jeronimo de Vries hem reeds aan
gespoord zijn talenten op dit genre te beproeven. Bilderdijks reactie luidde 
toen: ‘Ik een Heldendicht schrijven! NB. Neen, daar behoort iemand toe 
in de kracht en bloei van zijn leven; en toen had ik er geen tyd toe.’326 Ten 
slotte ging Bilderdijk toch overstag. Nadat hij al decennia over het helden
dicht had nagedacht, waagde hij zich er nu voor het eerst zelf aan. Een 
onderwerp had hij al gevonden: hij wilde de wereld bezingen die door de 
zondvloed werd verwoest.327 Dat was een thema waarin hij zijn religieuze 
preoccupaties kon verwerken.
 Op 28 april 1810 kon hij H.W. Tydeman mededelen dat hij in korte tijd 
vier zangen had geschreven. Hij wanhoopte echter over de rest.328 Al op 27 
december van het voorgaande jaar had hij een deel ervan gedeclameerd op 
het Instituut. Op 24 mei 1810 reciteerde hij er de vierde zang. De derde 
werd het publiek onthouden. Nadien werkte hij nog aan een vijfde zang, 
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die hij nimmer voltooide. De fragmenten werden in 1820 gepubliceerd.
 Het curieuze dichtstuk beschrijft de strijd tussen reuzen en mensen die 
uiteindelijk de bestorming van het paradijs, de zondvloed en de ondergang 
van de eerste wereld tot gevolg zou hebben. Het wordt bevolkt door para
dijsgeesten, reuzen en de wilde kaïnieten: de nakomelingen van de oudste, 
vervloekte zoon van Adam en Eva. De reuzen vallen de mensen aan, maar 
de kaïnieten, onder leiding van koning Argostan en diens halfbroer Se
gol – de ware held – verdedigen zich. De geesten zien met lede ogen het 
verval van hun nakomelingen aan en willen hun ondergang bespoedigen. 
Bilderdijk beschrijft de veldslagen uitvoerig. Midden in de strijd wordt het 
verhaal afgebroken, op het moment dat Segol zich tot God wendt:

Nu hief een wervelwind hem hooger dan de wolken.
Hy zag de drijvende aard en waterblaauwe kolken
Zich wentlen in de verte, en ’t scheemrend licht der maan
Bescheen hem van omlaag. Een siddring greep hem aan
Wen een onzichtbre hand zich in de zijne kleefde,
Hem opvoerde, en met hem den ethersfeer doorzweefde,
En, Segol, Segol, riep! ...329

De climax – de zondvloed en de ondergang van de mens – bleef dus achter
wege. Aan Meinard Tydeman schreef Bilderdijk enkele dagen na het ver
trek van Lodewijk dat hij aan de vijfde zang had gewerkt. Hij vervolgt dan: 
‘zonderling is het, dat ik plotseling staan bleef als betooverd, zonder het 
verder te kunnen brengen, bij het verdwijnen van den voortreffelijken Se
gol, Koning der aarde, in een allerbelangrijkst oogenblik weggenomen’.330

 Het is verleidelijk een parallel te zien tussen de verdwijning van Segol 
en de abdicatie van Lodewijk Napoleon.331 Hoe het ook zij, nadien werkte 
Bilderdijk niet meer aan het epos. Het genre van het heldendicht lag hem 
niet, verklaarde hij later. Hoezeer hij de Griekse letterkunde ook bewon
derde, alleen de lyriek beschouwde hij als de ware poëzie.332 Bilderdijk had 
een vooruitziende blik. Hoewel De ondergang der Eerste Wareld zijn meest 
ambitieuze project was en het blijk geeft van zijn dichttalent, is het zeker 
niet zijn beste werk. Het is vooral zijn (doods)lyriek die huidige lezers nog 
aanspreekt. Opvallend is evenwel dat Bilderdijk zich, ondanks zijn moder
ne ideeën, toch nog waagde aan dit classicistische genre.
 Op 7 september 1810 bereikte Bilderdijk de leeftijd van vierenvijftig jaar. 
Hij geloofde dat God met een krijtje (of beter: met een ‘koolpen’) zijn jaren 
bijhield. Ieder moment verwachtte hij dat zijn maat spoedig vol zou zijn en 
dat zijn rekening zou moeten worden voldaan:
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Wel dan! weêr een jaar gewonnen
By de drie en vijftig zonnen
 Die my draaiden over ’t hoofd.
Weêr wat afslags op die uren,
Die de lange dag moet duren,
 Eer de nacht my rust belooft.333

In november was Bilderdijk druk doende met het vertalen van de Code Na‑
poléon. Die bestond uit de Code de procédure civile (burgerlijke rechtsple
ging) de Code pénal (strafrecht) en de Code d’instruction criminelle (straf
vordering). Die opdracht had hij, zoals gezegd, twee jaar eerder van de 
minister van justitie ontvangen. Het in 1804 in Frankrijk ingevoerde wet
boek gold inmiddels ook in Nederland. Bilderdijk verdiende er dan naar 
zijn zeggen wel niet veel mee, maar hij zag het als zijn plicht het werk op 
zich te nemen. Het hoeft ons niet te verbazen dat zijn gezondheid hier
onder leed. Wilhelmina, die voor de zoveelste keer in verwachting was, 
sukkelde eveneens. Omstreeks 12 december was ze zes weken over tijd. 
Julius voelde zich in Amsterdam wegens hoofdpijn evenmin goed. Na de 
zomervakantie van 1810 was hij niet meer naar de kostschool in Hoorn 
teruggekeerd. Bilderdijk kon het onderwijs niet meer betalen. ‘De bloed is 
te beklagen,’ merkte de vader op.334 Julius was druk in de weer met allerlei 
‘mechanieke bezigheden’. Hoe het nu verder moest met hun leven, wist 
Bilderdijk ook niet. Zijn pensioen kreeg hij niet uitbetaald, zodat hij vrees
de dat hij spoedig door zijn schuldeisers in gijzeling zou worden genomen: 
‘Dat alles beveel ik Gode, en sluit het oog.’335

 Intussen uitte hij zich in sombere verzen over het bestaan. Zoals het een 
romanticus betaamt, leed Bilderdijk aan ‘Levenspijn’. Er was weinig wat 
hem kon bekoren: ‘Voor my, my lusten disch, noch spel, noch zinverma
ken; / ’k Heb nooit de kunst geleerd dat laffe zoet te smaken.’336 Zittend in 
zijn ‘muffe’ nachtjapon, met pijn in hoofd en lendenen, dichtte hij:

Zeker, ’t is een groot genoegen,
 Om een schamel mondvol brood,
 Om een teugjen uit de sloot,
Ziel en lichaam af te zwoegen,
 En te koopen voor zijn bloed,
 Wat de veldmuis kostloos voedt.

Dat hij elke nacht energie verspilde aan nutteloze bezigheden, vond hij on
verdraaglijk. Het zinloze kletsen en lachen van zijn medemens vermocht 
hem evenmin te bekoren. Bilderdijk wenste niet langer te worden blootge
steld aan de zogenaamde genietingen van het leven:
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Zeker! wien het kan vermaken,
’k Gun hem, dat geluk te smaken;
 Maar hy sta my gunstig toe,
Dat ik al die fraaie dingen
In de doodkist wensch te ontspringen!
 ’k Ben ze vijftig jaar reeds moê.337

Hij was zelfs bereid zijn talent af te staan, als hij maar van het graf mocht 
profiteren.338 Sinds zijn kindertijd was het leven hem een vloek: ‘En ik, 
ik hijg die dood met brandend zuchten tegen! / Ik walg van ’t licht des 
daags, en heel des levens zegen! / My was dat leven hel, met al zijn hoogste 
vreugd, / Van d’eersten schemer af waarvan mijn’ opgang heugt.’339 Hij 
voelde zich als een slaaf, die dagelijks niets ander kon doen dan spelen met 
zijn ketenen:

Ik haat het leven dus, als elk een voedsel haat
Dat sap- en smaakloos walgt, en d’eter nooit verzaadt.
ô God! hoe hard is ’t lot, waartoe ik werd geboren!
Ja, ’t leven is me een straf, en – zonder nut verloren.
Vertrappeld in het slijk op dees gevloekten grond,
Verwensch ik ’t oogenblik van mijn geboortestond.340

De weltschmerz vergeleek hij met de door de beet van een hond ontstane 
wond, waarin verachtelijk ‘wespgespuis’ met zijn angels wroette. Bilder
dijks enige hoop was dat de Heiland hem wilde verlossen, voordat de waan
zin zijn brein zou verkrachten: ‘ruk my weg, en stel dit lijden palen, / En 
doe me een blijde dood van ’t leven ademhalen!’341 Het is opmerkelijk dat 
hij steeds in alle toonaarden zijn onvrede met het bestaan zonder ironie 
kon blijven bezingen.
 Op het portret dat de beroemde schilder Charles Howard Hodges in 
1810 vervaardigde, stond Bilderdijk niet voor niets als melancholisch dich
ter afgebeeld. Op zijn schrijftafel liggen behalve enkele boeken (Homerus) 
een paar manuscripten, waaronder dat van De ondergang der Eerste Wareld. 
Het was het enige portret waarover Bilderdijk tevreden zou zijn.342

Besluit

Na de buskruitramp vestigde Bilderdijk zich achtereenvolgens in Den 
Haag, Katwijk, Leiden en Amsterdam. Dat was deels te wijten aan zijn 
omstandigheden, maar toch ook aan de onrust die zijn leven bepaalde. 
Nooit was hij ergens tevreden. Hoewel hij een voor velen begeerlijk ambt 
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kreeg toegewezen, dat van hofbibliothecaris, kon hij daar niet van genie
ten. Steeds balanceerde hij op de rand van overspannenheid. Plezierreisjes 
naar Valckenaers buiten Meer en Bosch of naar paleis Soestdijk brachten 
hem niet de rust die hij zocht. Integendeel. De benoeming tot lid van het 
Koninklijk Instituut achtte hij het ergste wat hem kon overkomen.
 In de jaren onder koning Lodewijk Napoleon liet Bilderdijk zich van ver
schillende kanten zien. Hij was trouw aan het gezag van de vorst die hij had 
leren hoogachten. Zijn loyaliteit ging zelfs zo ver dat men hem opportu
nisme verweet. Toen hij zijn verzet tegen het Koninklijk Instituut eenmaal 
had gestaakt, was hij onvermoeibaar: steeds in de weer om rapporten op 
te stellen, geleerde verhandelingen te schrijven en lezingen te verzorgen. 
Tegelijkertijd overlaadde hij vriend en vijand met klachten over echte en 
ingebeelde kwalen, waarvan de laatste de eerste verre overtroffen. Toch had 
Bilderdijk ook wel reden om ongelukkig te zijn, gezien alle miskramen en 
sterfgevallen die hij en zijn vrouw te verwerken kregen.
 In deze fase van zijn leven voltooide Bilderdijk het ontwerp van zijn dich
terlijke systeem, dat hij in ‘De kunst der poëzy’ uit de doeken deed. Er zijn 
vele redenen om hem een romanticus te noemen: de heerschappij van het 
gevoel, zijn hevig beleden individualisme, zijn streven naar originaliteit, de 
onvrede met het bestaan en het hieruit voortvloeiende doodsverlangen.343 
Toch zijn er in de loop der tijd ook argumenten gegeven om hem de kwali
ficatie ‘romanticus’ te ontzeggen. Zo is daar zijn afwijkende visie op de ver
beelding, die hij ondergeschikt achtte aan het gevoel. Dat neemt niet weg 
dat de verbeelding in zijn werk een belangrijke rol speelt. Zijn orthodoxe 
calvinisme wijkt eveneens af van wat men doorgaans romantisch noemt. 
Voor Bilderdijk gold dit bezwaar niet. Poëzie en religie waren voor hem van 
hetzelfde laken een pak. De ware dichter is een priester die in contact staat 
met hogere sferen. Zijn vasthouden aan klassieke versvormen en het ge
bruik van strakke metra zouden evenmin bij een romanticus pur sang pas
sen.344 In ‘De kunst der poëzy’ presenteerde hij nieuwe romantische ideeën 
in een classicistisch jasje. De alexandrijn beschouwde Bilderdijk echter als 
de enige natuurlijke versvorm. Kortom: als de taal van God.
 Nu Lodewijk Nederland had moeten verlaten, was Bilderdijk op zichzelf 
aangewezen. Hij zag de toekomst somber tegemoet. Het immer lonkende 
graf was echter nog ver weg.
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ix  Beproeving en bevrijding (1810-1813)

Afscheid van het leven

Nu Nederland bij besluit van 9 juli 1810 een provincie was geworden van 
het keizerrijk, werd de Franse wetgeving streng gehandhaafd. De naleving 
van het continentaal stelsel zorgde ervoor dat de economie terugliep; de 
voor Nederland zo belangrijke handel overzee kwam grotendeels stil te lig
gen. De voedselprijzen stegen, het aantal armen nam sterk toe. Charles 
François Lebrun maakte als plaatsvervanger van Napoleon in Holland werk 
van de conscriptie (dienstplicht). Die werd begin 1811 ingevoerd en leidde 
tot veel ontevredenheid onder de bevolking. In opdracht van de keizer werd 
daarnaast preventieve censuur ingevoerd. Anonieme publicaties waren 
niet langer toegestaan. Voortaan stelde men van elk werk vooraf vast of het 
staatsgevaarlijk was. Het uiten van kritiek op de keizer was verboden. Er 
liepen overal spionnen rond. De controledrift van de Fransen ging ver. Er 
mocht zelfs geen schoolprentje, straatliedje of andersoortig werkje worden 
verkocht voordat het was goedgekeurd.1

 Voor Bilderdijk, vierenvijftig jaar oud, brak met het noodgedwongen ver
trek van Lodewijk – de ‘nooit genoeg herwenschten Vorst’ – een onzekere 
en moeilijke tijd aan:

Hy nam de balsems mijner wonden
 (Die diepe boezemwonden) meê:
Thands vloeien ze open, onverbonden,
 Met dubbel, nooit geleden wee;
En ’t laatste snikjen van een leven,
Dat op mijn lippen lag te zweven,
 Vervliegt in deze jammerzee.2

Dat gold niet voor Bilderdijk alleen. In Amsterdam nam het pauperisme, 
net als in andere Hollandse steden, toe. Bedelaars waren alomtegenwoor
dig in het straatbeeld. In Bilderdijks brieven lezen we hier evenwel niets 
over. Voor cultuur had hij evenmin belangstelling. Hij keek slechts in zijn 
eigen hart. Toen het hem financieel voor de wind ging, had hij niets opzij 
gelegd. Zijn pensioen ontving hij niet meer. Een betalingsverzoek bleef on
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beantwoord. Bilderdijk maakte aanspraak op vierentwintighonderd gulden, 
als vergoeding voor het huis in Utrecht dat hij had geweigerd. Daar had hij 
recht op, meende hij. Ook als hij geen vader was of wel geld bezat, zou hij 
zo handelen, beweerde hij.3 Omdat Nederland ingelijfd was bij Frankrijk 
werd zijn verzoek in Parijs behandeld op het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Zijn brief kwam terecht op het bureau van de jonge, nog onbekende 
ambtenaar Marie-Henri Beyle, die roem zou verwerven als Stendhal. Deze 
moest zich buigen over het al of niet continueren van de toelage aan ‘le pre
mier poète hollandais vivant’. Het is opmerkelijk dat de levens van twee als 
romantisch bestempelde auteurs elkaar hier kruisen.4

 Bilderdijk deed zijn best de nieuwe machthebbers op zijn hand te krij
gen. Zo eenvoudig als hij in 1806 Lodewijk had erkend, zo moeiteloos leek 
hij nu de Franse keizer te accepteren. In een aan Napoleon opgedragen 
vers onderstreepte hij zijn trouw: ‘Thands leg ik, (thands is ’t plicht) mijn 
offer aan Uw voeten, / ô keizer, thands mijn Vorst: ai neem het gunstig 
aan! / Hoe veel een Dichtkunst eischt die Goden mag begroeten, / Op
rechtheid, yver, trouw, betaamt den Onderdaan.’5 Opvallend is het tussen 
haakjes gemaakte voorbehoud.
 Intussen werkte hij voort aan zijn vertaling van het Franse wetboek. 
Daarbij was enige haast geboden. De censor, die het werk beoordeelde, oe
fende druk op hem uit en bovendien waren de voor Bilderdijk ‘altyd ellen
dige maanden’ februari en maart in aantocht.6 Over de kwaliteit van zijn 
vertalingen liet hij zich niet lovend uit. Aan Tydeman schreef hij: ‘Dat zij 
zeer slecht zijn, behoef ik U wel niet te zeggen.’ De uitgave was in elkaar 
geflanst en verried ‘de domste en verwardste hersenen’. Dit hing vooral 
samen met het feit dat de censor het Frans onvoldoende beheerste. Maar 
omdat hij de klus als ‘huur- en loonwerk’ beschouwde, trok hij zich de kwa
liteit van zijn eindproduct niet erg aan.7 Mogelijk kleineerde Bilderdijk hier 
zijn eigen verdiensten in de hoop op complimenten. Dat zou niet de eerste 
keer zijn. De vertaling van de Code Napoléon verscheen in de loop van 1811 
bij Immerzeel.
 Bilderdijk hield zich in deze tijd ook met meer poëtische onderwerpen 
bezig. Op 10 januari 1811 droeg hij, zwartgerokt, zijn klassiek geworden 
dichtstuk ‘Afscheid’ voor in de Amsterdamse afdeling van de Hollandsche 
Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen.8 Staande voor een aan
zienlijke schare toehoorders nam hij ditmaal geen afscheid van de muzen, 
maar van het leven. Dat de dood nabij was, wist hij nu zeker. Hij was ‘reeds 
te lang verrekt’ en ‘van tranenvocht doorweekt’. In het gedicht vergeleek hij 
zichzelf wederom met een stervende zwaan die voor het laatst een ‘zacht en 
kwelend lied’ zong.9

 Hoewel Bilderdijk naar eigen zeggen met hese en bevende stem sprak, 
maakte hij diepe indruk op zijn gehoor. Hij benadrukte dat alles wat leeft, 
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vergankelijk is. Voor hemzelf was de grafkuil eveneens reeds geopend. Die 
dag stortte hij zijn ‘stervend hart’ uit. Nog éénmaal blikte hij terug op de tijd 
toen de ware poëzie vervangen was door genootschappelijke rijm en maat
dwang. Nog éénmaal belichtte hij de tegenslagen die hem sinds zijn jeugd 
hadden getroffen. Zijn motto luidde: ‘Neen, zuivre Poëzy eischt ademtocht 
van ’t harte; / Geen’ boezem, toegeschroefd, verwrongen van zijn smarte.’10 
In tijden van ballingschap en verdriet had enkel de dichtkunst zijn lot ver
zacht: ‘Neen, ’k rep van plagen niet; ik noem geen tegenspoeden. / ’k Be
proefde ’t, tot hoe verr’ hier rampen kunnen woeden! / Maar, God, vergeef 
my ’t woord dat me uit den boezem barst: / In ’t leven, hoe ’t ook zij, was 
leven-zelf my ’t hardst!’11

 Aan het slot voegde Bilderdijk een politieke dimensie toe. Zijn eigen 
verval accepteerde hij; hij kreeg er immers binnen afzienbare tijd de ‘koe
le schaaûw der grafrust’ voor terug. Met het vaderland was het vele ma
len erger gesteld. De komst van Lodewijk had zijn hoop doen oplaaien: 
‘Ik zag een morgenrood van nieuwen bloei ontloken!’ Maar die opleving 
was slechts van korte duur. Sinds het vertrek van de koning was Nederland 
verzonken in een poel van woestenij. Somber riep Bilderdijk uit: ‘Wat bleef 
my sints dat uur, wat kon ik meer dan weenen! / De naam van ’t Vaderland, 
van Holland, is geweest. / Zie daar mijn’ laatsten snik; met dien geve ik 
den geest.’12 Hij liet hierop een stilte volgen. Zoals hij zelf na deze onder
breking zijn dichtstuk weer hervatte, zo zou ook Nederland weer herrijzen. 
Bilderdijk putte troost uit de gedachte dat op aarde alles komt en gaat. Geen 
enkel rijk was de eeuwigheid gegeven. Het Franse keizerrijk mocht nu nog 
bloeien, zijn avond was in aantocht. De Hollandse driekleur mocht dan 
zijn opgeborgen, zij zou ooit weer in volle glorie worden gehesen. En dan 
volgen de beroemde regels:

  Wat verschijne,
  Wat verdwijne,
’t Hangt niet aan een los geval.
  In ’t voorleden
  Ligt het heden;
In het nu, wat worden zal. [...]

  Holland groeit weêr!
  Holland bloeit weêr!
 Hollands naam is weêr hersteld!
Holland, uit zijn stof verrezen,
Zal op nieuw ons Holland wezen;
 Stervend heb ik ’t u gemeld!
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  Stervend zong ik,
  Stervend wrong ik
 Deze heilvoorspelling uit!
  ’t Sterflot wenkt my;
  Gy, herdenkt my
 Als u ’t juichensuur ontspruit!13

Ze zouden in de loop der tijd vaak worden geciteerd. Meer dan enig ander 
werk appelleerde het aan het nationale gevoel. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog werden er clandestiene rijmprentjes met deze regels verspreid. En 
toen Nederland in 1945 van de Duitsers werd bevrijd, vervaardigde men 
zelfs wandborden en ontbijtlakens met Bilderdijks regels.14

 Hoewel getuigenissen van Bilderdijks voordracht ontbreken, kan men 
zich voorstellen dat deze verzen met applaus en gejuich werden ontvan
gen.15 De verzetsdichter Jan Fredrik Helmers was zo enthousiast over het 
slot dat hij het manuscript van Bilderdijk te leen vroeg. Toen Helmers in 

Titelpagina van de bundel Winterbloemen, 1811, met vignet van Bilderdijk
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februari 1813 onverwacht overleed, had hij het nog altijd niet teruggeven.16 
Helemaal zonder gevaar was dit alles niet, want volgens een tijdgenoot 
stonden er voortdurend Franse spionnen aan de gehoorzaal mee te luis
teren.17 Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat Bilderdijks regels 
het ‘snoeimes der censuur’ niet konden passeren.18 Pogingen om de tekst 
toch gepubliceerd te krijgen, mochten niet baten. In de tweedelige bun
del Winterbloemen uit 1811 werd een zeer ingekorte versie opgenomen. Pas 
twee jaar later, na het vertrek van de Fransen, zou Bilderdijk de complete 
tekst laten uitgeven.
 Toch is het gedicht voor meer dan één interpretatie vatbaar. Door mid
del van een rekest aan Lebrun probeerde Bilderdijk onder de censuur uit 
te komen.19 Daartoe legde hij uit hoe hij zijn ‘Afscheid’ eigenlijk had be
doeld. Het was geen verzetswerk, aldus Bilderdijk, maar geschreven ter 
onderstreping van Napoleons suprematie. Hij had dan wel het vertrek van 
Lodewijk Napoleon betreurd, maar met ‘Holland groeit weêr! / Holland 
bloeit weêr!’ zinspeelde hij naar eigen zeggen op de positie van Nederland 
binnen het keizerrijk. Het zou weer herstellen en tot leven komen als een
maal de vijand – Engeland – verslagen zou zijn.20 Dat was vermoedelijk 
niet meer dan een tot mislukken gedoemde poging om aan het vers een 
positieve draai te geven.

Hongerig en productief

Dankzij de voordracht werd Bilderdijks roem nog groter dan deze al was. 
In de kritiek typeerde men hem als de ‘Grootvorst der Poëten’.21 Ook de 
nieuwe bundel Winterbloemen viel bij lezers in de smaak. Deze bevatte, 
naast kortere verzen, enkele grotere stukken, zoals ‘De kunst der poëzy’ en 
‘Schilderkunst’. De criticus van de Vaderlandsche Letteroefeningen was ver
rukt: ‘Neen! het zijn geene winterbloemen; het zijn jeugdige, geurige lente
looveren, – het is frisch en voedend ooft van den zomer!’22 Hendrik Willem 
Tydeman oordeelde: ‘O bleef het eeuwig winter, met zulke bloemen!’23 De 
literator Nicolaas Godfried van Kampen was eveneens positief en noemde 
de bundel een ‘majestueus produkt’. Het werk was volgens hem een bewijs 
dat het vuur der kunst zelfs in deze donkere tijd nog gloeide.24

 Zelfs buitenlandse auteurs kenden Bilderdijks status en reputatie. De 
Duitse romanschrijfster Therese Huber, die in 1809 een bezoek bracht aan 
Nederland, had gehoord dat Bilderdijk zich kritisch had uitgelaten over het 
werk van Schiller. Ze was na dit oordeel erg benieuwd geworden naar zijn 
treurspelen en had respect voor zijn moed: ‘In welcher beseligenden Höhe 
muß Bilderdyk schweben, um es aussprechen zu dürfen!’25

 Zo succesvol Bilderdijk was als literator, zo slecht ging het in persoonlijk 
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opzicht, als gevolg van zijn groeiende schuldenlast. Zijn huisbaas zou de 
weinige meubels die hij bezat in beslag hebben genomen.26 Ook Epkema 
beklaagde zich. Bilderdijk was de kostschoolhouder namelijk nog honderd 
gulden verschuldigd. Brieven die Epkema stuurde, beantwoordde hij niet 
meer. Daarom wendde deze zich tot De Vries. Hij hoopte dat die kon be
middelen: ‘gaarne zou ik myn geld willen hebben, na zoo lang er na te 
hebben gewacht’.27

 Tot november 1810 had Bilderdijk naar zijn zeggen dag en nacht voor de 
koning gewerkt. Nu deze van het toneel verdwenen was, stonden honger 
en armoede voor de deur. Dat was althans het beeld dat de dichter vrienden 
en kennissen voorhield. Naar eigen zeggen leefde hij van brood en gerste
water, en vrouw en kind van in azijn gedompelde aardappelen. Geld voor 
linnen of kleding was er niet. Had hij eerst nog zijn gal gespuwd over Den 
Haag, nu moest zijn geboortestad het ontgelden. Bilderdijk dacht steeds 
dat men hem kwaad probeerde te berokkenen; hij bevond zich ‘in de Am
sterdamsche hel, omringd, en aangeblaft, en verscheurd door de op mij 
sints omtrent 30 jaar altijd woedende en steeds woedender honden, die van 
toen mijn verderf gezworen hebben en steeds blijven zweeren’.28

 Zijn vriend Tydeman probeerde hem aan te zetten tot het vervaardigen 
van een vaderlandse geschiedenis. Er werd zelfs een prospectus gedrukt, 
dat echter door de Fransen in beslag werd genomen. Daarna had Bilderdijk 
er geen belangstelling meer voor.29 Voor geld te moeten schrijven, ging 
hem te ver. Dan werd hij nog liever schildersknecht in een behangselfa
briek. Hij had naar eigen zeggen nog nooit iets goeds kunnen produceren 
als hij ervoor werd betaald. Bilderdijks bestaan was opnieuw uitzichtloos: 
‘Het leven heeft mij van kindsbeen af hard gevallen, maar hoe meent gij 
dat het mij thands doet, daar het opsluiten in een dolhuis het allerbeste en 
allerwenschelijkste geworden is wat er voor mij overblijft.’30

 In februari 1811 voltrok zich het noodlot: hij werd failliet verklaard. De 
zorgzame Wilhelmina was radeloos en Bilderdijk zelf niet minder. Begin 
mei verhuisden ze naar de Herengracht bij de Amstel. De vorige woning 
op de Keizersgracht konden ze niet meer betalen; de huisbaas had de huur 
opgezegd en hem met vrouw en kind op straat gezet. Bilderdijk moest het 
grootste deel van zijn inboedel en boeken verkopen. Zijn schulden bedroe
gen meer dan vierduizend gulden. Dat bedrag zou de komende maanden 
alleen maar verder oplopen.31 De woning die Wilhelmina, Julius en hij 
thans betrokken konden ze zich slechts permitteren dankzij Jonas Daniël 
Meijer. Deze Amsterdamse jurist was eveneens lid van de Tweede Klasse 
van het Koninklijk Instituut en stelde zich garant.
 Hoe het nu verder moest, wist Bilderdijk niet. Het hervatten van de ad
vocatuur, zoals Tydeman opperde, wees hij af. Het vooruitzicht weer naar 
Den Haag te moeten verhuizen, deed hem gruwen. Een administratieve 
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functie dan? Bilderdijk merkte bits op: ‘Ik die niet administreeren kan, 
zelfs mij-zelven niet beheeren!’ Hij was niet gemaakt om in deze vervloek
te wereld te moeten leven. Het lukte hem niet zijn plaats te vinden in de 
nieuwe politieke orde. Nog liever zou hij naakt op een vreemd strand wor
den afgezet.32 Uit zijn correspondentie blijkt evenwel dat hij ook nu zijn 
vertrouwen in God behield.
 Hoe Bilderdijk zich in deze tijd voelde, kunnen we afleiden uit een dich
terlijke brief die hij in april aan zijn bejaarde Oranjevriend Johannes le 
Francq van Berkhey schreef. Deze woonde in Leiden, de stad de hij in
nig liefhad. Omdat ook zíjn pensioen was stopgezet, verkeerde Berkhey in 
kommervolle omstandigheden. Uit het vers is af te leiden dat Bilderdijk 
zich moeilijk kon inleven in diens situatie. Hij was vooral op zijn eigen 
benarde toestand gericht. Net als zijn zieke vrouw was Bilderdijk in ellende 
gedompeld. Op zijn bed zittend, wendde hij zijn ‘blindgeschreid’ gezicht 
naar Julius, die ‘Voor zijns vaders trouw moet boeten, / En geduldig hon
ger lijdt’. De dichter werd door hartenleed verslonden. Zijn geliefde Wil
helmina had voor de zoveelste keer een vrijwel voldragen kind aan de aarde 
moeten afstaan. Het stemde hem bitter dat hun vruchtbare huwelijksbed 
telkens weer met een web van tranen werd omfloerst. Aan Berkhey schreef 
hij dat hij dood wilde: ‘Hijgend over ’t graf gebogen, / Uitgeput, en levend 
lijk... / Zie, zie daar uw’ Bilderdijk!’33

 Wilhelmina was na deze zoveelste miskraam weliswaar opgeknapt, maar 
nog altijd zwak. Een groot deel van de tijd bracht ze in bed door. Het gebrek 
werd nu echt nijpend. Volgens Bilderdijk had hij met zijn vrouw en kind in 
veertien dagen slechts één echte maaltijd kunnen nuttigen, bestaande uit 
negen hoendereieren. De honger stilden ze met brood.34 Dat was vermoe
delijk weer overdreven, maar dat ze minder te besteden hadden staat vast. 
Dikwijls greep Bilderdijk naar het middel dat hem sinds zijn ballingschap 
steevast geholpen had. In deze tijd schreef hij eens op een vrijdag om hulp 
aan Jeronimo de Vries, omdat hij naar zijn zeggen zelfs geen drie stuivers 
meer in huis had: ‘Reeds sedert Maandag heb ik opium moeten gebruiken 
om dat ik geen brood had.’35 Het is niet moeilijk te bedenken welke sombe
re gedachten door Bilderdijks hoofd moeten hebben gespookt:

Daar ligt hy neêrgeslagen;
 Daar wenscht zijn ouderdom
Zijn eens doorstane plagen,
 Zijn ballingschap, weêrom.
Daar wenscht hy zich verjongerd,
 En duizend rampen meer,
Maar buigt, ter dood gehongerd,
 Het hoofd bezwijkend neêr.36
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Eind 1811 hakte hij de knoop door. Verbetering was voorlopig toch niet te 
verwachten. Daarom legde hij het voorzitterschap van de Tweede Klasse 
neer. David Jacob van Lennep, hoogleraar in de klassieke talen te Amster
dam en vader van de negenjarige Jacob, volgde hem op. Bilderdijk was 
daarmee ingenomen en noemde hem ‘ijverig en welmeenend’.37

 Hoewel hij nu niet meer aan het roer stond van de Tweede Klasse, bleef 
hij de spil van zijn afdeling.38 Voorlopig nam hij de functie van secretaris 
op zich. Het kostte hem grote moeite zich steeds weer te vermannen voor 
een vergadering. Na afloop daarvan moest hij telkens enkele dagen het bed 
houden. In zijn zwakheid bracht hij desalniettemin grote dingen tot stand. 
Zo schreef hij begin juli 1811 een uitvoerige verhandeling over de geolo
gie.39 Deze zou pas in 1813 het licht zien en uitgegeven worden door de 
Groningse boekverkoper W. Wouters. Tydeman had reeds in 1811 contact 
met hem gelegd. Wouters zegde Bilderdijk zeventig gulden toe, maar wilde 
het boek pas publiceren als de tijd wat gunstiger was.40

 Met zijn Geologie, of verhandeling over de vorming en vervorming der aarde 
leverde Bilderdijk, wellicht zonder zich daar zelf bewust van te zijn, het 
eerste aardrijkskundige overzichtswerk in het Nederlandse taalgebied. Wie 
de studie bekijkt, ontdekt dat Bilderdijk religie en wetenschap moeiteloos 
wist te verenigen. Zo ging hij in op Mozes en Noach, op het vulkanisme en 
op de gevolgen van de zondvloed voor de samenstelling van de aardlagen. 
Naar eigen zeggen had de dichter de verhandeling geschreven zoals hij 
doorgaans ook poëzie maakte: ‘uit een behoefte van ’t hart, dat noodig had 
te schrijven’.41 Er ging echter grondige studie aan vooraf. Niet iedereen was 
te spreken over deze excursie naar onbekend gebied. De Franeker hoogle
raar E.J. Greve zou hebben gezegd: ‘Ja, een groot dichter! maar Geologie, 
wat zou dat.’ Maar toen hij de verhandeling gelezen had, moest hij zijn 
oordeel bijstellen.42

 Tijdens de annexatiejaren was Bilderdijk, ondanks alle onzekerheid, 
zeer productief. Na zijn geologische uitstapje hield hij zich bezig met vele 
juridische, taalkundige, filosofische, natuurwetenschappelijke en religieu
ze kwesties. Hierover correspondeerde hij vooral met H.W. Tydeman. De
ze zou kort nadien vanwege de opheffing van de universiteit van Franeker 
door de Fransen zijn professoraat kwijtraken.
 In juli 1811 stortte Bilderdijk zich op het schrijven van een roman die 
zich in de ruimte afspeelt: Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en 
nieuwe planeetontdekking.43 Die zou pas in 1813 verschijnen, zonder auteurs-
naam en met de toevoeging: ‘uit het Russisch vertaald’. In de kritiek werd 
deze mystificatie voetstoots voor waarheid aangenomen. Het manuscript 
verkocht hij aan De Vries, die hem op die manier financieel steunde.44

 Het idee voor deze roman was ontstaan na een bezoek van H.W. Tyde
man op 9 juli. Zes dagen later meldde hij zijn vriend: ‘Sedert uw vertrek 
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heb ik een kleinen Roman geschreven. – Roman? – Ja, Astronomischen 
Roman; eene ontdekking en bereizing van een nieuwen planeet tusschen 
de aarde en de maan.’45 Het is beter om van een novelle te spreken; de 
eerste druk telde slechts drieëntachtig bladzijden. Bilderdijk koos voor het 
ik-perspectief. De hoofdpersoon, een geleerde, belandt tijdens een ruimte
reis per luchtballon op de planeet Selion. Daar komt hij wezens van diverse 
pluimage tegen, zoals struisvogels en vleermuizen. Een bizarre ontdekking 
is de vondst van een half vergaan en verkalkt geraamte. Bij nadere beschou
wing blijkt dit het gebeente van Abaris te zijn: de legendarische, Scythische 
reiziger uit het Noorden. Het verhaal wil dat deze op een gouden pijl door 
de ruimte reisde.46 Uiteindelijk keert de hoofdpersoon per luchtbol terug 
naar waar hij vandaan kwam. Na duizend angsten te hebben uitgestaan, 
stort hij in zee. Een Russisch schip neemt hem mee.
 Af en toe kan men Bilderdijk zelf herkennen in het verhaal. Net als 
hij is de ik-figuur een balling, maar Duitsland is vervangen door het Ver
re Oosten: ‘Noodlottigheden van velerlei soort hadden my na duizenden 
slingeringen arm en nooddruftig in Perzie gevoerd, van waar ik my voor
gesteld had met een karavaan naar Bagdad te trekken, om van daar in 
Europa te keeren.’ Net als Bilderdijk voelt de hoofdpersoon zich miskend 
en ontheemd: ‘Ik was dus niemand bruikbaar, en niemand my. Ik stond 
alleen, en had geene soort, waar ik toe behoorde, op dezen aardbol; wat 
wonder, zoo ik wel eens aan een anderen dacht?’ Eenmaal op een andere 
planeet beland, vindt hij oude inscripties die hem in staat stellen zijn ge
leerdheid te tonen. Ten slotte heeft het hoofdpersonage last van bloedspu
wingen en van de afwijkende luchtgesteldheid: ‘Ik ging dan andermaal 
den weg van ’t gebergte op. – Ik was eenigzins wild in het hoofd, vond dat 
de lucht my de borst belemmerde, ’t geen ik aan het doorgestane op mijn 
zonderlinge reis toeschreef, en het denken vermoeide my zoo wel als het 
gaan.’ Kenmerkend voor Bilderdijk is ook het besef van de ik-persoon aan 
het einde dat kennis pas iets waard is als deze gedeeld kan worden met 
anderen: ‘Ik gevoelde nu eerst in volle kracht, dat alleen voor zich-zelven 
te bestaan, geen bestaan is.’47 Ook voor Bilderdijk persoonlijk gold sterk 
dat hij een publiek nodig had om als geleerde en dichter te kunnen schit
teren.
 Vijftig jaar voor Jules Verne zette Bilderdijk met zijn Luchtreis de eerste 
Nederlandse sciencefictionroman op zijn naam.48 De onvrede met het be
staan uitte zich niet alleen in een verlangen naar de dood, maar ook in de 
wens andere werelden te betreden.
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De geestenwareld

Begin september was Bilderdijk wederom zwanger van poëzie. Van verbe
tering in zijn situatie was voorlopig geen sprake. Hoewel hij een hoopvol 
stemmende brief uit Parijs had ontvangen, bleven inkomsten uit. De dich
ter waakte bij Julius, die gevaarlijk ziek was.49 In deze toestand had hij ech
ter opnieuw zijn gemoed uitgestort en een gedicht geschreven: ‘De geesten
wareld.’50 Hij had toegezegd het op 12 september 1811 te zullen voordragen 
in de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen in 
Amsterdam.51 Bilderdijk hield het vers nadien jarenlang in portefeuille; het 
zou pas in 1814 in de bundel Affodillen verschijnen. Liever had hij het eer
der uitgegeven, maar hij wilde het niet aan de censuur onderwerpen.52 Aan 
Tydeman legde hij uit hoe het schrijfproces was verlopen en wat hij met dit 
werk wilde: ‘Ik hoop de geestenwareld en haar invloed op de onze hersteld 
te zien. Daar meê zal de grond voor de waarachtige kennis (die thans weg 
is) gelegd zijn en de godsdienst tot haar eerste beginsel terug keeren. Ge
loof niet, dat ik mij ooit in een kunstige dronkenschap van geest verzette. 
Mijn poëzy heeft niets met de verbeelding te doen. Zij is bloote uitstorting 
van ’t gevoel en gevolg van overkroptheid. Ik moest over de geestenwereld 
iets schrijven, dit broeide bij mij, en kon niet dan Poëzy wezen. Doch bij dit 
broeien, en bij dit uitstorten van ’t gistende opbruisel, ben ik waarnemer, 
(observateur) en hier leer ik oneindig veel uit.’53

 ‘De geestenwareld’ is een leerdicht van zeshonderdvijfentwintig alexan-
drijnen. Het geeft blijk van Bilderdijks belangstelling voor en geloof in 
geesten. Dat was een onderwerp waar hij zich al sinds jaren in verdiepte. 
Zo had hij de publicaties van de filosoof en theoloog Emanuel Swedenborg 
hierover gelezen. Ze zullen hem zonder twijfel hebben beïnvloed. Voor 
de Zweedse denker waren mens, geest en engel of duivel drie opeenvol
gende ontwikkelingsfasen van een en hetzelfde wezen. Geesten leefden 
volgens Swedenborg in de tussenwereld, na de dood, in afwachting van 
het moment dat ze een engel zouden worden. Bilderdijk had hier zo zijn 
eigen ideeën over. Voor hem bestonden er maar twee groepen: engelen en 
geesten. De eerste categorie was ‘onbevlekt’; ze was, in tegenstelling tot de 
mens, niet belast met de erfzonde. Geesten daarentegen waren overleden 
mensen. Als straf voor de zonde hadden ze op aarde veel moeten lijden. 
Pas daarna hadden ze hun stoffelijke omhulsel afgeworpen. Na de dood 
veranderde ieder mens in een geest, zoals een rups in een vlinder:

Ja, ’t is zoo. Gy bestemt! en ook dat lot is zegen.
’t Vergroofd, ’t verstoflijkt lijf wordt eenmaal afgelegen.
’t Verval moet groeien en voleinden in ’t vergaan,
De weldaad van de dood ’t gekerkerd deel ontslaan;
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Een zuivrer, fijner stof de vlotte ziel omgeven.
Dit werktuig, dan gesloopt, behoort dit eindig leven.
Een beter, reeds gevormd, rijst uit zijn binnenst op,
En de eedle dagkapel ontwikkelt uit de pop.54

Al een jaar eerder, in 1810, had hij dit idee naar voren gebracht in zijn 
dichtstuk ‘’s Menschen staatsverwisseling’.55 Opvallend is dat hij toen een 
vergelijkbare metafoor gebruikte: ‘Dan zalig, ja, die dood die ’t kranke wrak 
verstoort! / Dan breken we uit die mest in nieuwe planten voort! / Of neen, 
als vlinders, uit de rupspop voortgesproten; / Veredeld, hemelwaard’, en 
Goden lotgenoten!’56

 Bilderdijk was ervan overtuigd dat hij in contact stond met de wereld van 
de geesten. Dat was niet iedereen gegeven. Slechts de ware dichter, in wie 
een vonkje van het goddelijke bewaard gebleven was, kon in aanraking ko
men met het occulte. Hij meende dat geesten het hart van de dichter vanuit 
hogere sferen met poëzie verrijkten. De geesten die hem nabij waren tra
den bovendien op als zijn beschermers. Hij beweerde dat Juliana Cornelia 
de Lannoy zich na haar overlijden in 1782 tot hem had gewend en hem had 
gerustgesteld: ‘Uw ziel sprak tot my, en ’k verstond haar, zonder spraak.’57 
Geesten zouden hem verder de val van de Republiek en zijn ballingschap 
hebben voorspeld en zijn zelfmoord hebben voorkomen.58

 Zijn overleden kinderen – plastisch getypeerd als het aan de Bijbel ont
leende ‘spruitjens van mijn heup’ – waren ook geesten geworden. Bilder
dijks smart werd verzacht door het gevoel dat zijn kroost in zijn nabijheid 
verkeerde. Soms meende hij hen zelfs voor zich te zien: ‘Gy vloeit, gy 
zweeft, gy waart, gy zwiert my stroomende om!’ Bilderdijk kon dan ook 
uitroepen: ‘Neen, ’k ben niet eenzaam, niet verlaten, waar ik ga!’59 Ooit 
zou hij zijn aardse lichaam afwerpen en in een eeuwige gedaante met zijn 
gestorven gelieven worden herenigd:

Neen: sloop de schrikbre macht, die al het aardsch verslindt,
Het lichaam als het blad dat wegdrijft op den wind,
Wat vreest men? – Welk een waan! – Met nevel overtogen
Verliest men ’t schijnbaar kleed dat zichtbaar was voor de oogen,
En dit ’s vergaan? – Vergaan! – Ons wezen schudt zich uit,
En laat aan ’t grover stof zijn stofgewaad ten buit;
En dit heet sterven? – Neen, het is geboren worden.60

Bilderdijk geloofde letterlijk dat zijn gestorven kinderen bij hem waakten. 
Vooral de vierjarige Adelheide, die in de zomer van 1805 gestorven was, 
troostte hem. Hij was ervan overtuigd dat het meisje de wacht hield bij het 
‘blaauwend waschvlamlichtjen’ naast zijn sponde, bemoedigende woorden 
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sprak en hemelse balsem druppelde op zijn verbleekte lippen. Hij kon dan 
ook uitroepen: ‘Ja, ik voel u om my zweven; / ’k Voel uw adem die my 
roert.’61

 Het verlangen opgenomen te worden en thuis te komen, deed hem 
naar de dood hunkeren. Die zag hij niet als iets gruwzaams, maar als een 
verlossing. Aan het slot nam Bilderdijk afscheid en leek hij werkelijk tot 
geestensferen op te stijgen. Dat maakte diepe indruk op zijn toehoorders: 
‘Welaan! naar hooger kreits den dampkring uitgestegen! / Den sluier afge
schud! En gy, ô Broedrenry, / Ik toef u boven ’stof. – Vaartwel en denkt aan 
my!’62

 Curieus is Bilderdijks mededeling aan Tydeman dat de Noord-Holland
se meid die bij hem werkte ook in contact stond met het hogere. De dichter 
typeerde haar als een ‘geestenzienster’ en voegde hieraan toe dat zij hem 
reeds drie keer als verschijning had waargenomen terwijl hij van huis was. 
Dat geeft aan dat Bilderdijk geloof hechtte aan het wonderbaarlijke.63

 In de Hollandsche Maatschappij was men zeer enthousiast over het dicht
stuk; het had volgens Bilderdijk ‘eene ongemeene aandoening verwekt’. 
Nadien zou het zelfs nog twee keer door andere leden worden gedecla
meerd.64 Al eerder circuleerde het handschrift onder vrienden en ken
nissen. Bilderdijk liet het onder meer lezen aan C.J. van Assen, de latere 
hoogleraar in de rechten te Leiden, met wie Tydeman hem in kennis had 
gebracht. In 1810 was deze gepromoveerd te Franeker. Sindsdien was hij 
als advocaat werkzaam in Den Haag. Na het lezen van ‘De Geestenwareld’ 
schreef hij aan Tydeman: ‘Dat u ooit de gelegenheid gegeven moge worden 
dit gedicht te lezen! want hierin is een zo bewonderenswaardige weten
schap der filosofie en een zo bewonderenswaardige poëtische kracht, dat 
Plato en Homerus hierin samengespannen schijnen te hebben.’ Natuurlijk 
was Bilderdijk, zoals altijd, ernstig verlegen met deze lof.65

Ontmoeting met Napoleon

Op 10 oktober 1811 begaf Bilderdijk zich met andere leden van het Konink
lijk Instituut naar het Paleis op de Dam, om zijn opwachting te gaan maken 
bij Napoleon. Een dag eerder had de intocht van de keizer en zijn gevolg 
te Amsterdam plaatsgevonden. Kosten noch moeiten waren gespaard. Het 
tolhek van Abcoude bevatte de welkomsttekst: ‘Napoléon le Grand, Héros 
de l’univers.’ Toen hij arriveerde, weerklonk overal het ‘vive l’Empereur!’ 
De optocht die volgde duurde zo’n drie kwartier en maakte indruk op de 
toeschouwers. Napoleon reed als een godheid op een wit paard, het publiek 
links en rechts minzaam groetend.66

 Op 13 oktober vond de ontvangst van de leden van het Koninklijk Insti
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tuut plaats. Omdat het nog niet erkend was, verscheen men niet als dele
gatie maar op persoonlijke titel. Eind september had Bilderdijk zich voor
genomen: ‘Zoo lang het Instituut van den Koning is (op den naam koomt 
het niet aan) blijf ik getrouw en werkzaam, ter eere van den weldadigen 
Vorst, doch houdt dit op, zoo neem ik mijn afscheid, dit heb ik dadelijk 
besloten.’67 Begin oktober hakte hij de knoop door en schreef hij Napoleon 
dat hij zijn lidmaatschap wilde neerleggen. In 1808 was hij op verzoek van 
de koning toegetreden tot het Instituut, omdat hij zich verplicht voelde iets 
terug te doen voor diens weldaden. Die reden was nu vervallen.68

 In afwachting van een antwoord werd hij aangewezen als een van de le
den die Napoleon zouden begroeten tijdens diens bezoek aan Amsterdam. 
Hoewel hij weer last had van zijn hoofd en ook zijn zwangere gade zich 
onwel voelde, kon hij niet weigeren. Die tiende oktober namen de leden 
zo onopvallend mogelijk plaats tussen de geestelijken en de professoren 
die ook waren uitgenodigd. Napoleon ging rond, begeleid door Lebrun, en 
vroeg zo nu en dan aan deze of gene ‘Qui êtes vous?’ of ‘Que faites vous?’69 
David Jacob van Lennep, voorzitter van de Tweede Klasse van het Instituut, 
merkte later op dat Napoleon zich nogal honds gedroeg, ‘de voortreffelijk
ste mannen aldaar tegenwoordig wrevelig voorbijging, of met schampere 
taal trachtte te doen sidderen’. Alleen bij Van Swinden, algemeen voor
zitter, nam zijn ‘ijzeren gelaat een zachtere plooi’ aan. Op diens vraag of 
het Instituut zou blijven voortbestaan, zou Napoleon geriposteerd hebben: 

Bezoek van Napoleon aan Amsterdam in 1811
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‘Cela ne souffre aucune difficulté’ (dat hoeft geen enkel probleem te zijn).70 
De keizer kwam zijn toezegging na, want tien dagen later zou de instelling, 
die Hollandsch Instituut zou gaan heten, bij decreet bevestigd worden.
 Bij de rondgang hield Lebrun de keizer staande toen hij bij Bilderdijk 
was aanbeland en stelde deze voor als poëet en rechtsgeleerde. ‘Êtes vous 
connu dans la république des lettres?’ (Bent u bekend in de republiek der 
letteren), vroeg Napoleon. De zin werd snel en toonloos uitgesproken, met 
alleen de nadruk op het woord ‘lettres’, dat lang werd aangehouden. Bil
derdijk hoorde er onbewust een vers in, want hij antwoordde werktuiglijk: 
‘Au moins j’ai fait ce que j’ai dû pour l’être.’ (Ik heb op zijn minst gedaan 
wat ik moest doen om het te zijn), ook snel, en met eveneens de nadruk op 
het laatste woord.71 Vanwege dat rijm aan het eind moet Napoleon gedacht 
hebben dat hij voor de gek werd gehouden, want hij keek de dichter vreemd 
aan, alsof hij niet wist wat hij van dit antwoord denken moest. Een weer
woord had hij niet. Bilderdijk noteerde droogweg: ‘Verder heb ik Z.M. niet 
gezien.’72

 Voor Bilderdijk veranderde er na deze ontmoeting weinig. Het leven 
bleef moeilijk. Om iets te verdienen verzorgde hij in het najaar van 1811 
wekelijks voorlezingen over de Hollandse taal voor ‘eenige dicht en taal
liefhebbers’. Onder hen bevonden zich Jeronimo de Vries, Jan Fredrik 
Helmers en Johannes Kinker.73 Bovendien werkte hij nu aan een berede
neerde geslachtslijst van het Nederlands. Zo liep het ‘akelig jaar’ 1811 ten 
einde.74 Zijn vriend Tydeman wenste Bilderdijk gezondheid, moed, kracht 
van geest en lichaam toe.75 Het was maar de vraag of het nieuwe jaar beter 
zou zijn. Het beloofde weinig goeds.

Onzekere tijden

Begin 1812 vatte Bilderdijk wederom het plan op te verhuizen. Dankzij be
middeling van Jeronimo de Vries kon hij per 1 april beschikken over een 
woning op de Westermarkt.76 Elke paar maanden stuurde hij een brief aan 
de minister van Binnenlandse Zaken om naar zijn pensioen te informeren. 
Toezeggingen bleven echter uit. Dat verbitterde hem. Zijn wrok ging zich 
steeds meer richten op wie hij als de verantwoordelijke zag voor zijn ellen
de: Napoleon. Op nieuwjaarsdag 1812 schreef Bilderdijk een gedicht ‘Aan 
koning Lodewijk’. Behalve als lofvers op de verdreven vorst was het ook 
bedoeld als een kritiek op de keizer. Deze werd aangeduid als een dwinge
land, als een Attila, leider van een horde woeste monsters.77 Uiteraard kon 
het vers niet gepubliceerd worden. Dat gebeurde pas na Bilderdijks dood.78

 De dichter vulde zijn tijd met werken voor het Instituut. De Holland‑
sche Maatschappij had hem gevraagd een geschiedenis van de Nederlandse 
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taal te schrijven, maar daarvoor achtte hij zichzelf niet genoeg belezen. Hij 
bracht er het genootschap mee in verlegenheid, omdat er al een intekenac
tie was gestart.79 Daarnaast hield hij zich bezig met de middeleeuwse let
teren en snuffelde hij in oude papieren ten nutte van de Tweede Klasse.80 
Zo leverde hij een bijdrage aan het ontstaan van de Nederlandse mediëvis
tiek.81 Het Hollandsch Instituut, zoals het nu heette, was zoals gezegd op 
21 oktober 1811 door de keizer erkend. Vergaderingen vonden plaats in het 
Trippenhuis, aan de Kloveniersburgwal.82 Drukbezocht waren deze echter 
niet, omdat de buitenleden meestal niet kwamen opdagen.83

 Bilderdijk riep de leden op handschriften op te sporen in binnen- en 
buitenlandse collecties.84 Zelf gaf hij het goede voorbeeld door zich te ver
diepen in Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme, in Van den Vos Reynaer‑

Het Trippenhuis te Amsterdam, waar de Instituutsvergaderingen plaatsvonden, 

getekend door Bilderdijk
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de en in de Natuurkunde des Heelals door broeder Gheraert, een astrologische 
tekst uit de dertiende eeuw. Hierover correspondeerde hij met tal van ge
leerden, zoals Petrus van Musschenbroek (de kleinzoon van de uitvinder 
van de Leidse Fles), Herman Tollius en Hendrik van Wijn. De Tweede 
Klasse verwierf onder meer het handschrift van Maerlants Spieghel Histo‑
riael, dat Bilderdijk per post ontving!85 Samen met Jan Steenwinkel werkte 
Bilderdijk aan de editie van het derde deel van dit werk.
 Als Instituutslid had hij het recht om alle werken uit alle openbare bi
bliotheken van het rijk te lenen.86 Van dat privilege maakte de immer stu
derende dichter dankbaar gebruik. Al dat lezen in boeken over etymologie, 
geschiedenis, letterkunde en filosofie wekten bij hem sombere gedachten 
op over de vergankelijkheid: ‘Wy zijn toch dwaas als wy meenen dat wy 
voor de eeuwigheid schrijven.’87 Zulke gedachten uitte hij ook in versvorm:

 De luister der oogen,
 Met nevels betogen,
Ja, zenuw- en voeding- en spierkracht verkwijnt.
 Ook oordeel en reden
 Bezwijkt met de leden,
En ’t leven verwaassemt, vervliegt, en verdwijnt.88

Met Tydeman spande Bilderdijk zich in om Jacob Grimm tot correspon
dent van het Instituut te benoemen. Deze was bibliothecaris te Kassel. In 
1812 zou hij samen met zijn jongere broer Wilhelm het eerste deel van 
de beroemde Kinder‑ und Hausmärchen publiceren. De komende jaren zou 
Bilderdijk enkele (Franstalige) brieven met de Duitse geleerde wisselen.89 
Ze bespraken vooral letterkundige kwesties, zoals het werk van Jacob van 
Maerlant en de herkomst van de Roman de la Rose. Bilderdijk had waarde
ring voor de Duitse geleerde. Dat was wederzijds. Grimm was van mening 
dat hij veel van zijn Nederlandse collega kon leren.90

 Verder was Bilderdijk in onderhandeling met Wouters over de uitgave 
van zijn Luchtreis. Voordat het werk gepubliceerd kon worden, moest het 
eerst naar Parijs om aan de censuur te voldoen. Hij ontving pas zijn hono
rarium van de Groningse boekverkoper als er toestemming kwam voor pu
blicatie.91 Bilderdijk was bovendien sinds enige tijd in afwachting van een 
bericht uit Konsberg, Noorwegen. Hij had goede hoop dat men hem aldaar 
een leerstoel wilde aanbieden. Hier had hij wel oren naar.92 Het is er echter 
niet van gekomen. Bilderdijk merkte op: ‘Die teleurstellingen! Zij zijn van 
alle kwaden op de wareld het kwaadste.’93

 Het beeld van het actieve, immer studerende Instituutslid staat in schril 
contrast met de omschrijving die Bilderdijk van zichzelf gaf. Aan Rhijnvis 
Feith schreef hij in april 1812 dat zijn hoofd verzwakt was: ‘Ja, het kan niet 
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meer. Ik ben tot geenerlei van de daaglijksche zaken meer in staat, hoe ge
ring die ook zijn mogen; kan geen 10 stuivers by een tellen, en geen mon
delinge boodschap meer overbrengen. Ja, ik stamel als ik spreken moet.’ 
Dat hij zich steeds weer op de studie toelegde, was omdat hij niet anders 
kon. Hij móest arbeiden: ‘En het slimste dat er met my nog by koomt, is 
dat het my een behoefte is te werken, al valt het my somtijds onmooglijk; ik 
kan nalaten te eeten, maar niet te werken, zoo is mijne geestgesteltenis.’94 
Met de Zwolse auteur had hij jarenlang niet meer gecorrespondeerd. Bur
gertwist had de vrienden uiteengedreven, maar nu werd de vriendschap 
hersteld.95

 Op 7 april 1812 werd Bilderdijk weer vader, van een zoon: Lodewijk Wil
lem.96 Het kind, een ‘jongen als een wolk’,97 werd genoemd naar de twee 
vorsten die de ouders lief hadden gehad: stadhouder Willem v en koning 
Lodewijk. Na de vele sterfgevallen moet het een weldaad zijn geweest dat 
deze baby in leven bleef. Bilderdijk richtte zich tot zijn vrouw:

Zucht niet, laat geen tranen glippen;
 Tel geen doorgestaan verdriet;
 Ook dit nijpend onheil niet,
Dat ons harten schroeft en lippen.
 Zie dit lieve wicht alleen,
 Van den hemel afgebeên!98

Wilhelmina knapte na de bevalling voorspoedig op en met Lodewijk ging 
het goed. De kleine was ‘dik, vet en gezond’. De brave Julius was een troost 
voor zijn ouders. Maar Bilderdijk zelf leed weer aan hoofdpijn en moest 
zich laten aderlaten.99 Echt helpen deed dit niet.
 Op 22 juni verklaarde Napoleon de oorlog aan Rusland. De keizer had 
een kleine zevenhonderdduizend soldaten gemobiliseerd, waaronder ve
le dienstplichtige Nederlanders. La Grande Armée trok op in de richting 
van Moskou, dat begin september na hevige gevechten werd ingenomen. 
Het inmiddels sterk uitgedunde Franse leger trof een lege stad aan. Op 
14 september, een dag na Napoleons intocht, brak er een grote brand uit. 
Kort daarna gaf Napoleon het bevel tot terugtrekken. De troepen waren 
verzwakt door kou, honger en Russische verrassingsaanvallen. Het was het 
begin van Napoleons ondergang.
 Voor de wereldgeschiedenis waar de kranten vol mee stonden, had Bil
derdijk echter geen belangstelling. Hij had genoeg aan zijn eigen zorgen. 
Drie dagen voor zijn zesenvijftigste verjaardag, op 4 september 1812, stortte 
hij zijn gemoed uit bij Tydeman. Meer dan wie ook was hij in deze moeilij
ke fase Bilderdijks steun en toeverlaat: ‘Ik lijde onbeschrijflijk, en van dag 
tot dag meer; van verdrieten en honger en gebrek aan ’t noodzaaklijkste, 
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zelfs van verschooning; uitgemergeld, en nabij aan de phrenesie [waanzin]. 
Mijne vrouw, die tot zoo lang door haar moed den mijnen schraagde, en 
mij alles daardoor vervulde, bezwijkt thands mede onder de uitwerksels 
van het verteerend gebrek. Wat spreekt gij mij des, van vaersjens, en der
gelijke. God beware mij op den rand des afgrond waarop zij, die mijne 
vrienden willen heeten, mij gebracht hebben maar de wanhoop woelt door 
al mijne aderen rond.’100

 Hij had de hoop voor de zoveelste keer opgegeven. Ook Wilhelmina viel 
het zwaar om in deze situatie optimistisch te blijven, ‘zonder kleederen 
of deksel op ’t lijf, zonder behoorlijk voedsel, met een zogend kind’, aldus 
Bilderdijk.101 Wat haar dagelijks bezighield, behalve haar kroost, is niet be
kend. Getuigenissen daarover ontbreken. Wel weten we dat ze af en toe 
kindergedichtjes schreef voor Julius. In 1813 verscheen een bundeltje bij 
Bohn te Haarlem. Het zou verschillende keren worden herdrukt.102 De mo
ralistische versjes stellen godsvrucht en deugdzaamheid centraal en zijn 
typische producten van hun tijd.103 Maar wie ze leest met kennis van de 
biografische context, merkt dat ze tal van autobiografische elementen be
vatten. Zo vindt men in ‘De dood’ een dialoog tussen een moeder en haar 
zoontje over een overleden broertje. In het kind herkent men Julius, en in 
de gestorvene de kleine Alexis Isaac:

het kind.

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?104

Wilhelmina deed alles wat in haar macht lag om het leven van haar man 
draaglijker te maken. Bilderdijk was haar er dankbaar voor en droeg zijn 
vrouw op handen. Eind 1812 bezong hij zijn huwelijk in het leerdicht ‘De 
echt’.105 Daarin stelde hij dat de verbintenis tussen man en vrouw een ge
schenk is, ontelbare malen waardevoller dan goud en parels: een balsem 
en ‘een bron van troost, van heil’.106 Hij las het in december voor in Felix 
Meritis.
 Bilderdijk geloofde in de verwantschap der zielen. De liefde tussen man 
en vrouw zag hij als een uitverkoren bondgenootschap: ‘Neen, de Egâ is 
voor één’, en niet voor meer, geboren.’ Voor de vrouw was een belangrijke 
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rol weggelegd als troosteres: ‘Het zalven van zijn wee, het deelen van zijn 
pijn, / In ’t leed eens Echtgenoots zijn lotgenoot te zijn.’ Wie zijn driften 
bluste buiten het huwelijk, zou een vreselijke straf ondergaan. In het dicht
stuk speelt Adam een rol. Al dromend verschijnt aan hem de wellustige en 
onafhankelijke Lilith, door wie hij zich laat verleiden. Als hij ontwaakt, is 
hij berouwvol en blij dat hij zich aan de zijde van zijn echtgenote weet, die 
uit zijn lichaam is geschapen: ‘’t Is Eva, ’t is de vrouw, die God hem heeft 
bestemd, / (Zijn hart verkondt het hem, dat thands in vreugde zwemt) / 
Die vleesch is van zijn vleesch, en aandeel van hem-zelven.’107 Het gedicht 
breekt dan ook een lans voor de onverbrekelijkheid van de ware echt, waar
in man en vrouw als één ziel in elkaar opgaan. Dat Bilderdijk niet officieel 
met Wilhelmina was getrouwd, veranderde hier niets aan.
 Om de financiële nood iets te verlichten bood Bilderdijk de tekst van het 
dichtstuk aan bij de uitgever van de Vaderlandsche Letteroefeningen.108 Hij 
kreeg er vijfentwintig gulden voor. Wellicht kwam er bij de familie Bilder
dijk een keer iets anders dan brood op tafel. Julius was door ‘’t bleek gebrek 
ter neêr geslagen’. Alleen het jongste kind, dat Bilderdijks nijpend lot een 
moment deed vergeten, was zich nog van geen leed bewust: ‘Helaas! het 
hangt ons aan de kniên / Om ’t lieve mondtjen aan te biên, / Maar ook! dat 
kusjen vraagt ons eten!’ De enige troost was het geloof in Hem die uit de 
nacht het licht tevoorschijn had gebracht.109

 Achteraf zou Bilderdijk deze donkere en moeilijke fase in zijn leven al
dus karakteriseren:

Toen, ja, was ’t leven my te afgrijslijk om te dragen;
 En laf gedrochtlijk volk schiep wellust in dat leed;
Terwijl me een dierbaar kind in ’t krankbed neêrgeslagen
 En hulploos, (ô mijn God!) het licht vervloeken deed.
Mijn Gâ, mijn dierbre Gâ, wat moest ge toen verduren!
 Ach, ’t was uw troost-alleen die my aan ’t leven bond.110

Een nieuwe lente

Tijdens de Instituutsvergadering van 14 januari 1813 kon Jeronimo de Vries 
heugelijk nieuws mededelen. Met toestemming van de minister in Parijs 
was besloten aan Bilderdijk een toelage van vijftienhonderd gulden per jaar 
uit te keren. Deze werd niet door Napoleon gefinancierd, maar betaald uit 
een Amsterdams fonds ter aanmoediging van kunsten en wetenschappen. 
Dankzij de maandelijkse tranches die hij ontving, kon Bilderdijk zich voor 
de Tweede Klasse blijven inspannen.111 De vergoeding zou uiteindelijk be
gin 1815 worden stopgezet.112
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 Bilderdijk hervatte de correspondentie met geleerden. Regelmatig ont
ving hij per post oude handschriften. Voor het Instituut was de inzet van de 
onvermoeibare dichter onmisbaar. Met vriendelijke woorden en fluwelen 
handschoenen probeerde men hem tot werken aan te zetten. Op 11 februa ri 
schreef De Vries: ‘Beste Bilderdyk! Ik hang en verlang – (het is een oud Va
derlandsch spel) waarnaar? Naar Bilderdyk. wanneer? heden avond. waar? 
In de klasse.’113 De dichter spande zich in boeken te kopen voor de Insti
tuutsbibliotheek. Vooral de werken van Jacob van Maerlant in de te veilen 
collectie van de overleden Harderwijkse vrederechter J. Steenbergen had
den zijn interesse. Zijn woede werd gewekt toen bleek dat Petrus van Mus
schenbroek de manuscripten had verworven. Bilderdijk merkte op: ‘Had ik 
geld, ik kocht ze daadlijk; maar men weet, dat ik ver ben van in dit geval te 
zijn.’114

 Hoe hard hij ook werkte, genoegen gaf dit hem niet. ‘Ik ga steeds voort 
veel te lijden,’ merkte hij op. Dat hing ermee samen dat hij niet kon waar
maken waartoe hij zich bestemd achtte: ‘Ik zal veel overlaten dat ik ge
wenscht had af te doen, en, wat ik het belangrijkst voor de wetenschap
pen achtte, zelfs niet aangeroerd hebben. Maar het is Gods wil zoo.’115 Het 
ouder worden bracht nieuwe ongemakken met zich mee, zoals podagra: 
‘ik zit, sedert Maandag met het been in het kussen, bewegingloos en met 
jichtpijnen beladen’.116

 In mei verliet het gezin Bilderdijk het huis op de Westermarkt, omdat hij 
het er niet uithield. Nu vestigden zij zich op de Oudezijds Achterburgwal, 
nabij de Barndesteeg.117 De beslommeringen van het verhuizen hadden na
delige gevolgen. Ook nu wilde het schrijven niet lukken. Alles wat hij op 
papier zette, achtte hij geschikt om te verscheuren. Hij vergeleek zichzelf 
weer eens met een door de bliksem getroffen tronk. Ondanks de toelage 
die hij kreeg, leden hij en de zijnen armoede. Naar eigen zeggen bezat hij 
geen bedlaken, deken of hemd, geen lepel, bord of theekopje en zelfs geen 
bruikbare schoenen of kousen meer.118

 Bilderdijk was dan gewoon te overdrijven, ditmaal leek hij een waar
heidsgetrouw beeld te schetsen. Begin juni pakte Wilhelmina namelijk de 
pen op met het doel Jeronimo de Vries om financiële hulp te vragen. Ken
nelijk wist ze niet meer wat ze moest doen. ‘Wy hebben volstrekt niets in 
huis,’ bekende ze hem.119 Volgens Bilderdijk konden zijn vrouw en hij hun 
naaktheid niet meer bedekken, zodat ze zelfs in de zomer van kou ineen
krompen. Voor de studie was hij ongeschikt geworden: ‘Men giet te laat 
eenige druppels oly in de lamp, als de pit verbrand is.’ Ook bij Tydeman 
stortte Bilderdijk zijn overvolle gemoed uit: ‘Mijn Zoon Julius heeft 10 we
ken aan de anderendaagsche koorts [malaria] gelegen en is uitgeteerd tot 
op het gebeente.’ Geld voor medicijnen was er niet. Bilderdijk vervolgt dan: 
‘De oorzaak dier koorts, de omstandigheden waarin zij hem aantastte, de 
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geheele toestand zijns lichaams in ’t gewichtig tijdpunt van de pubertas, al
les ontrust mij boven verbeelding. – Mijne vrouw kwijnt sedert het spenen 
van ’t kind onafgebroken, en verzwakt als ik; alleen ben ik haar ruim twintig 
jaren vooruit. Men moest ons zien, maar dit is niet genoeg, men moest onze 
levenswijs zien, om besef te hebben, wat menschen door kunnen staan.’120

 Intussen nam de politieke en maatschappelijke onrust in Amsterdam, 
net als elders, toe. Een openbare vergadering van het Instituut werd om 
die reden afgelast. Er ontstonden onlusten uit verzet tegen de dienstplicht. 
Die dwong vele honderden Nederlandse jongens om voor Napoleon in 
Rusland te gaan vechten. Voor de meesten hield dit een doodvonnis in. 
Demonstranten probeerden registers te verscheuren en in de straten klonk 
het ‘Oranje boven’. Het verzet tegen de dienstplicht was algemeen.121 Bil
derdijk nam een andere positie in. De conscriptie beschouwde hij als ‘een 
godlijk bestier ten nutte van volk en land’.122

 Begin juli werd ook hij geconfronteerd met de gevolgen van de conscrip
tie. Elius Isaäc, zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, was daar het slachtof
fer van.123 Sinds zijn vertrek uit Nederland in 1795 had de dichter relatief 
weinig contact met hem onderhouden.124 Dat had er vermoedelijk mee te 
maken dat hij door Catharina Rebecca Woesthoven werd opgevoed. Er zijn 
geen aanwijzingen dat hun relatie na Bilderdijks terugkeer werd verbeterd. 
De jongen, van wie we maar weinig weten, was van 1802 tot 1804 kweke
ling aan de School voor de Zeevaart. Na de inlijving moest hij in Franse 
krijgsdienst. Als fuselier werd hij uitgezonden naar Landau in der Pfalz, 
te Beieren. Hier overleed hij op 3 mei 1813, eenentwintig jaar oud, aan de 
Nervenfieber. De laatste weken van zijn leven leed hij aan heimwee; hij mis
te zijn moeder.125 Het is wrang dat hij op 17 april een brief van haar had 
gekregen met de mededeling dat zij hem had vrijgekocht, zodat hij spoedig 
naar huis kon terugkeren. Het mocht niet zo zijn. Elius werd begraven op 
het naburige protestantse kerkhof. Op zijn graf verrees dankzij Catharina 
een gedenkteken. Het zou het volgende het opschrift hebben bevat:

ach ein nahmenloses sehnen

zog ihn nach der heimath hin

sieh da rief der vater ihn

aus dem finstern thal der thraenen

dort will ihn in lichten höhen

auch die mutter wiedersehen. 126

Over zijn eerste vrouw had Bilderdijk zo zijn eigen gedachten. Op 6 ju
li 1813 schreef hij aan zijn vriend Tydeman: ‘Dat mijn Elius dood is, zult 
gij weten. Zijn moeder zal nu wel tevreden zijn.’ Desondanks raakte diens 
dood hem. Wellicht veroorzaakte Elius’ overlijden schuldgevoelens, omdat 
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hij niet voor hem had gezorgd: ‘Mocht ik nooit aan vroeger dagen terug 
denken! En mocht ik niets meer hooren van hetgeen buiten mijn huis
muur gebeurt!’127

 Om zijn zinnen te verzetten reisde Bilderdijk die zomer weer naar 
Valcke naer. Ditmaal logeerde hij acht dagen op Huis te Bijweg in Benne
broek, nabij Haarlem. Zijn welgestelde vriend was hier in 1812 gaan wonen 
en had het landgoed omgetoverd tot een paradijs. Zo was er een Engelse 
tuin aangelegd en een vinkenbaan: een terrein waarop men vinken kon 
vangen met behulp van een lijmstok of net.128 Bilderdijk liet zich er in de 
watten leggen en maakte wandelingen.129 De briefwisseling met Wilhelmi
na werd weer hervat, opnieuw in het Engels. Zijn vrouw hoopte dat hij door 
de vakantie zou opknappen. Volgens haar miste vooral de kleine Lodewijk 
hem. De eenjarige wilde, als het etenstijd was, dat zijn vader ook kwam en 
dwong zijn moeder dan de trap op te gaan om hem te zoeken. Verder ging 

Bouwkundige schetsen van Bilderdijk
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het goed. Ze wenste niets anders dan dat haar ‘soulsdearest’ zich weer bij 
haar zou voegen.130

 Na zijn terugkeer verschanste Bilderdijk zich het grootste deel van de 
tijd in huis. Hij deed onderzoek, schreef poëzie en voerde correspondentie.  
Hij was, kortom, ‘overkropt’ met werk. Veel vruchten wierp dit niet af. Het 
leven bleef moeilijk. Het moet hem dan ook zwaar zijn gevallen toen hij 
vernam dat Tydeman in augustus 1813 tot hoogleraar in de rechten te Lei
den werd benoemd, een functie die hij mogelijk zelf ook ambieerde. Maar 
hij liet zich niet kennen en bracht zijn felicitaties over.131 Bilderdijk leed erg 
door de zomerhitte die nadelig was voor zijn gestel. Wilhelmina op haar 
beurt was erg geschrokken, omdat er in hun huis te Amsterdam was in
gebroken. De dieven hadden onder meer de glasgordijnen uit de zijkamer 
meegenomen. Bilderdijk was bevreesd dat er meer verloren was gegaan 
dan zichtbaar was.132

 Van 16 tot en met 19 oktober 1813 vond de Volkerenslag bij Leipzig 
plaats, waarbij meer dan een half miljoen soldaten betrokken waren. Hier 
werd Napoleon door Russische, Pruisische en Oostenrijkse troepen ver
slagen. Daardoor was hij genoodzaakt zich op Frans grondgebied terug te 
trekken. Dit nieuws zorgde in Nederland voor onrust. Sommigen durfden 
zich weer gehuld in Oranje op straat te vertonen. Veel Fransen hielden het 
thans voor gezien en ontvluchtten Nederland. Op 4 oktober gaf J.H. van 
der Palm uiting aan zijn gevoelens met een nationalistische toespraak bij 
de opening van het academisch jaar te Leiden.133

 Bilderdijk en zijn gezin leden nog altijd gebrek. Gelukkig stuurde 
Valcke naer regelmatig boter, aardappelen en kaarsen. De dichter en zijn 
vrouw waren hem hier erkentelijk voor: ‘Dat ik, dat wy beide uit den grond 
van ons hart u dankbaar zijn voor zoo vele zorgvuldigheid, zoo veel nieu
we geschenken, en weldaden, zult gy wel niet twyfelen, maar het is een 
behoefte van myn hart dat ik het ontlaste, door u, met eenige regels ten 
minste, te bedanken, daar ik het mondeling niet doen kan.’134

 De vriendschap kon zijn somberheid echter niet verdrijven. Zijn ge
zondheid ging achteruit met de snelheid van iemand die van een berg stort
te, vond hij.135 Hoofdpijn, koorts en reumatiek namen toe door de herrie 
van werklieden rond zijn huis.136 Voor de zoveelste keer wilde hij dood: ‘laat 
my kruipen, ô mijn Vrinden! / Eén voetpad weet ik: Naar het graf’.137

 Nu Napoleons ondergang was ingezet, volgden de ontwikkelingen el
kaar in hoog tempo op. Op 21 november 1813 vormden Frans Adam van 
der Duyn van Maasdam, Leopold van Limburg Stirum en Gijsbert Karel 
van Hogendorp een algemeen bestuur. Zo wilden ze de onafhankelijkheid 
opeisen en voorkomen dat Nederland weer in handen zou komen van een 
buitenlandse mogendheid. Het driemanschap verzocht Willem Frederik, 
de oudste zoon van de stadhouder, om de troon te aanvaarden. Negen 
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dagen later arriveerde hij vanuit Engeland per schip in Scheveningen.
 Voordat het zover was, vond er in Woerden een drama plaats. De stad 
had op 18 november een eigen bestuur ingesteld en de Oranjevlag gehe
sen. Uit wraak vielen de Fransen zes dagen later Woerden aan. Plunde
ring, verwoesting en moord waren het gevolg. Tientallen mensen kwamen 
om het leven, velen raakten gewond. Zelfs vrouwen en kinderen werden 
niet gespaard. De verontwaardiging was algemeen. Tal van dichters uit
ten hun afschuw over de bloedige moordpartij. Bilderdijk en zijn vrouw 
konden zich evenmin bedwingen. Zij maakte een vers waarin de gruwelen 
beeldend werden beschreven. Hij riep de vaderlandse helden op de Franse 
monsters te vernietigen: ‘Ja, te wapen, wakkre mannen! / Vrije burgers, in 
’t geweer! / Spaart niet één dier bloedtyrannen! / Velt die vrouwenslachters 
neêr!’138

 Nu de Franse Minotaurus verslagen was en de troon der dwingelandij 
vergruisd, moest elke dichter volgens Bilderdijk de onafhankelijkheid be
zingen: ‘Verheft uw stem, gewijde Barden! / Roept vrijheid, vrijheid, vrij
heid uit!’139 Een dag na het drama van Woerden, waarvan hij op dat moment 
vermoedelijk nog niet op de hoogte was, las hij het dichtstuk ‘Vervulling’ 
voor. Hiertoe beklom hij het spreekgestoelte van de Amsterdamse afde
ling van de Hollandsche Maatschappij. De dichter die Napoleon meermalen 

Koning Willem i
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lof had toegezwaaid, begon nu met de regel: ‘’t Is eindlijk dan beslist, de 
Dwingland ligt geveld!’ Hoewel hij meende dat jonge dichters zijn grijs
heid moesten vervangen en hij doorgaans afkerig was van alles wat naar 
revolutie zweemde, leverde Bilderdijk een aanzienlijke bijdrage aan de 
vreugde. ‘Juich, Holland! Holland, juich!’ riep hij zijn toehoorders toe. De 
ommekeer vergeleek hij met het aanbreken van de dag na een lange, duis
tere nacht. Hij had nooit gedacht dat hij dit heuglijke nieuws nog mocht 
vernemen: ‘Hoe! Hollands naam hersteld –? en – leef ik nog op de aard? – / 
Was dan mijn grijsheid nog tot zulk een heil gespaard?’140

 De Amsterdamse koopman en literator Willem de Clercq die de voor
dracht bijwoonde, noteerde in zijn dagboek: ‘Gister avond heeft in de Maat
schappij van taal en dichtkunde de Heer Bilderdijk de toon der vreugde 
over de gelukkige verandering uitgeboezemd.’141

 Na zijn terugkeer vaardigde prins Willem Frederik een proclamatie uit 
waarin hij beloofde een streep te zetten onder het verleden en zijn best 
te zullen doen om Nederland te herstellen. De tijden der partijzucht wa
ren voorbij, nu moest er nationale verzoening heersen. Zijn komst werd 
geestdriftig ontvangen. Het regende gelegenheidsverzen. Samen met de 
Amsterdamse dichter Samuel Iperusz. Wiselius publiceerden Bilderdijk 
en zijn vrouw in november 1813 een Nieuw liederenboekje.142 Het bevatte ver
zen ter opwekking van moed, eer en vreugde, met klinkende titels als ‘Het 

Samuel Iperusz. Wiselius
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Wilhelmuslied’, ‘Krijgszang’ en ‘Bij het verheffen der Hollandsche vlag’, 
en regels als: ‘Vlecht Oranjen om den hoed! / Holland rijst met nieuwen 
moed / Uit den schoot der waatren!’143 Het boekje, dat anoniem het licht 
zag, was een succes. Datzelfde jaar verscheen er al een tweede druk. Hier
op werden de namen van de drie auteurs wel vermeld.
 Op 2 december werd geproclameerd dat de prins niet de volgende stad
houder zou worden, maar soeverein vorst: Willem i. Diezelfde dag werd hij 
in Amsterdam onthaald. De Clercq beschreef de blijdschap toen de koning 
op het balkon van het Paleis op de Dam verscheen. Het gejuich dat op dit 
ogenblik opsteeg was onbeschrijfelijk en getuigde van nationale geestdrift. 
Er was veel publiek op de been. Velen reikten de prins de hand en overal 
heerste vreugde.144 We weten niet zeker of Bilderdijk hierbij aanwezig is 
geweest, maar uitgesloten is dit allerminst. Op 6 december werd het lands
bestuur formeel aan de vorst overgedragen. Overal werd geïllumineerd, 
overal klonk gezang en zag men versieringen, overal vierde men feest. Al
leen de Kozakken die tegen de Fransen hadden gestreden en nu in Amster

Titelpagina van de bundel Hollands verlossing, 1813
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dam, net als elders, bivakkeerden, zorgden voor enige onrust.145

 Dat de Oranjeboom eindelijk weer bloeide, ontroerde Bilderdijk. Hij 
schreef enkele lofdichten op Willem i.146 De Clercq noteerde in zijn dag
boek: ‘Bilderdijk is door de tegenwoordige omwenteling geheel verrukt. 
Voor het eerst eene oranje Cocarde ophebbende ziet hij zich in den spiegel 
keert zich oogenblikkelijk naar zijne vrouw en kinderen en boezemt zijn 
gevoel in een fraai vaers uit.’147 Al deze vaderlandslievende vreugdeverzen 
naar aanleiding van de bevrijding van ‘het pletterend juk der Franschen’ 
werden verzameld in de bundel Hollands verlossing (1813).148 Die bevatte 
onder meer de volledige versie van het dichtstuk ‘Afscheid’ uit 1811. Aan 
Tydeman schreef de dichter in december 1813: ‘Ik ben sedert vijf weken 
geheel buiten mij-zelven, van aandoening, van vermoeienissen van allerlei 
aart, die geen uur bij nacht of dag ophielden, en van de verwarring waarin 
dit mijn verzwakten geest en bezweken lichaam gebracht heeft.’149

 Toch heerste er niet alleen maar nationale verbroedering. In deze tijd 
verscheen er een anoniem geschrift dat enige ophef veroorzaakte: Brieven 
van A. aan Z (1813).150 In de brochure werd kritiek geuit op Nederlanders 
die voor de Fransen door het stof waren gekropen om baantjes te verwer
ven. Dat waren verraders. De gedachte dat dergelijke kameleons in de nieu
we orde wederom vooraanstaande posities zouden gaan innemen deed de 
auteur gruwen. Hij deinsde er niet voor terug om tal van schuldigen met 
naam en toenaam te vermelden. In korte tijd zouden er achthonderd exem
plaren van zijn verkocht.151 Wie de auteur was, is niet bekend, maar het 
staat vast dat Bilderdijk er op de een of andere manier bij betrokken was; er 
is namelijk een kopie in zijn handschrift bewaard gebleven.
 Reacties konden niet uitblijven. Onder meer H.W. Tydeman nam de 
pen op om de anonieme auteur te antwoorden. Hij publiceerde eveneens 
een pamflet: Brieven van B. aan Y (1813). Daarin uitte hij kritiek op de toon, 
die hij in deze tijd van verzoening ongepast vond. De kwestie van het au
teurschap is tot op heden onopgelost.152 Toch is het niet waarschijnlijk dat 
Bilderdijk de auteur was. Behalve dat hij er in zijn brieven nergens over 
schrijft, had hij onder Napoleon immers zelf ook een ietwat dubieuze rol 
gespeeld. Dat werd hem door tijdgenoten verweten. Nu de Fransen weg 
waren, koesterde hij de hoop op een nieuwe positie.

Besluit

Na de inlijving bij Frankrijk brak voor Bilderdijk en zijn vrouw een moei
lijke periode aan. De toelage die hij van Lodewijk Napoleon kreeg, werd 
stopgezet. Het faillissement dat in 1811 werd uitgesproken was onvermij
delijk. Voor Julius en de pasgeboren Lodewijk was Huize Bilderdijk geen 
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prettige plek. De jongens hebben vermoedelijk armoede gekend. Ondanks 
zijn somberheid was hun vader echter zeer productief. Juist in tijden van 
tegenspoed en uitzichtloosheid was Bilderdijk – het is al eerder gebleken – 
tot grote dingen in staat.
 Als dichter was hij naar de mening van de meeste critici onnavolgbaar. 
Zo merkte een recensent in 1813 treffend op: ‘Er bestond slechts één so-

fokles. Frankrijk had slechts één’ corneille, één’ racine; en wij, wij 
bezitten slechts één’ bilderdijk.’153 Voortdurend bestudeerde hij hand
schriften, correspondeerde hij met geleerden en stortte hij zijn overvolle 
hart uit in poëzie. De brieven die hij verstuurde, bevatten doorgaans pa
gina’s lange theologische, historische en taalkundige verhandelingen die 
blijk geven van zijn enorme belezenheid. Het schrijven ervan moet hem 
vele nachtelijke uren hebben gekost. Zijn onrust werd weerspiegeld in de 
verhuizingen die hij ook in deze jaren ondernam. Het geloof in God en de 
steun van zijn vrouw, ‘alleen gevormd om het geluk van haren Gemaal te 
zijn’, waren hem tot troost.154 In deze fase maakte hij het publiek deelge
noot van zijn geloofsovertuiging. De gedachte dat zijn overleden kinderen 
als geesten om hem heen zweefden en zijn komst verbeidden, maakte zijn 
leven draaglijker en tegelijkertijd zijn doodsverlangen heviger.
 Bilderdijk nam het in zijn leven niet altijd even nauw met zijn politieke 
principes. Zoals hij na de dood van Willem v Lodewijk Napoleon als vorst 
accepteerde, zo aanvaardde hij na diens vertrek Napoleon als keizer. Nu de 
Fransen verdreven waren, richtte hij zijn hoop op de nieuwe koning. Ach
teraf zou hij beweren dat hij ook tijdens het bestuur van Lodewijk Napo-
leon Oranje trouw was gebleven. Maar daarmee verdraaide hij vermoede
lijk de feiten in zijn voordeel. Toch was hij ontroerd door de terugkeer van 
deze telg van het Huis van Oranje. Hij hoopte dat de wederkeer van Oranje 
hem geen windeieren zou leggen en dat hij nu een professoraat zou ver
werven. Door zich als nationale verzetsdichter te presenteren, wilde hij de 
Oranjevorst gunstig stemmen. Zo brak het jaar 1814 voor Bilderdijk aan 
met nieuwe kansen in het verschiet: ‘Gy, gy koomt den dag vervullen, / 
Veertiend jaar der heilrijkste eeuw; / Gy, verwelkoomd door het brullen / 
Van den Nederlandschen Leeuw!’155
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x Onder de Oranjeboom (1813-1817)

Zucht naar het hiernamaals

Hoewel de nieuwe vorst Bilderdijk vijfhonderd gulden schonk, bracht het 
jaar 1814 hem in persoonlijk opzicht verder weinig verlichting.1 De omwen
teling ten gunste van Oranje had een korte opleving tot gevolg gehad, waar
bij hij zijn gemoed had uitgestort in tal van nationalistische verzen, zoals 
een strijdlustige ‘Wapenkreet’, met hooggestemde regels als:

Het Land is behouden, de Vijand verdreven!
Het Land is behouden, de Koning moet leven!
Hy komt ons de Vrijheid, de Vrede hergeven:
 Oranje moet leven, ja leven!
 De Franschman, de Dwingland zal beven,
En vlugten voor eeuwig den Hollandschen grond!2

Nu de politieke rust was wedergekeerd in Nederland, volgde naar Bilder
dijks zeggen een ‘dubbele terneêrzinking’. Hij voelde zich weer eens de 
ongelukkigste mens op aarde.3

 Van de Haarlemse uitgever Bohn, die ‘ezel’, ontving hij in januari een 
voorschot van tweehonderdvijftig gulden voor de uitgave van zijn nog te 
verschijnen Affodillen.4 De bundel zou onder meer ‘De Geestenwareld’ en 
‘De echt’ gaan bevatten. De titel was Bilderdijk op het lijf geschreven. Af
fodillen waren volgens Homerus planten die aan de ingang van het do
denrijk groeiden. In zijn voorbericht stelde Bilderdijk dan ook dat hij op 
de oever hiervan was aanbeland: ‘Wat kan ik thands nog opleveren, bloote 
schaduw van myzelven geworden en den schimmen der uitgeleefden ge
lijk? – Homerus heeft den donkeren en benevelden toegang des doods met 
Affodille beplant. Welaan, plukken wy ook hiervan een handvol, eer wy uit 
het oog onzer tijdgenooten verdwijnen!’5 Het werk zou in de loop van 1814 
het licht zien. Een vriend aan wie Bilderdijk de bundel toestuurde, kreeg 
deze regels gepresenteerd: ‘Neem thands ook de Affodil van mijn verstor
ven hand: / Ik stapte in ’t rijk der doôn des levens boord reeds over, / En ’t 
sombre nevelveld bevat geene andre plant.’6 Sommige tijdgenoten dreven 
de spot met Bilderdijks titelkeuze en vroegen zich af met welke overtreffen
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de plantensoort hij na de winterbloemen en de affodillen nog zou komen.7

 Over boekverkopers was Bilderdijk zelden positief. Sinds 1813 was hij 
vooral gebeten op de Leidse uitgever Honkoop. Om aan de Franse censuur 
te kunnen voldoen, moesten manuscripten gekopieerd worden. Uit ge
makzucht had Honkoop echter geen kopie, maar het originele handschrift 
van Wilhelmina’s poëzie naar Parijs opgestuurd, waar ze kwijtraakten. Bil
derdijk was woedend en beschuldigde Honkoop ervan een ‘overgegeven 
schelmstuk’ en een ‘allerinfaamste diefstal’ te hebben gepleegd.8 Het ver
lies van de verzen vond hij erger dan toen hij in 1795 al zijn bezittingen had 
moeten achterlaten. De dichter vroeg zich af waarom alles in zijn bestaan 
altijd moest mislukken, maar voegde daaraan toe: ‘Dit is de geheele His
torie mijns levens.’ Nu was Amsterdam de stad waarop hij zijn gifpijlen 
richtte. Het ‘vermoordend gewoel’ dreef hem tot waanzin. Zijn verlangen 
om te vluchten projecteerde hij thans op Engeland.9

 Maar vertrekken deed hij niet. Begin januari 1814 reciteerde hij in Felix 
Meritis zijn dichtstuk ‘Zucht naar ’t Vaderland’.10 In een voorafspraak deel
de hij mee dat zijn afgeleefde en schorgezongen stem sinds lang onmach

Titelpagina van de bundel Affodillen, 1814, met vignet van Bilderdijk
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tig was om te zingen. De bevrijding van de Fransen had Bilderdijk een 
hernieuwde jeugd gegeven. Maar die was weer voorgoed voorbij:

By het overwicht der jaren
 Van der rampen last gekromd,
Voel ik weêr het zielsbezwaren
 Dat den vreugdetoon verstomt.
Met het hoofd naar ’t graf gebogen,
 Met den voet op d’open rand,
Sla ik d’opslag naar den hoogen,
 Naar een ander Vaderland.11

Nu wilde hij zijn gave niet meer gebruiken om Nederland te bezingen. 
Zijn reikhalzen naar het hemelse vaderland stond centraal. Hij vergeleek 
zichzelf met een paard dat aan het einde van de dag wordt bevrijd van het 
‘akkerspan’ en zijn leden in de wei mag rekken. Zo hoopte hij zijn stoffelijk 
lichaam af te werpen en in een nieuw, volgend leven zalig te ontwaken.12 
De dichterlijke taal waarmee hij zijn visie vormgaf, werd door sommigen 
als duister ervaren. Volgens De Clercq, die aanwezig was, had niemand in 
Felix Meritis het werk begrepen.13

 Na een bezoek bij Bilderdijk in mei te Amsterdam nam Tydeman het 
handschrift van het dichtstuk mee. Hij was verrukt: ‘hoe nieuw, hoe rijk, 
hoe schoon, en toch waar en eenvoudig is alles in hetzelve’. ’s Avonds in de 
trekschuit trof hij Bohn, aan wie hij enkele regels voorlas. De uitgever werd 
er volgens Tydeman ‘zeer belust’ op het gedicht op te nemen in de nog te 
verschijnen Affodillen. Aldus geschiedde. Bilderdijk kreeg er een extra be
drag voor. Overigens bleek dat Bohn zich niet echt in het werk verdiepte en 
er weinig van snapte. Tydeman smaalde dat de uitgever herhaaldelijk over 
‘Zucht vóór het Vaderland’ sprak.14

 Allerlei praktische zaken vroegen om Bilderdijks aandacht. Op voor
dracht van Wiselius werd hij benoemd tot auditeur-militair: aanklager bij 
het militair gerechtshof.15 Nu de Nederlanders de rechtspraak van de Fran
sen hadden overgenomen, was er veel te doen. De functie bracht stapels 
werk met zich mee. Aan Tydeman schreef Bilderdijk in maart 1814: ‘Ik 
zelf zit nacht en dag in mijne Auditeurschap te arbeiden, kom bij wijlen 
’s nachts of half 12 uren uit de provoost [gevangenis] en ben ’s morgens om 
half 8 al weder aan ’t verhooren.’ De prins wilde graag dat de functie door 
een jurist werd vervuld, maar het viel Bilderdijk bitter dat deze zijn oog op 
hem had laten vallen om ‘dien stal van Augias schoon te maken’.16

 Of hij enig inkomen zou krijgen, was onzeker. Hij wist zelfs niet of zijn 
papier en pennen vergoed zouden worden.17 Zoals al eerder is gebleken 
was Bilderdijk niet in staat half werk te leveren. Vol overgave richtte hij 
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zich op zijn nieuwe werkzaamheden. Hij was een perfectionist. Dat taken 
onnauwkeurig en zonder de vereiste oplettendheid werden verricht, vond 
hij onverdraaglijk en de grootste ‘pijniging’ in zijn leven. Aan Tydeman 
schreef hij dat het werk hem angstig maakte, zozeer zelfs dat het hem be
lemmerde: ‘duizend mooglijkheden zwerven mij voor den geest, dat ik ze 
intusschen verlies; en die duizend ja duizenden van mooglijkheden maken 
in mijne verbeelding de kans van het wel overbrengen zoo gering, dat het 
mij bedwelmt, en ik van angst en van vermoeiing en het bedenken hoe ik 
het toch had kunnen aanleggen om eenigzins zekerer te zijn, in hartklop
ping en koud zweed bezwijke’.18

 Intussen bleef Bilderdijk peinzen over de richting waarin hij zijn leven 
wilde sturen. Immers: ‘Geen post, zelfs de minste, kan ik vervullen.’ Voor 
het professoraat, de enige functie die hij had geambieerd, achtte hij zich
zelf niet meer geschikt. Het ambt van ambassadeur in een vreemd land 
stond hem ook niet aan: ‘De hemel beware mij voor zoo iets! – Dan nog 
beter, criminelen gratis verhooren!’ Hij achtte zich aan Nederland gebon
den, waar hij zich echter allerminst thuis voelde. Sinds 1795 waren de va
derlandse zeden en gewoonten zozeer veranderd dat hij er niet aan kon 
wennen. Alleen Engeland was een serieus alternatief.19 Zo bleef Bilderdijk 
onophoudelijk lijden. Zijn geestelijke toestand was ‘ergers dan kindsch’. In 
momenten van vertwijfeling vroeg hij zich wel eens af of de duivel soms 
met hem solde.20

 Eind maart 1814 werd, binnen een door de koning aangestelde commis
sie van notabelen, de nieuwe grondwet in stemming gebracht. Die werd 
met overgrote meerderheid aangenomen. Nederland was nu officieel een 
constitutionele monarchie. De grondwet kende vrijwel alle macht toe aan 
de nieuwe koning. Deze mocht zelf ministers benoemen en ontslaan, oor
logen beginnen en het bestuur over de financiën en de koloniën voeren. 
Voor Bilderdijk ging dat niet ver genoeg. Hij meende dat de nieuwe grond
wet de soevereine macht van de koning inperkte. Tegenover Jeronimo de 
Vries bekende hij dat hij ziek was van dit nieuws en een aderlating had 
moeten ondergaan. Niet afkerig van enige pathetiek, schreef hij: ‘Leef ik 
voort, zoo moet ik dit rampzalige, vernietigde Land, waarvoor mijn geslacht 
in ieder eeuw zich altyd opgeofferd heeft, en dat thands beneden alles wat 
veracht is vertreden wordt, verlaten, en vergeten dat ik er ooit aan behoord 
heb. [...] Vloek kome over de booswichten die den goeden koning dus ten 
verderve voeren! Vloek en wee over die schelmen!’21

 Positiever was Bilderdijk over de vereniging met België.22 Sinds Na
poleon was verslagen, drong Willem i erop aan Noord en Zuid samen te 
voegen. Dat bood het voordeel dat België kon dienen als bufferstaat tegen 
Frankrijk. Er vonden onderhandelingen plaats die in juni 1814 tot een ver
drag leidden. Op 1 augustus aanvaardde Willem i de soevereiniteit over 
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het Zuiden. Begin 1815 zou dit besluit op het Congres van Wenen worden 
bekrachtigd.
 Behalve de politiek hielden ook de huiselijke omstandigheden Bilderdijk 
bezig. Al eerder is gebleken dat hij een moeizame verhouding had met 
zijn dienstmeiden. In april 1814 stuurde hij er weer een woedend de laan 
uit. Zij liet het daar niet bij zitten, schold hem eerst de huid vol, en kocht 
daarna in zijn naam enig glaswerk, waarvoor Bilderdijk de rekening kreeg 
gepresenteerd. Aan de Amsterdamse politiecommissaris verzocht hij om 
passende maatregelen te nemen tegen ‘dat vrouwspersoon, dat by hare die
verijen, thands ’t misbruik der straffeloosheid tot een hoogte drijft, welke 
zekerlijk niet te dulden is’.23 Vermoedelijk kwam er korte tijd nadien een 
nieuwe dienstmaagd bij Bilderdijk. Deze kordate Oost-Friese meid stond 
Wilhelmina met praktische adviezen terzijde.24

 Diezelfde maand waren Bilderdijk en zijn vrouw aanwezig bij de huldi
ging van de vorst in Felix Meritis. Zij werden door hem vriendelijk begroet, 
waarbij oude betrekkingen werden aangehaald.25 Vooralsnog leverde dit 
voor hen niets op. Wel was er sprake van een literair ambt dat Bilderdijk 
zou worden opgedragen.26 Tydeman trachtte hem een leerstoel te bezor
gen, in Leiden of desnoods in Groningen. Zijn pogingen hadden echter 
geen resultaat. De dichter bleef zijn taken als auditeur verrichten. Tussen
door was hij druk met zijn Instituutswerk. Nadat hij kort het secretariaat 
had waargenomen, werd hij in maart opnieuw tot voorzitter van de Tweede 
Klasse benoemd.27 Toen Willem Frederik op 31 maart een vergadering bij
woonde, mocht Bilderdijk hem in die hoedanigheid toespreken, zoals hij 
ook bij Lodewijk Napoleon had gedaan.28

 Aan het schrijven van brieven kwam hij nauwelijks meer toe. Half juni 
beklaagde Tydeman zich over diens stilzwijgen. Verbolgen memoreerde 
hij op 1 juli 1814 dat hij al drie maanden geleden enkele papieren en boeken 
retour had gevraagd. De reactie van de weer op de rand van overspannen
heid balancerende Bilderdijk liet niet lang op zich wachten. In de vieren
twintig uren die de dag telde, verrichtte hij naar eigen zeggen doorgaans 
dertig, en soms zelfs achtenveertig uren arbeid: ‘Ik doe wat ik kan, wat ik 
moet; 9 crimineele processen van den grootsten omvang in 14 dagen, is al 
wat ik kan en die meer kan of daar bij tijd over heeft om zelfs dit billet nog 
te schrijven, beschame mij!’ Tydeman kon niet van hem verwachten dat hij 
antwoord gaf op vragen die een ‘denkend hoofd’ vereisten. Voor de zoveel
ste maal voelde hij zich ‘memorie- en wezenloos’. Praktische zaken, zoals 
‘hassebassen over geldzaken of vermeend recht van kopij’, waren hem on
verschillig.29 Dat hij zelfs nu nog tijd vond om te dichten, hoeft ons niet te 
verbazen. Zo reciteerde hij een vers over de hoop op het hiernamaals, en 
hekelde hij de filosofen en hun misplaatste vertrouwen op de rede.30

 Tot en met september vervulde hij met toewijding het auditeurschap. 
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Daarna vroeg hij uit zijn ambt ontheven te worden en kreeg hij eervol ont
slag.31 Hij wendde zich per brief tot Willem i om zijn besluit te motiveren. 
Nu het najaar was aangebroken, vreesde hij voor zijn gezondheid en voor 
de verwoesting van zijn resterende geest en lichaamsvermogens. De werk
zaamheden voor het Instituut drukten bovendien zwaar op hem. Ook daar
van wenste hij verlost te worden, zodat hij naar Engeland kon om daar zijn 
levenseinde af te wachten.32

 Hoofdpijn, reumatiek en kiespijn dwongen Bilderdijk regelmatig het 
bed te houden.33 De nieuwe vorst kende hem, in navolging van Lodewijk 
Napoleon, een jaarlijks pensioen toe van achttienhonderd gulden. Het zeer 
royale bedrag zou tot Bilderdijks dood worden uitbetaald.34 Maar dat kon 
hem niet redden: ‘Ik geloof niet dat het thans lang meer duren kan met 
mij.’35 Klagen bracht de dood niet dichterbij, wist hij zelf natuurlijk ook. 
Dat liet hij zijn publiek weten toen hij in de Hollandsche Maatschappij een 
vers voordroeg:

 ’k Heb, meer dan eens, de Lier vaarwel gezeid,
En, stervensmoê, mijn naadrend eind bezongen,
 Reeds vijftig jaar versmachtend aangeschreid,
Maar, door geen beê aan ’t Noodlot afgewrongen.
 ’k Riep twintigmaal, van op den rand van ’t graf
Blijmoedig uit: ‘’k heb, eindlijk eens, geleden!’
 Maar ’t taaie koord des levens brak niet af,
En ’k vond geen rust voor mijn vermoeide treden.36

De tweedelige bundel Affodillen was het enige grote werk dat Bilderdijk in 
1814 publiceerde. Maar zijn positie als belangrijkste dichter van het vader
land werd er zonder meer door versterkt. Een criticus stelde in 1815 voor 
om Bilderdijk niet meer te recenseren, ‘dewijl onze lofredenen zoo min 
zijnen roem verhoogen kunnen, als onze berispingen of afkeuringen zij
nen luister verdooven’.37 Willem de Clercq typeerde Bilderdijks werk in zijn 
dagboek als het toppunt der dichtkunst en vond de auteur onnavolgbaar. 
Daarom karakteriseerde hij hem als de Rembrandt der dichters.38 Die visie 
werd in het algemeen gedeeld.

Meer uitvloeiende dan ontvangende

Begin 1815 was Bilderdijk er nog altijd even slecht aan toe. Het werk van 
het afgelopen jaar was een zware last voor hem geweest en hij voelde zich 
‘boven alle verbeelding vervallen’. Aangenaam was dat hij van de soeverei
ne vorst een schenking van tweehonderdvijfenzeventig gulden ontving.39 
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Valckenaer stuurde hem kolen vanwege de kou. Schrijven kon hij weer 
eens niet, uitgaan evenmin. Zijn vriend liet hij weten dat hij ‘dol’ was van 
hoofdpijn, waardoor hij al twee nachten veel had geleden.40 Twee dagen 
later leek het weer iets beter met hem te gaan en kon hij voor het eerst 
zijn arm weer een beetje bewegen. Hij was echter nog altijd niet in staat 
om zijn huis te verlaten, mede omdat hij een ruige baard had. Vanwege 
de reumatische pijn in zijn arm had Bilderdijk zich lange tijd niet kunnen 
scheren.41

 Op het internationale politieke toneel was het inmiddels weer onrustig. 
Na zijn nederlaag bij Leipzig was Napoleon verbannen naar het eiland El
ba. Eind februari 1815 wist hij echter te ontsnappen en trok hij met een 
aanzwellend leger naar Parijs om de strijd te hervatten. Volgens Bilderdijk 
was het niet meer dan logisch dat de keizer opnieuw het toneel betrad. De 
geallieerden hadden Frankrijk immers gespaard en verzuimd het land te 
verdelen. In Napoleon zag hij thans een parallel met het beest uit de Open
baring van Johannes.42

 Over zijn financiële toestand in deze periode zijn we alleen door Bil
derdijk zelf ingelicht. Met de zijnen leed hij nog altijd armoede, beweerde 
hij. Het pensioen dat hem was beloofd, werd voorlopig niet uitbetaald. Bij 
gebrek aan schoon goed moest hij accepteren dat hij ongewassen en ver
vuild rondliep. Bovendien zag hij zich nog altijd genoodzaakt de honger 
met opium te stillen.43 Hij oogde bleek en afgemat, met ‘holgeteerde wan
gen’.44 Binnen afzienbare tijd, zo voorspelde hij Tydeman in april 1815, zou 
hij, liggend op stro, worden verteerd door ongedierte. Over het toegekende 
pensioen was hij niet tevreden, omdat hij er niets nuttigs voor hoefde te 
doen. Hierdoor voelde hij zich een parasiet. Liever zag hij dat de koning 
hem een professoraat of een hoge juridische functie gaf. De vorst kon er 
niets aan doen dat al zijn weldaden voor Bilderdijk ‘helsche vergiften’ in
hielden. Nu moest hij in wanhoop vergaan.45

 Ook voor het Instituut had hij geen goed woord over: ‘Dat de Koning dit 
ellendig, en nutteloos, en anderen nutteloos makend lichaam heeft aange
houden; deze dwaasheid wenschte ik met al mijn bloed te kunnen afkoo
pen.’46 Van ontslag was echter geen sprake. Telkens kende men hem weer 
een bestuursfunctie toe. In de herfst van 1815 nam hij weer het secretariaat 
op zich, een ambt dat hem jaarlijks zevenhonderd gulden opleverde. Hij 
achtte zichzelf echter nog altijd ongeschikt financiële en administratieve 
zaken af te handelen.47

 Toch was hij een trouw bezoeker van de vergaderingen die elke veertien 
dagen plaatsvonden. Het aannemen van het secretariaat van de Tweede 
Klasse leidde overigens tot een verwijdering tussen Bilderdijk en Jeronimo 
de Vries. De dichter was die laatste nog een bedrag van een paar honderd 
gulden verschuldigd. Nu vroeg deze het geld terug, niet omdat hij het no
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dig had, maar om Bilderdijk onder druk te zetten het ambt aan te nemen. 
Toen de dichter dit ontdekte, was hij woedend over de bedrieglijke daad 
van de ‘duivel’ De Vries.48 Vanaf dat moment hulde hij zich voor enkele 
maanden in een hardnekkig stilzwijgen, totdat De Vries in de zomer van 
1817 de pen zou oppakken om de harmonie te herstellen. Hij vroeg Bilder
dijk onder meer ‘of Mr. Wm inderdaad te onvreden is op Mr. Jeroen’.49

 Dat hij in zijn leven honger en gebrek zou moeten lijden, was Bilder
dijk naar eigen zeggen in 1792 voorspeld door een bleek en schraal meisje 
van een jaar of veertien. Toen hij eens als advocaat onderweg was naar 
de Haagse schuit, had zij hem gevraagd om een aalmoes. Bilderdijk, het 
hoofd vol juridische besoignes en gehaast om de schuit te halen, had haar 
met enig gemompel en een handgebaar afgewimpeld. Het meisje zou 
daarop geantwoord hebben: ‘Wijs mij maar af met uwe hand mijnheer; de 
tijd zal komen dat gij ook van aalmoezen zult moeten leven.’ Daarna was 
ze spoorloos verdwenen, maar haar onheilspellende woorden hadden hem 
nog duizenden keren door het hoofd gespookt.50

 Ook in 1815 verwerkte hij zijn verlangen naar het sterven in tal van ver
zen. Zijn korte gedicht ‘Aan de dood’ beklemtoonde dat deze door de mees
te mensen geassocieerd wordt met een ‘naar geraamte, / Dat ontvleescht en 
saploos been’. Hij had echter het masker van de dood opgetild en zijn ware 
aard aanschouwd. Wat hij daar had gezien, boezemde hem geen angst in. 
Ten spijt van al zijn ‘traanverslikking’, ‘klachtversmooring’, ‘zuchtverstik
king’ en ‘zielverwrikking’ – Bilderdijk was een meester in het bedenken 
van neologismen – was zijn bloem nog niet van de stengel afgebroken.51

 Johan Valckenaer, de weldoener, bood zijn vriend aan de zomermaanden 
van 1815 met zijn vrouw door te brengen in zijn buitenhuis te Hillegom. Zo 
zouden zij de huur van hun huis in Amsterdam kunnen uitsparen. Dat was 
een verleidelijk aanbod, want Bilderdijks toelage was stopgezet. Hij kon 
hier geen nee tegen zeggen. Na de toekenning van zijn pensioen door de 
koning voelde hij er niet veel meer voor om naar buiten te gaan, maar hij 
vond het ondankbaar het aanbod alsnog af te slaan.52 Bilderdijk vreesde dat 
hij er zou doodgaan.
 Sinds zijn jeugd had hij weinig affiniteit met wat hij ‘de groeiende na
tuur’ noemde: ‘Men moet de genoegens jong leeren smaken; genoegzaam 
zestig jaar oud zijnde, leert men het niet.’53 Dat hij niet van de natuur kon 
genieten had er volgens hem mee te maken dat hij meer ‘uitvloeiende’ was 
dan ‘ontfangende’ (zoals de meeste mensen); zijn lichaam was meer tot 
‘uitgeven’ dan tot ‘inzuigen’ geschikt. Juist omdat hij die laatste capaciteit 
ontbeerde, viel het hem moeilijk plezier te beleven aan de dingen om hem 
heen. Met de passage die Bilderdijk liet volgen gaf hij blijk van grote zelf
kennis: ‘Ik kan niet genieten; zelfs het leven is mij altijd moeilijk geweest, 
en niets kost mij zoo veel, als de leiding van eens anders gedachte in een 



x onder de oranjeboom (1813-1817)

339

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 339

vertoog of discours te volgen. Mijne ziel is niet vatbaar voor de rust, de 
stilte of kalmte van werkeloosheid, die dit vordert. Maar, een denkbeeld bij 
mij opgewekt wordende, vliegt zij op, streeft, zonder zich te kunnen weêr
houden, vooruit en schept zich haar eigen wareld, zonder op iets anders te 
kunnen letten. Van daar dat ik genoegzaam in alles geheel anders denke en 
gevoele dan anderen: dat ik alles uit mijzelven heb moeten vinden, omdat 
ik de aanwijzingen van anderen niet volgen, niet afwachten, niet bijhouden 
kon. Van daar ook dat ik in de buitenwareld niet leef, noch leven kan, maar 
alleen in die van mijn eigen hart.’54 Die eigenschap maakte van hem, in 
tegenstelling tot anderen, een ware dichter.55

 Vreugde ervoer Bilderdijk zelden, behalve bij de arbeid, ‘de eenige ver
zachting des levens’. Zijn gestel werkte ook niet mee. Naar eigen zeggen 
kon hij niet langs een groene heg lopen of zijn lichaam reageerde erop, 
‘door de absorptie der uiterlijke huidvaatjens en poriën’, met koorts en aan
tasting van het zenuwgestel tot gevolg. Doordat hij als kind steeds in een 
afgesloten ruimte had gezeten, zonder toegang tot de buitenlucht, was hij 
er allergisch voor geworden: ‘Van waar dan ook de eindlooze rheumatieke 
pijnen en ongesteldheden bij elke toestrooming van lucht, hoe zacht, zui
ver, en weldadig voor anderen zij ook zijn moge.’56

 Teneinde haar echtgenoot te ontzien, nam Wilhelmina in de tweede 
helft van april 1815 de pen op om Valckenaer, buiten Bilderdijks mede
weten, over diens aanbod te schrijven. Verontschuldigend deelde ze hem 
mee dat haar man onophoudelijk door ‘vlagen van afwezendheid van geest’ 
overvallen werd: ‘zoo hem zulks buiten eens overviel, waar wy-alleen zyn 
en by nacht en ontyd niet dadelyk hulp en bystand kunnen bekomen! dit 
denkbeeld is vreeslyk!’ Doelend op hun overhaaste vertrek vanuit paleis 
Soestdijk in de zomer van 1808 vervolgde ze: ‘Zoo wy dan weer de buiten
gewone kosten hadden van te rug te reizen naar Amsterdam, zouden wy 
nog meer in verlegenheid raken: ik vrees er te meer voor, om dat myn man 
weder zoo erg ongesteld is van hoofd, de lating heeft hem wel wat gekal
meerd, maar ik meen sedert eenige tyd de voortekens te ontwaren van een 
geweldige agitatie van geest.’57

 Hoewel ze dacht dat een verblijf buiten weldadig zou zijn voor haarzelf 
en het kind, vond ze het gezien Bilderdijks toestand een te groot risico. 
Daarom vroeg ze Valckenaer om raad. Ook nu ging het slecht, zowel licha
melijk als geestelijk: ‘Terwyl ik schryve zit hy te sluimeren, maar ik kan 
myn oogen niet op zyn gelaat slaan zonder de allerbedroevendste gewaar
wording: Ach hy gevoelt zich zoo ongelukkig en dit gevoel drukt zich in 
al zyn trekken uit!’ Graag had ze Valckenaer persoonlijk een bezoekje ge
bracht, maar dat liet Lodewijks gezondheid niet toe.58

 De brief getuigt van Wilhelmina’s zorgzaamheid en het grenzeloze in
levingsvermogen in haar man. Bilderdijk geloofde dat zij door God gezon
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den was om zijn leed te verzachten.59 Op 29 april 1815 schreef hij Tydeman 
een brief waaruit blijkt dat hij niet van haar handelwijze op de hoogte was: 
‘Ik ga niet naar buiten. De Hr. Valckenaer, die uit gulle vriendschap het 
mij had aangeboden en reeds vrij wat kosten gedaan had om het mij aan
genaam te maken, begreep dat, bij nader inzien, het mij niet vlijde, en het 
schijnt zelfs, dat hij (ik weet niet waarom) eenige repugnance [weerzin] bij 
mij onderstelde.’60

 In mei 1815 maakte Bilderdijk in zijn correspondentie voor het eerst 
melding van een jonge, zeventienjarige jood, met veel ‘geest en schran
derheid’: Isaäc da Costa. Diens vader had de dichter om raad gevraagd in
zake de rechtenstudie van zijn zoon, nadat deze tussen 1811 en 1815 aan 
het Athenaeum Illustre had gestudeerd. Bilderdijk verwees de jongen met 
een aanbevelingsbrief naar Tydeman, van wie hij hoopte dat deze hem kon 
helpen zich verder te ontwikkelen: ‘Het zou mij innig grieven, zoo hij be
dorven en op den algemeenen hedendaagschen weg raakte.’61 Tydeman 
adviseerde hem nog enige tijd in Amsterdam te blijven en (tegen betaling) 
een privatissimum van Bilderdijk aan te vragen.62

 Aldus geschiedde. Vrijwel wekelijks kwam Da Costa, die zich onder
danig tegenover zijn meer dan veertig jaar oudere leermeester opstelde, 
op bezoek om in de rechten onderricht te worden. Reeds in 1812 had hij, 
benevens een aantal Latijnse verzen, een Nederlandstalig stukje poëzie ge
schreven: ‘Lof der dichtkunst’. Bilderdijk, die sympathie koesterde voor de 
joden, was dat jaar tot lid benoemd van het Israëlitisch genootschap Tot 
Nut en Beschaving. Een van de medeleden had hem een dichtstukje van een 
jeugdige Israëliet getoond, dat naar later bleek van Da Costa was.63 Bilder
dijk las het met genoegen en vond er iets in dat hem aantrok. Vanaf dat 

Isaäc da Costa, op latere leeftijd
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moment zou Da Costa alleen nog in zijn moedertaal dichten.64

 Vele jaren later schreef Da Costa over zichzelf: ‘Onuitgewischt bleef tot 
in den avond zijns levens de indruk van dat oogenblik in zijne ziel. Nog 
is het hem, als of hy in dien naauwen gang in de sombere woning op den 
Achterburgwal, den langzamen tred hoort van den Grijzaart met zijn twee
jarig kind aan de hand.’65 Dat hun levens elkaar kruisten, zou voor beiden 
verstrekkende gevolgen hebben.
 In mei 1815 verhuisde Bilderdijk naar een woning op de Keizersgracht, 
tussen de Runstraat en het Molenpad. Voor de halve huurprijs kon hij hier
over beschikken, dankzij een vriend: de niet onbekende dichter Hendrik 
Harmen Klijn.66

Politiek en nationalisme

In juni 1815 reisde de familie Bilderdijk voor een logeerpartij van acht dagen 
naar Valckenaer op diens buiten, Huis te Bijweg.67 Ze waren geroerd door 
de betoonde hartelijkheid en goedheid. Ruim voorzien van levensmiddelen 
keerden ze terug naar Amsterdam, waar ze de 19de arriveerden.68 Net als 
in eerdere jaren, had het uitstapje nauwelijks effect op Bilderdijks fragie
le gezondheid. Zijn lichaam en geest waren nog altijd verzwakt. Hierdoor 
bracht hij vrijwel niets tot stand, hetgeen leidde tot verrassende verzuchtin
gen als: ‘Kon ik (b.v.) ergens een Behangselfabriek vinden, waar men mij 
als schilder wilde laten werken, of kon ik een kruiwagen voortkrijgen, ik 
zou nooit geklaagd hebben, maar mijn weg (als dien der Voorzienigheid) 
met de palet of het hennepzeel [touw] rustig en wel getroost opgewandeld 
zijn.’69 Maar nu moest hij vruchteloos toezien dat hij in zijn leven niets kon 
betekenen.
 Een dag voor Bilderdijks thuiskomst was de strijd tegen Napoleon, die 
nog eenmaal in alle hevigheid was opgelaaid, tot een hoogtepunt geko
men. Toen vond namelijk de Slag bij Waterloo plaats, waarbij duizenden 
Fransen, Engelsen, Russen, Pruisen, Oostenrijkers en ook Nederlanders 
betrokken waren. Die laatste groep stond onder leiding van de Prins van 
Oranje, de latere koning Willem ii. Bij Quatre-Bras, waar hij de Franse 
opmars wist te vertragen, raakte hij gewond aan zijn schouder. Zijn hel
denmoed werd in Nederland uitbundig geprezen. Ook Bilderdijk kon zich 
niet inhouden. Willems wond beschouwde hij als een ‘zegel van den eed / 
Dien ’t Vaderland Oranje deed, / Om eeuwig aan zijn Vorst te kleven’.70

 Bij Waterloo kreeg Napoleon de genadeslag toegediend. Hij werd gevan
gengenomen en verbannen naar het eiland Sint-Helena, waar hij tot zijn 
dood in 1821 zou verblijven. In Nederland bezongen erkende poëten en au
teurs van het tweede en derde plan de overwinning in alle toonaarden. Net 
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als in 1813 stroomde uit huize Bilderdijk een stortvloed van nationalistische 
gelegenheidspoëzie. In hun hooggestemde verzen – met titels als ‘De over
winning op de Fransche legermacht’, ‘Frankrijk bedwongen’ en ‘De eer 
hersteld’ – bejubelden zij de triomf der Batavieren. Napoleon vergeleek hij 
met een losgebroken bloedhond die een spoor van vernieling achterliet.71 
Hij hield een lofzang op de volkeren die het wangedrocht samen hadden 
verslagen.72 De Fransen karakteriseerde hij als ‘Verbasterd Kaïnskroost, uit 
duivlenzaad geteeld’.73 Bij de strijd was ook een compagnie Leidse studen
ten betrokken. Bilderdijk riep hen op voor het vaderland te sneven:

Neen, ’t sterven valt niet hard, mijn Vrinden,
 Wanneer men ’t bloed met glorie stort:
Neen, laat u door geen nevel blinden;
De doodpijl weet het hoofd te vinden,
 Alschoon geen kogel om ons snort;
Maar dan is ’t zoet, de ziel te ontbinden,
 Als ’t plicht en eer geöfferd wordt.74

In het slot van dit vers vergeleek hij het sterven voor het vaderland met de 
opoffering van Jezus Christus voor de mensheid. Het kwam hem op een 
lichte reprimande door Tydeman te staan.75 Aan hem legde Bilderdijk uit 
wat de functie van de poëzie was: ‘de opensluitster der geestenwareld, der 
eeuwigheid, de wetgeveresse des menschlijken geslachts uit het ware be

Napoleon ontvlucht Waterloo, na afloop van de verloren slag, 1815
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ginsel, de ontdekster der godlijke geheimenissen’. Als hij een vers maakte, 
voelde hij zich boven anderen verheven en dichtte hij niet wat hij wilde, 
maar wat hij moest schrijven, ‘als uitstortende ’t geen mij overkropt’.76

 In mei 1815 hadden Bilderdijk en Wilhelmina gewerkt aan een verza
meling politieke verzen die Vaderlandsche uitboezemingen moest gaan he
ten. De bundel zou worden uitgegeven door Vincent Herdingh, volgens 
Tydeman een ‘lief hupsch mensch, die zelf veel smaak in poezy heeft, en 
lang verlangd heeft iets voor U te drukken’. Bilderdijk stemde toe, mits hij 
veertien gulden per vel ontving.77 Herdingh, die een groot bewonderaar 
van hem was, vond dat allerminst een probleem. De komende jaren zou hij 
regelmatig werken van Bilderdijk publiceren. De uitgave liep vertraging op 
en verscheen pas na Napoleons nederlaag, in het najaar van 1815.78 Hier
door konden ook meer recente verzen worden opgenomen. Het werk, naar 
Bilderdijks zeggen de ‘jongsten ademtocht van d’uitgeleefden Dichter’,79 
droeg hij op aan de nieuwe koning, aan wie hij heel zijn hart had verpand.
 Toch behield hij tegelijkertijd zijn achting voor Lodewijk Napoleon, 
‘wien ik met hart en mond, en moet het zijn ten koste van mijn bloed en le
ven, erkenne als braaf, weldenkend en hartelijk vriend van onze ondankba
re natie en van ’t huis van Oranje’. Hij kon de voormalige vorst, die te goed 
was geweest voor het ondankbare vaderland, niet genoeg eren voor alle aan 
hem betoonde weldaden.80 Dat iemand de Fransman bekritiseerde, kon hij 
niet verdragen:

Ach! mooglijk ware ’t u nog zoet,
 Dat in ’t ondankbaarst land
Nog één, één stervling wordt ontmoet,
Die aan uw deugden hulde doet

 En ’t hart u houdt verpand.81

Deze lofrede hield verband met het geldbedrag dat de voormalige Franse 
vorst zijn vroegere hofdichter in deze tijd vanuit het buitenland toezond.82 
Desondanks sprak Bilderdijk tegen Tydeman zelf ook enigszins gering
schattend van ‘den goedhartigen, maar zwakken, kinderlijk goed- en zwa
kaartigen, en tevens lichtzinnigen en niet diepzichtigen Lodewijk’.83

 Ook nu waren de heuglijke politieke gebeurtenissen van nadelige in
vloed op de ziekelijke Bilderdijk en zijn kwijnende echtgenote. Aan Ty
deman schreef hij op 11 juli 1815: ‘Mijne vrouw, wier kermen van hevige 
smarten in hoofd en mond (zinkingpijnen) mij telkens aftrekt [afleidt], 
groet U en de uwe hartlijk. [...] Ik ben dagelijks krank van hoofdpijn, en 
neem ieder dag gevoelig af. De schokken der blijde evenementen hebben 
mij, na die ondermijning der smarten, geheel in duigen gesmeten. Zeker, 
de mensch is voor vreugde niet geschikt.’84
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 Behalve het geloof in God was de poëzie voor Bilderdijk en zijn echt
genote een belangrijke steunpilaar. Dankzij zijn bemiddeling verschenen 
verzen van haar in de door H.W. Tydeman uitgegeven reeks Mnemosyne. 
Daarin publiceerde ze onder meer haar vertaling van Roderick, the Last of 
the Goths (1814), van de Engelse dichter Robert Southey. Het werk, Rodrigo 
de Goth, Koning van Spanje, zou pas tussen 1823 en 1824 in boekvorm ver
schijnen. Hoe moeilijk en veeleisend de dichter ook was als mens en als 
echtgenoot, hij stimuleerde Katharina Wilhelmina Schweickhardt wel om 
haar dichttalent te ontplooien.

Julius op zee

Voor de inmiddels vijftienjarige Julius Willem, de oogappel van zijn moe
der, was in november 1813 een nieuwe levensfase aangebroken: op zee. Uit 
een brief van Bilderdijk aan Tydeman, gedateerd op 1 januari 1814, blijkt 
dat hij naar eigen keuze handelde: ‘Ik heb, met de opheffing van de Hol
landsche vlag, mijn zoon Julius niet kunnen weêrhouden van dienst ter zee 
te nemen. Sedert 5 à 6 weken is hij aan boord en nu zeer tevreden. God, die 
hem dien weg opleidde buiten iemands toedoen, beware hem en volvoere 
zijn werk!’85 Het moet voor Julius een prettig vooruitzicht zijn geweest het 
sombere ouderlijk huis te verlaten.
 De bleke jongen had van kindsbeen af aan een zwakke gezondheid ge
had. Ook nu werd hij weer getroffen door ziekte, waardoor hij genoodzaakt 
werd thuis te blijven. Dat bracht weer nieuwe zorgen met zich mee voor 
zijn ongeruste ouders. In april 1814 was hij overvallen door een ernstige 
‘rheumatismus, die hem het gebruik van geheel zijn rechterzijde ontno
men’ had.86 Drie maanden later moest hij een operatie ondergaan om een 
‘rheumaticq gezwel’ in de zij te verhelpen. De ingreep veroorzaakte een 
diepe wond, die hevig lekte en veel van Julius’ krachten vergde. De wan
hopige vader schreef: ‘Met dat alles heeft hij volstrekt weer naar boord wil
len gaan. Daaglijks komt hij t’huis om verbonden te worden en bezwijkt 
genoegzaam onder weg. Echter wil hij. Wat daarvan worden moet, weet 
God!’87

 Bilderdijks pogingen zijn zoon benoemd te krijgen tot adelborst der twee
de klasse, werden bij Koninklijk Besluit van 18 november 1814 beloond. Op 
12 april 1815 werd hij op zijn eigen verzoek geplaatst op de brik The Ferre‑
ter, onder kapitein-luitenant Courtsen, die voor Delfzijl de monding van de 
Eems moest bewaken. Bilderdijk hoopte dat zijn zoon hier weinig gevaar 
zou lopen in de strijd tegen het ‘Fransche lood’.88 Toen hij voor het eerst 
terugkeerde van een reis, uitte zijn moeder haar gevoelens in poëzie:
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Wat zachten tred, wat voetstap hoor ik naderen?
  Wat zoete stem weêrgalmt me in ’t hart?
 Hoe! ’t is dan uit met schrik en beven!
 Mijn zoon, gy zijt ons weêrgegeven,
  En uit heeft angst en afzijnssmart!89

In juni 1815 was Julius wederom van huis weggegaan. Wilhelmina had het 
er moeilijk mee dat hij zich uit haar armen losscheurde.90 Ze hoopte dat 
haar lieveling zo snel mogelijk weer thuis zou komen. Half juni liet hij 
weten dat het schip de haven van Medemblik was binnengezeild. Met hem 
ging het ‘heel wel’. Hij hoopte dat zijn ouders het ook goed maakten: ‘vaart 
dan wel Lieve Papa en Mama vaart wel en geef Lodewijk een kus voor Ju
lius.’91

 De kleine Lodewijk miste zijn grote broer evenzeer, aldus Bilderdijk: 
‘Lodewijk spreekt altijd van Broeder Julius en wenscht dagelijks dat deze 
hem een zoet kind zal vinden en prijzen.’92 Vanaf nu ontwikkelde zich een 
levendige correspondentie tussen moeder en zoon, vooral over praktische 
aangelegenheden. De jongen ondertekende zijn brieven altijd als ‘Uw zoo 
liefhebbende en gehoorzame zoon’.93 Bilderdijk stuurde de zeevarende Ju
lius op 22 juni 1815 een brief, waarin hij hem voorhield trouw te zijn aan 
God, koning en vaderland. Hij eindigde met de woorden: ‘Vaarwel; ontfang 
den vaderlijken zegen, die U verzellen zal; en reis met God, die nooit ie
mand verlaat dan die Hem verliet, en die U met eer en genoegen weder in 
onze armen zal brengen. Amen! – Nogmaals vaarwel! en gedenk, dat gy de 

Lodewijk Willem Bilderdijk, circa 1816
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hoop zijt, aan wie het geluk des levens hangt van Uw tederbeminnenden 
Vader, Bilderdijk.’94

 Diezelfde dag stuurde ook Wilhelmina haar zoon een vermanende brief. 
Ze beklemtoonde dat hij altijd voorzichtig moest zijn: ‘Denk dat onze rust 
ja ons leven van uw welzyn afhangt.’95 Aan boord hield Julius een ‘Memo
rie Boekje’ bij, waarin hij zijn in- en uitkomsten vermeldde. Volgens dit 
document gaf hij in 1815 behalve aan reizen, kledij en voedsel geld uit aan 
een verrekijker, aan visgerei en aan drank: jenever, rum, bier, koffie.96

 Op 9 juli vertrok de brik Daphne van Texel.97 Twee dagen later liet Bil
derdijk trots aan Tydeman weten: ‘Mijn zoon is in zee en kruist op de 
Franschen.’98 Tijdens deze tocht liep Julius een kneuzing op, toen zijn 
rechterhand tussen een blok bekneld raakte.99 Op 5 augustus schreef hij 
zijn ouders vanaf de Noordzee bij Schotland evenwel een geruststellen
de brief: hij zou op 15 september weer in het vaderland terugkeren.100 Via 
Texel zeilde hij naar Hellevoetsluis, waar het schip de 16de september voor 
anker ging. Voor Wilhelmina zal dat een hele geruststelling zijn geweest. 
Als Julius er niet was, voelde ze zich altijd beklemd: ‘Het heeft hier een 
keer of drie hard gewaaid terwyl gy weg waart, en ik was zeer ongerust over 
u, maar myn troost lag, in myn gebed tot God!’101 Inmiddels was er twee 
dagen eerder een stuk opgesteld, waaruit bleek dat de Secretaris van Staat 
voor het Departement van Marine had bepaald Julius Willem, aan boord 
van de Daphne, van verdere dienst te ontslaan, uit hoofde van zijn zwakke 
gestel en weinig betoonde ambitie.102

 Het lijdt geen twijfel dat de gezondheid van Julius inderdaad te wensen 
overliet, maar de rest van de argumentatie onttrekt zich aan onze waarne
ming. Bilderdijk, die zelf evenmin erg gezond was, zag in het gebeuren 
echter de zoveelste aanval op zijn persoon: ‘Mijn Zoon is niet geëmbar
queert noch naar O.-Indien, noch naar elders, maar buiten dienst. Immers 
is hij mijn Zoon, en derhalve alles tegen hem. – Ik heb er niet te min den 
Koning over gesproken, wien men wijs gemaakt had dat hij maar één voet 
had en daarom niet dienen kon. – Ik heb geantwoord, wanneer mij dit 
voorkwam, dat zijn slechtste voet nog beter dan mijn hoofd was, maar dat 
wil niemand hooren of aannemen: waarschijnlijk, om dat ik het zeg. Ten 
overvloede heb ik ook den Heer Falck [algemeen secretaris van Willem i] 
daarover gesproken.’103

Een augurkenjood

In september 1815 liet Bilderdijk, die inmiddels zestig was geworden, zich 
portretteren door de beroemde, uit Antwerpen afkomstige schilder Mat
theus Ignatius van Bree. Het werd een deftig portret waarop Bilderdijk als 
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dichter staat afgebeeld (zie het omslag van dit boek). In het oog springend 
is het door ‘smerten en kwellingen verkleurd en als uitgeteerd gelaat’, zoals 
Da Costa het formuleerde.104 Dat kwam overeen met hoe hij zich toen over 
het algemeen voelde. Iedereen die het doek zag, was van mening dat het 
erg realistisch was, maar Bilderdijk was er weer niet over te spreken: ‘Het 
heeft iets satyriks, dunkt mij, dat mij geweldig stuit, en zelfs iets egoïstisch, 
waarvan ik schrik.’ Naar zijn zeggen had hij nog nooit zo van zichzelf geg
ruwd, maar dat had hij de schilder vanzelfsprekend niet medegedeeld.105 
Het stoorde hem vooral dat hij lachend was afgebeeld, waardoor het leek 
alsof men de duivel grimassen zag maken.106 Het werk gaf volgens hem 
blijk van zestig jaren smart in een rampzalig leven: ‘Wat geeft die vlotte 
lach op ’t stroef gelaat te lezen? / Is ’t zelfmin? Hekelzucht? Beschouwer, 
waan het niet. / Neen, ’t is het merk der smart op ’t vroegverouderd we
zen, / Waar in gy ’t kalme hart als door een nevel ziet.’107

 Op 21 september 1815 werd Willem i te Brussel ingehuldigd als vorst 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Bilderdijks toestand was 
tamelijk stabiel, want Wilhelmina schreef aan Julius: ‘Het is met onze ge
zondheid, en vooral met Papa nog al redelyk.’108 Voor de zoveelste maal 
laaide Bilderdijks hoop op een hoogleraarschap op. Bij Koninklijk Besluit 
was bepaald dat er een professor in de Nederlandse letterkunde zou wor
den benoemd aan het Amsterdamse Athenaeum. Volgens Tydeman kon er 
geen twijfel over bestaan dat Bilderdijk dit ambt moest gaan vervullen.109 
Tegenover zijn vriend deed deze het voorkomen alsof hij niet op deze leer
stoel zat te wachten, omdat hij sinds twee jaren volledig ‘kindsch en tevens 
memorieloos’ was. Dat merkte hij vooral als hij lesgaf aan Da Costa: ‘Met 
aandoening zie ik telkens den goeden jongen, die hart voor mij heeft, met 
innige gevoeligheid aangedaan, wanneer ik in ’t spreken stuit, hakkel, en 
vragen moet: wat begon ik te zeggen? hetgeen ieder oogenblik voorvalt.’110 
Diep in zijn hart zal Bilderdijk echter naar de benoeming hebben gesnakt, 
omdat die erkenning betekende. Behalve dat een professoraat zijn eerzucht 
streelde, zou hij zich eindelijk nuttig kunnen maken, meende hij.
 De geleerde dichter met zijn enorme kwaliteiten had in de wetenschap
pelijke wereld echter vele vijanden en weinig vrienden. Bilderdijk zelf ge
loofde dat er sprake was van een machtig complot dat hem tot het graf 
vervolgen zou.111 Achterdochtig als hij was, dacht hij dat de hele wereld te
gen hem samenspande om zijn leven te vergallen. Op 20 november 1815 
schreef hij aan Valckenaer dat hij vernomen had dat een ander benoemd 
zou worden.112 Het bittere nieuws volgde in december, toen hij te horen 
kreeg dat men de zevenentwintig jaar jongere wiskundige ‘HoogGeleerde 
Vlinder’ Johannes Pieter van Capelle had aangesteld.113 Voor iedereen was 
duidelijk dat de selectie van deze onbekende een keuze tégen Bilderdijk 
inhield. Tydeman sprak van ‘schreeuwende ongeregtigheid’ en ‘schande
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lijke intrigues’, waarmee men Bilderdijk griefde, maar er was niets tegen 
te doen. Dit was de zoveelste teleurstelling en tevens de laatste kans op een 
leerstoel. Volgens Bilderdijk had men nog liever een augurkenjood van de 
Botermarkt gehaald, dan dat men hem in staat stelde om zijn kennis te ver
spreiden. Tegen zo veel ‘domkoppen’ en ‘halfweters’ kon en wilde hij niet 
strijden. Sommigen adviseerden hem een privatissimum in Amsterdam te 
beginnen om zijn tegenstanders te tarten. Tydeman probeerde hem ertoe 
te bewegen zich in Leiden te vestigen. Hier zou hij als docent de bloem 
der natie kunnen onderwijzen. Voor dat laatste voelde hij wel. Leiden was 
de stad waar hij voor zijn doen gelukkig was geweest, als student en onder 
Lodewijk Napoleon. Daar woonden immers ook zijn vrienden, vader en 
zoon Tydeman. Bilderdijk was echter bang aan Siegenbeek studenten te 
onttrekken. Hoewel hij zich groot hield, raakte de afwijzing hem. Maar hij 
wenste er niet te veel woorden aan vuil te maken.114

 Ongeveer tezelfdertijd vernam Bilderdijk iets anders wat hem niet vro
lijk stemde. Tydeman wist te melden dat de dichters Hendrik Tollens en 
Cornelis Loots door de koning tot ridder in de orde van de Nederlandse 
Leeuw waren benoemd. ‘Gij zult U wel troosten kunnen, en verblijden 
geene decoratie noodig te hebben,’ merkte zijn vriend op.115 Het zal Bilder
dijk toch gestoken hebben dat dit ereteken hem onthouden werd. Opnieuw 
toonde hij zich grootmoedig door Tollens hiermee van harte geluk te wen
sen.116 Dat hij zelf geen lintje kreeg, zal wel samen hebben gehangen met 
zijn tegendraadse gedrag en karakter.
 Verbolgen merkte hij op 26 december 1815 op: ‘Langs dezen weg, knijpt 
men en foltert men mij eindeloos, verbittert mij ’t leven, roeit allen geest 
en alle lust bij mij uit, en heeft mij tot de klots gemaakt, die ik eindelijk 
geworden ben. Daar zit dus niet op: en dat er niet op zit, grieft mij innig.’ 
Zijn gezondheid liet weer eens te wensen over. De afwisseling tussen vorst 
en dooi martelde hem en hij voelde zich slap als een vaatdoek. Tegenover 
Tydeman stak hij een tirade af over Nederland, ‘waar alles eenstemmig 
samenspant om mij werkloos en nutloos te houden, terwijl ik van smarten 
verteer in een lucht die ik niet gewennen kan, in zeden die mij vreemd en 
tegen de borst zijn, en waar ik niets dan den hardnekkigsten krijg tegen 
God, waarheid, en Christendom zie’. Zijn tegenslag had tot gevolg dat Bil
derdijk zich, nog meer dan voorheen, als een onheilsprofeet opstelde en 
tegen de geest der eeuw ging ageren.117

 Zo eindigde 1815 voor Bilderdijk in een deceptie, die grote neerslachtig
heid veroorzaakte. Dat zou gevolgen hebben voor zijn houding de komen
de jaren. Hij nam het de koning kwalijk dat hij geen hoogleraar werd, ter
wijl deze dat had beloofd. Die schandvlek voor de vorst smartte hem vooral, 
omdat alle leerstoelen werden bezet door de ‘alleronbekwaamste lieden, 
die er te vinden waren’.118 De koning had hem dan wel aanbevolen,119 maar 
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burgemeesters en professoren, vooral David Jacob van Lennep (zoals wij 
nu weten), hadden anders beslist.

Exotische streken

Begin 1816 begon Bilderdijk weer aan verhuizen te denken. Ditmaal richtte 
zijn verlangen zich op Leiden. Hier meende hij weer enigszins te kunnen 
‘opvlammen’. In Amsterdam verging hij als ‘rookende turf’.120 Voorlopig 
kon daar echter geen sprake van zijn, maar het plan bleef bestaan. Regel
matig sprak hij met Tydeman over een eventuele verhuizing.121 Intussen 
bleef hij zich, bij al zijn teleurstelling en verbittering, bezighouden met al
lerlei taalkundige en historische kwesties. Zo schreef hij een verhandeling 
over de geschiedenis van de boekdrukkunst. Uit zijn brieven komt naar 
voren dat Bilderdijk wederom geregeld ziek was en het bed diende te hou
den. Eind februari, toen hij eigenlijk een voordracht in Felix Meritis moest 
verzorgen, heette het: ‘Ik ben zeer ongesteld, hoest sterk, en ben heesch.’122

 Desondanks stroomde de poëzie. Op 6 juni meldde hij aan Tydeman: 
‘Onlangs had ik een aanval als van vroeger tijd, die mij 24 uren lang een 
vloed van verzen deed uitstorten.’123 Hieronder bevond zich, behalve tal 
van kleinere gedichten, een donderpreek in verzen, ‘Opstand tegen God’. 
Als een profeet voorspelde hij de terugkeer van Christus op aarde en waar
schuwde hij zijn tijdgenoten: ‘Maar wie den Satan dient, aan hem zijn 
macht verbindt, / Hy siddre! Jezus koomt op ’s Hemels wervelwind!’124 

David Jacob van Lennep
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Vanaf nu zou Bilderdijk steeds meer gewijde poëzie gaan schrijven. Dat 
hing ongetwijfeld samen met zijn religieuze radicalisering. Slechts af en 
toe uitte hij zijn gevoelens in meer persoonlijke verzen. Zo vergeleek hij 
zichzelf in zijn vers ‘Zucht in grijsheid’ met een glazen kruik die op een 
rots te pletter stort.125 Bilderdijk was onuitputtelijk in de keuze van zijn me
taforen.
 Het werk voor de Tweede Klasse van het Instituut bleef tijd opslokken. 
Dat verbitterde hem buitengewoon, omdat hij het gevoel had zijn kostbare 
uren te verkwisten aan nutteloze administratieve en financiële zaken. Eind 
oktober zegde hij het lidmaatschap van het Instituut definitief op, vanwe
ge zijn toestand.126 De afgelopen maanden hadden hem, naar lichaam en 
geest, meer ‘gekraakt en vernield dan tien levensjaren van ellende en jam
mer, en in allen opzichte ook meer doen lijden’.127 Sinds 1807 had hij naar 
eigen zeggen niet meer zulke erge hoofdpijn gehad.128 Hij hekelde zijn 
‘vervloekt doodëterschap’, en was van mening dat hij vertrapt werd door vij
anden en domkoppen. Net als voorheen stak zijn verlangen naar exotische 
streken de kop op: ‘Ik ben niet in staat, van Amsterdam naar Sloterdijk te 
varen of te rijden; en waarlijk, de overtuiging van mijn onmacht voegt nog 
aan die onmacht-zelve toe. Zond men my ten minste naar eene of andere 
kolonie, dat ik de ruime zeelucht eens ademen, en het verbasterd Land 
eenige dagen vergeten kon, my dunkt, ik zou beter worden.’129

 Deze wens ging niet in vervulling. Julius Willem zou in dit opzicht for
tuinlijker zijn. Na zijn ontslag in de zomer van 1815 was hij weer thuis ko
men wonen. Zijn vader ondernam tal van vergeefse pogingen om hem ge
rehabiliteerd te krijgen. Terwijl hij daarmee nog doende was, verliet Julius 
alweer het vasteland. Dat blijkt uit een brief van 8 januari 1816, geschreven 
op de Noordzee, tussen de Hollandse en de Engelse kust, die Julius aan een 
Hollandse visser had meegegeven: ‘Met verwondering zullen Papa en Ma
ma mijn afreis vernomen hebben; ik kan mij verbeelden hoe lang Papa en 
Mama over mijn vertrek peinzen, doch hoop ook al weer dat Papa en Mama 
zich ook wel zullen troosten, en bedenken dat ik niet vergenoegder kan 
zijn als op zee.’ Julius had het aan boord naar zijn zin: ‘Het is zeer mooi 
weer. – ô als Papa en Mama dat zag! gij zoudet zeggen het is geen wonder 
dat Julius gaarne op zee is, want die zee is zeer schoon! En het geeft zoo 
een tevredenheid en zoo veel rustelijk genoegen als men op zee (met mooi 
weer) zeild, en denkt, dat God het is die dit gemaakt heeft!’130 In mei keerde 
Julius weer terug in Amsterdam. Zijn verblijf was echter van korte duur.
 Eind juli 1816 ging hij in Den Helder aan boord van het fregat Hoop en 
Fortuin, onder kapitein Gordon, met bestemming China.131 Het vertrek liet 
nog enige maanden op zich wachten. Ook nu wisselde Julius regelmatig 
brieven met zijn moeder, die tevens voor haar echtgenoot het woord voer
de. De correspondentie ging vooral over kleding en levensmiddelen. Kapi
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tein Gordon was een vriendelijk man, en het leven op het schip beviel Juli
us goed. Wilhelmina verklaarde rond 12 augustus: ‘mijn liefste bezigheid 
is het een en ander voor U te bezorgen of U iets te zenden’. Het nu vierja
rige knaapje Lodewijk wilde dat Julius spoedig thuiskwam, omdat er een 
spijkertje los was van het ‘tuigjen van Lodewyks bokjen, en dat broertjen 
gauw diende te komen om dat voor hem vast te maken’.132  Julius antwoord
de de 24ste: ‘Mama moest Lodewijk bokje maar maken en zeggen dat als 
B[r]oertje weer komt dat hij dan een nieuw zal koopen.’133 Op 7 september 
1816 schreef Julius: ‘Het doet my zeer veel plaizier dat Lodewijk zoo om 

Brief van Julius aan zijn ouders, 24 augustus 1816
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my denkt, maar hij moet niet bedroefd zijn, om dat broertje niet te huis is, 
daarom stuurt Julius hem een kusje met de post, en om dat Julius hem nu 
niet kussen kan, zullen Papa en Mama het een keer te meer doen!’134 
 In het najaar moest Bilderdijk weer het bed houden. Half oktober 
schreef hij aan Meinard Tydeman: ‘Mijn Julius is op reis naar Sina, en wel 
te vreden, Gode zij dank, aan wien, en aan geen deugnieten van Ministers, 
ik hem opdrage.’135 Julius vond het heerlijk om van huis te zijn en genoot 
met volle teugen van de drukte aan boord. Op 18 november schreef hij: ‘Ik 
ben ook niet zoo slaperig meer, en heb geen pyn in de armen en benen 
ook niet in het hoofd, en het eenigste dat mij gehindert heeft was wat kies-
pijn, maar het is nu geheel over.’ In tegenstelling tot thuis hoefde hij, net 
als toentertijd in Hoorn, geen medicijnen meer te gebruiken. De pijn in 
zijn borst en de hoest waren verdwenen.136 De Hoop en Fortuin lag echter 
nog steeds in het Nieuwe Diep en zou pas enkele maanden later uitvaren. 
Aan boord van het schip bevonden zich vierhonderddertien zeelieden.137 
Julius zag het moment van vertrek met spanning tegemoet en voelde zich 
gezond en vrolijk.138 Zijn ouders daarentegen maakten zich zorgen, vooral 
zijn moeder: ‘Wat zult gy van koude lyden, myn beste Julius op dat gure 
water! ik moet er niet aan denken!’139

 Bilderdijk richtte zich weer op zijn correspondentie. Als een ware pro
feet voorzag hij de spoedige ondergang van de wereld.140 Binnen afzienbare 
tijd zouden er tal van ijselijkheden plaatsvinden, waarvan men zich geen 
denkbeeld kon vormen. Daarom smeekte hij God dat deze spoedig zijn le
vensdraad zou afbreken, zodat hij dit niet meer hoefde mee te maken. Dan 
kon zijn ziel voortleven in hogere sferen, terwijl het menselijk lichaam op 
aarde achterbleef als de afgeschoren wol van een schaap.141

 In deze tijd verscheen anoniem Bilderdijks pamflet Een protestant aan 
zijn medeprotestanten (1816), gericht tegen de Nederlandse rooms-katholie
ke scribent Joachim le Sage ten Broek. Bilderdijk pleitte voor het gladstrij
ken van de verschillen. Voorwaarde was wel dat de katholieken hun leer 
van onfeilbaarheid zouden verlaten. Die achtte hij onhoudbaar, gezien het 
gedrag van de hoogste gezagdragers uit de geschiedenis van de katholieke 
kerk. Zo noemde hij paus Alexander vi een schande voor de mensheid en 
wees hij op de verbanningen, vervloekingen en oorlogen die kerkleiders 
over de aarde hadden uitgestort.142 De komende jaren zou Bilderdijk zich 
steeds kritischer over de katholieke kerk gaan uitlaten; in een opstel verge
leek hij haar niet met het beest uit de Openbaring, maar met de hoer die 
het bereed.143

 Alleen zijn gezin was Bilderdijk tot troost. Lodewijk Willem groeide vol
gens zijn vader braaf op en was vol geest en leven en gezond, hoewel zwak 
van gestel. Niet zo lang tevoren zou hij tegen zijn moeder hebben gezegd, 
terwijl hij zijn eigen lichaam aanraakte, dat hij niet zelf sprak of dacht, 
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maar ‘iemand die in hem zat, en die toch hij was, schoon hij dat lijfje niet 
was’. Volgens Bilderdijk was het feit dat Lodewijk zich bewust was van het 
onderscheid tussen lichaam en ziel een bewijs dat deze een geboren dich
ter was.144

 Wilhelmina schetste een meer realistisch beeld van haar zoon. Aan Ju
lius schreef ze dat Lodewijk vaak huilde, omdat zijn broer niet thuis was. 
In zijn onschuld vroeg hij dan aan zijn moeder: ‘Als papa en mama niet 
zeggen kunnen dat broertjen thuis moet komen, dan zou broertjen ’t wel 
doen, want hy was immers gehoorzaam.’ Zij hield de knaap dan voor dat zij 
nu niets meer over Julius te zeggen hadden, maar wel de kapitein van het 
schip. Dan antwoordde Lodewijk: ‘dat het heel stout is van die kaptein dat 
hy broertjen daar houdt’. Wanneer ze hem dan wilde kussen, zei hij: ‘Is het 
wel een kusjen uit de brief van boetje?’ Wilhelmina merkte vertederd op: 
‘o, hy word zoo lief en zoet!’145

 Isaäc da Costa vormde ook een bron van vreugde. In oktober 1816 trok 
hij naar Leiden om rechten te studeren. Hij kon er goed aarden.146 Van
af dat moment schreef hij Bilderdijk geregeld brieven die deze dan trouw 
beantwoordde. In november legde de student bij Tydeman een examen af 
over het Romeins recht, waarmee hij zijn leermeester eer aandeed.147 Deze 
beschouwde hem, net als Wilhelmina, als een literaire geestverwant: ‘Zij 
en D’Acosta moeten mijn school voortzetten, ik weet er geen meer, die 
dat characteristic uitdrukken, waarin ik de ware Poëzy stelle.’148 Toch kon 
dit zijn gezondheid niet verbeteren. Dat het niet goed ging, blijkt uit een 
mededeling van Wilhelmina aan Julius: ‘Papa heeft reeds veertien dagen te 
bed gelegen, aan zyne gewone ongesteldheid.’149

 Eind november kreeg Wilhelmina weer een miskraam, die haar ver
zwakte. Ook Lodewijks gezondheid baarde Bilderdijk zorgen, vanwege een 
bedenkelijke verkoudheid. Het gezin van Bilderdijk leed kou, want de turf 
was nat geworden en de schoorsteen bleek onbruikbaar. Het hoeft ons dan 
ook niet te verwonderen dat hij zich niet gezond voelde: ‘ik sukkel en ben 
schier in denzelfden toestand als toen ik te Katwijk was, maar onvergelijke
lijk stomper, en werkeloos, ja slaperig dof’.150 Zo eindigde ook het jaar 1816 
in mineur.
 Op 31 december 1816 kon Julius zijn ongeruste ouders ten slotte mel
den: ‘Eindelijk is het gewenschte ogenblik daar om te zeijlen, de ooste wind 
waaid goed, de zeijlen worden losgemaakt en het Anker geligt. Mocht deze 
wind nu maar eenige dagen blijven waaijen, dan zullen wij spoedig in de 
ruimte zijn. [...] Zijdt dan voor ’t laatst gegroet en teder in gedachte om
helsd van uw liefhebbende Julius.’151 Wilhelmina schreef hem: ‘Vaarwel, 
myn kind, myn geheele hart is met u waar gy ook wezen moogt.’152 Op 1 ja
nuari 1817 meldde de Amsterdamsche Courant dat het schip van Texel was 
uitgezeild met bestemming Batavia.
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Naar Leiden

Terwijl zijn zoon koers zette naar exotische streken, hield Bilderdijk het 
in de hoofdstad niet meer uit. Zijn verlangen om weg te vluchten vlamde 
weer op: ‘Kon ik nu slechts uit Amsterdam, mij dunkt ik zou eenigen adem 
halen.’ Hoewel hij in een tamelijk rustig deel van de stad woonde, verdroeg 
hij het straatgewoel niet. Dat het leven hem zo tegenzat, stemde hem voor 
de zoveelste maal bitter. Ondanks zijn pensioen, een ‘bedelbrok’, klaag
de hij over geldgebrek, terwijl hij uiterst sober leefde. Waarom was het zo 
lastig financieel zijn draai te vinden voor iemand als hij ‘die noch wijn, 
noch boter, noch tabak, noch sterken drank, noch gebak, noch vruchten, 
noch eenig misbaar ding gebruikt, noch speelt, noch schouwspel bezoekt, 
noch eenige liefhebberij-uitgave heeft, maar op zijne kamer met vrouw en 
kind van een simpel stuk lamsvleesch en wortelen of salaad, en een weinig 
melk, levende, zich zelfs geen enkelen gulden voor het koopen van een be
noodigd boek veroorlooven zou’? In Leiden hoopte hij weer te herademen, 
maar dan diende hij wel passende woonruimte te vinden. Dat lukte op kor
te termijn niet, en dus moest hij ‘in deze Hel voortleven; waar ik, schoon ik 
f 20.000 inkomen had, nog altijd gebrek aan brood en verschooning zou 
moeten hebben.’153 Het is opmerkelijk dat Bilderdijk in financieel opzicht 

Zelfportret van Bilderdijk, circa 1817
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altijd ontevreden was, terwijl er weinig reden voor leek te zijn. Door zijn 
onvermogen met geld om te gaan, was hij altijd krap bij kas.
 Begin 1817 nam Bilderdijk zich voor de hoofdstad te verlaten. Aan Tyde
man schreef hij: ‘Spreek mij, bid ik U, niet meer van Amsterdam. Ik kan 
in dit helsche gruwelnest niet meer duren. Kan ik geen huis in Leyden hu
ren, zoo zoek ik er een kamer. Hier laat men mij niet toe te werken, en de 
lucht is vergiftigd voor lichaam en ziel.’154 De van dag tot dag verergerende 
Amsterdamse ‘modderwaassemige’ lucht deed hem hoe langer hoe meer 
aan Brunswijk denken.155 Elders typeerde hij de stad als ‘dit helsche broei
nest van verraad en mammonsdienst’.156 Het was nog niet zo eenvoudig 
in Leiden geschikte woonruimte te ontdekken, hoewel er enkele huizen 
beschikbaar waren voor een klein gezin. Voor de huurprijs die Bilderdijk in 
gedachten had – maximaal tweehonderd gulden per jaar – was het moeilijk 
een plek op stand te vinden. Tydeman hield Bilderdijk voor dat hij voor dit 
bedrag enkel iets buiten het centrum kon krijgen, bijvoorbeeld op de He
rengracht of op de Hogewoerd. Bilderdijks geduld zou nog enige maanden 
op de proef worden gesteld.157

 Wederom sleet hij een groot deel van zijn dagen in de bedstede. Eind 
maart 1817 overleed zijn schoonzus Dorothea Christina Wilhelmina Rem
mert, de echtgenote van zijn broer Isaäc, in de kraam, samen met haar 
kind.158 De tijding trof hem zeer, want zij ‘was een innig brave vrouw, en 
die beter man verdiende’. Het is een aanwijzing dat het nog altijd niet bo
terde tussen de broers. Dat blijkt ook uit het feit dat Bilderdijk weigerde 
het huis te verlaten om hem terzijde te staan en om de begrafenis bij te 
wonen.159 Aan Valckenaer schreef Wilhelmina dat haar man volstrekt niets 
met zijn broer te maken wilde hebben.160 Volgens Bilderdijk had zijn broer 
zich sedert 1810 honend tegenover hem gedragen. Ook zou Isaäc junior 
zich kwaadaardig hebben betoond tegenover Wilhelmina en zijn kinde
ren.161 Na de dood van diens vrouw bleef Bilderdijk zich ergeren aan het 
‘eerloze hondsvod’ met zijn ‘zwarte ziel’.162 Wel was hij weer zeer produc
tief. Regelmatig schreef hij lange brieven aan Tydeman en Da Costa. Met 
die laatste correspondeerde hij over diens rechtenstudie en literaire bezig
heden. De poëzie was hem altijd tot troost, in tijden dat het tegenzat:

Zestig lange, bange jaren (dank zij de Almacht!) zijn voorby,
En ik heb die doorgewandeld aan de hand der Poëzy.
Zy, getrouwe gezellinne, zy, meestresse van mijn hart,
Was my weelde by de weelde, was my toevlucht by de smart.
’k Had een loopbaan ingeslagen, hobblig, distelvol, en naar;
Zy vereffende mijn paden, strooide bloemen; dank zij haar!163
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Ook nu bleef de poëzie hem dierbaar. In maart ‘ontvielen’ Bilderdijk naar 
eigen zeggen enkele grotere dichtstukken, zoals een vers over de maagd 
Maria en het curieuze leerdicht ‘De dieren’.164 Dat laatste werk, dat hij zou 
hebben voorgelezen in een Amsterdams theologisch gezelschap,165 zou in 
de loop van 1817 als afzonderlijke uitgave verschijnen. Er komt duidelijk 
uit naar voren dat hij niet in de evolutie geloofde. De creaturen uit het die
renrijk beschouwde hij als gevallen engelen. Hij was ervan overtuigd dat 
dieren, net als mensen, in het bezit zijn van een onsterfelijke ziel. Na de 
zondeval hadden de dieren volgens hem het paradijs verlaten en waren 
ze verwilderd. Alleen de hond, het paard, het rund en de vogels waren de 
mens nabij gebleven, als ‘vriend en medestrijder’.166 Ook schreef Bilder
dijk een lofdicht op de maan. Daaruit blijkt dat hij het hemellichaam een 
heilzame kracht toeschreef:

Helaas! ook ik, ik suf: de haatlijke ouderdom
Besneeuwt my ’t hoofd niet slechts, en buigt den hals my krom;
Hy heeft me een deel ontroofd der denkkracht, in ’t geheugen.
Ach! is het Dichterswoord geen bloot belachbre leugen,
Hergeef, hergeef het my – ik smeek het – dierbre Maan!
Dan heffe ik u ter eer’ volmaakter lofzang aan.167

Met de uitgever Johannes Immerzeel was hij in onderhandeling over een 
nieuwe bundel. Het was het eerste werk dat Bilderdijk bij hem zou pu
bliceren sinds zijn faillissement in 1811.168 De dichter mocht dan verbit
terd en ziek zijn, hij onderhandelde wel geducht over het honorarium dat 
hij wenste te ontvangen. Voor minder dan veertien gulden per vel wilde 
hij zijn kopij niet afstaan. Hoe het werk moest heten, wist hij niet: ‘Gelief 
my ook een tytel voor te slaan, want daarvan ben ik uitgestudeerd, na de 
Najaarsbladen, Winterbloemen en Affodillen. Weet gy iets nog meer af
loopende?’169 De bundel zou Nieuwe uitspruitsels (1817) gaan heten. In de 
inleiding gaf Bilderdijk aan dat hij reeds met zijn Affodillen zijn dichterlijke 
loopbaan had voltooid: ‘Maar zouden door de reten des grafsteens niet nog 
eenige lovertjens wassen? [...] De doode heft het hoofd uit zijne rustplaats, 
en ziet met verwondering dat men nog aan hem denkt; hij schenkt ook 
deze grashalmtjens, of wat het zijn mogen, gewillig; en roept nogmaals 
vaarwel!’170 Bilderdijk lijkt hier, niet voor het eerst, een karikatuur van 
zichzelf te worden. Behalve de verzen over Maria en de maan bevatte het 
werk kortere gedichten. Op de titelpagina werd een ‘terminus’ afgebeeld: 
de ‘eindpaal van alles’, met op de voorgrond een spade en houweel (symbo
len van het graf) en een verflenste palm- en lauriertwijg.171

 De Haarlemse letterkundige Abraham de Vries was enthousiast: ‘Met 
geestdrift heb ik uwe Nieuwe Uitspruitsels gelezen, die voor my de geu



x onder de oranjeboom (1813-1817)

357

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 357

rigste en verkwikkelijkste zomervruchten van onze beste dichters in lie
felijkheid van smaak zeer verre overtreffen.’172 De kritiek was echter niet 
onverdeeld positief. Hoewel er veel schoons in de bundel te vinden was, 
uitte een recensent commentaar op Bilderdijks onjuiste spelling en zijn 
soms wat geforceerde rijmwoorden, zoals ‘strandrotsgrot’, ‘rietstulppoorte’ 
en ‘glintwormglimmen’.173

 Per 1 mei 1817 wilde hij in Leiden gaan wonen. Terwijl Bilderdijk zijn 
kwalen van het najaar nog niet te boven was, werd hij alweer gekweld door 
de ongemakken van de lente. Tegenover Da Costa sprak hij de hoop uit in 
Leiden nuttig te kunnen zijn – al zou slechts één zaadje van de duizenden 
die hij strooide, ontkiemen.174 Half april verzocht hij Tydeman om voor 
hem naar een betaalbare woning te zoeken, in een niet te woelig deel van 
de stad: ‘Ik heb noodig een spreekkamertjen, een huishoudkamer, een stu
deer- of boekenkamer, een slaap- of kinderkamer, en mijne vrouw zegt, 
ook een keuken. – Tuin of dergelijke verlang ik niet.’ Veel had hij niet meer 
nodig, want het was zijn vaste voornemen om in Leiden te sterven.175

 Wilhelmina zou per schuit naar Haarlem en vandaar naar Leiden reizen 
om een woning bij de Burcht te bezichtigen. Zelf waagde hij zich daar niet 
aan. Hij vond het geen probleem zijn vrouw de zaak te laten regelen, zoals 

Uitgever Johannes Immerzeel
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ze al eerder had gedaan. Toen het zover was, kon de reis echter niet door
gaan, omdat ze verkouden was. Daarom vroeg Bilderdijk aan Tydeman om 
de zaken voor hem in orde te maken. Met zijn echtgenote nam deze het 
huis in ogenschouw. Zij besliste echter dat het te klein was. Tydeman deed 
nu zijn best een alternatief te zoeken. Dat lukte al spoedig.176 Er werd een 
woning gevonden op de Hooigracht, thans nummer 33, tegenover de plek 
waar hij al eerder gewoond had. Het huis was relatief goedkoop: honderd
dertig gulden per jaar. Een bezwaar was dat er nog een paar dagen een 
schilder in woonde.177

 Het vooruitzicht dat er een vreemde in zijn huis verbleef, vond Bilder
dijk afschuwelijk. Al dat heen en weer geschrijf matte hem af: ‘Een kamer 
of meer in een huis aan een ander te laten, al ware het voor een dag, doe ik 
voor al het geld der wareld niet. – Ik moet rust hebben, dit is het hoofdpunt. 
– Dus versta ik uw schrijven niet, ’t geen dit punt van de kamer schijnt te 
onderstellen. Maak in ’s Hemels naam, dat ik onder dak kom met mijn 
boêltjen, waarmeê ik Donderdag en Vrijdag aankome. – Ik word door al die 
voorstellen maar geslingerd, en steeds kranker van hoofd, en verklaar voor 
God, dat het mij zoo voor de oogen draait, dat ik niet weet noch begrijpen 
kan, over welk huis of stand thands quaestie zij.’ Daarom bepaalde Wilhel
mina de woning op de Hooigracht te kiezen, mits deze bij aankomst leeg 
zou zijn.178

 Op 1 mei 1817 vond de overtocht plaats naar het door Bilderdijk zo ge
idealiseerde Leiden.179 Wilhelmina had de roef van de trekschuit afgehuurd 
om alle spullen te verhuizen. Uit een brief aan Tydeman bleek dat hij de 
praktische beslommeringen aan haar wenste over te laten: ‘Mijne intentie 
is, op den verhuisdag, ten einde niet in den weg te loopen en het lastige 
kind te spelen, vroeg naar Haarlem te vertrekken en den volgenden dag 
eerst te Leyden te komen, waar ik intusschen dan ook nachtverblijf vinden 
moge, waar ik geene zwarigheid in make. In Leyden komende, valt mijne 
vrouw U daadlijk op het lijf om eenige noodige onderrichting, etc. En ik, 
om eenig vriendelijk gesprek, tot mijne vrouw eene kamer in zoo verre 
gereed heeft, dat ik er kan zitten schrijven en ronddwarrelen, en theewater 
bekomen.’180

 Met Bilderdijks komst naar Leiden viel de briefwisseling met Tydeman 
voorlopig stil. Nu ze elkaar meermalen per week ontmoetten, was er geen 
noodzaak meer om elkaar nog te schrijven. Hun omgang bleef amicaal. In 
een brief aan zijn Amsterdamse Instituutskennis Wiselius, aan wie hij ge
regeld schreef, noemde hij zijn vriend een man ‘van zeer algemeene en uit
gebreide kundigheiden [...] aan wiens dichtsvaardige en hartelijke vriend
schap ik veel verplichting heb’.181 Wel bloeide nu de correspondentie met 
Valckenaer op, die immers in Amsterdam woonde. Dat gold ook voor de 
briefwisseling met Jeronimo de Vries, met wie Bilderdijk tijdelijk gebrouil
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leerd was geweest vanwege het secretariaat van het Instituut.
 De overtocht verliep niet optimaal. Op 6 mei 1817 schreef hij vanuit Lei
den aan Valckenaer: ‘Intusschen hebben wy een slechte verhuisreis gehad; 
het geen aan de Haagsche kermis te wijten is, waar door de schuiten van 
Haarlem op Leyden, schoon verdubbeld, echter tot stikkens toe overladen 
waren, met allerlei woelig, brutaal, en vry wat slecht kermisgepeupel en 
derzelver bagagie zoo van kramery als anderzins. Ik, die met de nacht
schuit vertrok, heb buiten op moeten zitten in den guren wind, de regen 
&c. Mijne vrouw heeft er een soort van rheumatismus opgedaan; en Lode
wijk de kinderpokjens, die ten derden dage na de besmetting met een stuip 
uitkwamen.’ De ziekte van zijn zoon had tot gevolg dat het gezin geïsoleerd 
raakte. Vrienden en kennissen bleven weg uit angst besmet te worden. 
Alleen Tydeman vertrouwde op de vaccinatie. Ondanks deze vervelende 
omstandigheden voelde Bilderdijk zich al iets beter: ‘Reeds gevoele ik (of 
meene het te gevoelen, maar de uitwerkzels zijn analogue) den weldadigen 
invloed der zachtere Leydsche lucht, te ondervinden in eene zekere kalmte, 
die my geheel vreemd was geworden.’182

Besluit

De terugkeer van Oranje had bij Bilderdijk voor een tijdelijke bloeiperiode 
gezorgd; de nationalistische verzen waren niet van de lucht. De verande
ring voedde de hoop dat zijn leven een andere wending zou nemen. Een 
professoraat lonkte. De immer klagende dichter met zijn orthodoxe stand
punten nam zelden of nooit een blad voor de mond. In het academische le
ven van zijn tijd was hij dan ook omstreden. Dat was vermoedelijk de reden 
dat men in 1815 liever de relatief onbekende Johannes Pieter van Capelle 
dan Bilderdijk tot hoogleraar benoemde.
 Die teleurstelling kwam hij niet meer te boven. Vanaf nu zou Bilder
dijk zich steeds radicaler en tegendraadser opstellen. In religieus opzicht 
zou hij zich nu almaar orthodoxer gaan uitlaten. De deceptie, die alle hoop 
had doen vervliegen, wakkerde zijn verlangen aan te vluchten naar verre 
streken. Nergens was hij tevreden. De hunkering naar een ‘bestemming’, 
een plek waar hij thuishoorde, vergezelde hem zijn leven lang. In die zin 
bleef hij altijd een balling. Mogelijk kwam zijn rusteloosheid hieruit voort. 
Reeds in 1806 had hij geschreven: ‘Europe heeft geen kruideryen, / Het 
Oost geen balsems voor mijn kwaal!’183

 Voor de ontevreden Bilderdijk was Leiden een droomwereld, waarvan 
hij verwachtte dat hij er geluk en erkenning zou vinden. Dat hij ooit vrij 
mocht ademhalen en de Amsterdamse dampen achter zich kon laten, had 
hij niet meer durven hopen: ‘Ja, wy zijn in zachter oorden, / Waar een 
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zoeter luchtjen zweeft; / Waar de Rhyn aan Leydens boorden / Nog iets 
Hollandsch overheeft.’ Zijn vrouw zong hij toe: ‘Heil dan, Dierbre, by het 
rijzen / Van dees heuchelijken dag! / Dag van louter gunstbewijzen, / Nu 
hem Leyden vieren mag!’184

 Aan Julius schreef hij op 7 mei 1817 vanuit Leiden: ‘Papa en Mama zijn 
zwak, maar hopen, in deze gezonder lucht nu wel wederom wat beter te 
worden.’185 Julius had daar alle begrip voor: ‘Uw vertrek naar Leijden geeft 
mij hoop op u aller herstel en voor al voor Papa die daar met meer kalmte 
zal kunnen rusten, ook geloof ik nimmer dat Lodewijk het in amsterdam 
had kunnen uithouden. Papa en Mama moet maar dikwijls met Lode
wijk na het fontijnt[j]e gaan, en vertellen hem dan dat Broer Julius daar te 
vooren ook mee was!’186 Daarmee doelde hij vermoedelijk op de uit 1693 
stammende fontein op de Vismarkt.
 Bilderdijk hoopte dat Leiden zijn hooggespannen verwachtingen waar 
zou kunnen maken.
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xi  Privaatdocent in kamerjapon (1817-1822)

Vergaan in Leiden

De eerste dagen die Bilderdijk in mei 1817 in zijn nieuwe woonplaats door
bracht, waren weinig bemoedigend. Wilhelmina was onwel door de reis: 
‘Mijne vrouw ligt plat te bed en lijdt onbeschrijflijk aan in en uitwendige 
pijnen, die ik niet anders dan aan gevatte koude kan toeschrijven, doch zeer 
zonderlinge symptomata toonen. Sedert den vrijdag onzer aankomst heeft 
zy geen het minste voedsel kunnen binnen houden, en is onbegrijplijk 
zwak.’1 Lodewijk had op de trekschuit, zoals we zagen, de waterpokken op
gelopen. De dichter bevond zich dan ook tussen twee ziekbedden en te 
midden van kisten en opgestapelde stoelen en tafels.2 Hierdoor was hij niet 
in staat iets te gebruiken of te vinden en was hij ontdaan van alle benodigd
heden: ‘Wien dan zal het nog bevreemden, / Zoo ik, leven moê en leed, / 
Ook in Rhijnlands zoete beemden / Van geen zielsgenoegen weet?’3

Plattegrond van Leiden, 1832
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 Leiden ondervond nog altijd de gevolgen van de Franse overheersing. De 
textielindustrie was vrijwel tot stilstand gekomen en de armoede was toege
nomen. In januari 1817 las David Jacob van Lennep in Felix Meritis een ver
handeling voor over armoede. Daarin schetste hij een somber beeld van de 
Leidse textielarbeider. Deze bracht doorgaans zo’n drie vierde deel van de 
dag in een bedompt vertrek door: ‘Naauwelijks kunnen nog zijne verstram
de leden hem met loomen tred van zijne slaapstede naar het weefgetouw, 
van dit naar zijne slaapstede voeren.’ In Leiden hadden van de achtentwin
tigduizend inwoners volgens hem meer dan veertienduizend mensen be
deling nodig.4 Zelfs Bilderdijk, die normaal gesproken zelden iets in zijn 
omgeving bewust waarnam, had oog voor de achteruitgang. Naar eigen 
zeggen herkende hij de stad haast niet terug sinds hij deze na de ramp van 
1807 had verlaten.5 Volgens hem leverde de academiestad in vele opzichten 
‘een bedroevend voorwerp’ op.6

 Enkele maanden later zou hij zijn woonstede in een brief aan Wiselius 
aldus beschrijven: ‘Hoe natuurlijk, dat Leyden thands eindeloos woeliger 
is, dan toen alles wat weven en spinnen kon, aan zijn getouw en wiel zat! 
alle die lieden zijn thands in beweging op straat. Alles op klompen, alles 
bedelt, of schelt onophoudelijk aan ieder huis om zwavelstokken of andere 
nietigheden te verkoopen, en de kinderen liggen op de stoepen te kermen 
uit gebrek, of een geleerd liedtjen te bulken van hongerlijden en dergelij
ken, en meestal zoo onnatuurlijk, dat het in plaats van meêlijden veront
waardiging verwekt, door ’t formulierwerk. Voeg daar by, de vochtigheid en 
rioolstank van deze lager zijde der Hooigracht, en mijne gevoeligheid voor 
dat alles, en oordeel dan of het te verwonderen is, dat ik bezwijke. Zeker 
mijne physike en morele gevoeligheid is in deze wareld eene plaag die geen 
weêrgâ heeft.’7

 Om de armoede te bestrijden werd in 1817 de Leidsche Maatschappij van 
Weldadigheid opgericht. Dat was een initiatief van de lokale Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen. De organisatie riep op geld, kleding en levensmid
delen af te staan en stelde zich ten doel de zedelijkheid en werkzaamheid 
van behoeftigen te bevorderen. Veel gezeten burgers van Leiden, onder wie 
diverse letterkundigen, gaven geld. Bilderdijks naam komt niet voor op 
de contributielijsten. Als verdediger van de ongelijkheid van mensen, was 
hij fel tegen dit filantropische initiatief gekant. Hij achtte het in strijd met 
Gods wil. Aan een leerling zou hij in latere jaren schrijven dat deze moest 
inzien dat alle gezelschappen, zelfs al werden ze met de beste bedoelingen 
opgericht, ten verderve voeren.8

 Hoewel hij zich weer op de studie toelegde, liet zijn gezondheid zoals 
altijd te wensen over. In juni 1817 schreef hij aan Valckenaer dat hij hem 
niet had kunnen ontvangen: ‘Ik lag dol van hoofdpijn en bedwelmd van 
opium, te bed, en dit by beurten met mijne vrouw, die echter gisteren en 
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heden wederom wat opzit, en schikt.’ Door de harde wind zag hij zich ge
noodzaakt binnen te blijven. Veel bezoek kreeg hij echter niet. ‘Tant mieux! 
de kinderpokjens van mijnen Lodewijk leveren eene goede verschooning 
op voor de Heeren Schijnvrienden, en ik laat die gaarne gelden.’9 
 Da Costa bezocht hem trouw. Nu ze in dezelfde stad woonden, werd hun 
contact hernieuwd. Da Costa gebruikte de ontmoetingen met de dichter 
om allerlei juridische, literaire en wetenschappelijke kwesties te bespreken 
en zijn voordeel te doen met Bilderdijks wijsheid. Ook zijn eigen verzen 
werden kritisch onder de loep genomen.10 Hij had inmiddels twee werken 
het licht doen zien: De verlossing van Nederland (1814) en De Perzen, drama‑
tisch dichtstuk (1816), naar het Grieks van Aeschylus.
 De laatste publicatie, die was opgedragen aan Bilderdijk en D.J. van Len
nep, werd in de Vaderlandsche Letteroefeningen niet onverdeeld gunstig be
sproken. De criticus, volgens Bilderdijk de Leidse hoogleraar en dichter 
Elias Annes Borger,11 van wie hij geen hoge dunk had, stoorde zich aan 
het gebruik van de afwijkende spelling. Hij vreesde dat Da Costa in alles 
Bilderdijks voorbeeld zou navolgen: ‘Het is waar, dan heeft hij zich een 
uitmuntend modél voorgesteld, maar hij zal ophouden da costa te zijn. 
Stel nu, dat hij bilderdijk eenmaal volkomen bereike, (en die dat wil, die 
moet vroeg opstaan) dan hebben wij twee bilderdijken, en wij zijn geen 
stap verder, dan met éénen bilderdijk.’12 Inderdaad schreef Da Costa 
verzen in Bilderdijks trant. Toen Wilhelmina een onbekend vers onder 
ogen kwam, zei ze tegen haar man: ‘Dit stuk is van Da Costa of van U.’ Dat 
deed hem veel genoegen.13

 Ook andere studenten waren vriendelijk. Bilderdijk ondervond veel be
wijzen van achting van de academische jeugd.14 Dankzij Da Costa kwam hij 
onder meer in contact met Abraham Capadose, telg uit een deftige Amster
damse Portugeesjoodse familie.
 Verder was hij in onderhandeling over de uitgave van De dieren en De 
ondergang der eerste wareld. Hij was niet van plan dat epos te voltooien. Het 
werk, waarmee hij Homerus had willen nabootsen, was hem vreemd ge
worden. Het lukte hem niet meer de juiste toon te treffen, en evenmin de 
uitvoerigheid van details te realiseren die hij had betracht.15

 Diezelfde maand juni ontving Bilderdijk een brief van Julius, die hem 
zeer verkwikte. Hij was er de Voorzienigheid dankbaar voor.16 Sinds het 
vertrek had de Hoop en Fortuin met tegenslag te kampen gehad. Eind ja
nuari 1817 schreef de zoon vanuit Noorwegen dat de wind tot dusver niet 
gunstig was geweest. Hij riep zijn ouders op zich vooral geen zorgen te ma
ken.17 Op 14 maart voer het schip nog steeds op de Noordzee.18 Inmiddels 
was Julius, door toedoen van de heer Falck, weer tot adelborst benoemd, 
een besluit dat werd ingetrokken toen bleek dat Julius zich zonder verlof 
van het ministerie bij de koopvaardij had begeven.19
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 De brief die Bilderdijk in juni ontving, was gedateerd op 26 april 1817 
en verstuurd vanuit Lissabon. Daaruit bleek dat de reis toch voorspoedig 
verliep, ondanks het feit dat het schip in de Noorse haven door de bliksem 
was getroffen. Onderweg hadden ze slechts één matroos verloren, die over
boord was geslagen. Julius toonde zich enthousiast over de krijtrotsen van 
Dover, en over Portugal: ‘Hoe schoon is het als men uit dat koude en gure 
Noorwegen, tusschen die met sneeuw bedekte bergen en klippen, in een 
ander land, als hier komt. Hoe schoon is die landstreek, hoe vrugtbaar en 
bloeijende is hier alles!’ Lissabon noemde hij groot en ‘vrij morsig’. Hoe
wel hij vaak aan Nederland terugdacht, viel de reis hem erg mee. Over zijn 
fysieke toestand heette het onder meer: ‘Ik word tegenwoordig recht ge
zond.’ Van de wond in de zij had hij geen last meer en het warmere klimaat 
beviel hem uitstekend. Met zijn voet, die hij lange tijd verbonden had, maar 
nu in een zwachtel droeg, ging het ook beter.20

 Al na twee maanden hield Bilderdijk het in zijn woning op de Hooi
gracht niet meer uit. De hitte greep hem, zijn vrouw en kind aan. Met elke 
vochtige dag werd zijn huis minder bewoonbaar door de stank: ‘Woeliger 
ware het ook niet uit te zoeken geweest dan hier, door den ombouw der 
fabriken en het geloop en gedruisch dat zy meêbrengen, gevonden wordt.’ 
Hoe hij er de zomer moest doorkomen, kon hij zich niet voorstellen. Over 
de winter wilde hij maar liever niet nadenken.21 Hij schreef het aan de wel
dadige Leidse lucht toe dat het niet erger met hem was gesteld.22 
 In juli 1817 had hij zelfs daar geen goed woord meer voor over. Door de 
brandende zon, die hij in huis nergens kon vermijden, werden volgens Bil
derdijk zijn poriën geopend, wat weer reumatische pijn veroorzaakte. Bo
vendien werd hij gekweld door ‘kloppingen in het hoofd’. Aan Valckenaer 
meldde hij dat hij verging in de ‘ongezonde rottennest en secreetlucht’: 
‘Dat ik onder het roosten van de brandende zon, noch onder het pompen, 
schuren enz. onder of naast mijn kamerwanden niet werken kan, maar in 
de werkeloosheid die dit meebrengt, van het woedendste chagrijn verteerd 
worde over de domheid van die my zulk eene woning gehuurd hebben, 
waarin alles uitgezocht schijnt om my voor het dolhuis te praepareeren, 
is voor u, mijn vriend, licht te begrijpen.’ Enkele studenten verzochten 
hem een college te verzorgen. Niet alleen had hij daar geen ruimte voor, hij 
vreesde verder dat hij zich niet verstaanbaar zou kunnen maken. Ondanks 
al zijn ellende was Bilderdijk toch blij dat hij het ‘afgrijslijk’ Amsterdam 
– zoals het ‘klein Aapjen’ Lodewijk de stad zou hebben genoemd – voor
goed achter zich had gelaten.23

 Nu hij in Leiden woonde, viel te verwachten dat hij weer deelnam aan 
het lokale literaire leven. De jaarvergadering van de Maatschappij der Ne‑
derlandsche Letterkunde op 2 juli woonde hij echter niet bij. Om de zomer
se hitte te ontvluchten, ging hij naar Valckenaers Bennebroekse buiten
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verblijf Huis te Bijweg. Hier arriveerde hij op 24 juli 1817. Wilhelmina 
en Lodewijk bleven in Leiden achter. Zoals voorheen werd weer met het 
thuisfront gecorrespondeerd, wederom in het Engels. Hij ontmoette onder 
meer een neef van Valckenaer, de jonge jurist Lodewijk Caspar Luzac, de 
latere liberale politicus.24 Hij was de zoon van Etienne Luzac en een zus 
van Valckenaer. Na zijn rechtenstudie en promotie in Leiden was Luzac 
secretaris geworden van zijn oom. In 1810 en 1811 verbleven ze in Parijs, 
waarna hij advocaat werd in Den Haag en Leiden. Op maandag 28 juli 
vergezelde ‘de Heer Louis’ Bilderdijk in de Haarlemmerschuit terug naar 
huis.25

 Hoewel de koning hem ontslag had verleend als secretaris van het Ko
ninklijk Instituut, bleef Bilderdijk zich met de gang van zaken bemoeien. 
Van De Vries ontving hij nog een nabetaling van honderdvijfenzeventig 
gulden.26 Dat men nu Johannes Pieter van Capelle tot lid had benoemd 
en overwoog hem ook als bibliothecaris aan te stellen, trok de dichter zich 
sterk aan. Hij vond het onbegrijpelijk dat men voor dat ‘walglijken honds
vod’ koos, die nog te dom was om alleen maar boektitels te kunnen lezen.27 
Aan Wiselius, Bilderdijks opvolger als secretaris, schreef hij: ‘Laat ik on
geveinsd spreken. Ik haat dien knaap (en heb dit nooit, eer ik hem gezien 
heb, ten aanzien van iemand beproefd) uit grond van mijn hart: hy heeft 
met één woord gezegd, een duivelen physiognomie in mijn oog, die my 
van het oogenblik dat ik hem eerst zag, schokte. De tijd zal leeren, waar
uit die impressie ontstaan kan zijn; want domheid, laagheid, intrigue, en 
valsch heid, die ik altijd in hem ontmoetede, brengen niets dergelijks voort, 
als zijn voorkomen my inboezemt, en zeker door my niet gevoed, maar uit 
alle redelijke principes tegengegaan is.’ Nu Van Capelle lid van het Insti
tuut was geworden, stond het Bilderdijk tegen dat hij er nog bij betrokken 
was. Voorlopig stapte hij echter niet op.
 Om zijn gedachten wat te kunnen verzetten, verdiepte hij zich opnieuw 
in het Corpus Juris.28 Veel tijd bracht hij in bed door. Toen Valckenaer hem 
eind augustus 1817 onverwacht in Leiden met een bezoek vereerde, was hij 
nog maar net op, hoewel het al na het middaguur was. Natuurlijk verlang
de hij weer vurig naar de dood en hekelde hij zijn duivelse medemensen 
in Leiden die hem het leven verwoestten: ‘’t Is of men onder franschen 
leeft.’29 Overal zag hij vrolijke mensen; zelfs alle jonge meisjes hadden een 
lachend gezicht, zo merkte hij met afschuw op. Weer wilde hij wegvluch
ten, nu uit Leiden: ‘Ik had hier eenige rust gehoopt. Te vergeefsch; het is 
overal Amsterdam, of liever, kleur verfranscht Moffenland geworden, gelyk 
ik Amsterdam sedert myn te rug komst daarin voor nu 9 jaren, genoemd 
heb. Een van tweën, of ik moet dezen winter hier omkomen, of ik moet 
met het voorjaar verder op: want dit jammerlijken van God verlaten land is 
niet bewoonbaar voor my.’30 Om de gevolgen van het najaar te verzachten, 
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logeerde hij in oktober weer bij Valckenaer. Hier werd hij ‘allervriendlijkst’ 
onthaald en deed hij zich tegoed aan ‘heerlijke Sneppen en Haas’.31

 Sinds de zomer van 1817 voerde de dichter gesprekken over het ver
zorgen van een privaatcollege. Het opzetten daarvan ging niet zo soepel 
als hij wenste. Vooral Tydeman spande zich naar zijn smaak te weinig 
voor hem in. Dat hij nuttig zou kunnen zijn door jongelieden te onder
wijzen in taal, dichtkunst, geschiedenis of rechten vond hij een prettig 
vooruitzicht. Maar het idee dat dit zijn kostwinning zou worden, stemde 
hem minder vrolijk. Hij wenste zijn ziel vrij te houden. Dat bezwaar zou 
hij ook als professor hebben geuit: ‘nuttig te mogen zijn, is my alles, en 
daar is geen beloning by nodig’. Vriendelijk verzocht hij Da Costa om 
rond te vragen of er studenten waren die belangstelling voor zijn lessen 
hadden.32

 Vanaf nu verzorgde hij colleges over de vaderlandse geschiedenis.33  
De eerste reeks werd bijgewoond door zes studenten, onder wie Isaäc da 
Costa, Abraham Capadose en de gebroeders Willem en Dirk van Hogen
dorp. Vooral met deze vier stond hij op goede voet. Tussen 1817 en 1827 
zou hij in totaal een kleine veertig toehoorders hebben gehad.34

 Eind oktober 1817 was voor Bilderdijk de maat vol. Hij achtte het huis 
waarin hij woonde, een ‘krotjen’, volstrekt onbewoonbaar. Volgens hem 
was het er niet mogelijk om te stoken, zelfs niet in het keukentje, behalve 

Bilderdijk als privaatdocent in kamerjapon, zoals hij gezien werd door 

zijn studenten
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als de deur en het venster geopend waren. Daarom bezichtigden Wilhelmi
na en hij enkele andere huizen, maar die bevonden zich in zo’n vervallen 
staat dat het meer dan een halfjaar zou duren om ze te herstellen. Gelukkig 
deed zich een goede gelegenheid voor, omdat iemand een huis had opge
knapt, maar op het laatste moment niet kon betrekken. Het was centraler 
gelegen en vooral minder vochtig dan zijn toenmalige woning.35 
 Op 4 november kon hij Valckenaer berichten: ‘Dezer dagen heb ik gele
genheid gehad, mijne kleine onbewoonbare kluis met een dat weinig groo
ter en beter gesitueerd en (dat veel voor my te beduiden heeft) zeer droog is, 
te verwisselen. Op morgen meenen wy over te gaan; en gisteren en heden 
heb ik mijn boeken overgebracht. Het staat op de Garenmarkt, vooraan, 
n. 285, naast den stalhouder Waalboer. Daar is een vertrek meer in, dan 
in dit, en ik kan er Collegie in houden en stoken. – Een Collegiekamer 
buitenshuis te krijgen heb ik vruchtloos gezocht, en zou my duurder uitge
komen zijn. Ik heb het voor f 200,- in ’t jaar gehuurd en dit tot May over 1 
jaar.’ De verhuizing bracht weer kosten met zich mee. Zo had hij voor tien 
gulden een nieuwe kachel moeten kopen voor zijn college.36

 Ook deze woning, later voorzien van het huisnummer 6 en omstreeks 
1967 afgebroken om plaats te maken voor een parkeerterrein, kon de rus
teloze dichter niet tevreden stemmen. Een paar dagen na de verhuizing, op 
11 november, heette het: ‘In dolle hoofdpijn, uitgeput door de angst voor 
mijn kleine die sedert drie dagen zeer ziek ligt in eene allerontrustendste 
beklemming van keel en borst, schrijf ik dezen, om geen oogenblik te ver
liezen, dat voor iemands redding van belang kan zijn: want God weet, of ik 
er morgen in staat toe ben...’37 Hij vreesde dat zijn zoon de mazelen had, en 
bracht de nacht aan diens ziekbed door.38

 Tien dagen later, op 21 november 1817, vervulde hij een al eerder toege
zegde openbare spreekbeurt in de Maatschappij. Bij deze gelegenheid las 
hij zijn leerdicht ‘Het vergaan’ voor, dat hij in 1816 had geschreven. Daarin 
behandelde hij een onderwerp dat hem al sinds jaar en dag bezighield: het 
verval van de mens.39 ‘Ja, gras is ’t ijdel kroost der menschen,’ schreef hij. 
‘Hun luister, bloesem die verwaait.’ In het stuk besprak hij zijn religieuze 
en literaire ideeën in hun onderlinge samenhang. Het begint met Gods 
schepping. Toen stonden alle mensen nog direct in contact met hoger sfe
ren en waren ze ‘halve Goden’. Door de zondeval werd de mens blind voor 
het ‘licht der waarheid’ en raakte hij het evenwicht, de verbinding met het 
goddelijke, kwijt. Hij kende niet langer een bestemming ‘die hooger is dan 
’t slijk’. Vanaf toen werd de rede dominant. Het uitstorten van gevoel – een 
natuurlijke en goddelijke aandrift – ging zo verloren. Dat was tegennatuur
lijk: een vis verliet toch ook de zee niet voor het ‘onverlokkend strand’? De 
poëzie had een goddelijke oorsprong. Zij lag besloten in het hart van de 
ware dichter: ‘Het hart, waar ’t heldre licht van hooger sfeer in straalt.’ De 
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poëet nam een uitzonderlijke positie in: als enige was hij in staat de boeien 
van het hart af te schudden, het ‘verachtlijk slijk’ achter zich te laten en 
zich in hoger sferen te begeven. Als hij zijn gevoel uitstort, dan is hij een 
orakel dat goddelijke waarheden verkondigt.40 Door de nervositeit die met 
de voordracht gepaard ging, werd Bilderdijk weer ziek.41

 Aan het einde van 1817 leek het wat beter te gaan. Lodewijk was de ma
zelen te boven gekomen en bleek vrolijker dan voorheen.42 Net als zijn 
vader toen hij jong was, knipte het knaapje graag papieren figuren en 
was hij een fanatieke tekenaar.43 Ook Wilhelmina voelde zich weer beter. 
Zelf ‘sukkelde’ Bilderdijk voort vanwege de vochtigheid. Het gebrek aan 
inspanning en verplichtingen dat met de kerstvakantie gepaard ging, ver
droeg hij slecht.44

De Henegouwsche lichtekooi

Op 12 december 1817 schreef Bilderdijk aan Valckenaer met betrekking 
tot zijn colleges dat hij, bij de aanvang van de kerstvakantie, bij het huis 
van Beieren was gearriveerd.45 Vier dagen later schreef hij aan Da Costa: 
‘Wy zijn met de Holl: Geschiedenis het huis van Henegouwen ten einde.’46 
Hoewel de colleges doorgaans zo’n tweeënhalf uur duurden,47 moeten 
de studenten met open mond – of zoals Da Costa schreef: ‘met ingeno
menheid, met opgetogenheid’ – naar hun excentrieke, opiumverslaafde 
leermeester in kamerjas hebben geluisterd.48 In tegenstelling tot wat ze 
gewend waren bij reguliere colleges, hield Bilderdijk hun zijn nogal sub
jectieve visie op de vaderlandse historie voor. Hij besprak de geschiedenis 
vanaf de Batavieren tot en met de Franse tijd, waarbij hij soms opmerkelij
ke standpunten verdedigde. Zo achtte hij Johan van Oldenbarnevelt schul
dig en vergoelijkte hij de dood van de gebroeders De Witt. In zijn lessen liet 
hij ook zijn eigen rol niet onvermeld, bijvoorbeeld toen hij in de jaren tach
tig van de achttiende eeuw, tijdens de patriottentijd, optrad als advocaat van 
Kaat Mossel. De collegedictaten die Bilderdijk vanaf 1817 opstelde, zouden 
pas na zijn dood door Tydeman openbaar worden gemaakt. De dertiende
lige Geschiedenis des Vaderlands (1832-1853) zou veel rumoer veroorzaken. 
Men nam het Bilderdijk kwalijk dat zijn opinies niet strookten met het stre
ven naar nationale verbroedering. Tydeman had hem al sinds jaar en dag 
proberen aan te zetten tot het schrijven van zo’n werk.
 In de brief aan Valckenaer doelde Bilderdijk vermoedelijk op de be
spreking van de levensloop en betekenis van Jacoba van Beieren (1401-
1436).49 De Hoekse gravin speelde een sleutelrol in het conflict met de 
Kabeljauwen, de strijd binnen het graafschap Holland. Bilderdijk was zeer 
antiHoeks. Daarnaast vond hij het verderfelijk dat vrouwen politieke func
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ties vervulden.50 Jacoba, die in haar korte leven vier keer trouwde, beschul
digde hij bovendien van een wellustige levenswandel. Al in 1810 had hij 
haar tegenover Tydeman een ‘hoerachtige’ vrouw genoemd.51 De manier 
waarop hij Jacoba van Beieren behandelde, is illustratief voor Bilderdijks 
zeer subjectieve geschiedopvatting. Daarom wordt er hier wat dieper op 
ingegaan.
 Jacoba was in 1415, op veertienjarige leeftijd, in het huwelijk getreden 
met Jan van Touraine, de kroonprins van Frankrijk, aan wie ze in 1406 
was uitgehuwelijkt. Hij stierf in 1417, waardoor zij, nog geen zestien jaar 
oud, weduwe werd. Ook Jacoba’s vader, graaf Willem vi, overleed datzelf
de jaar. Bilderdijk, die zoals we hebben gezien inmiddels een grote afkeer 
tentoonspreidde van alles wat Frans was, had wel een vermoeden over de 
doodsoorzaak: ‘Of men zijn afsterven mede aan Fransche kampernoelje 
[paddenstoel] of een surrogaat daarvan toe moest schrijven, is twijfelach
tig. Men wil dat hij een gezwel aan de dij had bekomen, en na de ope
ning daarvan werd hij van dag tot dag zwakker, en zijn einde was daar eer 
men ’t vermoedde. Misschien had hij een Franschen heelmeester of deze 
een Fransch lanset gebruikt! Ten minste dat een man van 52 jaren, en niet 
meer, van de opening van een gezwel aan de dij zoo verzwakt, en zoo spoe
dig sterft, komt verdacht voor. Doch het zou ontstaan zijn uit den beet van 
een hond. Ik geloof het; het was zeker een chien de français die ’t hem deed, 
en hierbij dienen wij het te laten blijven.’52

 Terwijl de strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen na de dood van graaf 
Willem oplaaide, moest Jacoba volgens Bilderdijk zo spoedig mogelijk 
weer een man hebben. Zij was immers ‘geen wijfjen om den annus luctus 
[het jaar van rouw] verder uit te strekken dan volstrekt behoefde’. Ze her
trouwde in 1418 met haar neef, hertog Jan iv van Brabant. Dit huwelijk was 
evenmin een lang leven beschoren. Dat hing volgens Bilderdijk samen met 
Jacoba’s wulpse karakter. Ze voelde zich niet thuis in Brabant en verlangde 
terug naar haar tijd met de dauphin, aan wie ze een ‘lieven, geestigen en 
welgemaakten man’ had gehad, ‘die voor zijne jonge vrouw dat was, wat 
zijn uiterlijk beloofde’. In tegenstelling tot haar overleden echtgenoot, met 
wie ze oprecht gelukkig was geweest, kon Jan van Brabant, ‘wiens physiek 
niet gesteld was, om haar te bevredigen, en wiens zwakheid van verstand 
hem bovendien bij eene zoo slimme en doortrapte feeks verachtelijk maak
te’ haar niet tevreden stemmen. Haar gedrag was zo ongehoord losbandig, 
dat niemand dan een Fransman het dulden kon.53

 Toen Jan van Brabant in 1420 de graafschappen Holland en Zeeland te
gen de wil van zijn vrouw aan Jan van Beieren – Jacoba’s oom – verpandde, 
hield het ‘dartele wijf’, met haar ‘overmatige hitte van gestel’ totaal geen 
‘maat of teugel meer in de drift waarvan zij doordrongen was’. Thans liet 
ze haar oog vallen op de Engelse hertog Humphrey van Gloucester, van wie 
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ze hoopte dat hij haar ‘bevredigen’ kon. Jacoba was, aldus Bilderdijk, een 
vrouw die door haar mannen ‘lassari, maar niet satiari poterat’ (vermoeid, 
maar niet verzadigd) kon worden. De hertog stond bepaald niet te trappe
len om met haar in het huwelijk te treden, maar de ‘Henegouwsche lichte
kooi’ wist hem onder valse voorwendselen te overreden, waardoor hij over 
zijn bedenkingen heen stapte en haar in 1422 trouwde.54

 Gloucester voelde er weinig voor zich ten behoeve van Jacoba op het 
strijdtoneel te begeven. Hij liet zijn echtgenote aan haar lot over, ‘want het 
geen zij nog aanlokkelijks voor hem had, waren haar Graafschappen, en 
die vond hij nu dat moeilijker te verkrijgen waren dan hij gemeend had’.55 
Jacoba werd in Gent gevangengezet. Kort daarna wist ze uit haar gevan
genis te ontsnappen. De strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen vlamde 
hierdoor opnieuw op. Begin 1425 overleed Jan van Beieren als gevolg van 
vergiftiging. Hoewel ieder bewijs daarvoor ontbrak, wees Bilderdijk Jacoba 
aan als het brein achter zijn dood. Het was immers enkel haar Hoekse 
aanhang die belang had bij de moord en die zonder deze calamiteit verlo
ren zou zijn geweest.56 De strijd werd beëindigd toen Jacoba in 1428 een 
verdrag sloot met de Bourgondische hertog Filips de Goede: de Zoen van 
Delft. Hierdoor werd de macht van Bourgondië geconsolideerd en kwam er 
een einde aan de Hoekse en Kabeljauwse onrust.
 Op 17 april 1427 was Jan van Brabant overleden. Jacoba werd hierdoor 
wederom weduwe, en kon nu, aldus Bilderdijk, weer naar een ander om
zien. Het viel haar volgens de dichter ook ditmaal zwaar om zonder echtge
noot te leven. Haar ‘dartele en wufte aart’ dreef haar ertoe zich op volksfees
ten onder burgers en boeren te begeven, waarmee ze zichzelf te schande 
maakte: ‘Het gemeen lachte daarover; zij die boven ’t gemeen waren, haal
den de schouders op, en toonden medelijden; en wie van den Adel haar nog 
aangehangen had, verwijderde zich van een vrouw, die nog hare waardig
heid niet wist te bewaren.’57

 In 1432 wilde ze opnieuw trouwen, ditmaal met Frank van Borssele, een 
Zeeuwse edelman. Dat was voor Bilderdijk een nieuw bewijs van Jacoba’s 
kokette karakter: ‘Fluks om een Priester gezonden! en Jacoba heeft weêr 
een man!’ Van Borssele werd vlak daarna gearresteerd. Pas nadat Jacoba 
van Beieren officieel afstand had gedaan van haar graafschappen, mocht ze 
in 1434, twee jaar voor haar dood, met hem trouwen.58

 Over haar laatste levensjaren, die Jacoba zou hebben doorgebracht op 
het kasteel Teylingen bij Sassenheim, liet hij zich eveneens kritisch uit. De 
toch al weinig deugdzame gravin raakte volgens hem aan de drank. Ze zou 
de gewoonte hebben gehad geledigde wijnkannetjes over de schouder in 
de slotgracht te werpen. Bilderdijk meende dat zulke keramische produc
ten daarom Jacobakannetjes werden genoemd: ‘een schoone bezigheid en 
zonderlinge liefhebberij voor een vrouw als Jacoba!’59 Zulke standpunten 
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verwerkte hij ook in zijn poëzie. In een postuum gepubliceerd versje sprak 
hij zo’n kannetje als volgt toe:

 Vertel ons, wat dat lipjen sprak,
Wiens boord gy eens zoo lieflijk drukte?
 Wat honig in dat kusjen stak
Dat braven Borslen zoo verrukte,
 En hoe dat pinkend oogjen brak
Toen hy ’t verlepte roosjen plukte?60

Bilderdijk noemde het een ‘ongehoord schelmstuk’ dat een vrouw haar 
man verliet en met een ander trouwde. Hij veroordeelde Jacoba’s gedrag en 
sprak over de ‘onbeschaamde echtbreuk’, omdat ze Jan van Brabant voor 
Humphrey van Gloucester had verlaten.61 De privaatdocent hanteerde een 
dubbele moraal. Had hij immers niet zijn eerste vrouw in de steek gelaten 
en leefde hij nu niet al jarenlang ongehuwd samen? Zelf zag hij dat toch 
iets anders. Hij was er heilig van overtuigd dat God zelf Wilhelmina’s ziel 
met de zijne had samengeknoopt.

De vijftiende-eeuwse gravin Jacoba van Beieren
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Donkere wolken

Op 7 mei 1817 had Bilderdijk naar Batavia een brief geschreven vol gods
dienstige overwegingen, die eindigde met de woorden: ‘Vaarwel, mijn 
Zoon, volhard steeds in uw edele beginsels, wees uw-zelven gelijk, en door 
getrouwe plichtbetrachting en zedelijke wandel uw afkomst en voorvade
ren waardig; en mogen wy u welhaast weder aan ons Vaderlijk en moeder 
hart drukken! Uw tederbeminnende Vader, Bilderdijk.’ Wilhelmina had er 
een afzonderlijk schrijven bij gevoegd. Omdat de post vertrok, rondde ze af 
met: ‘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 lief
hebben. Uw altijd tederbeminnende moeder. K.W. Bilderdijk.’62

Laatste brief van Julius aan zijn ouders, geschreven aan boord van de Hoop en 

Fortuin, 9 januari 1818: ‘Vaart dan wel! gelijk ik! en zijdt allen van mij dagelijks in 

gedagten omhelsd!’
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 Deze berichten ontving Julius pas op 12 december te Batavia. Van daaruit 
schreef hij op 9 januari 1818 een brief. De reis derwaarts was voorspoedig 
verlopen, tot voorbij Madeira en de Kaapverdische eilanden. Daarna was 
de wind gaan liggen, waardoor vijf weken niet verder kon worden gevaren. 
Op 5 juli had de Hoop en Fortuin de evenaar gepasseerd. Vijf maanden later 
bereikten ze de rede van Batavia. Nu maakte de bemanning zich gereed om 
door te varen naar China, waar ze hun lading moesten afleveren, om van 
daaruit terug te reizen naar het vaderland. Julius maakte het goed en dankte 
God dat hij het hete klimaat kon verdragen. Over drie maanden verwachtte 
hij thuis te komen. Zodra zijn ouders deze brief ontvingen, zou hij alweer 
halverwege de terugreis zijn. Het slot luidde: ‘Ik hoop en wensch maar dat 
gij U in mijn afzijn zult Troosten en vergenoegd zijn zonder te denken de 
Reis duurt zoo lang. In dien gij geene andere zorgen hebt laat dan deeze 
U ook niet neer drukken, en in plaats van met neerslagtigheid aan mijn 
afzijn te denken, denk liever met vreugde aan mijn terugkomst. Kus Lode
wijk Duizendmalen voor mij, en laat hem veel aan mij denken, en doe hem 
steeds beseffen hoe lief ik hem heb, want wie kan dat beter dan Gij!! Ik moet 
eindigen! Veele woorden kunnen U mijn hart zoo niet uitdrukken, als Gij 
het zelf reeds bezit! Vaart dan wel! Leeft getroost, en gelukkig, en bedenk 
dikwijls dat, deeze die U dat wenscht, nog de zelfde Julius is, die van Uw 
beider boezem afscheid nam! en ook als dezelfde zal wederkeeren! Vaart 
dan wel! gelijk ik! en zijdt allen van mij dagelijks in gedagten omhelsd!’63

 Ondertussen besteedde Bilderdijk vrijwel alle tijd aan zijn privaatcollege, 
dat hem veel genoegen verschafte.64 De studenten die zijn lessen bijwoon
den waren eveneens enthousiast.65 Uit zijn brieven blijkt dat hij zich voort
durend in historische, juridische en taalkundige studies verdiepte. Dat jaar 
publiceerde hij een tweede, uitgebreide druk van zijn Verhandeling over de 
geslachten der naamwoorden in de Nederduitsche taal. In het voorbericht stel
de hij de lezers een geschiedenis van de Hollandse taal in het vooruitzicht. 
Om de paar dagen schreef hij een brief aan Wiselius, vooral over kwesties 
met betrekking tot het Koninklijk Instituut. Bilderdijk had het gevoel dat 
nu hij geen lid meer was, men hem probeerde tegen te werken.
 Vooral de door hem intens gehate Johannes Pieter van Capelle moest 
het in zijn brieven keer op keer ontgelden. Dat door Da Costa en Wil
helmina naar het Instituut opgestuurde treurspelen onbekroond bleven, 
stemde de dichter ook al niet milder.66 Toen dat bericht bekend werd, be
sloot Bilderdijk direct om twee werken van zijn vrouw uit te geven in een 
bundeltje Treurspelen (1818). In het voorwoord zou de dichter de ‘laffe en 
domme honden’ van het Instituut die hem hadden beledigd eens goed de 
oren wassen.67 Mogelijk had het gedichtje ‘De volksstem’ (1818), waarin 
wijze heren het geknor van een varken als ware poëzie aanwijzen, op de 
leden van het Instituut betrekking.68 Toen men Bilderdijk ook nog ver
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zocht zijn portret aan het Instituut te schenken, barstte de bom.69 Dat hij 
ooit lid was geweest van die ‘uilenkooi’ en men hem nog steeds schreef, 
vervulde hem met schaamte. Het Instituut, dat hem acht jaar van zijn 
leven ongelukkig had gemaakt, bleef hem dus kwellen.70

 In Leiden was hij bevrijd van financiële zorgen. Dankzij bemiddeling 
van Valckenaer behartigde Lodewijk Caspar Luzac nu zijn geldzaken.71 Bil
derdijk verliet zich blindelings op hem. Voortaan kon hij niet langer in 
één keer al zijn geld uitgeven; Luzac bezorgde hem een wekelijkse toelage. 
Tevens keerde hij hem eenmaal per maand het bedrag uit dat hij aan huur 
moest betalen. Als Bilderdijk meer geld wilde besteden, stuurden hij of 
Wilhelmina Luzac een briefje.72 Dat was een goede oplossing. Gebrek leed 
hij sindsdien niet meer. Toch voelde hij zich slecht: ‘Ik schrijf dezen in dol
le hoofdpijn, en terwijl mijne vrouw wederom sedert eenige dagen het bed 
houdt. De telkens vernieuwende stormen en eindelooze regens zijn voor 
ons niet langer door te staan, en wy bezwijken van uitputting van krachten.’ 
Bilderdijk wist niet wat hij van een lichaam als het zijne moest denken; het 
verdroeg de waterdamp niet waar hij in leefde.73 
 Wilhelmina had sinds november het huis nauwelijks verlaten zonder in 
te storten. Zelf begaf Bilderdijk zich eveneens zelden buiten de deur. In 
februari moest hij zijn college afzeggen.74 Op 5 maart schreef hij: ‘Sints vijf 
weken hou ik de kamer, zelden echter het bed.’ Om hun conditie te bevor
deren lieten Wilhelmina en hij zich regelmatig aderlaten.75 Zij was volgens 
Bilderdijk door de ‘abortive schokken’ voor altijd ‘geruïneerd’.76

 Op 18 maart 1818 was Bilderdijk met zijn college tot het jaar 1550 gevor
derd.77 De studenten hield hij op enige afstand. Aan Valckenaer vroeg hij: 
‘Men zegt my, dat ik mijn 6 studenten ééns een soupeetjen behoorde te 
geven: is dit zoo, en behoort er dat by? Ik weet wel dat in mijn tijd Pestel en 
v.d. Keesel dit elken winter deden, maar my dunkt, ik ben op dien voet niet, 
en heb er [...] geen zin in.’ Zijn privaatlessen gaf hij evenwel met plezier: 
‘mijn kollegie doet my goed, omdat het my verbindt aan een geregeld werk. 
ik gevoel dat ik zonder dit in het bed raakte, of liever daar reeds lang in ge
bonden lag.’ Het lukte hem echter niet om de cursus af te ronden, omdat 
hij nu pas bij het beleg van Leiden was aanbeland.78 Ook buiten de colle
geuren werden de studenten door hun docent hartelijk ontvangen.79 In de 
omgang met de jongelieden liet Bilderdijk zich van zijn beminnelijke zijde 
zien. Toen Capadose als student omstreeks 1818 getroffen werd door de 
mazelen, spoedde Bilderdijk zich naar hem toe: hij sprak liefdevolle woor
den en prevelde, staande aan het ziekbed, een gebed voor hem.80

 De ongerustheid over Julius nam toe. In maart schreef Bilderdijk aan 
Wiselius, met wie hij in deze tijd veelvuldig correspondeerde: ‘Men vleit 
ons hier met de aankomst van Oostindische brieven. ô Mochten zy goede 
tijding van mijn Julius meêbrengen! Mijne vrouw ligt vreeslijk van de on
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gerustheid over dit kind, en dikwijls maakt haar kwijnen daarover ook my 
mismoedig.’81 Als hij ’s nachts op was en naar de maan keek, dwaalden zijn 
gedachten soms onwillekeurig af naar zijn zoon en moest hij een traan 
wegpinken. Dan verwijlde hij zelf ook bij zijn overleden kinderen, die hij 
met ‘bloedende ingewanden’ beweende.82

 De zon liet zich in zijn leven niet zien. Op 11 mei 1818 schreef Bilder
dijk: ‘Wy sukkelen; waren voor eenige dagen zeer opgeruimd; wandelden 
ll. donderdag by schoon weêr, door de stad; kregen een regenbui, werden 
bedruppeld; en zijn beide weêr dol van hoofdpijn, en mijne vrouw daarby, 
uit andere oorzaak, halve dagen genoodzaakt het bed te houden, zoo, dat zy 
weêr naauwlijks staan kan, verzwakt. Wy kunnen waarlijk niet meer tegen 
het leven.’83

 In juni werd Bilderdijk weer onwel. Volgens zijn vrouw leed hij aan 
‘zyne gewone Brunswyksche ziekte’, die gepaard ging met hoofdpijn en 
koorts. Vervelender, maar met name ook voor Wilhelmina en de kleine Lo
dewijk, was volgens haar de sombere melancholie en prikkelbaarheid die 
de kwaal met zich meebracht en waarvan ze al de eerste tekenen had waar
genomen. ‘Sedert onze komst in Leyden was myn goede man in dit opzicht 
zoo wel!’ vertrouwde ze Valckenaer op 12 juni toe. Bilderdijks verlangen 
om zijn college weer op te vatten was echter een prikkel, waarvan Wilhel
mina hoopte dat die zijn herstel zou bevorderen. Op advies van de dokter, 
die een ‘krankte van pleuritischen aart’ constateerde, moest hij voorlopig 
de diepste rust van geest en lichaam in acht nemen.84 Die aanbeveling nam 
hij niet ter harte. Toen de in Brunswijk geboren arts en natuuronderzoeker 
Carel Ludwig Blume naar Indië vertrok, schreef Bilderdijk ten afscheid: ‘Te 
midden uit den kring van die my ’t doodkleed plooien, / Bied ik u ’t warm 
vaarwel met reeds verkoude hand.’85

 Op 20 juni kon hij weer de pen oppakken, maar werken en lezen gingen 
nog niet.86 Wilhelmina had grote angsten uitgestaan tijdens de ziekte van 
haar man. Haar handen trilden zozeer dat het haar moeite kostte te schrij
ven, zo bang was ze om hem te verliezen.87 Behalve Wilhelmina hadden 
ook studenten voor hem gezorgd, zoals Dirk van Hogendorp.88 Volgens 
Bilderdijk gonsde het van de geruchten dat hij zou zijn overleden. Men zou 
zelfs aan de deur zijn gekomen om Wilhelmina te condoleren!89 
 Toen Bilderdijk weer hersteld was, dichtte hij tot haar dat hij langs haar 
bleke wangen de ‘pareldroppen’ zag biggelen: ‘Lieve Weêrhelft van mijn 
hart! / ’k Zie u nog den boezem prangen / Van een heimelijke smart!’ Nu 
hij deze zoveelste ziekte weer te boven was gekomen, voelde het alsof hij 
een nieuw leven betrad en uit het graf was opgestaan. Zijn vrouw hield hij 
echter voor dat dit slechts een tijdelijk herrijzen was: ‘Nog één voetstap van 
den grijzen, / En hy scheurt zich van uw zij’!’90

 De langgewenste brief die Julius uit Batavia had verstuurd, bereikte Bil
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derdijk en zijn vrouw pas in juni 1818 en veroorzaakte grote ontroering. 
Zijn melancholische gesteldheid hing mede samen met het uitblijven van 
een bericht van zijn zoon.91 Nu was hij zo blij met Julius’ schrijven dat hij 
het elk kwartier herlas en zelfs de zomerse hitte even scheen te vergeten.92

 Zijn privaatcollege had hij inmiddels afgerond. Da Costa stuurde hem 
namens de studenten een brief om hem te bedanken voor de vele genoe
gens die hij hun had geschonken en de ‘hooge waarheden’ die hij hun had 
geleerd. Om die reden bood hij zijn leermeester een geldbedrag aan.93 Dit 
blijk van vriendschap trof Bilderdijk zeer: ‘Noch de aandoenelijke betui
gingen, met zoo vele warmte uitgedrukt, noch eenig geschenk, waren er 
noodig, om my van de gevoelens te verzekeren die ik gedurende den loop 
van ons Kollegie dagelijks in mijne geliefde Leerlingen [...] heb mogen her
kennen, en waarvan, zoo de aanhoudende inschikkelijkheid voor de doffe 
en gants niet aanlokkelijke voordracht van een vervallen en uitgeput grij
zaart, als de onbepaalde hartelijkheid my in mijne krankte bewezen, de 
overtuigendste blijken opleveren.’ Hij was blij dat hij in zijn zwakheid de 
‘weldenkende’ jongelingen, aan wie hij met een vaderlijk hart verknocht 
was, tot nut had kunnen zijn.94

Titelpagina van de bundel Wit en rood, 1818, met vignet van Bilderdijk
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 In juli werd het eerste deel van de bundel Wit en rood door Johannes 
Immerzeel ter perse gelegd, met enkele leerdichten en diverse gelegen
heidsverzen van Bilderdijk en zijn vrouw. De titel was een verwijzing naar 
Anacreon, een bewijs dat Bilderdijk zijn classicistische beginselen niet 
helemaal achter zich had gelaten. Toen deze Griekse dichter zich in zijn 
grijsheid op een feest der jeugd begaf, deed hij de uitspraak dat witte leliën 
en blozende rozen mooi bij elkaar pasten. Die opmerking was ook op Bil
derdijk en zijn twintig jaar jongere geliefde van toepassing: ‘Zie daar dan 
ook mijn verouderde en verbleekte graauwtjens met de frischgekleurde ta
freelen van een bloeiender levensdag saamgeschikt, of (wil men ’t) door 
een geworpen! ’t Zij zy afsteken of samensmelten in houding of kleuren, zy 
zijn uit één hart gevloeid, want God-zelf vereende het onze; en zy behooren 
derhalve te samen.’95 Op 10 juli ontving het paar honderd gulden voor het 
hele werk.96 In de kritiek zou het gunstig worden onthaald; het leverde het 
bewijs dat de dichter de lier nog altijd met zijn ‘meesterlijke en gespierde 
vingeren’ bespeelde op een wijze die de verbeelding te boven ging.97

 Vlak daarna ging hij, zoals elke zomer, naar Huis te Bijweg.98 Hier arri
veerde hij weer met hoofdpijn, waardoor hij zich genoodzaakt zag de rest 
van de dag te rusten, zonder te eten en te praten. Alleen dronk hij zo nu en 
dan thee of gebruikte hij een dosis opium.99 Wel schreef hij een vers voor 
de tuinkoepel die Valckenaer in de zanderij had laten aanleggen.100

 Alledaagse voorwerpen en handelingen waren in staat Bilderdijks dicht
lust op te wekken. Zo bracht een haarkam, mogelijk die van Wilhelmina, 
hem tot het schrijven van een hooggestemd vers: ‘Beploeg de zee van glin
sterende golven, / Getande kiel van hagelwit yvoor!’101 Gefascineerd was hij 
door de transformatie die een ei onderging in kokend water. Dat leidde tot 
een vers dat als een van Bilderdijks bekendste en als een van zijn meest cu
rieuze pennenvruchten wordt beschouwd: ‘Eierkoken’.102 Daarin schetste 
hij het beeld van een koperen ketel met water dat aan de kook wordt ge
bracht, en daarin een ei. Meer dan dat is het een poëticaal vers, waarin 
Bilderdijk de kosmische scheppingsdaad van de dichter bezong:

De luchtstroom ruisch’ door ’t vier, dat uit zijne asch geschoten,
 In vlammen om zich grijp’ en Meroos God doorgloei’;
Zijn hitte dring’ door ’t vocht, in ’t hol metaal besloten,
 En bruische in golven op met bonzend stormgeloei.
Daar wiegele in den plasch het scheppings-al van ’t kuiken,
 Dat in zijn zilvren lucht een gouden aardbol sluit;
En ’t beuk’ de krijtaardschors dier breekbre wareldkruiken,
 En dove ’s levens aâm in ’t bobblend windvlies uit.
Zoo word’ de ommuurde zee ten bergklomp door ’t verschroeien,
 Waar ’t half gesmolten goud verbalsemd door blijft vloeien!103
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In Leiden bleef Bilderdijk het liefste thuis. Van vrijwel alle vormen van 
vermaak en ontspanning had hij een afkeer. De schouwburg bezocht hij 
nooit.104 Liever zat hij te lezen, of maakte hij zich boos over de spelling van 
Matthijs Siegenbeek. Vanaf zijn komst naar Leiden vormen de uitvallen 
tegen de hoogleraar een opvallend motief in zijn correspondentie. Twee 
jaar voor Bilderdijks terugkeer in het vaderland was diens spelling inge
voerd. Hij leek zich er toen niet zo druk over te maken. Zo ging hij vriend
schappelijk met Siegenbeek om. Ze ontmoetten elkaar bij vergaderingen, 
ze stuurden elkaar brieven en Bilderdijk zond hem meer dan eens presen
texemplaren van zijn werk. In de jaren daarna werd hij steeds kritischer. 
Na 1813, toen een golf van nationalisme Nederland overspoelde, schreef 
hij: ‘Wanneer men iets van mij drukken wil, moet men zich niet aanmati
gen mijn Nederduitsch tot Siegenbeeksch te veranderen.’ Hij wilde zuiver 
Nederlands schrijven en zich niet tot een medestander van de taalverder
vers laten maken.105 Toch bleven ze ook daarna op goede voet met elkaar 
omgaan. Toen Siegenbeek in 1815 zijn been brak, leefde Bilderdijk met 
hem mee.106 In 1816 vroeg hij Da Costa zijn groeten aan Siegenbeek over 
te brengen.107 Zijn afkeer van diens spelling werd er echter in de loop der 
jaren niet minder op.

‘Het is zoo!’

Begin september 1818, bij de aanvang van het nieuwe collegejaar, zat Bil
derdijk tot over de oren in het werk, omdat hij de lessen moest voorbe
reiden.108 Door ziekte was het aantal studenten tot twee geslonken.109 Nu 
mopperde hij over het najaarsweer. De omgang en correspondentie met 
Valckenaer bleven hartelijk. Zijn vriend probeerde hem op te monteren 
met levensmiddelen die hij hem bleef sturen, zoals aardappelen, boter, 
groente, fruit en een enkele keer een haas of enige patrijzen. Soms ook 
zond hij hout en turf. Bilderdijk was hem dankbaar: ‘waar ik rondzie of 
zelfs wat ik aan ’t lijf heb, het is alles van u’.110

 De kleine Lodewijk, ‘het lieve kind’, werd in november voor de tweede 
keer getroffen door de waterpokken, maar nu veel krachtiger dan in mei.111 
Volgens Bilderdijk had de nieuwe meid, die sinds twee weken in dienst 
was, ze op zijn zoon overgedragen. De ziekte van het ‘zwak bloedtjen’ baar
de de dichter zorgen. Sinds drie dagen hadden Wilhelmina en hij zelfs niet 
kunnen eten.112 Enkele dagen later heette het in een schrijven aan Valcke-
naer: ‘Ik moet beginnen met den wensch dat Gy mijn schrift zult kunnen 
lezen; want mijn hand beeft van de koorts en mijn oogen schemeren. Ik 
ben heden gelaten, en het blad toont iemand die in het uiterste levensge
vaar is. Doch mijn lieve kleine is er door, dank zij den Algoede!’ Als een van 
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de weinigen in Bilderdijks omgeving bezat Valckenaer het vermogen zijn 
vriend tegenspel te bieden en diens hypochondrie te relativeren. Alleen van 
hem kon Bilderdijk het verdragen: ‘Doch gy moogt lachen, uw belachen 
heeft my nooit zeer gedaan.’113

 Begin december ontving Bilderdijk een zakelijke brief over de uitgave 
van een dichtstuk van zijn vrouw. Hij reageerde gebeten, omdat men hem 
met zulke onbenulligheden lastigviel. Zijn antwoord op Valckenaers ironi
sche reactie luidde: ‘Lach my nu, ten slotte, vry uit! want ik gevoel zelf dat 
het ridicul is; maar ik ben tot die mate vervallen; en zoo men my niet vol
strekt in het dolhuis wil hebben, laat men dan toch in zoo verr’ mijn onbe
grijpelijke zwakheid van hoofd en zenuwen ontzien, van my aan zulke brie
ven niet te exponeeren, die een plomper of stomper gevoel misschien niet 
deeren zouden, maar my in vlam zetten.’114 Bilderdijk waardeerde het in 
zijn vriend dat hij begrip had en hem niet veroordeelde en roemde Valcke-
naers rechtschapenheid, vriendschap, hartelijkheid en wijze oordeel.115

 Op 5 december werd Bilderdijk, zoals hij zelf beweerde, gehinderd door 
‘een dikgezwollen mond en losse uitgeschoten’ tanden’. Twee dagen later 
zou zijn meest dierbare discipel in de rechten promoveren. Da Costa hoop
te dat zijn leermeester de plechtigheid zou bijwonen; zijn proefschrift was 
immers aan hem opgedragen. Maar Bilderdijk vreesde dat zijn gezondheid 
dit niet toeliet.116 Zijn toestand was dusdanig dat hij weer zes weken geen 
colleges had kunnen verzorgen.117 Op een portrettekening van eind 1818 

Portret van Bilderdijk, gepubliceerd in de Muzenalmanak voor 1820
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door de van origine Duitse schilder Hendrik Willem Caspari, is aan Bil
derdijk overigens niets vreemds te zien.118 Of hij bij Da Costa’s promotie 
aanwezig was, is niet bekend. Wel schreef hij een vers, waarin hij zijn kwe
keling opriep op de ingeslagen weg moedig voort te gaan.119

 Bilderdijks ongerustheid gold vooral Julius. Sinds de zomer hadden ze 
nu niets meer van hem vernomen. De dichter en zijn vrouw wachtten vol 
spanning op een nieuw teken van leven. Op 12 december 1818 schreef hij: 
‘ik kan aan niets denken, dan aan de t’huis komst van mijnen zoon Julius, 
van wien ik echter niets hoor’.120 Hoofdpijn, slapeloosheid, duizeligheid en 
geheugenverlies: met die woorden omschreef hij zijn toestand. Hij had het 
gevoel dat het nieuwe jaar grote jammer zou brengen.121 In een gedicht ver
geleek hij zichzelf met een roos, die in één dag was uitgebloeid.122 Dat hij in 
1819 zou sterven, stond voor hem vast. Dit had het voordeel dat de waarde 
van zijn werk weer zou stijgen, meende hij.123

 Ieder moment verwachtten Bilderdijk en zijn vrouw dat Julius de Ne
derlandse wateren zou binnenvaren. Het mocht niet zo zijn. Begin 1819 
bereikte hen de onheilstijding dat hun zoon op 26 augustus 1818, verzwakt 
door de tering, op de Javazee was gestorven. Ze waren verpletterd. Dat is 
de context van het briefje aan Luzac van 11 januari 1819: ‘Lieve Vriend! Het 
is zoo! hy is geweest! Uw bedroefde Bilderdijk.’124 De laatste brief die van 
Julius bewaard is gebleven, schreef hij één dag voor zijn overlijden aan 
kapitein Gordon. Daarin verzocht hij om ontslag en om een plaats in het 
hospitaal, liefst te Batavia, wegens zijn ziekte en zwakheid.125

 Nadere informatie over Julius’ verscheiden is te vinden in een brief van 
kapitein Gordon aan de heer Ouwerkerk de Vries, koopman te Amsterdam 
en mogelijk de eigenaar van het schip: ‘De Jonge Bilderdijk, op onze reize 
van Batavia, na China, al zeer ziek geweest zijnde, is zeedert ons vertrek uit 
China, op nieuw weer ingestort. In de beginsel van Aug: nam zijne ziek
te, eene zeer ernstige wending. Hij konde, door de teering verzwakt, niets 
meer inhouden, en leefde schier alleen van Hollandsche wijn, en Seltzer
water [sodawater]. Hij is zagt, ontslapen, den 26 Augustus, om 4½ uur 
s’achtermiddags. Wij waaren toen, tusschen de Eijlanden Kangelang, en 
Groot Solombo, bij de oost kust van Java. De dag daarna, op Docters be
geeren, is hij begraven; in een kist, en met alle die fatsoen, die de naam die 
hij draagde, van elk Hollander regt had, te vorderen, en hem in ons klein 
bestek bijgezet kon worden.’126

 Op 20 januari 1819 beklaagde Bilderdijk zijn lot in een brief aan Valcke-
naer: ‘Waardste Vriend! Vijfmaal heb ik begonnen aan U te schrijven, maar 
het niet kunnen ten einde brengen. De Heer Louis Luzac heeft op mijn ver
zoek U de hartverscheurende tijding gemeld, die ik overtuigd ben dat ook 
U getroffen heeft. Maar oordeel van den toestand van my, en van dien mij
ner zoo aandoenlijke vrouw, die sedert deze afreis geen duur gehad heeft, 



xi privaatdocent in kamerjapon (1817-1822)

381

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 381

maar de gezondheid en byna ook ’t verstand en geheugen zoo wel als ik 
verloren heeft wegens 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, be
zweken 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 nie
mand, niemand, de bitterheid kent.’127

Ter nagedachtenis aan Julius

Vrienden probeerden Bilderdijk en zijn vrouw zo goed mogelijk te troos
ten. Da Costa schreef vanuit Amsterdam dat hij het liefste zijn tranen met 
die van zijn dierbaarste vrienden wenste te vermengen. Hij zou zijn eigen 
leven wel willen geven voor een voorspoedige terugkeer van Julius in de 
armen van zijn ouders.128 Tydeman en zijn vrouw zullen zich ongetwijfeld 
persoonlijk om het bedroefde echtpaar hebben bekommerd. Wilhelmina 
kwam door het slechte nieuws in een depressie terecht. Ze verliet het bed 
volgens Bilderdijk nog maar zelden. Ook de dichter werd verteerd door de 
‘hartenwond’, die hij dagelijks pijnlijker voelde: ‘een zwakker gestel barst 
op ’t oogenblik eener hevige droefheid los; die schreien kan, schreit uit, en 
’t verlicht het hart; maar by my ettert de wond niet, zy kankert in’.129 Zijn 
angst was nu dat hij ook Wilhelmina zou verliezen, zonder wie hij niet 
kon leven, niet kon denken en geen mens was. De dood van Julius was een 
verlies dat ze niet te boven kwamen. Hij was immers hun eerste zoon en 
was zijn moeder tot troost geweest toen ze alleen in Duitsland woonde.130 
In hun leed voelden ze zich des te sterker met elkaar verbonden.
 Wat kon Bilderdijk anders doen dan de studie hervatten, die hem altijd 
afleiding had bezorgd? Voor zover zijn concentratie dit toeliet, verdiepte hij 
zich weer in het Corpus Juris: ‘Doch, eigenlijk gezegd, doe ik niets, en ben 
buiten staat, iets te doen,’ schreef hij Valckenaer. Brieven stuurde hij nog 
maar mondjesmaat. En hoewel zijn hoofd hier niet naar stond, moest hij 
een nieuwe woning zoeken. Het huis op de Garenmarkt werd aan een an
der verhuurd. Als hij niets geschikts kon vinden, moest hij misschien wel 
weer naar Amsterdam.131 Zijn geloof in God, op wie hij altijd rotsvast had 
vertrouwd, werd zwaar op de proef gesteld.
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 Enkele maanden na het verpletterende nieuws was Bilderdijk nog altijd 
niet in staat om iets te ondernemen. Hoe zijn vrouw dit verdriet ooit moest 
verwerken, wist hij niet en boezemde hem angst in. Zelf voelde hij zich 
‘dof, werkeloos, en onaandoenlijk’.132 Elders vergeleek hij zichzelf met een 
door te grote kracht uitgerekte veer.133 Naar eigen zeggen was hij nog maar 
een schaduw van zichzelf, een uitgegloeide ashoop.134 Bilderdijk was tot 
op het bot bedroefd, maar huilen kon hij niet. Men verwachtte van hem 
dat hij op 17 maart 1819 een voordrachtsbeurt in de Leidse afdeling van de 
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen zou ver
vullen. Het was niet voor het eerst dat hij in een periode van rouw in het 
openbaar optrad. Dertien jaar eerder had hij dat ook al gedaan, bij zijn te
rugkeer in het vaderland, toen zijn zoontje Alexis Isaac was overleden. Dat 
memoreerde hij toen hij in 1819 wederom het spreekgestoelte betrad. Het 
verdriet van toen was niets vergeleken bij hoe de dichter zich nu voelde: 
‘Een offer – ach! – van uit zijne ingewanden / Gereten, met een eindloos 
dieper wond.’ De vorige keer dat hij sprak, betrof zijn verdriet het verlies 
van een ‘krijtend wicht, nog onbekend aan ’t leven’. Nu ging het echter om 
zijn zoon, de troost van zijn leven, die duizendmaal dierbaarder was dan 
iemand ooit door zijn ouders werd beweend. Dat Bilderdijk niet stierf, lag 
aan zijn versteende hart: ‘Ik heb er geen, geen tranen, uit te gieten: / Mijn 
borst werd rots van ’t lijden zonder end.’135

Schaduwportret van Wilhelmina, circa 1820
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 Begin april 1819 kwam het schip Hoop en Fortuin in Nederland aan. Dat 
was een emotioneel moment.136 Op 15 mei schreef hij aan Valckenaer: ‘Wy 
sukkelen jammerlijk, inzonderheid mijne vrouw, wier bittere droefenis 
diep in ’t hart zit, en my van de gevolgen alles doet vreezen. Onze Lode
wijk is zeer zwak en gebruikt thands geitenmelk. Voor my, ik kan tot geen 
arbeid meer komen, en mijn hoofd zuizelt en maalt my als verstandeloos.’ 
Wilhelmina viel het zwaar dat ze Julius’ spullen nog niet had ontvangen; ze 
hoopte daarin een brief te vinden, geschreven in zijn laatste ogenblikken: 
‘Dit pijnigt haar in dezen verzwakten toestand, dag aan dag; en ik weet niet 
of ik dit dralen als goed of kwaad moet aanmerken, want ik beef in der daad 
voor het oogenblik dat dat goed haar voor oogen koomt.’137

 Dit moment liet nog op zich wachten. Op 27 mei 1819 promoveerden 
twee van zijn studenten in de rechtsgeleerdheid: Nicolaas Carbasius en 
Willem van Hogendorp. Die laatste, zoon van Gijsbert Karel van Hogen
dorp, was de afgelopen jaren sterk onder Bilderdijks invloed geraakt. In 
zijn dissertatie, een op bilderdijkiaanse leest geschoeide verdediging van 
Willem iii, beklemtoonde hij dat zijn geest door de dichter was bewogen.138 
Deze vereerde hem met een vers dat achter in het boek werd opgenomen.139

 In mei, de traditionele verhuismaand, liet Bilderdijk de Garenmarkt ach
ter zich. Thans betrok hij een woning op het deftige Rapenburg, nummer 
37.140 Hier hervatte hij zijn privaatcollege, doorgaans gekleed in een kamer
japon, met een vochtige doek op het hoofd vanwege de migraine. Van zijn 
studenten bleven alleen Willem van Hogendorp en Bodel Nijenhuis nog 
komen. De eerste schreef in een vertrouwelijke brief aan Da Costa dat het 
college met een slakkengang voortging: ‘Wy zijn thands gekomen aan de 
laatste tijden die hy zelf beleefd heeft en nu komt er geen eind aan. Giste
ren hebben wy nagenoeg twee uren doorgebracht om zijn plan van defen
sie voor Kaat Mossel aan te hooren.’141 In mei was Bilderdijk aangekomen 
bij de omwenteling van 1813 en het vertrek van de Fransen.
 De verhuizing bracht nieuwe zorgen mee. Omdat hij geen huurcontract 
had gekregen, hield hij er rekening mee dat hij maar kort op het Rapenburg 
zou wonen en ieder moment de aanzegging ‘vertrek!’ zou ontvangen.142 
Dat gebeurde niet. Hij zou hier tot 1823 blijven wonen, uiteraard steeds 
mopperend over zijn eigen gebreken en die van zijn woning. De intellec
tuele en godsdienstige correspondentie met Da Costa, zijn ‘lieve vriend’, 
geboren in 1798 (hetzelfde jaar als Julius), was echter balsem voor zijn be
droefde ziel. Hij was de jongeling erkentelijk voor zijn troostende brieven: 
‘het is Uw hart, Uw ziel, en de Uwe alleen, die er in ademt, en er dien gloed, 
die kleur en kracht aangeeft, die niemand U na zal bootsen. Ontfang er van 
de bedroefde moeder als van my, den innigsten dank voor!’143

 Nadat hij eerder diverse keren uitnodigingen van Valckenaer had afge
wezen, reisde hij op maandag 28 juni dan toch naar zijn vriend toe. Het 
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afscheid van Wilhelmina viel hem zwaar. Toch bleef hij tot zaterdag lo
geren.144 Toen hij terugkeerde, trof Bilderdijk zijn vrouw aan in paniek, 
omdat hij een schuit later had genomen, daar hij enkele aanwezigen bij 
Valckenaer naar eigen zeggen nog een ‘perspectieflesjen’ had willen ge
ven.145

 In de zomer van 1819, enkele dagen na de verjaardag van Wilhelmina, 
ontving Bilderdijk de bezittingen van zijn overleden zoon. Op 16 juli gaf hij 
aan Valckenaer een zeer gedetailleerde en daardoor navrante beschrijving 
van wat hem werd toegezonden: ‘Eindelijk is het goed van onzen dierba
ren Julius aangekomen, en heeft, als ik wel vreesde, de verteerende smart 
mijner vrouw bitterlijk vernieuwd en onbegrijpelijk aangezet. Wy hebben 
er echter het geschrift waarvan ons gesproken was, in gevonden. Doch dit 
is ’t ook alles 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 Adelborst-kleedtjen, en een Chineesch 
kistjen met O.I. inkt, en een paar Chineesche schoenen, zijn gaaf; ook eeni
ge 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. Echter zijn er blijken van een zekere har
telijkheid en belangstelling by het inpakken, door kleine aanteekeningen 
op papiertjens waar ’t een of ander ingewikkeld geweest is. Wat van staal 
of koper was (’t octant alleen uitgezonderd) is alles door en door verroest. 
– De docter van ’t schip is by ons geweest, en heeft ons de wijze van zijn 
sterven gemeld, die zeer zacht geweest is. Andere byzonderheden by gele
genheid mondeling!’146

 Het wekt geen verwondering dat Bilderdijk en zijn echtgenote naar de 
lier grepen en met verzen een uitingsvorm probeerden te vinden voor hun 
peilloze verdriet. ‘Zy hebben ons in het schreien, waaraan zy lucht gaven, 
verlicht, ja in der daad troost opgeweld,’ schreef Bilderdijk aan de Amster
damse dichter Hendrik Harmen Klijn.147 Deze had in 1817 zijn dochter ver
loren en was in staat Bilderdijk te steunen, en met hem mee te voelen:

Mijn vriend! want ’k heb u vriend bevonden,
By ’t knellen van benaaude stonden,
 Waar toevlucht tot een vriend vertroost;
By ’t bloeden tot ons beider wonden;
 By ’t treuren om geliefkoosd kroost.148
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Datzelfde jaar 1819 verscheen de bundel Ter Nagedachtenis van Julius 
Willem Bilderdijk, op zijnen zeetocht overleden den xxvin van Oogstmaand 

mdcccxiix, met verzen van de ouders en troostende bijdragen van Wise
lius en Da Costa. Op het titelblad staat een Hebreeuws motto, een verwij
zing naar 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 neder
dalen.’ Aangrijpend zijn de verzen van Wilhelmina, waarin ze de trouwhar
tige Julius beweende:

 Hy is niet meer! met ieder ademtocht
Herhaalt my ’t hart die waarheid vol verschrikking [...]
 Hy is niet meer! Dit ’s alles wat ik hoor,
Gevoel, besef, en redloos zal beweenen –
 Niets zucht mijn mond, dan dat ik hem verloor,
En boomtronk toe, en onbezielde steenen!149

Ter nagedachtenis van Julius Willem Bilderdijk, 1818, met vignet van Bilderdijk dat 

zijn genealogische fantasieën weergeeft
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Een steeds terugkerend motief is het vertrouwen op Christus, wiens leven 
eveneens in het teken van het lijden stond. Wilhelmina probeerde zichzelf 
op te beuren met het idee dat haar Julius nu in een betere wereld leefde en 
dat ze hem daar uiteindelijk zou terugzien. Maar dat was slechts een schra
le troost, omdat ze hem hier voor altijd kwijt was. De gedachte dat Julius 
de nieuwe lente niet meer mee zou maken, stemde haar intens verdrietig:

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.150

Bilderdijk probeerde zijn vrouw te steunen met de gedachte aan hereni
ging in de hemel. Hij benadrukte dat ze samen al veel leed te verduren 
hadden gekregen. Ook nu weer zouden ze de kracht vinden om hun kruis 
te dragen.151 Hun vertrouweling Daniël François, die in vroeger jaren op de 
kleine Julius had gepast, vernoemde zijn zoon naar de overledene.152 Nu 
had Wilhelmina alleen haar dierbare herinneringen nog. Keer op keer liet 
ze haar blik rusten op het schaduwportret dat er van Julius was gemaakt.153 
Maar troost was er niet:

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!154

Dat huize Bilderdijk volledig in rouw gedompeld was, had vanzelfsprekend 
ook invloed op de zevenjarige Lodewijk, de enige zoon die de dichter nog 
restte. Het knaapje deelde in het verdriet om de dood van zijn grote broer.155 
Lodewijk was een zwak en ziekelijk jongetje, in wie Bilderdijk zichzelf her
kende.156 Voor de dichter zelf was Julius’ dood het zoveelste bewijs dat het 
leven niet bedoeld was voor ‘juichen, dartlen, spelen’, maar om te lijden. 
Uiteindelijk telde slechts het ware leven in het hemelse hiernamaals:

Wat is deze aard dan schijn? Wat 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, in dees poel van onuitspreeklijk lijden
Te dobbren, omgesold door wissling van getijden?157
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Zo stond het jaar 1819 in het teken van dood. In augustus heerste er nog 
altijd een weinig opwekkende sfeer: ‘Het is jammerlijk met ons gesteld. 
De hitte der Hondsdagen heeft ons zenuwen, spieren, en ingewanden der
mate verslapt en verzwakt, dat wy geen van drien het hoofd op kunnen 
houden. Ook Lodewijk heeft gisteren moeten gaan liggen; en mijne vrouw 
en ik wisselen, beide met doorgaande rheumatique hoofd- en lendenpijn, ’t 
bed met elkanderen af.’158 Op 7 september werd Bilderdijk drieënzestig. De 
dood van Julius stemde Bilderdijk bitter. Het gaat vermoedelijk niet te ver 
om te stellen dat Bilderdijks religieuze standpunten hierdoor nog extremer 
werden. Als een ware profeet voorspelde hij het aanbreken van de dag des 
oordeels, met rampen die de Franse gruwelijkheden verre zouden over
treffen.159 De eeuw waarin hij leefde, was immers vervallen en verbasterd 
geraakt. De Almachtige zou dan ook spoedig orde op zaken stellen en het 
ongelovige kaf van het ware christelijke koren scheiden. Wilhelmina’s toe
stand bleef eveneens bedenkelijk; ze werd door ‘droefheidsvlagen’ overval
len. Volgens de dichter zou alleen een nieuwe zwangerschap haar kunnen 
opmonteren, maar daarvoor was ze te zwak.160

 Ondanks zijn verdriet zette Bilderdijk zijn werk voort. Behalve zijn col
leges aan een select groepje studenten hervatte hij ook zijn creatieve ar
beid. Op 13 oktober ontving hij van Immerzeel het eerste exemplaar van de 
bundel die hij samen met Wilhelmina had samengesteld: Nieuwe dichtscha‑
keering.161 In de inleiding vermeldde hij dat diverse gedichten al waren ver
zameld en afgedrukt toen het verpletterende bericht van Julius’ overlijden 
hen trof. Daardoor had de uitgave vertraging opgelopen. De twee delen be
vatten een ruime selectie uit de verzen die het paar de afgelopen jaren had 
geschreven, variërend van leerdichten en gelegenheidsverzen tot en met 
het recente vers ‘Eierkoken’. Aan de selectie liet Bilderdijk een rouwdicht 
op zijn overleden zoon voorafgaan. Dat ontlokte de recensent van de Vader‑
landsche Letteroefeningen de verzuchting dat het de lezer deed ‘weenen met 
den weenenden’ en dat men Bilderdijks geklaag in dit geval eerbiedigde.162

 Eind 1819 zat Bilderdijk koortsig, slaperig en hoestend in zijn zieken
stoel bij de haard.163 Het nieuwe jaar? Hij zag er als een berg tegenop. Zijn 
hoop was dat het de Nebo zou zijn, vanwaar Mozes uitkeek over het Beloof
de Land, maar stierf voordat hij het kon betreden.164

Poëzie en proza

In januari 1820 hervatte Bilderdijk zijn college. Voor de kerstvakantie had 
hij het wegens ziekte weer eens moeten opschorten. Het verzorgen van 
lessen gaf hem een zekere mate van voldoening. Hij vond het prettig dat hij 
in zijn ouderdom nog nuttig kon zijn: ‘Zoo leefde ik niet vergeefs in mijne 
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onvruchtbre droomen.’165 Nu stak zijn borstkwaal weer de kop op.166 Aan 
het einde van de maand voorspelde hij weer eens dat zijn dood nabij was, 
maar dat vond hij helemaal niet erg: ‘ik heb lang genoeg geleefd’.167

 Een maand later was Bilderdijks toestand nog hetzelfde en waggelde hij 
naar eigen zeggen als een gans door de kamer.168 Werken kon hij wel, maar 
tot lezen was hij nog niet in staat. Hij leed aan ‘ijlhoofdigheid’, zijn stem 
sloeg over en zijn hersenen waren verward. Zijn leerling Willem van Ho
gendorp had vernomen dat hij in geen acht dagen een woord zou hebben 
geuit: ‘Hij ziet niemand, spreekt tegen niemand en plaagt zijn vrouw, die 
verklaart hem nooit zoo gezien te hebben dan in Brunswijk.’169 Bilderdijk 
was ervan overtuigd dat dit de symptomen waren van de spoedige ‘dood
stuip daar ik in blijven zal’.170 Denkend aan de dood kon hij niet slapen, 
hoezeer hij er ook naar smachtte. In ‘Aan den slaap’ schreef hij:

Onzichtbre, (vluchtig kroost der Nacht,)
 Die met satijnen handen
De wonden stooft, den neep verzacht
 Van ’s Onheils drakentanden:
Die zorgen in bedwelming wiegt;
 Der uren loop bevleugelt;
Het heilverlangend hart bedriegt,
 En ’t driftgewoel beteugelt!171

Het ouder worden viel Bilderdijk zwaar. Zijn lichaam was naar zijn zeggen 
geknakt en zijn geest raakte meer en meer in nevelen gehuld: ‘Het geen 
men was, verdween; / Een schaduw, aan den muur nog scheemrend, bleef 
alleen.’ Het gevoel beklemde hem dat het ‘Vratig graf’ jaar in, jaar uit de 
takken van zijn boom afscheurde.172 Elders schreef hij treffend: ‘De bloe
sem van mijn jeugd? – Ontbladerd en vergaan’, en noemde hij zichzelf een 
‘vreemdling op dees grond, ontbloot van goed en have, / In dorren ouder
dom, en hulploos als een kind’.173

 De ene keer klaagde hij over hoofdpijn, reumatiek en geheugenverlies, 
dan weer over opgezwollen benen, hoest en bloedspuwingen. Of deze 
klachten gegrond waren, is onduidelijk, maar het verdriet om Julius drukte 
zwaar op hem. Desondanks zagen in de loop van 1820 allerlei uitgaven het 
licht. Zo gaf Bilderdijk, met financiële steun van Valckenaer, een herziene 
versie uit van zijn in 1806 verschenen studie Observationum et Emendatio‑
num liber unus. Bovendien publiceerde hij vertalingen van twee Duitse wer
ken: Proeve over de werking en invloed der geesten (naar G.E.W. Dedekind) en 
Betrachtingen bij het ziekbedde (naar H.D. Hermes). Met die laatste uitgave 
had hij zich reeds in 1806 beziggehouden. Voor een vertaling uit het En
gels schrok Bilderdijk evenmin terug, getuige zijn versie van Het bewijs en 
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gezag der christelijke openbaring van Thomas Chalmers. In dit werk tracht
te de Schotse theoloog met historische argumenten de waarheid van het 
christendom te bewijzen.
 In 1820 verschenen ook diverse wetenschappelijke publicaties, zoals 
Van het letterschrift. Hierin werden enkele taalkundige opstellen samenge
bracht die Bilderdijk onder Lodewijk Napoleon bij het Instituut had voor
gelezen. Datzelfde jaar zag ook een eerste band van de Taal‑ en dichtkundige 
verscheidenheden (1820-1823) het licht. Die zouden vier delen gaan tellen, 
met eerder geschreven taal-, dicht- en letterkundige verhandelingen.
 Eindelijk verscheen in 1820 Bilderdijks onvoltooide heldenepos De on‑
dergang der eerste wareld, waar door velen reikhalzend naar was uitgezien.174 
Bovendien verscheen in de loop van dit jaar bij Immerzeel een bundeling 
vertaalde hekeldichten van de Latijnse auteur Persius Flaccus. Bij diezelfde 
uitgever bracht Bilderdijk datzelfde jaar ook het bundeltje Zedelijke gispin‑
gen onder, met godsdienstige verzen die hij voor een deel op zijn ziekbed 
had geschreven. Er kwamen ook nieuwe gedichten tot stand, zowel van 
hemzelf als van Wilhelmina. Hij publiceerde regelmatig verzen in Mnemo‑
syne of in Immerzeels Muzen‑almanak. 
 Zij gaf in 1820 een bundel Poëzy uit, met een voorwoord in dichtvorm 
van haar man.175 Daarin noemde hij zijn vrouw een cedertwijgje dat aan 
zijn stam was ontkiemd, maar nu op eigen voet geworteld was.176 Het werk 
verscheen onder de naam: Vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk. Dat 
was niet vanzelfsprekend, omdat ze nog altijd ongehuwd waren. Hij ver
geleek zichzelf met de Griekse dichter Alcaeus en zijn vrouw met Sappho. 
Ook zij waren geliefden. Bilderdijk dichtte: ‘Klinkt mijn koopren keel te 
zwaar, / Meng uw zilvren stem daar onder; / En men hoor’ Alcéus donder / 
Smelten met de Eöolsche snaar!’177

 Bilderdijk bruiste in 1820 dus weer van de poëzie. In augustus merkte 
hij op dat er een stroom verzen uit hem was gevloeid.178 Dat putte hem uit. 
Als hij vermoeid was, ontspande hij zich met het schrijven van navolgin
gen.179 Homerus bleef zijn grote voorbeeld; hij noemde hem in ‘gevoel’ 
zijn geestverwant.180 Behalve mythologische en religieuze verzen naar de 
klassieken en gelegenheidspoëzie, was er ook autobiografisch werk. Toen 
een vriend voor de vierde maal een zoon kreeg, stuurde Bilderdijk hem 
een vreugdevers toe. Zijn verdriet kon hij daarin niet verhelen. Alles had 
hij ervoor over om het gezonde kind van zijn vriend te ontstelen. Maar 
dat was niet meer mogelijk: ‘die wenschen zijn verloren; / En het eerst 
geschrei te hooren / Van een teder liefdepand, / Ach! dat uitzicht ligt in ’t 
zand’.181 Weinig opwekkend is ook een autobiografische elegie, die aldus 
begint: ‘Verdrukt van ’s moeders kniën af, / Van d’ingang van mijn baan; / 
Verdrukt tot aan den rand van ’t graf, / Hef ik den klaagtoon aan.’182 Hij 
betreurde zijn verval en klaagde over het verlies van zijn kroost, dat hij 
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vergeleek met een mislukte oogst: ‘Gegeesseld van den hagelslag; / Van 
zonnebrand doorgloeid; / Verstijfd van rijp en veldsneeuwplagg’, / Van 
vorst in ’t hart geschroeid.’183

 Buiten de deur kwam Bilderdijk in deze periode niet veel. Wiselius vroeg 
hem eens naar Amsterdam te reizen om een avond met vrienden door te 
brengen, maar kreeg nul op het rekest. Bilderdijk vreesde de ‘loco-motie’ 
(voortbeweging). De trekschuit deed er naar zijn oordeel te lang over en 
tegen het schudden van de wagen was hij niet bestand. Anderen vroegen 
hem om een bezoek te brengen aan Antwerpen, Brussel of Gent, maar ook 
dat kon hij niet opbrengen.184 Aan De Vries liet hij weten: ‘Ik ben niet wel 
dan t’huis, en (recht uit gezegd) ik kan niet duren dan by mijne vrouw, en 
leef zonder haar niet.’185 Alleen voor de gastvrije Valckenaer maakte hij in 
de zomer van 1820 graag een uitzondering en verliet hij zijn bedompte zie
kenvertrek.186 Het zou zijn laatste verblijf bij zijn vertrouwde vriend zijn. 
Aan Jeronimo de Vries liet hij na terugkomst weten: ‘ik zit als een uil op 
een boomtronk, en heb afgedaan. Nu ben ik moê genoeg van dat ding dat 
men leven noemt, om met plaisir af te stappen; doch dat staan op den wal 
eer de schuit afvaart en ’t wachten dat de bengel luidt, verveelt my gewel
dig.’187

 In december 1820 zou hij in de Maatschappij der Nederlandsche Letter‑
kunde een verhandeling voorlezen. Maar toen het zover was, voelde hij zich 
wéér niet goed genoeg. Vier maanden eerder had hij zich ook al eens af
gemeld.188 Om de lezing te laten doorgaan, las Tydeman het opstel voor: 
‘Gedachten over het verhevene en naïve.’189 Het zou worden opgenomen 
in het tweede deel van de Taal‑ en dichtkundige verscheidenheden (1821). De 
dichter weigerde het af te staan aan de werken van een Maatschappij waar 
hij nog maar weinig mee ophad.190 Toch feliciteerde hij Da Costa met zijn 
benoeming tot lid van het oudste en, ondanks zijn verval, aanzienlijkste 
van alle letterkundige genootschappen, zoals hij het typeerde.191

 In het opstel legde Bilderdijk op expliciete wijze zijn poëticale ideeën uit, 
hoewel hij zelf benadrukte dat hij geen ‘volkomen’ theorie presenteerde.192 
Daarvoor was de structuur te springerig en bovendien had hij een afkeer 
van theorieën en regels, die de fraaie kunsten volgens hem nog nooit goed 
hadden gedaan. Het is ‘beginsel, grondbeginsel, geen regels, waaruit de 
waarachtige Wijze, de redelijke mensch, de kunstenaar, handelen moet’, 
stelde hij. De dichtkunst had volgens hem geen ander doel dan dat basis
principe, het binnenste gevoel, voor te stellen in de ‘meestmogelijke volko
menheid’.193 Door deze nadruk op het gevoel gaf de dichter wederom blijk 
van zijn romantische literatuuropvatting.
 Volgens Bilderdijk bestond er een onderscheid tussen poëzie (‘bloo
te uitstorting van ’t getroffen gevoel, dat ontboezeming nodig heeft’) en 
dichtkunst (‘niets anders dan nabootsing der Poëzy’).194 Zelfs iemand die 
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is toegerust met alle kunstgrepen en theorieën kon nooit een ware dichter 
zijn. Een kunstenaar moest zich niet laten belemmeren door theorieën, 
maar diende te handelen vanuit de ‘in hem geschapen aandrift en wer
kende neigingen’. Bilderdijk ergerde zich aan de heerschappij van de re
de, waaraan men een gezag toekende, waarvoor ‘al de rest onder bukken’ 
moest. Instemmend met Longinus, aan wie het traktaat Over het verhevene 
uit de eerste eeuw na Christus wordt toegeschreven,195 stelde Bilderdijk dat 
het verhevene bij de lezer zielsverheffing teweegbrengt. Dit openbaart zich 
in alle kunsten, van de poëzie tot de bouwkunst. Door de nadruk op de 
zintuiglijkheid, waartoe hij ook de verbeelding rekende,196 was de mens het 
contact met het hogere verloren: hij kende het slechts ‘in het gevoel, ’t geen 
het in ons verwekt’.197 Het verhevene verheft de ziel en brengt een ‘zekere 
ontzetting in ons te weeg, het verrukt en vervoert ons’, aldus Longinus. 
De dichter bezat wél het unieke vermogen het verhevene te ervaren; hij is 
hartstochtelijk en zielsverheven.198 De poëzie was in staat het publiek tot 
hogere sferen te verheffen.199

 Anders dan bij de meeste negentiende-eeuwse literatoren die over het 
verhevene theoretiseerden, was het begrip voor Bilderdijk onlosmakelijk 
verbonden met het gevoel en de godsdienst. Voor hem stond een esthe
tische ervaring gelijk aan een religieuze, die hij als zuiver positief ervoer. 
Hiermee week hij af van andere denkers, die ervan overtuigd waren dat de 
ervaring van het verhevene doorgaans een gemengd gevoel van lust en on
lust verwekte.200 Hetzelfde standpunt verdedigde Bilderdijk in zijn poëzie. 
In ‘De dichter’, dat hij aan zijn kwekeling Da Costa opdroeg, schreef hij dat 
een ware poëet in staat was als een adelaar hogere regionen te bereiken, om 
van daaruit ‘Verheven Godentonen’ uit te storten:

 Daar zweeft hy dan door ’t Heiligdom
 Der smettelooze Geesten om,
In zielsvergoding opgetogen:
 Daar ziet hy uit zijn hooger sfeer
 Op ’t lagerdrijvende aardrijk neêr,
Met door geen mist bezwijmelde oogen.
 Daar zwelt hy van eene andre zucht
 In Engelreine hemellucht
Met Englenadem ingezogen.201

Op 12 oktober overleed Elias Annes Borger, Leids hoogleraar in de exe
gese, het Grieks en de geschiedenis. In zijn leven had hij veel verdriet te 
verduren gekregen. Zowel zijn eerste als zijn tweede echtgenote was in 
het kraambed gestorven. Zijn verdriet had hij verwoord in een gedicht dat 
tot de geliefste van de negentiende eeuw zou gaan behoren: ‘Aan den Rijn 
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in de lente van het jaar 1820.’ De dood van het ‘Friese Wonder’ maakte in 
Leiden en daarbuiten diepe indruk. Op 20 december 1820 organiseerde de 
Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen in Leiden 
een herdenkingsdienst. Van der Palm hield een redevoering, terwijl Tol
lens hem met een gedicht eerde.202 Bilderdijk had de overledene nooit kun
nen uitstaan, omdat deze eens een onaangename toon tegen Da Costa zou 
hebben aangeslagen.203 Het is ook niet uitgesloten dat hij jaloers was op de 
man die op zijn zevenentwintigste hoogleraar werd. Hij typeerde hem als 
‘den slechten en domkoppigen’ Borger. Naar aanleiding van de herdenking 
schreef Bilderdijk dat geen domkop zijn schaamteloze ogen kon sluiten, of 
er moest een ‘zielmis’ worden gelezen.204 Verwaande letterclubs moesten 
niet op het idee komen hém ooit op zo’n ezelachtige manier te herdenken: 
‘Ga, laf gebroed van eeuwige Uitvaartzingers, / Dat by dien lof, van eigen 
hoogmoed zwelt; / Maar ’s hemels vloek verstijve u tong en vingers, / Zoo 
ge ooit één woord van mijn verscheiden meldt!205 
 Ook nadien zou Bilderdijk zich in weinig vleiende bewoordingen over 
de gestorvene uitlaten. Toen Immerzeel het plan ontvouwde om Borgers 
portret in de Muzen‑almanak voor 1822 op te nemen, weigerde Bilderdijk 
aanvankelijk zijn medewerking.206 Na het verschijnen van de bundel merk
te hij op: ‘Borgers apengezicht is recht goed getroffen.’207

 Bilderdijk, die zich door de vele teleurstellingen meer en meer een bui
tenstaander voelde, zou zich de komende jaren steeds feller gaan uitlaten. 
De tijd dat hij zich had geconformeerd aan de normen van zijn medemens 
was voorbij. Vanaf nu zette hij zijn poëzie in om de in zijn ogen vervloekte 
Verlichting en haar adepten te bestrijden. Zo groeide hij geleidelijk uit tot 

Elias Annes Borger
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voorman van de ‘ridderschap des dompers’, de groepering die men zou 
gaan aanduiden als het Réveil: een religieuze stroming die de strijd aan
ging met de negentiendeeeuwse verlichtingsgeest.208 Een domper was een 
metalen kapje aan een stok om kaarsen uit te doven.
 De standpunten die Bilderdijk innam, deden zijn reputatie geen goed. 
In 1820 hekelde hij de verdedigers van vrijheid en verdraagzaamheid. Die 
onteerden volgens hem de kerk door zich te keren tegen de predestinatie
leer, aangehangen door de contraremonstranten of preciezen, die tijdens 
de Synode van Dordrecht (1618-1619) in het gelijk waren gesteld. Daarmee 
sloot hij aan bij de ideeën van de Leidse predikant Nicolaas Schotsman. In 
1807 was deze de enige geweest die de buskruitramp als straf van God had 
uitgelegd; gematigde dominees hadden deze slechts als een waarschuwing 
geïnterpreteerd. In 1819 gaf Schotsman een Eere‑zuil uit ter herdenking 
van de tweehonderd jaar eerder gehouden Synode. Het oprakelen van deze 
kwestie druiste in tegen het streven naar verbroedering en gematigdheid. 
Het werk veroorzaakte een stroom van kritiek. Maar Bilderdijk nam het 
voor Schotsman op en bezorgde een tweede druk van het werk.

Gedenkzuil voor Nicolaas Schotsman
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 In zijn poëzie viel de dichter eveneens de ‘Helden der verlichting’ aan, die 
de revolutie verdedigden en tegelijkertijd de menselijke rede verheerlijkten. 
‘Triomf dan, edel kroost der apen, / Tot ’s warelds onderricht geschapen, / 
Dat niemand langer voort laat slapen / In d’ouden soes!’ schreef hij in een 
ironische ‘Feestzang der vrijheid en verdraagzaamheid.’209 Elders duidde 
hij de ‘hedendaagsche godsdienst-stoorders’ aan als laffe wolven, die de 
schapenstal trachtten binnen te dringen. Bilderdijk presenteerde zichzelf 
als de redder in nood en als een profeet met messiaanse trekken: ‘Komt, 
wendt den bozen muil op my / Die ’t scheurziek wolfsgebit uw kaken uit zal 
breken.’210 Vanaf nu zou hij de vuige verdedigers van de Verlichting aanval
len waar hij maar kon: ‘Wie dien gruwelleer belijden / (God vergeve ’t, die 
het doet!) / Zal ik rusteloos bestrijden / Tot mijn laatsten druppel bloed.’211

 Er bestond volgens Bilderdijk een verband tussen het zedelijk-gods
dienstige verval en de verbastering van de Nederlandse taal. Vooral één 
slachtoffer moest het dan ook steeds ontgelden: Matthijs Siegenbeek. De 
Leidse hoogleraar was in 1774 in Amsterdam geboren, maar zijn ouders 
waren van Duitse afkomst. Om die reden alleen al beschuldigde de dichter 
zijn rivaal van ‘mofsheid’ en stelde hij hem persoonlijk verantwoordelijk 
voor het nationale taalbederf waarvan in zijn visie sprake was. In poëzie 
en proza voerde Bilderdijk een offensief tegen de hoogleraar, waarbij hij 
persoonlijke aanvallen zelden vermeed. Onbegrijpelijk vond Bilderdijk het 
dat men wel de religie mocht belasteren, maar dat iemand die zich tegen 
Siegenbeeks spelling verzette, werd bekritiseerd.212

 Over nagenoeg alle taalkundige kwesties was hij het met Siegenbeek 
oneens.213 Hij noemde diens spelling een voorbeeld van ‘dwarsheid, dom
heid, en redenlooze willekeur’ en vroeg zich af hoe vreemdelingen ‘wier 
oor of tong nooit aan de echte uitspraak onzer Taal heeft kunnen gewend 
worden’, voorschriften durfden opstellen.214 Dat is de context van Bilder
dijks bekende vers ‘Rondedans (in futuro) om een doodkist’, dat hij in 1820 
schreef maar dat pas postuum verscheen. Daarin stelde hij zich voor hoe 
Siegenbeek en diens bentgenoten zich op zijn graf zouden misdragen en 
de taal in de afgrond zouden storten:

 Nu eens op zijn kist
  Gepist
 Wie zal ’t ons beletten?
Heel het rijk van taal en dicht
Nu zijn mond gesloten ligt,
 Knielt voor onze wetten;
En de Duivel haal hem weg,
Die geen ja en amen zegg’,
 Waar we ze uittrompetten!215
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In geleerde kringen werd afkeurend op Bilderdijk gereageerd. Voor zijn 
cultuurkritische ideeën bestond geen begrip. Dat blijkt wel uit een spot
prent die omstreeks 1820 werd vervaardigd. Daarop is te zien hoe een fi
guur die Bilderdijk moet voorstellen een domper laat zakken op een vuur
tje. Boven zijn hoofd zweeft een fakkel. Het onderschrift van de prent luidt: 
‘Ik wensch te, dat deze Fakkel u de kop verplette, oude gek! Vive de Verlich
ting!’216

 Maar Da Costa droeg hem op handen. Als grootste bewonderaar absor
beerde hij alles wat zijn oude leermeester hem schreef en voorschotelde. 
Samen met Wilhelmina moest zijn leerling de bilderdijkiaanse leer uitdra
gen, zo meende de dichter zelf: ‘Mijne vrouw en Da Costa zullen de wareld 
overtuigen dat Poëzy by my nog iets hooger was dan ’t geen ik my eigen 
kon maken; en dat men die de vlerken uitslaat, in geen kooi moet willen 
sluiten, maar in de ruime lucht brengen, waar hy ze roeren kan, en ook 
daar niet voortvliegen, maar geleiden en steunen.’217 In 1821 zou Da Costa 
in Leiden voor de tweede keer promoveren, ditmaal in de bespiegelende let
teren en wijsbegeerte. De eerste stelling van zijn tweede dissertatie luidde: 
‘Antiquissima et verissima philosophia est poëtarum’: de oudste en meest 
ware filosofie is die van de dichters.218 Daarmee bewees hij een echte bilder
dijkiaan te zijn.
 Dat Bilderdijk als de grootste dichter werd gezien, bleek uit het feit dat er 
in de loop van 1821 een penning met zijn beeltenis geslagen zou worden, in 
zilver en brons, met de tekst: ‘Hij schittert boven allen uit’. Dat was een ini
tiatief van Wiselius, die intekenformulieren verspreidde. De belangstelling 
was groot. In Amsterdam alleen al tekenden meer dan honderd personen 
in voor een bronzen en zo’n vijftien voor een zilveren exemplaar.219

 Begin 1821 was Bilderdijk eindelijk wat minder somber gestemd: ‘Mijn 
toestand is thands zeer draaglijk, dank zij den Algoede! Ik heb weinig pijn, 
en een zacht voorgevoel van het naderend einde, dat by één of ander toe
val zeer snel overvallen kan, maar anders zoo stil en als op wollen sokken 
aanslentert. Ieder zegt, my nooit zoo vrolyk gemoed te hebben gekend; en 
dat is natuurlijk, als men na een lastige stormige vaart de haven in ’t oog 
krijgt.’ Alleen de kwetsbare gezondheid van zijn vrouw, die slechts zelden 
het bed verliet, baarde hem grote zorgen.220 Zijn ongerustheid gold ook de 
gezondheid van Valckenaer, die getroffen was door een podagra-aanval. De 
dichter hoopte dat God zijn beste vriend zou sparen.221

 Bilderdijks wens werd niet verhoord. Valckenaer overleed op 25 januari 
1821, tweeënzestig jaar oud, op zijn Bennebroekse buitengoed Huis te Bij
weg. Dit had Bilderdijk niet verwacht: ‘Dat onze Valckenaer my zoo onver
wacht den pas afgesneden heeft, om voor te gaan, heeft my zeer getroffen. 
Het is tegen de afspraak, die wy nog voor eenige weken te samen maakten, 
wanneer hy my bezocht, en tegen alle verwachting ter wederzijde. Wat zijn 
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wy mensen toch!’ Uiteraard had dit bericht invloed op zijn conditie. Direct 
onderging hij een aderlating en moest hij zijn borst ‘pappen’ om de pijn te 
bestrijden.222 Wat kon hij anders doen dan naar de lier grijpen? Hij betreur
de de vriend die hem in zijn smart altijd tot steun was geweest en ‘Wiens 
leven weldoen was; wiens lust, gelukkig maken’.223 Om zijn verdriet een 
moment te vergeten, stortte hij zich andermaal op zijn werk. Bilderdijk 
hoopte zoveel mogelijk af te ronden, voordat hij de laatste reis aanvaardde 
en zijn beste vriend zou weerzien.224 Nu Valckenaers relativerende invloed 
wegviel, was er niemand meer die Bilderdijk nog kalmeerde.
 De dichter had inmiddels weer een bundel in voorbereiding, die de titel 
Sprokkelingen zou gaan dragen. Hierin nam hij vooral nieuw werk op. Na 
een leven vol ‘sukkelingen’, zo stelde hij in de inleiding, was hij thans ge
troffen door een ‘doodelijke kwaal’ en bevond hij zich op de rand van het 
graf. Nu restte hem niets meer dan zijn gezicht naar God op te heffen.225 
Die thematiek keert ook terug in tal van verzen uit de bundel, zoals in ‘Mijn 
ouderdom’, waarin hij stelde dat zijn zomer voor altijd was vervlogen:

Neen, ’k vraag mijn Jeugd van de Almacht niet weêrom.
Ik heb genoeg aan ’t eens doorworsteld lijden,
En wensch geen keer der weggevloten tijden,
Maar, dat mijn geest die plondring mocht weêrstaan,
Van ’t stuksgewijs en levende vergaan.226

Bilderdijk was slaperig en futloos en raakte soms zijn evenwicht kwijt als 
hij een boek uit de kast wilde pakken.227 Wilhelmina was nog altijd ziek. Op 
26 april schreef Bilderdijk: ‘De slag van het verlies onzes oudsten zoons 
heeft haar gezondheid geheel verwoest, die een reeks van miskramen 
reeds zeer gekrenkt had. Ook thands is zy zwanger.’228 De zwangerschap 
was al vergevorderd. Begin juni luidde het: ‘Mijne Egade bevindt zich op ’t 
laatst harer dracht en beter dan bevorens.’ Bilderdijk hoopte dat het kind 
in hart en verstand de gelijke van zijn vrouw zou worden.229 In juli 1821 
was Wilhelmina hoogzwanger. Ze zag erg op tegen de bevalling. Boven
dien leed ze aan ‘zwakheid van spier en zenuwstel’.230 Aan het einde van 
de maand was er echter nog geen verandering opgetreden, tot Bilderdijks 
grote frustratie: ‘De allerontrustendste toestand mijner Ega (Gy weet hoe 
wy in elkander leven en vereenzelvigd zijn) verslindt my geheel, en ik ben 
telken reize als vernietigd door ieder nieuw toeval of teeken dat de bekom
mering aanzet. Nog duurt hare zwangerheid met de allerbeslissendste blij
ken, maar tevens met zulke die op geene verlossing uitzicht geven, schoon 
de tiende maand (d.i. 44 weken) reeds om is. God kome ons te hulp!’ Het 
akelige vermoeden bekroop hem dat het wel eens niet goed af zou lopen, 
maar hij bleef op Gods wijsheid vertrouwen. De ‘Lijderesse’ moest het 
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grootste deel van de dag haar kamer en meestal het bed houden.231

 Op 11 september was de baby nóg niet geboren. Volgens Bilderdijk be
vond de zwangerschap zich inmiddels in de twaalfde maand.232 In decem
ber was Wilhelmina nog altijd niet verlost. De zwelling van de buik was 
enorm en ze had veel pijn. Toch zag ze in deze oncomfortabele positie kans 
om aan haar vertaling van Robert Southey’s Rodrigo de Goth te werken.233 
In mei 1822 was ze nog steeds zwanger; ze verkeerde nu zelfs in de eenen
twintigste maand! Dat is onmiskenbaar een staaltje bilderdijkiaanse over
drijving. Volgens de dichter was er zelfs een Parijse medicus in haar geval 
geïnteresseerd.234 De foetus bewoog niet meer en zijn vrouw ervoer een 
inwendige koude.235 Kort daarna kreeg Wilhelmina voor de zoveelste keer 
in haar leven een miskraam. Bilderdijk dichtte: ‘Lieve, smooren wy ons 
klagen, / Haast voleinden alle plagen, / En Hy droogt de laatste traan.’236

De verloren zoon

Op een mooie voorjaarsdag in 1821 naderde een boerenwagen de grens
overgang tussen Kleef en Nijmegen. Languit in het stro lag een jonge
man, zonder pas, met slechts vier louis d’or op zak, maar met een grote 
belangstelling voor alles wat met de Middeleeuwen te maken had. Hij was 
drieëntwintig jaar en had in Göttingen en Bonn gestudeerd. Hij wilde hier 
de oude Nederlandse literatuur komen bestuderen. In Utrecht werd hij af
gepoeierd, maar in Leiden ontving men hem hartelijk. Tydeman zorgde 
ervoor dat hij tot oktober in Leiden kon blijven en dat hij toegang kreeg 
tot de kostbare collectie van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 
Hij kreeg de sleutel van de bibliotheek en mocht de handschriften zelfs 
meenemen naar zijn logeeradres! Zo kon August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben zijn eerste schreden zetten op het nog vrijwel onontgonnen 
terrein der mediëvistiek.237

 De jonge Duitser arriveerde op 22 juni in Leiden. Aanvankelijk nam hij 
zijn intrek in het dure logement De Zon op de Breestraat. Dankzij Tyde
man kreeg hij onderdak op de Hooigracht, bij de medicus Gottlieb Salo
mon, bij wie hij zo lang als hij wilde mocht blijven. Daar zat hij in de tuin 
onder een boom menigmaal middeleeuwse handschriften te bestuderen. 
Voor de Leidse bevolking moet Hoffmann met zijn slordige kleding, ge
bruinde huid en lange haar een curiositeit zijn geweest. Op straat riepen 
kinderen hem na: ‘kijk eens, de mof!’238

 Al spoedig maakte Hoffmann von Fallersleben kennis met de lokale fi
ne fleur, zoals de professoren (vader en zoon) Tydeman, Clarisse, Van der 
Palm, Te Water, Bake, Hamaker en Siegenbeek. Onalledaags was de ken
nismaking met Bilderdijk, die op dat moment in Leiden teruggetrokken 
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leefde. Hij nam in Leiden haast niet deel aan het sociaal verkeer, merkte 
de Duitser op.239 Vele jaren nadien zou Hoffmann met genoegen en dank
baarheid terugkijken op zijn Leidse verblijf en de kennismaking met de 
excentrieke dichter: ‘Ik leerde bilderdijk in Leyden kennen in den zo
mer van 1821. Ik bezocht hem dikwijls en mocht hem bezoeken, wanneer 
ik slechts wilde. Altijd heeft hij mij vriendelijk ontvangen, en zelfs bij li
chaamslijden, bij blijkbare ziels-ontstemming mij te verstaan gegeven, dat 
ik ook dan hem welkom was.’240

 De student bracht steeds iets mee: boeken, handschriften of afschriften 
van oude teksten. Ze spraken dan over van alles en nog wat, vooral over 
de oude Nederlandse letterkunde, waar hij net als Hoffmann veel belang
stelling voor had. Zelf hield Bilderdijk zich op dat moment bezig met de 
Natuurkunde des Heelals door broeder Gheraert, een astrologische tekst uit 
de dertiende eeuw. Hierover zou hij in december verslag uitbrengen in de 
Maatschappij.241 Hij ondersteunde de jongeling met raad en daad en hielp 
hem waar hij kon.
 Stadgenoten verbaasden zich over hun vriendelijke omgang, omdat het 
bekend was dat Bilderdijk grote haat koesterde tegen alles wat Duits was. 
Aanvankelijk was Hoffmann daarom bevreesd de dichter te benaderen. 
Anderen hadden hem afgeschilderd als knorrig en mensenschuw, als een 
fanaticus met de meest wonderbaarlijke standpunten en als een vijand van 
iedereen die anders dacht of handelde. Maar Bilderdijk bleek de vriende
lijkheid zelve: ‘Nooit heb ik één boos woord over Duitschland uit zijnen 
mond gehoord; nooit ben ik van ééne uitbarsting van ingehoudene ver
ontwaardiging getuige geweest; nooit was ik aan de hartstochtelijke uitgie
tingen van zijn prikkelbaar, zwak lichaam, of van zijnen nedergedrukten 
geest blootgesteld.’ Bilderdijk zou zelfs tegen anderen over Hoffmann von 
Fallersleben liefdevol hebben opgemerkt: ‘obschon er ein Mof ist, so mag 
ich ihn doch wol leiden’.242

 Hoffmann durfde zelfs een grap met de dichter uit te halen. Op een dag 
vervaardigde hij een pastiche van een Middelnederlands lied en bracht de
ze naar Bilderdijk met de vraag of het wellicht uit de vijftiende eeuw afkom
stig was. Bilderdijk zou hebben geloofd dat het nóg ouder was. De student 
ging hierna volgens eigen zeggen zeer tevreden naar huis.243 In het Album 
Amicorum van de Duitser schreef Wilhelmina dat hij als hij terugkeerde in 
het vaderland hun groeten moest overbrengen aan zijn moeder: ‘Wy weten 
wat het zegt, een dierbren Zoon te derven! / Wy weten hoe het hart by ’t af
zijn is te moê; / Maar mochten ’t zalig zoet des weêrziens niet verwerven. / 
Ik meet haar moedervreugd thands by mijn smarten af!’244

 Na het vertrek van Hoffmann von Fallersleben uit Leiden ontspon zich 
een jaren durende en levendige briefwisseling met Bilderdijk. De vriend
schap tussen de oude man en de student is opmerkelijk. Hoffmann von 
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Fallersleben was geboren in 1798, hetzelfde jaar als Julius. Het is niet on
waarschijnlijk dat Bilderdijk en Wilhelmina in de jonge Duitser een verlo
ren zoon hebben gezien, die eindelijk thuisgekomen was.245

In de ban van Bilderdijk

De vriendschap van de studenten was weldadig voor Bilderdijk. Zij op hun 
beurt waardeerden de colleges van de zieke zonderling. De latere politicus 
Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye, die vanaf september 1821 
het privatissimum volgde, herinnerde zich nadien: ‘Bilderdijk kwam veelal 
nog half in nachtgewaad, met het bekende hoofdtooisel op, binnen. Hij 
begon met gedempte stem te spreken en verklaarde, dat hij niet wist, of 
zijne krachten hem zouden toelaten, het college te houden. Weldra even
wel begon de stem forsch te worden, en sprak hij met groote kracht. Het 
papier waarop Bilderdijk eenige aanteekeningen gemaakt had, viel mees
tentijds op den grond, en de groote meester vervolgde dan zijne rede in 
schitterende taal uit het hoofd. Wij teekenden op wat wij konden, al ging 
het dikwijls bezwaarlijk den stortvloed van woorden bij te houden. Een on
zer, die bijkans nooit een woord opteekende, verzocht hem eenmaal eene 
zinsnede over te zeggen, waarin de stadhouder Willem v hemelhoog werd 
verheven, en koning Willem i fel werd bestreden. Bilderdijk zweeg een 
oogenblik, en zich toen in zijne volle lengte oprichtende, en den vrager 
bestraffend aankijkende, antwoordde hij: “Niet uit belangstelling stelt gij 
die vraag, maar om aan het nageslacht te kunnen zeggen: zulk een man 
was Bilderdijk.” ’246

 Buiten de colleges om bezochten de studenten hun leermeester, die ze 
‘Professor’ noemden, ook. Tijdens zulke vertrouwelijke avonden las Bilder
dijk wel eens stukken voor uit De ondergang der eerste wareld. Alle jongelie
den zaten dan op de grond, omdat in de woning op het Rapenburg weinig 
stoelen stonden. Schimmelpenninck schreef: ‘De groote vaderlander ge
leek mij dan een der oude israëlitische profeten, omringd door zijne jonge
ren, die hem eerbiedig aanstaarden.’ Iedereen mocht vragen stellen. Voor
al Da Costa keek bewonderend naar de meester op. Schimmelpenninck 
stelde vast dat Bilderdijk ’s avonds veel opgewekter was dan ’s morgens en 
dat hij dan vrijwel nooit over zijn naderende einde sprak.247

 Bilderdijks invloed op het gedachteleven van zijn toehoorders was groot. 
Geleidelijk ontstond er een groepje bilderdijkianen die in het openbaar 
zijn ideeën verkondigden en voor hem door het vuur gingen. Onder hen 
bevond zich ook de latere romanschrijver Jacob van Lennep, die een tijd 
lang gefascineerd was door de dichter. Jaren nadien zou hij in zijn roman 
De lotgevallen van Klaasje Zevenster (1866) Bilderdijk typeren als de opium
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verslaafde ‘professor Onderbroek’. In een noot legde hij uit: ‘Dezen naam 
plachten de studenten aan Bilderdijk te geven, om dat hij, te huis zittende, 
doorgaans zeker gewoon kleedingstuk miste.’248

 Geïnspireerd door diens colleges en door de vriendschap met Da Costa 
en anderen, ontpopte Van Lennep zich als student naar eigen zeggen al 
spoedig tot een volbloed bilderdijkiaan. Na het volgen van diens privaatcol
lege had hij het gevoel dat al zijn vroegere professoren hem hadden bedro
gen. Waar hij maar kwam, verdedigde hij de stellingen van zijn leermees
ter, zoals de legitimiteit van de absolute regeringsvorm. Zelfs tegenover 
zijn vader, David Jacob van Lennep – die Bilderdijk nog kende uit zijn 
tijd bij het Instituut – liet hij zich in zulke bewoordingen uit. Toen Jacob 
van Lennep eens een schimpscheut richtte aan het adres van de ‘kezen’ 
(patriot ten), zou zijn geleerde vader hebben geantwoord: ‘uw grootvader 
was een Kees, en ik zal zeer te vrede zijn, indien gy maar half zoo knap 
wordt als hy is geweest’. Hoewel Van Lennep in latere jaren afstand nam 
van Bilderdijks controversiële ideeën, bleef hij hem zijn leven lang bewon
deren als de grootste dichter van Nederland.249

 Jacob van Lennep genoot met volle teugen van de omgang met Bilder
dijk. Als student ging hij vrijwel dagelijks bij de dichter langs om met hem 
te praten. Vader Van Lennep was minder te spreken over de invloed die 
Bilderdijk op zijn zoon had. Op 24 juli 1821 schreef hij een bezorgde brief 
aan de minister van Onderwijs, Anton Reinhard Falck. Deze had Bilderdijk 
in 1799 te Brunswijk met een bezoek vereerd.250 Van Lennep vroeg hem of 
hij de dichter niet spoedig een professoraat kon bezorgen aan een zuide
lijke universiteit: ‘Het is niet goed, dat hij te Leyden de Studenten in para

Jacob van Lennep, op latere leeftijd
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doxale gevoelens van Ultra-Royalismus of Monarchismus van goddelijken 
oorsprong opwiegt, en de oude quaestiën van Maurits en Oldenbarneveld, 
Willem den iiden en Amsterdam, Willem den iiiden en de beide de Wit
ten wederom opwarmt. Er is daardoor reeds partijschap geboren aan welke 
ter goeder ure de vacantie paal en perk gesteld heeft. Vreemd is het, zoo 
als hij de jongelieden wegsleept. Twee of drie bezoeken bij hem hebben 
mijn zoon reeds tot een proselyt van hem gemaakt, en schoon ik op zijne 
jaren liever zie, dat hij in dit, dan in het tegenovergesteld excès valle, zoo 
behagen mij echter geene excessen, hoe ook genaamd.’251 Met de wens dat 
Bilderdijk zou vertrekken, stond Van Lennep niet alleen. Ook Johan Mel
chior Kemper spande zich in hem uit Leiden te verdrijven, ‘ten einde de 
voortgang zijner principes te stuiten’.252

 De latere antirevolutionaire politicus Guillaume Groen van Prinsterer 
raakte als rechtenstudent eveneens in de ban van Bilderdijk.253 Vanaf 1817 
studeerde hij in Leiden, maar pas in 1820 zou hij diens college gaan vol
gen. Daartoe werd hij aangezet door zijn vader, die hem op 9 november 
1820 schreef: ‘Ik gevoel, lieve Willem! dat het voor U van veel belang en 
aangenaam wezen moet een zoo beroemd man, als Bilderdijk is, van nabij 
te kennen en te hooren: het zou dus jammer wezen, indien hij kwame te 
overlijden of buiten staat ware, in het volgende Academiejaar, om college 
te houden, de gelegenheid gemischt te hebben, welke zich thans aanbiedt, 
en daarom raad ik U om van dezelve te profiteren, te meer, omdat de zwa
righeden daartegen aanmerkelijk verminderen door de wijze, waarop Gij 
voornemens zijt, in vereeniging met Uwe medestudenten, op Uwe hoede 
te zijn tegen den verleidelijken invloed van de zucht tot paradoxen, welke 
aan de Heer Bilderdijk algemeen wordt toegeschreven.’ Toen Groen het 
college in mei 1822 had afgerond, stuurde hij mede namens zeven ande
re studenten een bedankbrief met het collegegeld aan zijn ‘Zeer Geliefde 
Leermeester’. Bilderdijk was geroerd door de vriendschap, die hem dier
baar was.254

 Die hartelijke vriendschap kwam ook tot uiting in de visites waarmee de 
studenten hem vereerden. In het voorjaar van 1822 bracht Groen samen 
met Sebald Rau Bilderdijk een bezoek. In het gesprek hekelde de dichter 
het plan om de Haarlemmermeer droog te leggen, gaf hij uiting aan zijn af
keer van het roken en wisselde hij met de jongelingen van gedachte over de 
mozaïsche wetten. ‘Zoo sprak de Heer Bilderdijk met ons op zijn gewone 
d.i. leerzame en onderhoudende wijze,’ noteerde Groen in zijn dagboek.255

 In latere jaren zou Groen afstand nemen van veel van Bilderdijks ideeën. 
Maar hij had tevens waardering voor hem, zo zou hij in 1830 verklaren: 
‘Als dichter weet ik naauwelijks iemand, die met Bilderdijk vergeleken zou 
kunnen worden, en nimmer zal ik mij de heerlijke uren beklagen, waarin 
ik hem over de historie van het vaderland mogt hooren spreken.’256
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 Aan de Leidse academie begonnen hoogleraren de wenkbrauwen te 
fronsen over de invloed van de excentrieke privaatdocent, zeker toen leer
lingen bij hun promotie bilderdijkiaanse stellingen gingen verdedigen. Zo 
promoveerde op 11 april 1821 de rechtenstudent Jacob Rau, die het privaat
college had gevolgd. In zijn dissertatie verdedigde hij geestdriftig de abso
lute monarchie als de beste regeringsvorm. Tijdens de plechtigheid waar
schuwde Siegenbeek de kandidaat voor Bilderdijks gevaarlijke invloed.257

 De promotie van Da Costa op 21 juni veroorzaakte nog grotere ophef. 
Bilderdijks meest gedreven discipel verdedigde die dag niet alleen de ab
solute monarchie, maar betoonde zich ook een overtuigde tegenstander 
van de drukpers en van de Nederlandse grondwet. Wie de macht van de 
koning trachtte in te perken, verklaarde volgens Da Costa de oorlog aan 
God. Ditmaal opponeerde niet alleen Siegenbeek (volgens Van Lennep op 
minachtende en kwaadaardige toon), maar ook Bilderdijks vriend H.W. Ty
deman. Hoewel hij Bilderdijk zelf naar Leiden had gehaald, was hij het niet 
eens met diens standpunten. Maar de jonge doctor trok zich hier niets van 
aan en bleef in de goede zaak geloven: ‘Men schreeuwt, men raast, men 
ridiculiseert ons, als naar gewoonte onder de Heeren Verlichters.’258

 Op dezelfde dag, direct na Da Costa, was Isaac Vosmaer aan de beurt, 
door Siegenbeek laatdunkend aangeduid als een ‘drijverig baardeloos doc
tor’, die nog maar net kwam kijken. Ook bij zijn promotie ging het er fel 
aan toe.259 Een paar dagen nadien schreef Johannes van Voorst, hoogleraar 
in de theologie, aan Thorbecke: ‘Da Costa en Vosmaar hebben, in de vo
rige week, verscheidene zeer paradoxe opinien van hunnen leermeester 
Bilderdijk verdedigd, niet zonder hevige tegenspraak.’260 Vosmaer hield 
eveneens een pleidooi voor de absolute monarchie. Bovendien pleitte hij 
impliciet voor eerherstel van Bilderdijk. Zij die in tijd van revolutie de prins 
hadden gevolgd of hun vaderland hadden verlaten, hadden zich uiterst ver
dienstelijk gemaakt, stelde hij. Op grond van juridische principes hadden 
zij recht op teruggave van alle in beslag genomen goederen.261

 Bij de opening van het academisch jaar in september 1821 nam Kemper 
in zijn rede afstand van de sektegeest die volgens hem sinds enige tijd aan 
de Leidse academie rondwaarde. Enkelen van Bilderdijks leerlingen, zoals 
Dirk en Willem van Hogendorp, waren bij deze voordracht aanwezig. De 
eerste schreef naar aanleiding hiervan aan Da Costa: ‘Het bloed vloog naar 
het hoofd. [...] Ik stond in een hoek, om niet gemerkt te worden, doch hy 
vond my en by iedere uitval fixeerde hy my.’ Volgens hem moest Bilderdijk 
die club die hemel en aarde bewoog om hem tegen te werken, maar uitla
chen. Diezelfde maand keerde Siegenbeek zich tegen Bilderdijk toen hij 
een lofrede hield op de historicus Jan Wagenaar.262

 Zelf mocht Dirk van Hogendorp op 26 januari 1822 zijn stem verhef
fen bij de verdediging van zijn juridische proefschrift. Geïnspireerd door 
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Bilderdijk koos hij partij voor prins Maurits en Willem ii en rechtvaardig
de hij de dood van Johan van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt. 
Alle drie hadden ze zich immers tegen de door God gegeven macht van 
Oranje gekeerd. Nu het gezag van het Oranjehuis sinds 1813 was hersteld, 
waarschuwde hij degenen die de macht van de koning probeerden te be
grenzen.263 Ditmaal was Bilderdijk persoonlijk bij de verdediging aanwezig 
en hij genoot ervan.264 Kritiek kon op deze provocatie niet uitblijven. Er 
verschenen tal van pamfletten waarin Oldenbarnevelt werd verdedigd en 
Bilderdijk en zijn geestverwanten op hoge toon werden aangevallen.265

 Van Hogendorps promotie zou nog een staartje krijgen. Toen hij in de 
zomer van 1823 met Jacob van Lennep een voetreis door Nederland maakte, 
ontmoette hij weinig sympathie. In het Friese dorpje IJsbrechtum schold 
de predikant op Bilderdijk. In een Gronings logement werd Van Hogen
dorp eveneens herkend en bijna gemolesteerd door een groep boze studen
ten die toosten uitbrachten op De Witt en op Van Oldenbarnevelt, en hem 
toeriepen: ‘Van Hogendorp verga!’ Men wilde hem van zijn kamer slepen 
en hem met geweld dwingen Bilderdijk af te zweren en het liberalisme te 
omarmen. Dat kon ternauwernood worden voorkomen.266

 Als gevolg van zijn roem als dichter en dankzij zijn discipelen wist Bil
derdijk van zijn strijd tegen de geest der eeuw een nationale kwestie te 
maken. Minister Falck verwees in zijn jaarverslag aan de StatenGeneraal 
naar de onrust in Leiden. In de liberale Arnhemse Courant werd op 19 maart 
1822 een ‘Domperrubriek’ geopend, waarin de bilderdijkianen voortaan in 
bedekte termen werden bekritiseerd. ‘Te Leijden, naast den tempel der ver
lichting, is de fabriek van den domper opgezet,’ merkte men in de eerste 
aflevering op. Daarmee verwees men naar Bilderdijks woning aan het Ra
penburg, die op een steenworp afstand van het academiegebouw lag.267

 De dichter legde alle kritiek naast zich neer. Hij voelde zich een zon
debok en meende dat men hem ‘als opgeworpen Leeraar tegen alles wat 
smaak en gezag vindt’ aanviel. Ieder moment verwachtte hij dat de koning 
zijn pensioen zou stopzetten, waarna hij het land zou moeten verlaten: 
‘Want dat ik hier teveel ben en te lang leef, ziet ieder.’268 Maar volgens Van 
Lennep gaf het opgelaaide gevecht tegen de geest der eeuw Bilderdijk ook 
nieuwe energie: ‘de oude dichter herleefde in dien strijd, als een paard dat 
de krijgsmuziek hoort’.269

Een beminnelijke Izegrim

Bilderdijk presenteerde zichzelf als de ware dichter die verheven was bo
ven andere mensen. Als hij in trance raakte en naar hogere sferen opsteeg, 
was hij naar zijn zeggen in staat domeinen binnen te gaan die doorgaans 
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ontoegankelijk waren. Zijn meermalen geuite afkeer van geldzaken kan 
eveneens in dit licht worden beschouwd. Al eerder is gebleken dat hij niet 
met geld kon omgaan, maar tijdens zijn Leidse jaren leek hij dit steeds va
ker als een artistieke eigenschap te gaan uitbuiten. Toen hij eens op straat 
werd aangesproken door een schuldeiser, wimpelde hij die af met de woor
den: ‘Je vermoordt me met je briefjes!’270 Aan zijn uitgever Immerzeel liet 
hij weten: ‘Niets op de wareld is er, waar ik my minder meê afgeven kan 
dan met geldzaken, en ik wil liever de kogels om mijn ooren hooren sissen 
en gonzen dan geld klinken.’271 Vermaard is het schrijven dat Bilderdijk op 
30 juli 1821 aan zijn huisbaas richtte. Kennelijk had Lodewijk Caspar Luzac 
de huur in 1821 niet op tijd voor hem voldaan:

HoogWelGeboren Heer,
Daar ik my nooit met geldzaken bemoeid heb noch meen te bemoeien, 
weet ik niets van Huurpenningen of lasten, of wat dergelijken is. Ik ver
schoon voor het overige, volgens Uw verzoek, Uwe vrijpostigheid, als 
van een onbekende jegens een onbekende, schoon het (inderdaad) de
zelve wat verr’ gedreven is, iemand in zijne studien met zoodanige klei
nigheden te storen. Ik teeken wijders met alle betamelijke hoogachting,
HoogWelGeboren Heer,
Uwdw dienaar
Bilderdijk272

Hoe de huisbaas op het briefje gereageerd heeft, weten we helaas niet. Deze 
eigenaardige houding van Bilderdijk werd maatschappelijk geaccepteerd, 
omdat men meende dat deze bij een ware dichter hoorde. Tydeman vroeg 
zich terecht af of in diens afkeer van geldzaken niet ‘wat affectatie schuilde, 
alsof zulke bemoeijingen en zorgen beneden een groot man waren’.273

 Tijdgenoten verbaasden zich niet alleen over zijn onaangepastheid, maar 
ook over zijn eigenaardige uiterlijk. Het zoontje van Jeronimo de Vries, 
eveneens Jeronimo geheten, door Bilderdijk met een geboortegroet ontvan
gen, was als kind bang voor hem: ‘zijne liefkozingen met die zwarte wenk
brauwen en dien akeligen lach waren voor een kind afgrijselijk!’274

 Bilderdijk zag er doorgaans uit alsof hij direct uit de achttiende eeuw 
was gestapt. Volgens de dichter zelf was dat te wijten aan zijn ballingschap. 
Een paar jaar later zou hij opmerken: ‘Mijn rok is en blijft nog de gekleede 
rok van mijn tijd, en mijn hoed is nog opgetoomd als toen ik in 1795 het 
land uitgezet werd; schoon zekerlijk, ware ik gebleven, mijne kleeding zich 
van tijd tot tijd wel wat gevoegd zou hebben naar ’t veranderend gebruik.’ 
Hij beschouwde zijn kledingkeuze ook als een middel om zich tegen de 
tijdgeest die hij verfoeide af te zetten: ‘Ik ben dus ook op den voet niet 
met de tegenwoordige wareld.’275 Om zijn hoofd droeg de dichter dikwijls 
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een tulband of Turkse wrong, ter bestrijding van de hoofdpijn. Mogelijk 
speelde daarbij de associatie met de oosterse letterkunde een rol, waarin 
Bilderdijk en veel van zijn tijdgenoten de essentie van het ware en pure 
dichterschap herkenden.276

 Een getuigenis uit 1822 geeft een treffend beeld van Bilderdijk in deze 
periode. Jan J.F. Wap, die later met de dichter bevriend zou raken, zag op 
weg naar school de zesenzestigjarige eens over het Rapenburg lopen. De 
jeugdige bewonderaar beschreef hem nauwkeurig: ‘een eerder klein dan 
middelsoortig-groot man: een met een slepend been (à la Byron), strom
pelend-voortstappenden grijsaard, met driekanten of punthoed, een ge
kleeden, of staatsierok, een korte broek, lang vest, alles deftig zwart, en 
met strikschoenen aan de voeten. In de regterhand hield hij een steunstok, 
maar zijn linker rustte op den regterschouder van een knaapje, dat hem 
een paar kinderstappen vooruitging [...]. Dat was Bilderdijk, van zijn tien
jarig zoontje, Lodewijk Willem, vergezeld.’277  Met zijn pruikje, zijn drie
kantige hoed, kniebroek en strikschoenen, waarover veel tijdgenoten zich 
verbaasden, was Bilderdijk in 1822 een wandelend anachronisme.
 Dat er iets met Lodewijk zou gebeuren, was zijn grootste angst. Abra
ham Capadose verhaalde later over een bezoek dat hij Bilderdijk had ge
bracht. Tijdens een gesprek gaf hij zijn zoontje de opdracht om boven een 
boek voor hem te halen. Terwijl ze hun conversatie vervolgden, hoorden 
ze eensklaps een zware slag in de gang, waarop Bilderdijk, die meende dat 
zijn kind van de trap was gevallen, zich plotseling op de knieën wierp en 
aangedaan een gebed aanhief dat door merg en been ging. Volgens Capa
dose sprak Bilderdijk tot God alsof zijn zoon dood voor zich lag, en eindig
de hij met een woord van dank, omdat Lodewijk gespaard was gebleven.278

Willem de Clercq, op latere leeftijd
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 Ook de getalenteerde improvisator en vrome Réveilman Willem de 
Clercq schetste een menselijk beeld van de dichter. Hij had in 1821 ken
nisgemaakt met Da Costa te Amsterdam. Hier was deze na zijn studie in 
Leiden weer gaan wonen. In zijn dagboek noteerde De Clercq dat Da Costa 
tijdens een dinertje van alles vertelde over het huiselijke leven van Bilder
dijk, waaruit bleek ‘dat deze zoo de bullebak niet is die men van hem heeft 
willen maken’. Het was De Clercqs verlangen de dichter spoedig zelf te 
leren kennen.279

 In juli 1822 werd hij door Da Costa meegetroond naar de woning van de 
meester. Speciaal voor de gelegenheid had De Clercq een duur rijtuig ge
huurd. Ze stapten uit op de Breestraat en liepen van daaruit in een kwartier 
naar de nederige woning van de ‘Nederlandsche Bard’. De Clercq vond het 
een spannende ervaring om de dichter te ontmoeten. Naar eigen zeggen 
beefde hij meer dan toen hij de koning sprak: ‘De ontfangst was deftig en 
beleefd. Bild. ziet er niet eerbiedwekkend maar meer eenigzints afstotend 
uit. Een pruikje sterk geprononceerde trekken die zich met de rimpels in
eensmelten, een pet op het hoofd, een piquante doch geenzints medesle
penden toon in het onderhoud. Zijne vrouw schonk thee, klein van pos
tuur, eenvoudig gekleed, met weinig uitgewerkte trekken voegt zij echter 
bij dit alles een zachte zilverachtige stem die haar geheel in volle waarde 
doet kennen. Voorts Lodewijk een zachtaardig jongetje lisplend en zoo wij 
zoude zeggen eenigzins wars van spraak. Ik had genoeg te doen met rond 
te zien, Bilderdijk mijn naam medetedelen waarover hij philosopheerde. 
Aangenaam was het mij de seance spoedig dit maal afgebroken te zien.’280

 Datzelfde jaar zou nog een tweede volgen, wederom in gezelschap van 
Da Costa en van diens nicht en echtgenote Hanna da Costa-Belmonte, met 
wie hij in 1821 in het huwelijk was getreden. Deftig was de ontvangst in 
de kleine binnenkamer. Daarna betrad het gezelschap de zijkamer, waar 
De Clercq naast de dichter werd geplaatst. Het gesprek verliep nogal be
leefd en weinig hartelijk, maar Bilderdijk vertoonde een goede eetlust en 
scheen op zijn gemak. Da Costa daarentegen zweeg. Toen zijn ‘voedster
vader’ hem vroeg wat er scheelde, antwoordde hij dat het hem niet paste, 
in zijn tegenwoordigheid te spreken. Hierdoor durfde De Clercq evenmin 
veel te zeggen. Een andere kant van de dichter kreeg hij te zien aan het des
sert, toen men een wortelpudding nuttigde. Plotseling verloor mevrouw Da 
Costa het bewustzijn. Iedereen, vooral Wilhelmina, sloeg de schrik om het 
hart: ‘Mev. d’ac. wierd op de canapé gelegd en nu zag ik het hart van den 
zoo vaak als zonder gevoel uitgekreten man, zoo duidelijk als ooit spreken. 
Zijne zorg over de kleine geneeskundige hulp ter geruststelling van dac. 
Zijne geest van bedaardheid die steeds heerschende bleef, de zorg van de 
goede Mev. het moeilijk losrijgen van Nancy, de verwijdering v. Lod. alles 
staat mij nog zoo duidelijk voor.’ Dat maakte indruk op de zevenentwintig
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jarige De Clercq. Vanaf nu sloeg de sfeer om: ‘Nu was de slagboom verbro
ken. Ik kende B.’ Toen hij Da Costa een ‘lyrische verlenging’ noemde van 
hemzelf, beaamde de Bilderdijk dit. Hij was God dankbaar dat deze zijn 
leerling had geschapen, die nog zo veel invloed zou kunnen uitoefenen.281

 De volgende dag vervoegde De Clercq zich op uitnodiging wederom bij 
de familie, om Da Costa’s eerste trouwdag te vieren.282 Het viel hem op dat 
Bilderdijk en zijn vrouw als ouders waren voor Da Costa. Behalve Van Ho
gendorp was ook de Leidse uitgever Herdingh van de partij. Die laatste had 
in 1821 De muis‑ en kikvorsch‑krijg uitgegeven, de bewerking van een ten 
onrechte aan Homerus toegeschreven gedicht, alsook een bundel Verhan‑
delingen, ziel‑, zede‑ en rechtsleer betreffende. Daarin had Bilderdijk opnieuw 
de aanval geopend op de gevaarlijke invloed van de rede ten koste van het 
gevoel. Er vond wederom een diner plaats en de sfeer was ‘geestrijk en 
aangenaam’. Tijdens het dessert bracht Bilderdijk, die doorgaans geen al
cohol meer dronk, een hartverwarmende en gevoelvolle toost in dichtvorm 

Lofdicht op ‘mijn zoon’ Isaäc da Costa
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uit op het jonge paar, waarin hij Da Costa toezong als: ‘Mijn Vriend! mijn 
Kweekling! – Ja mijn Zoon!’ Zijn vriendschap was troostend voor Bilder
dijk: ‘Ja ’k heb in u een Zoon hervonden.’283 
 Volgens De Clercq was de aandoening tussen ‘den vurig beminnen
den jongling’ en de ‘waarlijk diep gevoelenden Grijsaard’ groot. Zelfs de 
nonchalante Van Hogendorp was getroffen en Herdingh huilde als een 
kind. De Clercq kon zich niet bedwingen en moest zijn opgekropte gevoe
lens in een improvisatie uitstorten. De ontroerde dichter bedankte hem 
met weinig woorden, terwijl Wilhelmina hem haar vreugde mededeelde 
‘iemand te hebben leren kennen, die de ligtzinnige beginsels der tegen
woordige jeugd niet had aangenomen’. Aan het einde van de avond sprak 
hij nog met Bilderdijk over de godsdienst, totdat de dichter hem op har
telijke toon verzocht hiervan af te stappen, omdat zijn hoofd te zeer was 
aangedaan.284

 Willem Bilderdijk staat niet bekend als de meest beminnelijke persoon
lijkheid van de negentiende eeuw. De ‘grote ongenietbare’, zoals Johan 
Huizinga hem karakteriseerde, had een sterk ontwikkeld talent om men
sen tegen zich in te nemen. Men noemde hem kwaadaardig, boosaaardig, 
hoogmoedig en zelfingenomen, maar ook verlegen, stuurs en dwars. Hoff-
mann von Fallersleben en Willem de Clercq leerden in 1821 en 1822 een 
andere Bilderdijk kennen, een Bilderdijk die hartelijk, gevoelig en zorg
zaam kon zijn. Hun getuigenissen brengen in het geijkte beeld van de ou
de brombeer, de nurkse Izegrim, verrassende nuances aan, waardoor het 
portret van Bilderdijk aan scherpte en diepte wint.

Krekelzangen en kwijlkwabzaad

In de zomer van 1822 klaagde Bilderdijk weer over ‘invallende ongesteld
heden’ en toenemende verzwakking: ‘Traag en werkloos, ontglippen my de 
dagen, en in al wat tot het dagelijksch leven behoort, ben ik als een achte
loos en vergetel kind geworden.’285 Naar eigen zeggen lukte het niet meer 
om zich langer dan een kwartier ergens op te concentreren.286 De omgang 
met Da Costa en andere discipelen leverde hem ondanks dit alles nieuwe 
energie en strijdlust op. Niet alleen in zijn colleges ging hij tegen de Ver
lichting tekeer, maar ook in zijn poëzie. Als dichter was hij niet te stuiten. 
In 1822 schreef hij vele verzen, in tal van genres. Soms verheerlijkte hij 
het Italiaans, die ‘taal van lust en weelde’, waarin hij Wilhelmina ooit had 
onderwezen.287 Dan weer hekelde hij het Spaans en Frans,288 en andere 
moderne talen:



xi privaatdocent in kamerjapon (1817-1822)

409

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 409

 Weg ’t sijflend mondgebies en rochlend keelgegrom,
 Weg ’t klepprig kaakgekwak of snorkend neusgebrom,
Dat ge uitsist, spuwt, en spritst met hakklend woordverslikken,
 Belachlijk slangenbroed of varkensras! Verstom!
 Ons Neêrlandsch slechts bracht de aard heur morgenstond weêrom,
 Deed hier ’t onduitsch gekrijsch van ’t waanziek meesterdom
De Goddelijke taal in d’adem niet verstikken.289

Curieus is het gedicht dat hij voor de tiende verjaardag van zijn zoon Lode
wijk schreef, waarin hij hem voorhield dat de roos van het leven veel dorens 
bevat en dat hij altijd op God moest vertrouwen. Het eindigde met een 
somber toekomstperspectief: ‘Leef, ontvalt u mijne hoede, / Tot uws Gods, 
uws Heilands eer! / In dit uitzicht blij te moede, / Daal ik in den grafkuil 
neêr.’290 In 1822 vierde hij met Wilhelmina hun ‘Huwlijksjubelfeest’. Al 
dertienhonderd weken, sinds ze in Engeland voor elkaar vielen, deelden ze 
lief en vooral leed:

Wat doolden we over land en zeën
 In armoê zonder steun of raad;
 Maar altijd met een blij gelaat,
Gerust, by d’ aanblik aller weën,
 In ’t hart dat voor elkander slaat!291

Bilderdijk schreef echter hoofdzakelijk gewijde poëzie. In het voorjaar van 
1822 verscheen een eerste deel Krekelzangen (1822-1823).292 Nu hij oud 
was vergeleek hij zichzelf met een stervende krekel. Hij was dan wel geen 
nachtegaal meer, maar piepte nog altijd zijn lied voor God. Hadden zijn 
Sprokkelingen naar eigen zeggen nog jeugdige verzen bevat, in zijn nieuwe 
bundel stond enkel de ouderdom centraal. In het voorwoord verzuchtte Bil
derdijk: ‘hier zweeft niet één Zomer-, ja geen Herfstluchtjen meer, door de 
drooge bladen en takken. Een helderen hemel en kalm weder slechts mag 
de Winter nog somwijlen genieten; maar dit is ook ’t al. – En (wat er, als het 
slimste nog by komt!) de oude sukkel is met den Tijdgeest niet meê gewan
deld, maar ging en gaat nog zijnen eigen weg.’293 Behalve gelegenheidspoë
zie nam hij in deze bundel een stevige dosis godsdienstige, zedelijke en po
litieke verzen op die opvallen door hun profetische, polemische  en weinig 
verzoenende toon. Net als zijn leerlingen verdedigde ook hij de Synode van 
Dordrecht, verheerlijkte hij het Huis van Oranje, vergoelijkte hij de dood 
van de De Witten en Oldenbarnevelt en hekelde hij de heersende geest van 
‘Dees diep bedorven eeuw, van God en eer vervallen’. Men was tegen de 
Almachtige opgestaan en had zich in de armen van de duivel geworpen. De 
adepten van de Verlichting typeerde hij op de hem kenmerkende wijze als 



de gefnuikte arend

410

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 410

‘slootgebroed’, uit ‘walglijk kwijlkwabzaad’ gekropen, dat gevaarlijke onzin 
uitkwaakte.294 Zij die de door God gegeven macht van de koning wilden 
beknotten, hoefden niet op zijn begrip te rekenen:

Ja, zelfs de Koningsthroon werd onder ’t peil verlaagd
Des aardworms, die in ’t slijk aan rottende eikels knaagt.
En dit moet Wijsheid zijn, dit vordring in beschaving! –
Bedwelming, dronkenschap, verstands- en zielsverslaving,
Gaan dus voor vrijheid door, verlichting, deugd, en eer!295

Bilderdijk smeekte God om spoedig orde op zaken te stellen. Dirk van Ho
gendorp, die vooraf het werk had mogen lezen, vreesde dat het een storm 
van kritiek zou oproepen: ‘Het heeft mij doen ijzen, en ik vrees voor de 
gevolgen. De zaken die hij behandelt (alles tegen de geest onzer eeuw) zijn 

Titelpagina van de bundel Krekelzangen, 1822, met vignet van Bilderdijk
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sterker dan ooit. Hij heeft zijne vijanden geheel uit het veld geslagen, maar 
ik vrees dat zij hem nu op eene andere wijze zullen aanvallen, en dat de 
kwaadaardigheid meer werken zal.’296 Zelf verwachtte Bilderdijk eveneens 
dat zijn standpunten onrust zouden veroorzaken.297 Inderdaad verschenen 
er in de week- en maandbladen veel boze reacties, waarin men op onvrien
delijke en vaak felle toon afstand nam van Bilderdijks ‘krankzinnige’ religi
euze en cultuurkritische ideeën.298

 Eind 1822 zou ook een tweede deel van de Krekelzangen het licht zien. 
Dat gaf Bilderdijk de kans zijn gal weer eens te spuwen over drukkers. 
In zijn correspondentie met Immerzeel wond hij zich op over de proef 
die men hem had voorgeschoteld, waarin de drukker het had gewaagd zijn 
tekst aan de siegenbeekse spelling aan te passen: ‘Indien het gantsche ver
mofte en verfranschte land in het bloote hemd, of slimmer, de openbare 
straten en markten rond wil dansen, het zij dan om den vrijheidsboom of 
niet, zo doe ik het nog niet, en zou het niet doen al kostte ’t my het leven.’ 
Hij weigerde zich op deze manier te prostitueren en vroeg zich af welk 
‘vervloekt dom tuig’ hem deze streek had geleverd.299

 Zijn vrienden waren als altijd enthousiast. De bejaarde Meinard Tyde
man zong hem toe: ‘Zing maar voort, gij oude Krekel! / Stoor u aan geen’ 
lasterrekel / Zing voor God, en ’t Vaderland!’300 Toen Bilderdijk een exem
plaar stuurde aan Jeronimo de Vries, die kritischer was, voegde hij eraan 
toe: ‘Indien Gy ’t grelle [heftige], scherpe, piepende krekelzingen in uwe 
ooren verdragen kunt, zie daar er een proefjen van. Zoo niet, trap het beest
jen dood en ’t zal stom zijn. En wilt ge ook dit niet, troost u dat het haast 
uitgepiept zal hebben.’301

 Vooral Da Costa uitte zich in lovende bewoordingen: ‘Neen! nimmer 
heeft er zulk eene poëzy, buiten de Heilige Schriften, bestaan! Alles ver
eenigt zich om ze juist op een tyd te doen te voorschyn komen, waar op de 
Geest des kwaads het krachtigste werkt, en by het algemeen het gevoel voor 
al wat hemelsch is verdooft.’ Volgens hem droegen de Krekelzangen het 
merk van Gods goedkeuring en de stempel van het ware christendom.302

Da Costa besprenkeld

Omstreeks 1822 bekeerde Da Costa zich, samen met zijn vrouw en Capa
dose, tot het christelijk geloof. Daarom wilden ze zich door middel van de 
doop in de Kerk van Jezus laten opnemen.303 Zowel de meester als zijn 
leerlingen verlangden hiernaar. Bilderdijk, die zich sterk met Da Costa ver
bonden voelde, schreef dat hij hijgde naar het ogenblik ‘dier heiligende 
plechtigheid, die ons (zoo zij het!) geheel in onzen Verlosser vereenigt!’304

 Op 20 oktober 1822 vond in de Leidse Pieterskerk de doop plaats.305 Da 



de gefnuikte arend

412

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 412

Costa’s vader leefde niet meer. Zijn moeder accepteerde de beslissing van 
haar zoon, maar was hiermee niet ingenomen. Dat gold niet voor de fami
lie van Abraham Capadose, aldus Da Costa: ‘Men is woedend tegen ons, en 
ontziet zich niet ons allen smaad, die in hunne macht staat, aan te doen.’ 
Het belangrijkste vond Da Costa echter dat Bilderdijk hem zijn vaderlijke 
zegen wilde geven.306 De dienst werd geleid door de gematigde dominee 
Lucas Egeling, die in religieus opzicht geen vriend van Bilderdijk was en 
vreesde voor zijn invloed. De Clercq typeerde hem als een begaafd man 
‘met iets eenvoudigs, iets kinderlijks dat of van de hoogste verhevenheid, 
van het eenvoudige of van de grootste huichlarij de kentekens moest dra
gen’.307 Vermoedelijk waren Da Costa, zijn vrouw en Capadose het liefst 
gedoopt door Nicolaas Schotsman, ware het niet dat die op 10 januari 1822 
was overleden. Daarmee verloor Bilderdijk een medestander in de strijd te
gen de geest der eeuw. Naar aanleiding hiervan schreef hij een vers waarin 
hij de overledene roemde als een herder die te midden van het gehuil van 
bloeddorstige wolven de hem toevertrouwde schapen had behoed.308

 Een maand eerder waren Da Costa en zijn echtgenote naar Leiden ge
reisd om samen met Egeling hun belijdenis voor te bereiden. De plech
tigheid zelf duurde van negen tot één uur en maakte grote indruk, hoewel 
er slechts weinigen aanwezig waren. De ceremonie was geheimgehouden, 
uit angst voor ongeregeldheden. De predikant had zelfs zijn eigen gezin 
niet ingelicht. Schimmelpenninck van der Oye, die er eveneens bij was, 

Predikant Lucas Egeling
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beschouwde de doop als een zegepraal voor het christendom. Bilderdijk, 
‘de aanleidende oorzaak’, was er ook. Volgens Van der Oye ging Bilderdijks 
gezondheid sterk achteruit: ‘hij kan zoo een geheel uur met de grootste am
phase over niets spreken.’309 De avond voordat de doop zou plaatsvinden, 
had Da Costa zich nog boos gemaakt. Egeling had hem namelijk te kennen 
gegeven dat Bilderdijk, die geen lid was van de hervormde kerkgemeen
te – omdat hij ongehuwd samenleefde? – geen plaats zou krijgen in de 
ouderlingenbank. Uiteindelijk was de dichter toch toegelaten en hij ‘zat 
daar met eene onderwerping met eene ontfangbaarheid, eene aandacht die 
ik wensch mij lang te kunnen herinneren’, aldus Willem de Clercq.310 Da 
Costa werd als eerste besprenkeld, daarna zijn echtgenote en Capadose als 
laatste.311

 Na afloop van de doop brachten Da Costa en zijn vrouw de dag bij de 
dichter door met godsdienstige bespiegelingen.312 De doop beschouwde 
Bilderdijk als een symbool van de wedergeboorte, net zoals het brood en de 
wijn het symbool waren van het lichaam en bloed. In zijn optiek was ook de 
zondvloed een voorbeeld van het louterende ‘waschbad des Doops’.313 
 ’s Avonds heerste er vreugde. Bij Bilderdijk thuis, in zijn woning aan het 
Rapenburg, werd gedineerd en getoost. Hierbij waren ook De Clercq, Car
basius en Dirk van Hogendorp aanwezig.314 Bilderdijk was in een opgewek
te stemming en Wilhelmina evenzeer. De Clercq noemde haar een ‘heerlij
ke vrouw’. Er werden gemoedelijke, genoeglijke en levendige gesprekken 
gevoerd en men zat bijeen als christelijke broeders. Hierop zou Bilderdijk 
hebben gezegd: ‘Ja, onze godsdienst is inderdaad eene vrolijke godsdienst.’ 
Aan het einde van de maaltijd bracht hij een dronk uit op de gedoopten. 
Het afscheid was hartelijk. Bilderdijk scheen aangedaan en sprak tot ieder 
enige persoonlijke woorden. Toen De Clercq eindelijk naar de diligence 
wandelde, sprak Da Costa: ‘heden ben ik gelukkig en ik dank God met geheel 
mijn hart, mij dezen dag te hebben doen beleven’.315

 Na zes weken in Leiden te hebben doorgebracht, reisde Da Costa op 
31 oktober terug naar Amsterdam.316 Hanna da Costa en Wilhelmina kon
den het goed met elkaar vinden; er ontwikkelde zich een hartelijke brief
wisseling.317 Dat beiden met miskramen te kampen hadden, bracht hen 
dichter bij elkaar. De eerste beschreef Bilderdijks echtgenote als een ge
voelige vrouw, ‘die by alle des levens smerten haar lot draagt met een he
melsche zachtheid en tevredenheid, en in de Godsdienst al haar troost en 
hoop’ vond.318 Wilhelmina op haar beurt hield van Da Costa’s echtgenote 
als van een zus.319 Tegenover haar vriendin luchtte ze haar hart over het ver
lies van Julius. Ze begreep maar niet dat zijn dood zo op haar drukte, ter
wijl ze tevens blij was dat hij verlost was van het aardse leven vol kommer 
en kwel, en de hemelse rust had gevonden. Wilhelmina was beurtelings 
vol vertrouwen en dan weer verdrietig: ‘Van waar dan, vraag ik my zelve, 
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die onverwinnelyke rouw die ik my verwijt als strijdig met eens Kristens 
onderwerping, en die my, als ik maar een oogenblik alleen ben, aan het 
harte knaagt en zoo menig slaaploos uur doet doorbrengen in tranen; van 
waar die rouw, en hoe kan zy bestaan by dat gevoel van berusting, ja, by het 
dankgevoel dat my de Vaderhand doet zegenen die Hem tot zich riep?’320 
Als ze een portret van Julius zag, was het net of hij niet dood was: ‘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!’321

 Ook Lodewijk Willem, thans tien jaar oud, kon goed overweg met de 
vrienden van zijn ouders. Da Costa schreef zelfs: ‘Ons hart is teder voor 
hem, als of hy ons eigen kind ware.’322 Eind 1822 stuurde de jongen een 
brief aan de Da Costa’s om hen te bedanken voor de betoonde vriend
schap. Over zijn vader schreef hij: ‘Papa is nu wat beter maar des nachts 
zoo benaauwd, en Papaas hooft is zeer zwak: als wij weêr in Amsterdam 
waren zoude Papaas hoofd misschien wel spoedig weêr beter worden.’323

 Vanuit Amsterdam werd de briefwisseling met Leiden weer hervat. El
ke paar dagen stuurden meester en leerling elkaar lange epistels toe. In 
tegenstelling tot Bilderdijks brieven uit voorgaande jaren, bevatten ze nu 
voornamelijk religieuze bespiegelingen en voorspellingen, overgoten met 
een saus van vrome dankbaarheid. De dichter beweerde dat er in Leiden 
meer joden geïnspireerd waren om toe te treden tot het christendom, ook 
al waren ze aanvankelijk verbijsterd over het feit dat er een andere Messias 
werd aanbeden.324 Da Costa meldde zijn leermeester zijn gedachten over 
Napoleon, die in mei 1821 was overleden. Hij was tot het inzicht gekomen 
dat de Franse keizer onmiddellijk door de goddelijke macht was verslagen, 
de oudtestamentische tekst 2 Koningen 6:17 indachtig: ‘En Elisa bad, en 
zeide: heere, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de heere opende de 
ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en 
wagenen rondom Elisa.’ Het succes van de geallieerde legers beschouwde 
hij als een voorbeeld van Leibniz’ harmonia praestabilita.325

 Aan het einde van 1822 voelde Bilderdijk zich naar gewoonte slecht. Aan 
Capadose meldde hij. ‘Wat my betreft, ik ken my zelven niet, ik ben ver
drietig, gedachtloos, slaperig, zonder te slapen, maar duttend en dubbend, 
zonder te kunnen lezen of schrijven, en (ongelukkig!) aan geenen arbeid 
gebonden. Ik gevoel my als verlaten en geestloos. [...] Ik ben als een doode 
klomp en op mijn kollegie versta ikzelf niet wat ik zegge of voordrage.’326 
Desondanks vermaakte hij zich in deze tijd met het lezen van de populaire 
romans van Walter Scott, waar Da Costa hem op had gewezen.327 De wer
ken van de Schotse auteur zouden in populariteit alleen nog maar toene
men. Nederland raakte in de ban van de ‘Scottomanie’.328
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Besluit

In 1817 vestigde Bilderdijk zich weer in zijn geliefde Leiden, waar hij pri
vatissima in de vaderlandse geschiedenis verzorgde. Zijn cultuurkritische 
opvattingen gaven aanleiding tot heftige polemieken en slepende conflic
ten. Toch had Bilderdijk ook een beminnelijke kant, die hij vooral in intie
me kring toonde. Een dieptepunt in de huiselijke omstandigheden vormde 
het bericht dat Julius, varende als matroos op de Javazee, overleden was. 
Wilhelmina, verzwakt door almaar nieuwe miskramen, was gebroken en 
zou nooit meer geheel herstellen. Bilderdijks verblijf in Leiden had echter 
ook positieve kanten. Hier vond hij, behalve veel vijandschap, zoals overal 
elders, een kleine schare van toegewijde leerlingen als Da Costa, Capadose 
en de gebroeders Van Hogendorp, hier was hij eindelijk bevrijd van finan
ciële zorgen nu Lodewijk Caspar Luzac zijn geldzaken behartigde, hier trof 
hij zijn trouwe vriend Hendrik Willem Tydeman, en vond hij de gelegen
heid, naast talloze prozawerken, vele dichtbundels te vervaardigen.
 De bekering van Da Costa in 1822 was de troost van Bilderdijks oude 
dag. In de jongeling vond hij een bewonderaar, een geestverwant, een 
vriend en boven alles: een medestander. Da Costa stelde zich ten doel de 
waarheid te verdedigen tegen de ‘aanvallen der bedriegelyke Waanwysheid 
der menschen’.329 Die strijd zou in 1823 zijn hoogtepunt bereiken.

Katharina Wilhelmina Schweickhardt
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xii Gevreesd en bemind (1822-1826)

Huizenjacht

Aan het begin van 1823 was het weer ellendig gesteld met Bilderdijk en zijn 
vrouw: ‘Mijne lieve Wederhelft sukkelt steeds, en my doet het voorjaar (als 
steeds) gevoelig aan in hersens en zenuwen. – Alles wijst my op eene nade
rende ontbinding.’1 Hij klaagde over zijn geheugen en de afstomping van 
zijn geest.2 Vaak verdiepte hij zich in religieuze geschriften. Het morele 
verval dat hij overal waarnam, betreurde hij, maar was hem ook dierbaar, 
omdat hij het als teken van een spoedige terugkeer van Jezus Christus op 
aarde beschouwde. Wat kon hij anders doen dan bidden om kracht? vroeg 
hij zich af.3

 Wilhelmina organiseerde in de winter soms voor een groepje meisjes 
een leeskring. Dan spraken ze over Nederlandse en Engelse literatuur, 
vaak in die laatste taal, of over borduren en de regels van het perspectief. 
Elizabeth Kemper, de dochter van de Leidse hoogleraar Joan Melchior, her
innerde zich haar later als een lieve, verstandige en zachte vrouw, ‘steeds 
in tegenstelling met de ruwe maar altijd ongewone en energique wijze van 
spreken van haren echtgenoot’.4

 Af en toe kwam Da Costa bij Bilderdijk logeren om Bijbelpassages te 
bespreken en om de eeuw te bekritiseren waarin ze gedwongen waren te 
leven. Lodewijk, het ‘lief en geliefkoost spruitjen’, kreeg van zijn vader La
tijnse les.5 Verder besteedde Bilderdijk veel tijd aan de privaatcolleges, aan 
zijn correspondentie, aan het corrigeren van drukproeven en aan het schrij
ven van (merendeels gewijde) poëzie.6 Begin 1823 vloeiden er enkele lange 
brieven in dichtvorm uit zijn pen, geschreven vanuit het perspectief van 
Bijbelse personen, zoals ‘Hagar aan Sara’, ‘Jacob aan Ezau’ en ‘Jacob aan 
Rachel’.7 Aan Da Costa schreef hij: ‘Poezy en Godsdienst zijn onafscheide
lijk. Waar de laatste niet is en de ziel niet vervult, is de eerste bloot namaak
sel van Poëzy.’ Een poëet zonder godsdienst noemde hij een monster.8

 Het verzet tegen Bilderdijks als reactionair ervaren standpunten groeide. 
Zo hield de dichter Cornelis Loots in de Amsterdamse afdeling van de Hol‑
landsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen een donder
rede tegen de dichter, die hij een huichelaar noemde. Bovendien bespotte 
hij Bilderdijks ideeën over de erfzonde en verdedigde hij de verdraagzaam
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heid. Willem de Clercq schreef dat de vergadering vooral uit antibilderdij
kianen bestond. Na afloop bleven complimenten en toejuichingen echter 
uit. Dit beschouwde hij als een ingrijpen van een hogere macht.9 Bilder
dijk, die er van Da Costa over hoorde, was van mening dat Loots zijn onzin 
maar moest blijven uitkramen: ‘De Narren moeten hun bellen recht schud
den, en het is vruchtloos hun dit te willen verhinderen.’10

 Inmiddels woonde Bilderdijk alweer vier jaar op het Rapenburg. In no
vember 1822 hakte hij de knoop door om weer te gaan verhuizen, ondanks 
de beslommeringen waar hij erg tegen opzag.11 Voor zijn woning had hij 
namelijk geen goed woord meer over: ‘ongelukkig is het met ons huis zoo 
gesteld, dat het byna in geen kamer, en in onze slaapkamer volstrekt niet, 
uit te houden is door de tochtwinden die niet slechts door deur en ven
sterreten, maar door de zolders, vloeren, en muren dringen, (want alles is 
even oud en vervallen, geen planken sluiten er, en zelfs de steenen sluiten 
niet meer, door het vergaan of uitvallen der kalk), zoo dat het onmooglijk 
is, zonder rheumatismen te zijn, en inzonderheid de koude op het hoofd 
schier onlijdelijk is’. Als gevolg van de koude tocht lag Wilhelmina weer 
sinds enige tijd vrijwel dagelijks op bed en was Bilderdijk naar eigen zeg
gen zo verstijfd dat hij niets kon verrichten.12 Dat de woning steeds onbe
woonbaarder werd, speet Bilderdijk; hij had gehoopt dat het zijn laatste zou 
zijn, voordat hij ‘dat der zes planken’ zou betrekken.13

 In het voorjaar leed Bilderdijk aan zware hoofdpijn, kiespijn en reuma
tiek.14 Eind maart heette het: ‘Mijne Ega heeft dezer dagen weêr verschrik
lijk geleden, doch is heden weder wat over den vloer. Ik lij’ thands veel van 
tandpijn, daar het gebit dat my alle dienst weigert, echter niet loslaten wil. 
– Nog hebben wy geen huis.’15 Het was nog niet zo eenvoudig in Leiden 
geschikte huisvesting te vinden. Er bestond schaarste aan huurwoningen. 
Te koop was er genoeg, maar Bilderdijk was principieel tegen het bezit van 
een eigen huis.16 Het gevolg was dat hij per 1 mei 1823 naar de Oude Singel 
verhuisde. Deze woning, thans nummer 86, nabij de Marekerk, was groter 
en honderdtwintig gulden per jaar duurder dan de vorige.17

 De verhuizing viel hem, zoals te verwachten, uiterst zwaar. Tegen het 
inpakken van al zijn boeken en papieren zag hij erg op.18 Omdat Wilhel
mina, die wéér zwanger was, ziek en somber te bed lag, kwam alle werk 
ditmaal op hem neer. Aan Da Costa meldde hij: ‘Mijne Ega heeft met een 
koets overgebracht moeten worden, en ik-zelf ben mede zeer ongesteld, 
vol pijnen, en zwaar hoestende. Nooit heb ik my met het verhuizen be
moeid maar was altijd opzettelijk daarby afwezig; doch deze reis, daar mij
ne vrouw het bed hield in zware doorgaande koorts, viel het my ten deel, 
die afgrijslijke last waarvoor niemand minder geschikt kon zijn, op my te 
nemen.’19 Koortsig en met zware hoofdpijn probeerde Wilhelmina voor zo
ver dat mogelijk was haar man te ondersteunen, omdat ze zag dat hij op het 
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punt stond van vermoeienis in te storten. Niet alleen voelde Wilhelmina 
zich lichamelijk niet wel, ze was bovendien treurig gestemd, omdat ze de 
dierbare herinneringen van het Rapenburg achter zich moest laten.20 De 
chaos van het verhuizen en de werklieden die de kermis aan het opbouwen 
waren, dreven Bilderdijk, zoals hij zelf beweerde, tot waanzin.21

 Ook zijn nieuwe woning beviel Bilderdijk allerminst. De vloeren van de 
benedenkamers moesten uitgebroken worden, waardoor alleen de slaap
kamers boven bruikbaar waren.22 De klachten over de onrust in de acade
miestad vormen een terugkerend element in zijn brieven. Zo luchtte hij 
in een schrijven aan Capadose zijn hart over de ellende die hem had ge
troffen en het ‘jammerlijk gewoel en geraas van allerlei werkvolk’ om hem 
heen. Daarmee doelde hij vooral op de Leidenaren, die meer ‘babbelen dan 
werken, en wier onophoudelijk en lafklinkend praten nog erger dan de 
timmermans hamer of zaag en metselaars troffel, in mijn ooren dringt en 
mijn hersens beroert, zoo dat ik noch werken noch denken kan’.23 Ondanks 
het tot tweemaal toe bezwijken van een tussenmuur, waarvan er een uit 
turven in plaats van stenen bleek te zijn opgebouwd, zou Bilderdijk het vier 
jaar op de Oude Singel uithouden.24

Gedenkzuil ter ere van Laurens Janszoon Coster, 1823



de gefnuikte arend

420

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 420

Verlichting en helse duisternis

Op 3 juli vierde Wilhelmina haar zevenenveertigste verjaardag. Naar ge
woonte wilde Bilderdijk haar met een vers verrassen. Omdat hij tot vier 
uur ’s nachts ander werk had verricht, en slechts een paar onrustige uren 
sliep, had hij al improviserend dertien strofen op papier gezet. Hij hield 
haar voor dat ze opnieuw een jaar dichter bij het einde was gekomen: ‘Weêr 
zoo veel aan ’t uur genaderd, / Dat de graanoogst wordt vergaderd; / Dat de 
sikkel uit zal gaan!’25

 Enkele dagen later, op 10 en 11 juli 1823, vond in Haarlem het feest 
der Verlichting plaats.26 Men herdacht dat vier eeuwen eerder Laurens 
Janszoon Coster de boekdrukkunst uitvond. Dat meende men althans. Er 
waren tal van activiteiten, waarbij literair en liberaal Nederland acte de 
présence gaf.27 Overal wapperden vlaggen, de schutterij marcheerde door 
de stad en er was een tentoonstelling ingericht. Er klonk muziek en er wer
den voordrachten gehouden en gedichten gedeclameerd. Tollens reciteer
de een bekroond vers waarin hij de heilzame uitvinding bejubelde. Van 
der Palm hield in de Sint-Bavokerk een feestrede: een lofzang op de boek
drukkunst. Uit zijn voordracht sprak niet alleen de verdraagzame geest 
van de Verlichting, maar ook de tevredenheid met de eigen tijd. De Leidse 
redenaar verdedigde de drukpers tegen de ‘hoon, zoo der duisterlingen, 
als der zonderlingen’. Hij beschouwde de uitvinding als het grootste ‘ge
schenk des hemels’, in tegenstelling tot de ‘Onzinnigen’ en ‘Kleingeesti
gen’, die haar als een gesel van het mensdom zagen. Hij had daarbij onge
twijfeld Bilderdijk en de zijnen op het oog. Niemand had het recht de rede, 
‘het goddelijkste, dat in ons is’, aan banden te leggen. Wie dat nastreefde, 
was een ‘onwijs en nietig schepsel’ en een heiligschenner, aldus Van der 
Palm.28

 In september 1822 had de Haarlemse predikant en bibliothecaris Abra
ham de Vries, met wie Bilderdijk geregeld correspondeerde, hem als lid 
van het organiserend comité om medewerking gevraagd. Men had het 
voornemen een gedenkpenning te vervaardigen ter herinnering aan de 
Coster-herdenking en hij wilde de dichter vragen het ontwerp hiervan 
voor zijn rekening te nemen.29 Maar dat verzoek had Bilderdijk op sub
tiele wijze afgewimpeld.30 Hij wilde namelijk niets met dit feest te maken 
hebben.31 Het beeld van Coster, dat sinds 1801 de Grote Markt in Haarlem 
sierde, was hem een doorn in het oog. Dat gold ook voor de boekdrukkunst 
zelf, die het mogelijk maakte allerlei niet-christelijke verlichtingsideeën te 
verspreiden. Twee weken voor de festiviteiten losbarstten, schreef Bilder
dijk aan Da Costa: ‘Het programma van Heidensche plechtigheden den 
onnoozelen Coster ter eere die (beurde hy ’t hoofd uit de kist) wonderlijk 
op zien zou! Ja, ik heb er genoeg van gezien, om die domme afgodery te 
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verfoeien; en God beware my, van dit voor iemand te verbloemen! ik zeg 
het luidkeels, en roep het waar ik mag, voor een werk des Duivels uit.’ Dat 
Van der Palm zich hiervoor leende, vond hij typerend voor de hoogleraar: 
‘Hy, zijn eigen afgod en aanbidder van alles wat men op ’t outer heft!’32 Bil
derdijk vond het van hoogmoed getuigen om een mens in een kerkgebouw 
zo veel lof toe te zwaaien. Het feest was van invloed op hoe Bilderdijk zich 
thans voelde: ‘het is my als of de ontheiligende Baälsdienst uit Haarlem my 
met een stikdamp omwalmt, die mijn borst niet toelaat te ademen’. Dat het 
volk zich zo liet misleiden door valse profeten, drukte zwaar op hem.33

 Een hem toegezonden uitnodiging zette Bilderdijk aan tot het schrijven 
van een vers, waarin hij de retorische vraag stelde: ‘Wat zou ik by dat fraaie 
Feest? / Neen, ’k ben voor Kosters schim bevreesd.’ Hij bleef liever thuis 
dan dat hij de duivel Coster en zijn helse uitvinding vereerde:

 Ja, lache en spott’ er meê wie wil;
 ’k Zit op mijn kamer liever stil.
’k Ben vozer dan een rotte mispel,
 Al stond me ’t hoofd voorheen wat kroes.
 ’k Waar met één vuistgreep vast tot moes;
Want nooit besprengde my de kwispel
 Om ’t hoofd te bieden aan den Droes.34

In de tijd dat in Haarlem de lof der boekdrukkunst werd gezongen, had Bil
derdijks ‘broeder in Christus’, Isaäc da Costa, een pamflet geschreven. Op 
6 april 1823 had hij zijn leermeester medegedeeld dat hij tijdelijk geen ver
zen meer vervaardigde, maar aan een stukje in proza werkte, ‘inhoudende 
eenige bezwaren tegen den Geest der eeuw’.35 De afgelopen jaren had hij 
al vaker van zich laten horen. Hij had zich een medestander betoond van 
zijn leermeester, die voor hem een lichtend voorbeeld was. De letterkundi
ge N.G. van Kampen had daarover opgemerkt: ‘Niet slechts in spelling en 
schrijftrant – dit zijn kleinigheden – maar ook in denkwyze neemt hy alles 
blindelings van hem over.’36 Toen er een kritische recensie was verschenen 
over Bilderdijks Krekelzangen, had de Utrechtse professor Adam Simons 
Da Costa hiermee geconfronteerd: ‘Ziedaar wat van uw patroon geschre
ven wordt.’ Deze zou daarop hebben geantwoord: ‘Ik heb geen patroon, ik 
laat dit aan de Romeinsche plebejers over.’37 Daarmee doelde hij op gewone 
Romeinen die niet tot de patriciërs – de adellijke stand – behoorden.
 Tussen 1821 en 1822 had Da Costa twee delen Poëzy gepubliceerd. Niet 
alleen betoonde hij zich daarin een aanhanger van de bilderdijkiaanse ge
voelspoëtica, ook verhief hij zijn stem tegen de tijdgeest die ook hij zo ver
foeide.38 Hoewel er waardering bestond voor zijn werk, uitte men kritiek 
op zijn als reactionair ervaren ideeën. Een recensent vroeg zich af: ‘Wat 
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hebben de Muzen, in het bijzonder, met die hatelijke politiek, met die oude 
twisten en verongelijkingen te doen, die immers nu toch gaarne vergeten 
en vergoed worden?’39

 Dit commentaar was nog niets vergeleken bij de golf van verontwaardi
ging die Da Costa een jaar later over zich heen kreeg, toen hij zijn Bezwa‑
ren tegen den geest der eeuw (1823) publiceerde. Zijn verzen had men mild 
beoordeeld, omdat ze poëzie waren. In zijn Bezwaren bracht hij alleen zijn 
provocerende standpunten naar voren, ontdaan van alle dichterlijke franje. 
Begin augustus kwam het werk uit bij Vincent Herdingh. Deze uitgever, 
volgens Bilderdijk een man met een goed hart, had hem vooraf om advies 
gevraagd, omdat hij zich zorgen maakte over de inhoud: ‘Hy was uit de 
stad en schreef aan zijn knecht, alles by my te brengen met verzoek van het 
te lezen en te zeggen of daar ook iets uit te vreezen ware, en zoo ja, het te 
verzachten. Gy begrijpt, dat ik er niets in te verzachten vond, en hem gerust 
stelde; doch op deze wijs kwam het geheel onder mijn oog, en heeft my 
uitnemend voldaan.’40 Bilderdijk was zo door het werkje getroffen dat hij 
een gedicht aan Da Costa opdroeg:

Titelpagina van Da Costa’s Bezwaren tegen den geest der eeuw, 1823



xii gevreesd en bemind (1822-1826)

423

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 423

 Ja, Geest der Eeuw, der Helsche duisternis,
 Verpest, verstik, wat Englen heilig is;
Klep wijd en zijd uw draak-, uw vleêrmuisvlerken!
 Uw tyranny, uw aanhang, schokt en beeft,
 En ’t Rijk genaakt van Hem die eeuwig leeft,
En wiens Gezag geen Afgrond in zal perken.41

De Bezwaren maakten veel los. Ze waren gericht tegen de op het Cos
terfeest gepredikte tolerantie en eensgezindheid.42 Volgens Bilderdijks 
discipel was de negentiendeeeuwse godsdienst verbasterd. De nadruk op 
de rede resulteerde in de heerschappij van het deïsme. Het ware geloof was 
daardoor verloren gegaan. Hieruit vloeide een verval van de zedelijkheid 
voort, dat werd aangewakkerd door de ontelbare helse geschriften (zoals 
die van Voltaire en Rousseau), de hart en verstand verpestende romans 
(zoals die van de Duitser August Lafontaine) en de verderfelijke verzen van 
Byron en zijn vervallen volgelingen. Ook de wetenschap was schuldig, om
dat ze werd ingezet ter bestrijding van Gods Openbaring; men probeerde 
rationele en natuurkundige verklaringen te geven voor religieuze zaken.43

 Dat de mens zich steeds vaker op Gods troon plaatste, was Da Costa een 
doorn in het oog. Hij vond het getuigen van ‘hersenschimmige mensch
lijke wijsheid’ dat men slavernij wilde afschaffen. De neger moest de naar 
lichaam en ziel boven hem verheven blanken dienen. Vanuit dat standpunt 
wees hij ook de grondwet af. Een vorst hoefde aan niemand dan aan God 
verantwoording af te leggen en diende zich dus ook niet aan zijn eed op de 
constitutie te houden. De grondwet was een belediging van God. Het was 
Da Costa een gruwel dat de publieke opinie het handelen van een vorst 
bepaalde: ‘Temt die noodlottige vrijheid van de drukpers, waar door ie
der kwaad beginsel, naauwlijks in de hersenen van een kwaadwilligen of 
dommen filosoof uitgebroeid, dadelijk in het oneindige vermenigvuldigd 
wordt, om by ieder, die het verneemt, de zaden van boosheid en afval aan te 
kweeken en in het wilde te doen opschieten.’ Ziekten waren afkomstig van 
God; daartegen diende de mens zich niet te verzetten. Filantropische ini
tiatieven waren in strijd met Gods wil, die paupers arm had geschapen. In 
het onderwijs hoefde niet iedereen hetzelfde te leren, omdat niet iedereen 
gelijk was. Daarom betoonde de auteur zich opnieuw een voorstander van 
de Dordtse Synode. ‘Een geest van dwaling is uitgegaan over het mensch-
dom,’ meende hij, en: ‘Men verwijdert zich al meer en meer van het licht 
des hemels.’ Tot slot voorspelde hij dat er betere tijden in aantocht waren: 
‘Te midden van eene algemeene overstrooming over de aarde verheft zich 
een eiland uit de baren, waarop Godsdienst en waarheid op nieuw geves
tigd zullen worden.’44

 Net als Bilderdijk ging Da Costa uit van een samenhang tussen poëzie 
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en religie. Er bestond volgens hem een verband tussen het verlies van zede
lijkheid en de hoogmoed van de negentiende eeuw. Nog steeds richtte men 
genootschappen op, terwijl de ware kunstenaar hieruit niet voortkwam. 
Deze werd geboren op goddelijk, niet op menselijk bevel, aldus Da Costa: 
‘Men brengt geen waren dichter ooit tot zwijgen; veel min behoeft hy de 
aanmoediging van het volk om de aandoeningen te gevoelen, die hem doen 
zingen, of om ze in hemelsche melodyen over te storten in harten, die dich
terlijk bewerktuigd zijn.’ Zoals een vorst door God op de troon is geplaatst, 
zo dankte de dichter zijn genie aan Hem. Ook in de kunsten was de negen
tiende eeuw dus verdwaald: ‘men dichtte, men schilderde, men bouwde in 
de vroegere dagen uit geloof en om te loven; in de onze, uit weelde en om 
naam te maken: in de vroegere dagen, voor den reinen hemel; in de onze, 
voor de afgevallen wereld’.45 Het beeld dat Da Costa schetste, kwam niet 
overeen met de realiteit. Hij beweerde dat de poëzie nog altijd gebukt ging 
onder de ‘beschavingsdrang’. Dat was, gezien de introductie van nieuwe 
literaire ideeën, zoals de geniecultus, al lang niet meer zo.46

 Bilderdijk was het echter met zijn discipel eens: ‘Te vergeefs woelt men 
met prijzen en eerteekenen, met Maatschappyen en instellingen: de val
sche Theorien verdrukken en binden genie en hand.’ Om ware poëzie mo
gelijk te maken, moest men alle valse theorieën verwerpen, diende men 
de be lachelijke Siegenbeekspelling af te schaffen en moest de tot zonde 
vervallen mens leren om het hart tot een hogere wereld te verheffen. Deed 
men dat, dan zou ‘alle dichtkunst Poëzy, zang en schepping zijn; maar dan 
ook was elk Dichter Christen in de hooge beteekenis des woords’.47 Bilder
dijk en Da Costa schetsten beiden een situatie die in hun eigen straatje pas
te. Op die manier konden zij zich positioneren als onbegrepen, profetische 
en ware dichters, en onderstreepten ze dat ze niet in hun tijd thuishoor
den.48

 Velen grepen naar de pen om de auteur van repliek te dienen.49 Zelfs Wil
lem de Clercq was geschokt door de ‘krasse’ Bezwaren.50 Bilderdijk moest 
het in tal van stukken ontgelden. Jan Wap herinnerde zich: ‘Een regen van 
pamfletten, een hoos van schotschriften, een zwerm van spotverzen, een 
legio van smaad en schendbrieven, kortom een volslagen orkaan van ver
guizing barstte over den grijzen Bard, van alle kanten, los.’51 De meeste 
intellectuelen schoot het stuk in het verkeerde keelgat. Naar verluidt stoof 
N.G. van Kampen, aan wie Bilderdijk een hekel had, na het verschijnen 
van de Bezwaren woedend bij de boekverkoper Herdingh binnen om een 
exemplaar te kopen.52 Hij wond zich op over de in zijn ogen onchristelijke 
standpunten die Da Costa verkondigde. Hoe kon men voor slavernij zijn, 
hoe tegen initiatieven als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en die van 
Weldadigheid? Hij raadde De Clercq aan zich niet te laten ‘wegslepen door 
eene sekte met zulke onheilige beginselen’.53 Van Kampen publiceerde een 
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Verdediging van het goede der negentiende eeuw, waarin hij de stellingen van 
Da Costa punt voor punt op felle toon bekritiseerde.54

 Hendrik Tollens sprak van een ‘ergerlijk boekje’ en noemde Bilderdijk 
en zijn aanhangers ‘duistere drijvers en dweepers’.55 Ook Johannes Kinker, 
Bilderdijks vroegere zaakbehartiger, uitte zich over het ‘dweepzieke prul
schriftje’ en was bezorgd over de kwalijke invloed van de Leidse ‘onheil
voorspeller’ op de gematigde Nederlandse geest. Het ergerde hem dat de 
bilderdijkianen de nationale rust verstoorden, terwijl de koning alles aan
wendde om de oude politieke en religieuze partijschappen te doen verge
ten.56 Bilderdijk zou Kinker later typeren als dat ‘keffertjen dat zoo gaarne 
byten zou, zoo hy tanden had’.57

 Van der Palm verwoordde zijn kritiek in de inleiding bij een bundel 
preken.58 Dominee Jan Roemer ging in op de Voordeelen van den geest der 
eeuw (1823). Waar Da Costa zich richtte op het kwaad, verheugde hij zich 
over het goede van de moderne tijd. Bilderdijk zelf schreef een uitvoerige 
toelichting op de Bezwaren, waarin hij het in heftige bewoordingen voor 
zijn leerling opnam en alle ‘kitteloorigen domkoppen’ aanviel. Hij onder
schreef elk bezwaar en deed er dan nog een schepje bovenop. Het in zijn 
ogen weerzinwekkende ‘Liberalismus’ vergeleek hij nu met het al even ge
hate patriottisme van de jaren tachtig van de achttiende eeuw.59

 De kwestie bracht ook het zuiden in beroering. De vooraanstaande 
Vlaamse letterkundige Jan Frans Willems schreef vanuit Antwerpen aan 
Jeronimo de Vries: ‘Wat maakt Da Costa hier opschudding! Sedert eenige 
weken wordt er in ons Antwerpsch Genootschap byna over niets anders 
meer gesproken dan over de bezwaren tegen den geest der eeuw.’ Intussen 
bleef hij Da Costa als een voortreffelijk dichter beschouwen, die zonder 
twijfel ‘de eenige en universele erfgenaam van Monsieur De Teisterbant’ 
zou blijken te zijn.60

 De Leidse theoloog Gerbrand Bruining richtte zich tot de meester zelf 
in Een hartig woordje aan Mr. W. Bilderdijk (1823), waarin hij hem toebeet: 
‘Rep nu uw voorbeeldig scherp gebit tegen het mijne, dat onder een im
mer zittend leven wel eenigzins verstompt is, maar echter het bavianen ge
grijns durft tarten, waarmede gij uwe Portugeesche kweekelinkjes accom
pagneert.’61 Bilderdijk was woest over de inhoud: ‘Welk een onverstand en 
welk eene kwaadaartigheid!’62 Da Costa had het nog niet gelezen, en was 
dat ook niet van plan: ‘Wie kan die prulschriften byhouden?’63

 Met zijn weinig conformistische opstelling maakte Bilderdijk geen vrien
den. Zelfs Wiselius, met wie hij op vertrouwelijke voet bleef corresponde
ren, was het met de meester en zijn leerling oneens. De Bezwaren noemde 
hij onchristelijk, onvoegzaam en vol historische misvattingen. Hij was van 
oordeel dat Da Costa vooral tegen zijn eigen verbeelding streed. Dat men 
de auteur nu zo fel aanviel, moest hij maar accepteren. Wie kaatste, kon 
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immers de bal verwachten: ‘En smijt men hem scheldwoorden en bitterhe
den naar het hoofd (het geen ik uit den grond mijns harte verfoei,) hij zelve 
is daarmede begonnen.’ Bilderdijks en Da Costa’s gevit op de vijanden van 
het christendom achtte hij in strijd met wat er in de Bijbel stond, over Jezus 
die ‘als Hij gescholden wierd, niet weder schold’. Over Bilderdijks toelichting 
op het pamflet wilde Wiselius, gezien zijn commentaar op Da Costa, maar 
liever zwijgen.64

 In oktober 1823 verscheen nog een geruchtmakend geschrift: Bestrijding 
der vaccine, of De vaccine aan de beginselen der godsdienst, der rede en der wa‑
re geneeskunde getoetst. De auteur was een andere volgeling van Bilderdijk: 
Abraham Capadose. Terwijl lezers in de krant werden opgeroepen hun 
kinderen te laten inenten, verzette hij zich op religieuze gronden tegen de 
koepokinenting, die hij beschouwde als een schadelijk product van de Ver
lichting. De pokken, waardoor het lichaam met etterende puisten bedekt 
raakte en die de organen aantastten, waren een veelvoorkomende epide
mische aandoening. Da Costa had de ziekte in zijn jeugd gehad; zijn gelaat 
was erdoor getekend. Hoewel Bilderdijk aanvankelijk nergens expliciet de 
vaccinatie bekritiseerde, wist iedereen dat Capadoses geschrift uit diens ko
ker afkomstig was. In een gedicht voor Capadose op diens ‘Bestrijding der 
beestpokinenting’ stemde hij met zijn kwekeling in. In zijn optiek was de 
geneeskunst verworden tot een werktuig van de hel.65 De koepokinenting 
noemde hij een ‘gruwelding’.66 Twee jaar later zou hij zijn kritiek in dicht
vorm uiten:

Abraham Capadose, op latere leeftijd
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 Waarom toch met verwoede drift
 Het vuil en walglijk rundergift
Der kindren aders in doen jagen?
Onnoozle hals! wat moogt gy vragen!
 Die kinderen tot kalvren maakt,
 Wacht, dat ze, als runders arm en naakt,
Met deze ’t ploegjuk duldzaam dragen
Naar ’s drijvers Godloos welbehagen.
 Dit ’s toch, hoe hard men raze of woel’,
 Der Vrijheidschreeuwren eenig doel!67

In de Vaderlandsche Letteroefeningen stelde men Bilderdijk als hoofd van 
de ‘sekte’ verantwoordelijk voor de geest van duisternis, dwaasheid en 
onverdraagzaamheid die in Nederland rondwaarde.68 Van Capadose, die 
werkzaam was als arts, eiste men dat hij zijn ambt zou neerleggen.69 Het 
tijdschrift riep lezers op Bilderdijk, Da Costa en Capadose als ‘pesten der 
maatschappij, met verachting en verontwaardiging’ te verbannen.70 Toen 
Bilderdijk in 1823 een vergadering van de Leidse Maatschappij bezocht, wil
de niemand bij hem in de buurt zitten, hetgeen Willem de Clercq een ‘infa
miteit’ noemde.71 Zelf wenste Bilderdijk geen lid te blijven van een genoot
schap vol domme lieden en dus zegde hij zijn lidmaatschap op. Secretaris 
Tydeman nam deze actie van zijn wispelturige vriend niet serieus. Bilder
dijk bleef dan ook lid.72 Bij Da Costa te Amsterdam werd hij steevast met 
open armen ontvangen. Begin september 1823 logeerde hij er een aantal 
dagen samen met Wilhelmina en Lodewijk. Ook met Capadose, De Clercq 
en de gebroeders Van Hogendorp bleef hij vriendschappelijk omgaan. In 
andere kringen was Bilderdijk persona non grata geworden.
 Met zijn conservatieve standpunten raakte Bilderdijk steeds meer geïso
leerd. Vrienden wendden zich van hem af. Zelfs Daniël François, die nog 
op de kleine Julius had gepast en zijn eigen kind naar de jongen had ver
noemd, nam afstand van hem. In Leiden had hij iemand tegen Bilderdijk 
horen zeggen dat diens ideeën de geloofshaat en brandstapels weer zouden 
doen wederkeren, waarop deze zou hebben uitgeroepen: ‘O dat dit gebeu
ren mogt.’ Volgens Willem de Clercq brandde de haat tegen Bilderdijk van
af nu in toenemende mate los.73

Drie oktober

De strijd tegen de tijdgeest gaf Bilderdijk hernieuwde kracht. Volgens Dirk 
van Hogendorp ging hij er met de maand jonger uitzien en maakte hij een 
opgewekte indruk.74 Inderdaad leken de klachten in zijn brieven af te ne
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men. Ondanks de jicht in zijn rechterknie, kon Bilderdijk niet anders doen 
dan hij altijd al had gedaan: zijn gemoed in ritmische, rijmende, retorische 
en nu merendeels religieuze poëzie uitstorten. Hij bleef zich ten doel stel
len de negentiende eeuw te geselen: ‘’k Ben afgeleefd, maar ’k blijf (ver
leene ’t my die God!) / U waardig; ’k buig noch buk voor ’t oproerstokend 
rot!’75 Toen in augustus een derde deel van de Krekelzangen verscheen, weer 
vol protesten tegen de eigen tijd, was Da Costa lyrisch: ‘Welk een jeugdi
ge kracht, welk eene verhevene Geest heerscht in die ongelykbare poëzy, 
waarmede Gy voor God en Zyne Waarheid geroepen zyt te stryden.’76

 De dichtkunst was voor Bilderdijk soms een middel om een politieke 
uitspraak te doen. In Leiden voelde hij zich op zijn gemak. Hier wenste 
hij te blijven en spoedig te sterven: ‘De stad, van wie haar ramp me onwil
lig had gescheiden; / De grond, waar heel mijn hart steeds vast begraven 
ligt!’77 Traditiegetrouw werd op drie oktober Leidens Ontzet gevierd. In 
1823 besliste de stedelijke raad echter om de kerkviering die al sinds 1574 
op dezelfde dag werd gehouden, af te schaffen. Bilderdijk was verontwaar
digd. In zijn visie was het God alleen die Leiden had ontzet. Maar thans 
leefde iedereen alsof er helemaal geen God meer bestond.78 Toen hij ver
nam dat de Schouwburg een alternatief programma had opgesteld, was de 
maat vol; in tegenstelling tot andere jaren zou er geen historiestuk worden 
gespeeld.79 Dadelijk liet Bilderdijk een vers drukken en verspreiden: ‘De 
derde october’. Daarin bezong hij het behoud van Leiden, dat hij typeerde 
als ‘Bataafsch Atheen’.80 Welke ernstige calamiteiten nog zouden volgen, 
de heldenmoed zou nooit verflauwen:

Ja de afgrond zende in eedgespan
 De onlijdlijkste aller rampen:
Ja woede ’t aaklig hongerspook;
Vervull’ de Helsche pestwalmsmook
 De ontstoken lucht met dampen!
Het lichaam wankele onder ’t staal;
Nog zal het de onverduurbre kwaal,
 Nog Spanjes kracht bekampen!81

De studenten gaven massaal gehoor aan Bilderdijks oproep om drie okto
ber toch te vieren. Voor de sociëteit op de Breestraat richtten zij een ere
boog op en deelden ze haring en wittebrood uit aan de bevolking. Overal 
werd de vlag uitgehangen en hoorde men mensen zingen en feestvieren. 
Dat was een overwinning voor Bilderdijk, die met een Oranjestrik door de 
straten van Leiden wandelde en her en der handen schudde.82 ’s Avonds 
werd de stad feestelijk verlicht. In de Schouwburg las men zijn dichtstuk 
voor. Na afloop werd het ‘Io vivat’ gezongen. Bilderdijk was verrukt: ‘’t Was 
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een rechte vreugdedag, en nooit is dit feest zoo juichend, zoo heerlijk, en 
met zoo veel geestdrift gevierd, als nu ’t afgeschaft was.’83

Vervolgd en verdrukt

Deze triomf was uitzonderlijk. Vanaf 1822 kwam Bilderdijk in Leiden 
steeds meer alleen te staan. Enkel met Tydeman en diens hoogbejaarde 
vader bleef hij omgaan. Andere hoogleraren met wie hij op goede voet had 
verkeerd, lieten hem nu links liggen. De verhouding met Siegenbeek was 
vijandig sinds Bilderdijks aanvallen waren begonnen. Reeds in 1821 had 
Bilderdijk met betrekking tot de spelling geschreven dat zijn landgenoten 
zich door het ‘domste tuig der wareld’ aan banden lieten leggen, ‘ten beha
ge van een party ezelskoppen, die zich het aanzien geven om andere voor 
te bulken; en dit nog wel, daar zy niet in staat zijn een halve bladzijde op 
te leveren dat onvervalscht Hollandsch gedacht of uitgedrukt is. Was er 
ooit doller en vervloekter slaverny in een hoek van de wareld bekend?’84 In 
1823 daalde hun verstandverhouding tot onder het vriespunt. Rond Pasen 
had Bilderdijk een taalkundige verhandeling van hem ontvangen over het 
woordje ‘nochtans’. Volgens de officiële spelling schreef men ‘nogtans’, 
maar Bilderdijk vond dit onjuist en pleitte voor ‘nogthands’.85 Hij meende 
dat de ‘goede man’ van spelling geen kaas had gegeten en noemde hem 
de ‘afgod van een domme hoop’. Daarom schreef hij een felle reactie, die 
hij voor het vierde deel van de Taal‑ en dichtkundige verscheidenheden (1823) 
bestemde.86

 Voordat dit stuk verscheen, publiceerde Siegenbeek zijn opstel in de De 
recensent, ook der recensenten. Hij gaf aan dat hij altijd veel had opgestoken 
van Bilderdijks taalkundige geschriften en van de gesprekken die hij met 
de dichter had gevoerd. Hij roemde hem als een ‘schrandere en geleerde 
taalkenner’. Sinds Bilderdijks terugkeer in 1806 had Siegenbeek vaak ‘on
gevergde en ondubbelzinnige betuigingen van welwillendheid en achting’ 
van hem ontvangen. Hij wilde zich daarom niet beklagen over de ‘honende 
en beleedigende wijze’ waarop zijn criticus hem in voorgaande jaren had 
toegesproken. Siegenbeek had geen lust tot polemiseren, maar hij wilde 
wel betogen dat zijn schrijfwijze van ‘nogtans’ etymologisch juist was. Hij 
besloot zijn artikel met te stellen dat, hoe Bilderdijk ook zou reageren, hij 
nooit zou ophouden diens weergeloze bekwaamheden en grote letterkun
dige verdiensten te eren.87

 De hoogleraar moet hebben bevroed dat hij Bilderdijks woede alleen 
maar aanwakkerde. Deze beschouwde de reactie als een oorlogsverklaring. 
De dichter was van mening dat Siegenbeek zijn bezwaren beter per brief 
aan hem had kunnen mededelen. Nu hij ervoor had gekozen een stuk in 
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‘zoo triomfante houding’ te publiceren, zond ook Bilderdijk een artikel in 
het licht.88 Dit deed volgens hem geen afbreuk aan zijn achting voor zijn 
tegenstander, maar uit het vervolg van zijn stuk blijkt dat hij Siegenbeek 
met minachting benaderde: ‘gelijk ik geen knots van Hercules op wil ne
men om een vlieg te verpletteren of te verjagen, zoo zou het my smarten, 
hem door eenige te sterke uitdrukking zeer te doen’. Siegenbeek was in 
1804 volgens Bilderdijk te jong en onervaren geweest om een deugdelijke 
spelling te ontwerpen. Maar nu hij zich aan het hoofd van de ‘blinde een
vormige spellers’ had geplaatst, kon hij niet meer toegeven dat hij ongelijk 
had.89 
 In de kritiek reageerde men dubbelzinnig op Bilderdijks handelwijze. 
Hoewel zijn taalkundige geschriften vanuit het huidige gezichtspunt niet 
erg wetenschappelijk zijn, beschouwden tijdgenoten Bilderdijk als een 
groot geleerde. Men roemde zijn deskundigheid, maar voegde eraan toe: 
‘Het is niet mogelijk, zijne trotsche en honende bitsheid tegen de zoo be
scheidene voordragt van siegenbeek gade te slaan, zonder zich te erge
ren over des zeventigjarigen mans verregaand vergrijp aan dit voorschrift 
der Christenleere (bescheidenheid).’90 Hiermee was Bilderdijks strijd te
gen Siegenbeek nog niet ten einde. Hij zou hem de komende jaren blijven 
aanvallen.
 Tegenover zijn discipelen beweerde Bilderdijk nu dat hij met hem ge
brouilleerd was: ‘want dat mijnheer Nochtans, die te voren, waar hij hem 
ook zag, zoo lief naar hem toe plagt te komen en hem een handje gaf,’ 

Johannes Henricus van der Palm
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onlangs, zodra hij hem gezien had, was afgedropen.91 Hiermee doelde 
hij op zijn ontmoeting op 17 december 1823 tijdens de promotiepartij van 
Groen van Prinsterer. Toen de dichter arriveerde, vluchtte Siegenbeek als 
een ‘hoenderdief’: ‘Zoodra hij Bilderdijk zag, verbleekte hij en aardig was 
het om te zien, hoe hij langs de muren en met spoed wist te kruipen om de 
deur te vinden en Bilderdijk te ontwijken.’92

 Ook met Van der Palm kwam het tot een verwijdering.93 Bilderdijk acht
te hem als voormalige Agent van Nationale Opvoeding terecht medeverant
woordelijk voor de Siegenbeek-spelling. De keurige, rustige en gematigde 
Van der Palm wenste niet langer om te gaan met een ‘schreeuwlelijk’, zoals 
iemand uit het anti-Bilderdijk-kamp de dichter noemde.94 Sinds de ver
schijning van de Bezwaren liet Van der Palm dan ook niets meer van zich 
horen. Volgens Bilderdijk had deze tot dan toe alle stukken van zijn nieuwe 
Bijbelvertaling opgestuurd, maar was hij daarmee gestopt.95 
 Op 28 januari 1824 hield Van der Palm in Leiden een lezing over het 
gezond verstand, die voor de goede verstaander niets aan duidelijkheid te 
wensen overliet. Tegenover dit gezonde verstand, dat zich manifesteert in 
kalmte, bescheidenheid en goedwilligheid, stelde Van der Palm het zieke, 
met zijn overijlen, zijn zucht tot tegenspraak en paradoxen, en de over
heersing van driften en hartstochten. Dat was niets minder dan een ge
idealiseerd zelfportret tegenover een onbarmhartige karikatuur van zijn 
tegenstander. Bilderdijk en zijn leerlingen begrepen dit maar al te goed. 
Een van hen was al eerder met Van der Palm in discussie gegaan, waarbij 
deze de auteur van de Bezwaren een naprater had genoemd.96 Dirk van 
Hogendorp schreef aan Da Costa: ‘Zonder naam of zelfs maar schriften te 
noemen, was zijn geheel stuk, van het eerste woord tot het laatste, eene vi
olente, boosaardige, phariseeuwsche diatribe tegen Bilderdijk en U, en wie 
het niet geheel met Ul. oneens zijn.’97 Na afloop werd Van der Palm door 
het publiek toegejuicht. Bilderdijk zelf kon zich er niet druk om maken. 
Volgens hem was de rede slechts bedoeld om Siegenbeek over zijn neder
laag ‘op het veld van nogthands geleden’ te troosten.98

 Tussen beide coryfeeën van de vroege negentiende eeuw zou het niet 
meer goed komen. Typerend is het hekeldicht dat Bilderdijk vervaardigde 
bij een afbeelding van Van der Palm. Het circuleerde in handschrift en 
werd pas later uitgegeven. Wie het leest, begrijpt waarom:

Die met een duivlenlach op ’t huichlend aangezicht
Den mond der waarheid zelv’ van logentaal beticht;
In geld- en warelddienst en zwelgen onverzadigd,
Den diefstal, ontrouw, list en ’t sluikbedrog verdadigt;
De tijdslaaf zonder eer, steeds draaiend naar den wind,
Toont d’onbeschaamden muil in deze galgenprint.99
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Vrijwel dagelijks ontving Bilderdijk scheldbrieven. Dat was vooral verve
lend omdat de ontvanger, voor de invoering van de postzegel, de portokos
ten moest betalen. Op straat werd hij nageroepen.100 Dat hij in ‘Helvloek en 
bespotting’ moest leven, beschouwde hij als zijn lot. Volgens hem waren 
de begrippen ‘verdraagzaamheid’ en ‘vrijheid’, waarmee de adepten der 
Verlichting dweepten, nu vervangen door ‘vervolging’ en ‘verdrukking’.101 
In de kerstvakantie van 1823 werd zijn huis aangevallen door een bende 
jongens, ‘doch alleen in aanschellen, dom-brutale boodschappen, en wat 
gekrabbel op de deur bestaande, zonder eenige verdere dadelijkheid’. Het 
waren Leidse knapen, meende hij, geen studenten, want hij had het ge
mene, het laffe, en ‘rekelachtige’ direct herkend. Uiteindelijk waren ze op 
de vlucht geslagen, maar niet dan nadat zijn dienstmeid met de stok had 
gedreigd.102

 De strijd bleef dus niet zonder gevolgen. Bilderdijk raakte in toenemen
de mate geïsoleerd. Meestal zat hij bij vrouw en kind: ‘De wareld gaat my 
niet aan, en ik bemoei my met niets; zelfs lees ik niet meer, omdat ik aan 
’t eind eener bladzijde het begin reeds vergeten ben.’103 In de beslotenheid 
van zijn huis kon hij zich toeleggen op wat hij het liefste deed: dichten.

Gegalm van een verdroogde krekel

Het jaar 1824 was nog maar net begonnen of Wilhelmina, thans zeven
enveertig jaar oud, had alwéér een miskraam achter de rug.104 Bilderdijk 
was wederom gedichten gaan schrijven. Het maken van verzen was voor 
hem een tweede natuur, even noodzakelijk als ademhalen.105 Men vroeg 
toch ook niet naar het waarom van een klaterend beekje of van bruisende 
golven?106 Op 19 januari was hij ‘allergeweldigst aan ’t verzen uitgieten in 
allerlei vorm en van allerlei aart’.107 Een maand later heette het: ‘De vloed 
van verzen die ik thands uitstort is my-zelven onbegrijplyk.’108 In deze tijd 
schreef Wilhelmina verontschuldigend aan Da Costa: ‘Mijn man had voor
genomen eenige letteren by de myne te voegen; hij is echter deze twee da
gen zeer opgehouden door veelerlei drukten, en is zoo zeer in de geestelyke 
Wareld der Poezy zwevend, dat het te verwonderen is hoe hy die spanning 
zonder nadeel voor zyne gezondheid zoo lang uithoudt, deze is echter Go
de zy dank zeer gunstig.’109 Zo schreef Bilderdijk een vers ter herinnering 
aan de ramp van 1807, omdat de predikanten de gebeurtenis tot zijn woede 
niet langer wilden herdenken.110 Zijn vijanden moesten het keer op keer 
ontgelden, zoals in het vers ‘Zwermzwarreling’.111 Volgens Bilderdijk wil
den de verdedigers van de Verlichting, bondgenoten van de hel, de staat en 
godsdienst tot de grond toe afbreken:
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Een dichte muggenzwerm uit sloot en modderkolk;
Een spitsgeängelde en bloedgierige wespenwolk;
Omtuimlende in de lucht met vuile kevertorren;
Die dansende in de zon op vliezen vlerken snorren,
Den dag verduistren, en elks oor met hun gesuis
Bedwelmen, schaadlijk en vergiftigd wormgespuis;
Met gantsche neevels van door één gedreven hommelen,
Elk vliegende in ’t gezicht met hol en aaklig brommelen.
Al, juichende in triomf wanneer ze een moedig paard
In ’t neusgat tergen, en hem tramplen doen op de aard:
Zie daar nu ’t ongediert’ in menschelijke leden,
Waar tegen ge in het veld als Ridders op moet treden.112

Terwijl Bilderdijk aan het dichten was, vernam hij de dood van zijn oude 
vriend Rhijnvis Feith. Deze was op 8 februari 1824 te Zwolle overleden, 
één dag na diens eenenzeventigste verjaardag. Voor Bilderdijk was dit de 
aanleiding om herinneringen op te halen. In een brief aan Immerzeel ty
peerde hij Feith als goedhartig, bangelijk en inconsequent. Boven alles was 
Feith in zijn ogen géén ware dichter: ‘Licht-geroerd, maar nooit diep of 
recht gevoelende, was zijn gevoel altijd verbeeldingsvlucht; en gelijk hij mij 
beschuldigde van hartvochtig te zijn omdat ik zonder jammer een ader liet 
openen of den kleinen vinger in de vlam der kaars hield om te toonen dat 
in ’t pijngevoel-zelf de verbeelding een groote rol speelde, die men van ’t 
wezendlijk gevoel af kan zonderen, verweet ik hem van mijn zijde altijd, 
niet eens te weten wat gevoel was. Zoo gingen wij met elkander vertrouwe
lijk om, terwijl hij mij altijd op zijn Overijsselsch zei, dat ik een onbegrie‑
pelijk mensch was, en ik hem in andwoord, dat hij al te begriepelijk was.’ 
Tijdens de patriottentijd hadden hun wegen zich gescheiden, totdat ze el
kaar in 1809 bij het Koninklijk Instituut weer hadden ontmoet. Sindsdien 
waren ze niet meer vertrouwelijk geworden, hoewel ze elkaar zo nu en dan 
nog schreven. Bilderdijk concludeerde: ‘Met dat al heb ik in mijn hart altijd 
veel, zeer veel van hem gehouden.’113

 Behalve bij Immerzeel gaf Bilderdijk werken uit bij de Leidse boekver
koper Vincent Herdingh. In 1823 verscheen een bundeltje Spreuken, dat 
hij had samengesteld voor zijn zoon Lodewijk om hem te leren schrijven. 
Het bevatte typisch bilderdijkiaanse zinnen als: ‘Die altijd op zijn Heiland 
ziet, / Zal nooit bezwijken in ’t verdriet’ en ‘Al rot het lijf in ’s aardrijks 
schoot, / De ziel blijft leven na den dood.’114 Bij Herdingh verschenen ook 
door Bilderdijk geannoteerde edities van zeventiende-eeuwse auteurs: P.C. 
Hoofts Gedichten (1823), C. Huygens Korenbloemen (1824-1825) en de Gedich‑
ten van Joannis Antonides van der Goes (1827).
 In dichtkundig opzicht was Bilderdijk zeer veelzijdig: hij schreef fabels, 
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vertellingen, navolgingen van Horatius en andere klassieke auteurs en tal
loze religieuze verzen. Maar wat hij ook op papier zette, de toon was altijd 
somber, polemisch en reactionair. Enkele gedichten voor Wilhelmina, Lo
dewijk en Da Costa zijn persoonlijker van inhoud, hoewel hij ook deze een 
godsdienstige moraal meegaf. Na een fase waarin Bilderdijk zijn hele hart 
in hooggestemde verzen had gelucht, volgden dagen waarin hij zich leeg 
en dof voelde. Voor poëzie en studie voelde hij zich dan niet geschikt.115 Tij
dens zulke momenten vroeg hij zich wel eens af waar hij het eigenlijk voor 
deed. Zijn publiek volgde hem toch niet meer:

 Arme Dichter, ach hoe lang
Tokkelt gy op doffe snaren
By ’t geruisch der wareldbaren
 Uwen treur- en jammerzang?
 Ach! gy zongt voor ’t menschlijk hart!
Maar het zijn slechts dorre rotsen,

Titelpagina van de bundel Rotsgalmen, 1824, met vignet van Bilderdijk
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Waar uw tonen tegen botsen,
Smoorende in het golvenklotsen;
 Slechts de strandgalm deelt uw smart.116

Eind april verscheen bij Herdingh een nieuwe bundel met zijn meest re
cente verzen: Rotsgalmen. In de inleiding deelde Bilderdijk de lezer mede: 
‘Zekerlijk, de Ouderdom mag nog wel eens warm worden, maar de Dich
terlijke wieken recht in de lucht te verheffen en los van den grond te gaan, 
is zijn werk niet.’ Zijn gezang was dan wel niet meer dan een zwakke echo, 
maar mocht nog steeds worden gehoord: ‘Voor ’t overige, het krekeltjen 
huppelt en zingt wel een tijd lang, maar ’t verdwijnt en verdroogt, en wel
haast blijft er niet van hem dan het flaauwe gepiep in het schoorsteenhol.’117 
Aan Jeronimo de Vries meldde hij: ‘De met den voet vertreden halm / 
Geeft piepend hier zijn stervensgalm.’118 Wat de lezer kreeg voorgeschoteld 
waren zielsgevoelens die volgens de dichter te veel waren voor een mens: 
‘Nu wanhopig, dan te vreden / Doorgeworsteld, doorgestreden, / Uit een 
langverstramde keel.’119

 Vrienden en kennissen waren als altijd verrukt. Abraham de Vries schreef 
vanuit Haarlem: ‘Zoo dit galmen zijn uit een nog niet verstikte grijzaards keel, 
welk een adem moet die borst bezitten! Welk een onvergelijkbaar zangver
mogen moet dien zanger geschonken zijn, die nog als grijzaard zoo galmen 
kan, dat de meestgeoefende zangers in het best hunner krachten geene 
toonen kunnen voortbrengen, die in welluidenheid, zieldoordringend en 
hartvertederend vermogen er niet verre voor moeten onderdoen.’120 Toch 
was niet iedereen zo positief. Uit de reactie in de Vaderlandsche Letteroefe‑
ningen viel op te maken dat de kritiek geleidelijk aan Bilderdijk-moe begon 
te worden. Zijn ‘gepiep’ werd op den duur wat eentonig. Dat de dichter 
‘heerlijke’ verzen kon maken, was al vaak genoeg opgemerkt. Ook in deze 
bundel kon men weer bijzondere blijken van zijn zeldzame talent vinden. 
Daarom betreurde de recensent het des te meer ‘dat zulke gaven, met welke 
zoo veel goeds gesticht kon worden, zoo jammerlijk, ten dienste van het 
rijk der duisternis en dwaasheid’ werden misbruikt. Zijn nieuwste verzen 
ademden de bekende geest van onverdraagzaamheid, ontevredenheid en 
grimmige vijandschap tegen iedereen die de Verlichting verdedigde. De 
houding van de literaire kritiek bleef dus dubbelzinnig. Met bewonderde 
Bilderdijk om zijn onnavolgbare talent. Voor zijn ‘razen, tieren, schelden 
en schreeuwen’ bestond geen begrip.121

 Halverwege 1824 verschenen bij Immerzeel de eerste twee banden van 
een reeks Nieuwe taal‑ en dichtkundige verscheidenheden (1824-1825), die vier 
delen zou gaan tellen. Daarin waren opstellen te vinden, voornamelijk op 
het vlak van de taalkunde. Natuurlijk kreeg Siegenbeek er weer duchtig 
van langs, onder meer omdat deze – ‘opdat hy zijn Hoogduitschen naam 
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niet te vergeefs dragen zou’ – het ‘afgrijslijk Moffen’ woord ‘fonkelen’ voor 
‘vonkelen’ had ingevoerd, waarmee hij Hollands naam bezwalkte.122

 Reacties bleven ook nu niet uit. Zo zou de dichter Anthony Christiaan 
Winand Staring kritiek hebben geventileerd in een versje waarin hij sprak 
over het dempen van het licht door ‘stomme Heksenbraders’. Bilderdijk 
reageerde gevat: ‘Voor ’t oovrig durf ik u mijn woord er voor verpanden, / 
U zal geen sterveling voor toovenaar verbranden.’123 In 1824 verscheen er 
zelfs een zangspel in twee bedrijven, bedoeld om de dichter te hekelen: W. 
van Teisterkoord, of De gebroken domper. Of het is opgevoerd, weten we niet. 
In het eerste toneel werd onder meer de spot gedreven met Bilderdijks ver
meende afkeer van aardappelen:

d’Aardäppel leve, enz.
Wat Teisterkoord dan dromen moog [...]
Hij eet slechts erwten, bonen, meel;
Dat ’s voor zijn zwakke maag te veel,
Van daar bij hem naargeestigheid.124

Tijdens het tweede toneel zou een vlam te zien zijn, met daarboven een 
grote domper aan een touw. Johan de Witt, Van Oldenbarnevelt en Hugo 
de Groot worden sprekend ingevoerd, net als Bilderdijk zelf, alias Willem 
van Teisterkoord. Deze houdt een hekelrede in verzen op de koepokinen
ting. Uiteindelijk wordt de domper door de bliksem kapotgeslagen.

Bilderdijkiaanse brieven

Bilderdijks berichten aan de buitenwereld bestonden vooral uit lange brie
ven aan Wiselius, Jeronimo de Vries, Capadose en Da Costa. Die laatste zet
te de strijd tegen de geest der eeuw voort. Regelmatig kwam hij naar Leiden 
voor een logeerpartij. Soms bracht Wilhelmina een tegenbezoek van enke
le dagen. Dan bleef Bilderdijk met Lodewijk in Leiden achter, omdat zijn 
gezondheid het niet toeliet te reizen. In Engelse brieven stelde hij haar dan 
op de hoogte van zijn gezondheid, waarop zij liefdevol antwoordde. Toen 
ze na een kort verblijf in november 1824 onverwachts thuiskwam, was zijn 
vreugde grenzeloos.125 Ook voor Da Costa gold dat Bilderdijk met hem cor
respondeerde. Behalve literaire en theologische onderwerpen, kwamen er 
historische kwesties aan de orde. De discipel verdiepte zich in Wagenaars 
Vaderlandsche historie. Zo nu en dan vroeg hij zijn leermeester om ophel
dering over bepaalde passages. Dat gaf de dichter de kans opnieuw tegen 
historische personen uit te varen, zoals de ‘listigen, bedrieglijken, geld-, 
eer-, en heerschzuchtigen, en altijd vervolgzieken Oldenbarneveld’.126 
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 Ook Johan de Witt moest het weer ontgelden.127 In 1665, vlak na het uit
breken van de Tweede Engelse Oorlog, reisde De Witt naar Texel om de Ne
derlandse oorlogsvloot te inspecteren. Deze was vlak daarvoor beschadigd 
in de slag bij Lowestoft. Omdat de wind ongunstig was, kon niet worden 
uitgevaren. Daarop zou de raadpensionaris zelf het kompas ter hand heb
ben genomen en persoonlijk de schepen in zee hebben gebracht. Dat was 
althans hoe Wagenaar het voorval beschreef. Bilderdijk had er zo zijn eigen 
ideeën over: ‘De zoo hooggeroemde slimheid van Jan de Wit op de vloot, 
was eene verregaande domheid. De Hoofden der vloot hadden daar hunne 
redenen om niet uit te loopen, die wel gegrond waren, even als in mijn tijd, 
toen men onze vloot naar Brest wilde zenden; doch als wanneer zy cordaat 
weigerden, daar zy geen bevel van hun opperadmiraal (den Prins) hadden. 
Daar zy hunne weigering oordeelden te moeten verbloemen, gaven zy den 
tegenwind voor reden. Jan de Wit nu peinsde daarover en vond dat er meer 
streken waren, dan die hem (op zijn vraag) opgegeven waren, waar men 
meê uit kon loopen. En daar dit wezendlijk zoo was, het geen ieder zeeman 
zeer wel wist, was hy onnoozel genoeg om te gelooven, dat hy door zijne 
byzondere scherpzinnigheid dit het eerst ontdekte [...]. En dit was niet list 
tegen list by hem, maar hy droeg daar zijn leven lang altijd roem op, als 
hebbende eene nieuwe ontdekking in de scheepvaart gedaan.’ Ter verdui
delijking vervaardigde hij twee tekeningen, waarop hij aantoonde dat sche
pen ook met ongunstige wind konden uitvaren.128

 Hoewel Bilderdijk zich over het algemeen beter voelde, bleven klach
ten toch niet uit. Hoofdpijn, koorts en hoest bestreed hij naar gewoonte 
met opium.129 Nachtenlang zat hij op vanwege benauwdheid en krampen: 
kermend en met verwrongen gelaat, alsof zijn lichaam zou scheuren, zo
als hij zijn toestand beschreef. Overdag voelde hij zich afgemat.130 In juli 
1825 verzuchtte hij: ‘Ik gevoel my gants niet wel, en als een zware krankte 
onder de leden hebbende, dof, neêrgeslagen van geest, vol pijn in- en uit
wendig, met gonzingen in het hoofd, werkeloosheid der ingewanden, be
naauwdheden in borst en onderlijf, ongeregelde pols, enz. daarby slaperig, 
of liever, duttende.’131 Bilderdijk voelde zich oud en stram: ‘Ik word traag, 
ben telkens moede, en dan ruischt my het hoofd, waardoor my de dagen 
in der daad verkorten.’132 Zijn welluidende stem, waarmee hij pleidooien 
had gehouden en poëzie had voorgedragen, was veranderd in ‘piepend 
wangeluid’: ‘Wat is dit leven dan? Wat bleef er my van over, / Dat nog de 
prooi kan zijn van d’algemeenen roover? / Een handvol stof, (niets meer!) 
verdroogd en uitgedord, / Dat spoedig onder de aard tot wormverknaagsel 
wordt.’133

 Een ander motief in zijn briefwisseling is het gemopper op de uitgever 
Herdingh. Was Bilderdijk aanvankelijk nog positief gestemd, steeds vaker 
klaagde hij over diens traagheid. ‘Wat Herdingh betreft, de man is niet an
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ders, en dit is inderdaad lastig,’ schreef hij in augustus 1823 aan Da Costa. 
Maar hij voegde eraan toe dat men hem dat graag wilde vergeven aan zijn 
goed hart en goede wil.134 In 1824 werd zijn toon geleidelijk aan minder 
vergevingsgezind. Herdingh leed aan een zwakke gezondheid. Daarom gaf 
Bilderdijk hem tal van medische adviezen. Volgens hem leed de uitgever 
aan ‘hypochondrische verstoppingen’, die hij kon verhelpen door te gaan 
paardrijden.135 Herdingh was in zijn visie ‘geen man, om in eenige volhan
digheid te zijn’. Dat was te wijten aan zijn zwakke hoofd en gestel.136 Maar 
hij was vermoedelijk de enige die Bilderdijks reactionaire werken nog wil
de uitgeven. Anderen zagen er geen brood in, aldus de dichter: ‘Opkomen
de schrikt het af uit vrees voor te rug te gaan: gevestigde willen de onaan
genaamheden niet afwachten die er meê verbonden zijn. – Ware ik jong, 
ik zette zelf eene drukkery op en gaf tevens uit, maar om ’t handjenvol 
graans dat ik nog te malen mocht hebben, is geen molen te bouwen, als 
Cats zegt.’137

Verlangen naar vriendschap

Eind november 1824 begon Bilderdijk met een nieuw privatissimum. Ver
boden vaders hun zonen de colleges bij te wonen? Hoe het ook zij, hij had 
dit jaar slechts drie studenten.138 Voor hem hoefde het allemaal niet meer 
zo nodig; er waren geen drie dagen te bedenken die hij opnieuw zou willen 
leven.139 Hij hield alleen nog maar de blik op de hemel gericht, want in deze 
negentiende eeuw voelde hij zich toch niet thuis. Op 4 december typeerde 
hij zijn reactionaire verzen in een brief aan de kritische Jeronimo de Vries 
aldus: ‘Gy zijt een zoet kind, dat zoo veel van st Nicolaas houdt, maar veel 
te groot om bang voor hem te zijn. Neem het hem ook niet kwalijk, al zijn 
zijn peperneuten nu en dan eens wat hard en al kletteren zy dan, als hagel
steenen door ’t huis. Het is dan slechts dat ze wat oudbakken zijn, en dat 
gebeurt hem als ouden paai nu en dan, om dat de nieuwe koekenbakkers 
hem kwalijk bedienen met versch goed, dat de magen bederft, om dat het 
niet behoorlijk gekruid of gepeperd is.’140

 Tijdens de jaarwisseling logeerde Wilhelmina bij hun bekeerde vrien
den in Amsterdam. Hanna was bevallen van een gezonde jongen: Willem 
Daniël. Natuurlijk vernoemde Da Costa zijn eerstgeborene naar Bilderdijk, 
die ook peetoom werd.141 Zijn peetgeschenk voor het kindje was een zilve
ren papschuitje, met de tekst: ‘Lief wichtjen, smaak de melk die u dit nap
jen biedt, / En Jezus schenke u die, die uit Zijn bronaâr vliet!’142 Bilderdijk 
wachtte het aanbreken van 1825 af te Leiden in gezelschap van zijn zoon: 
‘Intusschen word ik oud en zwak, dof van geest, traag en werkeloos uit 
vermindering van krachten, en mijn kluizenaarsleven maakt my ieder tot 
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vijand. – Mijn leven echter is woelig genoeg geweest, om my de rust van 
een stille en huislijke afzondering op mijne jaren te mogen vergunnen.’143

 Naar zijn zeggen voelde Bilderdijk zich als een porseleinen theepot die 
door te heet water gebarsten was.144 Wilhelmina schreef hem vrijwel dage
lijks. Soms voegde ze er iets bij voor haar zoon: ‘Lodewyk heeft mama recht 
verblyd met zyn brief: mama hoopt binnen een paar dagen hem weder te 
omhelzen. Ondertusschen zal hy Papa braaf oppassen dat weet ik.’145

 Dit schrijven arriveerde niet zo snel als Bilderdijk wenste. Omdat hij al 
enige tijd niets meer had gehoord, stuurde hij zijn vrouw een paniekerig 
briefje. Naar eigen zeggen was hij niet in staat om zijn bezorgdheid on
der woorden te brengen; hij stortte duizend tranen over de ongelukken die 
haar mogelijkerwijs konden treffen.146 Voor Wilhelmina was dit de aan
leiding om halsoverkop naar huis te reizen. Van daaruit liet ze weten dat 
zij haar man tegen verwachting in redelijke welstand had aangetroffen: 
‘Het blijkt my uit het geen ik vernomen heb, dat het uitblyven van twee 
myner brieven zulk een hevige ongerustheid verwekt heeft, dat mijn man 
op Zondag zware hoofdpyn daarvan gehad heeft en zich in die angstige 
gemoedsgesteldheid aan het schryven heeft gezet, en zoo het blijkt my ont
rustender geschreven heeft dan hy meende te doen.’147 Door de schrik had 
haar gezondheid een klap gekregen.148 Het voorval laat zien hoe afhankelijk 
Bilderdijk was van zijn echtgenote, die hem, zoals hij beweerde, door God 
was toegezonden tot ‘troost en hulp van ’t leven’.149

 Op 1 februari 1825 zou Meinard Tydeman, vierentachtig jaar oud, met 
wie Bilderdijk meer dan vijfenveertig jaar bevriend was geweest, komen te 
overlijden.150 Een dag voor diens dood ging hij langs om vaarwel te zeggen, 
‘niet zonder weêrzydsche aandoening’.151 De dichter bevond zich juist weer 
in een vlaag van ‘verzenuitwerpen’; de gedichten sproeiden uit hem als wa
ter uit een fontein.152 Bilderdijk was ervan overtuigd dat hij Tydeman spoe
dig in het graf zou volgen.153 Diezelfde dag schreef hij een afscheidsgroet 
van tweeënvijftig regels aan Tydeman, die nog aan diens sterfbed werd 
voorgelezen. Beiden staan aan de rand van het leven, te wachten op het mo
ment dat een ‘ledig hulkjen, zonder stuurman’ hen door de woeste golven 
naar een andere, betere wereld zal brengen. Geen nood, want er is iets wat 
hun scheepje op die duistere tocht door de bruisende, woest brullende plas 
zal vergezellen:

’t Godlijk oog zal ’t derwaart leiden, ’t oog dat steeds ons heeft geleid
Door de wareldwoestenyen van geen minder aakligheid!
Door dat woud van dolle wolven, boschhyeenen, slangenbroed,
Dat met klaauw en muil en tanden tegen trouw en onschuld woedt:
Dat den hemel met zijn blaffen, huilen, grimmen, sijfflen, hoont,
En by duivlenlist en valschheid meer dan tijgrenwreedheid toont.154
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Het vers mag dan eindigen met een heuglijk zielsontwaken voor de troon 
van de Heiland, men kan slechts gissen of de stervende aan deze in schrille 
kleuren getoonzette beschrijving van het leven, die nog vele regels wordt 
voortgezet, enige troost en steun heeft kunnen ontlenen.
 Begin 1825 werd Nederland getroffen door zware overstromingen, waar
bij veel slachtoffers vielen. Bilderdijk en Da Costa waren het erover eens 
dat deze gebeurtenis een straf van God vormde voor de menselijke hoog
moed. Bilderdijk zag er tot zijn genoegen ook een aankondiging van de dag 
des oordeels in: ‘Akelig is my boven dien die vreugde by de voorstelling die 
ik my make van den jammerlijken watersnood rondom, waarvan zelf[s] alle 
de ellende[n] op verr’ na nog niet bekend zijn. En nog erkent men Gods 
slaande hand niet! [...] mijn hart bloedt over mijn rampzalig vaderland waar 
de wrekende hand over uitgestrekt is, en de gruwel des afvals daaglijks ver
meerdert.’155 Dat gematigde predikanten over liefdadigheid en barmhartig
heid spraken, was Bilderdijk een gruwel.156 In het pamflet Aan Nederland 
(1826) maakte Da Costa zijn landgenoten deelgenoot van dit standpunt. De 
oude meester liet zich zelf evenmin onbetuigd en typeerde het verwoesten
de water als ‘stroomen van ’t verderf’ en als de stem van God.157

 Met zulke ideeën hoefde de dichter niet op instemming te rekenen. Veel 
vrienden had Bilderdijk dan ook niet meer over. Voor Wilhelmina moet het 
aangenaam zijn geweest om haar sombere en eenzame verblijf zo nu en 
dan te verlaten.158 De hartelijke brieven die ze aan Da Costa en diens vrouw 
stuurde, wijzen ook op haar verlangen naar vriendschap. De omgang met 
deze geestverwanten zal voor haar als een warm bad hebben aangevoeld.

Bij Bilderdijk aan tafel

Half juni 1825 had Bilderdijk zijn privaatcollege tot een einde weten te 
brengen. Daar was hij gelukkig om. De zomerse hitte kon hij namelijk niet 
verdragen. Bovendien deed het spreken hem pijn, vanwege zijn opgezwol
len tong. Zijn werk kostte hem steeds meer moeite. Hij had het gevoel dat 
hij bezig was van een vlinder in een rups te veranderen, beweerde hij.159

 Diezelfde zomer maakte de Engelse poet laureate Robert Southey een 
reis door de Nederlanden.160 Mevrouw Bilderdijk had jarenlang gewerkt 
aan een vertaling van diens dichtstuk Roderick, the Last of the Goths uit 1814. 
Uit de briefwisseling tussen Bilderdijk en Da Costa blijkt dat die laatste 
het op aanbeveling van Wilhelmina uit Engeland had laten overkomen. Da 
Costa typeerde het in 1818 als ‘echte, origineele poëzy’. Hij meende dat 
Bilderdijk er zijn eigen dichterlijke wereld in zou terugvinden.161 Toen de
ze het zelf gelezen had, schreef hij aan Da Costa dat hij er mooie stukken 
in had gevonden. Zijn vrouw op haar beurt had veel zin gekregen om het 
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werk in het Nederlands over te brengen.162 Fragmenten van haar vertaling 
werden tussen 1818 en 1820 in Mnemosyne voorgepubliceerd. Maar het zou 
nog lang duren voordat het geheel in boekvorm zou uitkomen. Op 2 de
cember 1821 schreef Bilderdijk aan Da Costa dat zijn vrouw het werk weer 
had opgepakt.163 De tweedelige uitgave verscheen als Rodrigo de Goth, Ko‑
ning van Spanje (1823-1824).
 Wilhelmina had een persoonlijke reden om het werk te vertalen. Toen 
ze nog in onzekerheid verkeerde over het lot van Julius had ze zichzelf her
kend in en gesteund geweten door sommige passages.164 Ook daarin was 
immers sprake van een treurende moeder. Een exemplaar van de vertaling 
werd door Da Costa naar Londen gestuurd, vergezeld van een Latijnse brief 
van Bilderdijk.165 Southey ontving het werk in maart 1824 en was er tame
lijk positief over. Voor zover hij kon oordelen, was de vertaling goed. Hij 
meende dat de auteur het origineel had begrepen. Voordat hij de brief uit 
Nederland kreeg, had hij vermoedelijk nog nooit van Bilderdijk gehoord. 
Hij kende hem slechts uit wat deze zelf had geschreven: ‘He must be near 
eighty years of age, for he tells me he has been now threescore [zestig] years 
known as an author.’166 Bilderdijk overdreef, zoals wel vaker.
 Nadat hij eerst Antwerpen, Breda en Rotterdam had bezocht, arriveerde 
Southey op zaterdag 25 juni 1825 tegen de avond in Leiden. De reis was 
overschaduwd door een fysiek ongemak. Bij zijn vertrek uit Engeland had 
de dichter last van zijn voet gehad, als gevolg van te nauwe schoenen. On
derweg was dit fysieke ongemak onder invloed van het warme weer verer

Robert Southey, 1826
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gerd. In het Franse plaatsje Bouchain of Mons, nabij Valenciennes, was 
hij bovendien in die voet gestoken door een insect. Toen hij in Antwerpen 
arriveerde, voelde Southey zich zo beroerd dat hij het liefste naar huis was 
gegaan. Ondanks de schier ondraaglijke pijn, besloot hij zijn reis toch voort 
te zetten. Bij zijn aankomst in Leiden was zijn voet branderig en ontstoken, 
waardoor hij zich genoodzaakt zag een arts te raadplegen. In het logement 
waar hij verbleef, kon niemand hem verstaan. Zelfs zijn verzoek om een 
chirurgijn te laten komen, werd niet begrepen. Daarom schreef hij een 
briefje aan zijn enige Leidse connectie: Bilderdijk. Zodra die hoorde dat de 
Engelsman in de stad was, spoedde hij zich naar hem toe. Ze waren vrien
den op het eerste gezicht, schreef Southey later aan zijn dochter.167

 Omdat hij geen hoge dunk had van de Leidse accommodaties, nodigde 
Bilderdijk hem al spoedig uit om bij hem te komen logeren. Southey nam 
het aanbod graag aan. Hij zou drie weken lang in huize Bilderdijk verblij
ven, ‘where every imaginable care is taken of me,’ schreef Southey aan zijn 
vrouw, ‘and every possible kindness shown, and where I have all the com
forts which Leyden can afford’.168 Hoewel Bilderdijk zijn Engelse vriend har
telijk en gastvrij huisvestte, was hij in werkelijkheid niet zo blij met diens 
bezoek. In een brief aan zijn leerling Abraham Capadose schreef hij op 30 
juni 1825: ‘Daar is de Engelsche Dichter Southey uit de lucht komen vallen, 
op reis een ongemak aan ’t been hebbende opgedaan, dat hem nog veertien 
dagen of langer zal beletten te gaan [...]. Hoe dit nu mede gèneert kunt gy 
begrijpen, zoo wel als dat dit my wederom veel tijd kost.’ Gelukkig vond hij 
de man ‘zijnen omgang wel waard’ en zag hij veel overeenkomsten met hem 
in gevoelens en denkwijze.169 Southey op zijn beurt schreef naar huis dat 
hij een geestverwant had gevonden. Bilderdijk was volgens hem net zo erg 
mishandeld door de liberalen als hijzelf, en hij haatte ze net zo erg.
 Met zijn pijnlijke voet op een stoel, werd Southey verpleegd en verzorgd 
door de zachtaardige vrouw des huizes. Om de tijd te doden, reikte Bil
derdijk zijn gast tal van boeken en zeldzame manuscripten van de oudste 
Nederlandse dichters aan. Southey voelde zich op zijn gemak en was nogal 
te spreken over zijn gastgezin. De periode die hij onder Bilderdijks dak 
had doorgebracht, was een van de gelukkigste van zijn leven, beweerde hij. 
Hij had nergens anders zo veel oprechte vriendelijkheid ervaren als in de
ze eigenaardige en vrijwel van de buitenwereld afgesloten familie. Elders 
schreef hij: ‘It threw me upon the charity of Bilderdijk and his wife, two of 
the best and most interesting people with whom it has ever been my for
tune to become acquainted. And no part of my life ever passed away more 
rapidly, more profitably, or more pleasantly, than while I was confined to 
the sofa under this roof.’ Over Bilderdijk schreef hij: ‘I find him a most 
agreeable and well informed man, and by no means repent my journey to 
Leyden, though I am laid by the leg here.’170
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 Dankzij de brieven die Southey vanuit Leiden aan familieleden stuurde, 
krijgen we een uniek inkijkje in huize Bilderdijk. Zo’n ‘extraordinary man’ 
had hij nog nooit ontmoet, bekende hij. Vrouwe Bilderdijk vond hij even
eens bijzonder, hoewel ze niet de minste excentriciteit vertoonde. Hij was 
ontroerd door de getoonde vriendschap: ‘I would gladly purchase two such 
friends again at the same price, if it were possible that two such could be 
found.’171 Hij was verheugd dat hij in zo’n comfortabel huis kon verblijven, 
aan de Oude Singel, samen met zulke goede en hartelijke mensen. Boven
dien zag hij zijn verblijf als een unieke kans om veel op te steken over de li
teratuur, de geschiedenis en de huiselijke gebruiken van de Nederlanders.
 De eerste avond verliep wat rommelig. De bereiding van het diner duur
de erg lang, waardoor hij niet voor één uur ’s nachts in bed lag. Hij sliep op 
de begane grond, in een kamer die grensde aan de zit- en eetkamer. ‘A little 
bottle of brandy is placed on the dressing-table, to be used in cleansing the 
teeth,’ aldus Southey. Het was hem echter een raadsel hoe je in een Neder
lands bed diende te slapen. Hij wist niet wat hij met de vele kussens moest 
beginnen. ’s Morgens dronk hij, zoals hij ook thuis altijd deed, een beker 
melk en realiseerde hij zich dat hij het goed had getroffen: ‘The house is a 
good one, in a cheerful street, with a row of trees and a canal in front; large, 
and with every thing good and comfortable about it.’172

 Southey gaf ook enkele rake typeringen van de gezinsleden. Bilderdijks 
enige zoon, Lodewijk Willem, was vrijwel altijd thuis en ging niet naar 
school.173 Zijn vader was namelijk, volgens Southey, ‘as little fond of schools 
as I am’. Lodewijk was een eigenaardige jongen, die naar aandacht hunker
de. Hij had een zwak gestel en ging netjes, maar formeel gekleed. Zijn ge
drag werd gekenmerkt door extreme verlegenheid. Iedere keer als Southey 
het woord tot hem richtte, deed dat Lodewijk echter veel plezier. In een ande
re brief schreef hij over Lodewijk: ‘He is full of sensibility, and I look at him 
with some apprehension, for he is not strong, and I fear this climate, which 
suits his father better than any other, is injurious to him.’174 Aan zijn eigen 
zoon, Cuthbert, berichtte Southey dat hij van Lodewijk een boek had gekre
gen met Nederlandse versjes, die ze samen zouden lezen als hij weer thuis 
zou zijn. Southey doelde hier op Bilderdijks bundeltje Spreuken uit 1823.
 Lodewijk had nauwelijks contact met leeftijdgenootjes. Zijn enige speel
maatje was een ‘magnificent tabby cat, as old as himself, who, however, is 
known by no other name than puss’. Ook was de jongen druk in de weer 
met een ooievaar. Die was uit een nest gevallen, waarna iemand zijn vleu
gels geknipt had. Toen de vogel probeerde weg te vliegen, was hij in Bil
derdijks tuin terechtgekomen, meer dood dan levend. Hij zou spoedig ge
storven zijn als Wilhelmina zich niet over hem had ontfermd. Samen met 
Lodewijk voedde zij de onfortuinlijke vogel. ‘He was very fond of Lodowijk, 
and Lodowijk was as fond of his oyevaar, [...] and they used to play together 
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in such a manner that his father says it was a pleasure to see them.’ Met 
zijn grote poten vertrapte het dier alle aardbeistruiken en groentegewas
sen. Maar dat deerde Bilderdijk en zijn vrouw niet, omdat de ooievaar van 
Lodewijk hield. Ze lieten soms zelfs van ver paling voor hem halen, als die 
in Leiden niet te krijgen was. De eerste dag dat Southey bij hen logeerde, 
vloog de ooievaar weg; zijn vleugels waren genezen. Lodewijk maakte zich 
zorgen en was bang dat de vogel zou sterven. De dag daarna kwam hij 
echter weer terug en landde op een nabijgelegen muurtje. Het schemerde, 
maar toen Lodewijk hem riep met zijn koosnaampje ‘Oye! Oye!’, draaide hij 
zijn kop in de richting van het geluid. De volgende morgen was hij verdwe
nen. Hij zou echter nog één keer terugkeren.175

 Ten slotte schetste Southey een markant beeld van Bilderdijk en diens 
echtgenote. De dichter was trots op zijn vrouw en hield veel van haar. Zij 
was minstens even trots op hem. De Engelsman was op de hoogte van het 
leed dat ze te verduren had gekregen: de miskramen en sterfgevallen. ‘Her 
life seems almost a miracle after what she has gone through,’ schreef hij 
aan zijn vrouw. Dat de bedeesde Wilhelmina een beroemde dichteres was, 
verbaasde hem zeer: ‘One would think it almost impossible that a person 
so meek, so quiet, so retiring, so altogether without display, should be a 
successful authoress, or hold the first place in her country as a poetess.’ Het 
viel Southey op dat ze vloeiend Engels sprak, zonder haperingen of accent. 
Bilderdijk daarentegen had een zeer opmerkelijke spreektrant, die hij erg 
vermakelijk vond. Diens taal was een mengelmoes van Engels, Latijn en 
Nederlands. Dikwijls gebruikte hij rare uitdrukkingen. Als een Engelsman 
zou zeggen ‘I was pleased,’ zei Bilderdijk: ‘I was very pleasant’: ‘and instead 
of saying that a poor woman was wounded, with whom he was overturned 
in a stage-coach in England, he said she was severely blessed.’ Maar alles wat 
de excentrieke Bilderdijk zei, was volgens Southey informatief, levendig 
en karaktervol, ‘and there is such a thorough good nature, kindness, and 
frankness about him’.176

 In zijn correspondentie beschreef Southey nauwgezet hoe zijn dagin
deling eruitzag. ’s Morgens om acht uur klopte Lodewijk op zijn deur. Hij 
kleedde zich en als hij daarna de eetkamer betrad, was het ontbijt al op
gediend. Hij nam plaats aan tafel, die voor hem dicht bij de sofa was ge
plaatst. Zo kon hij zijn voet gemakkelijk op een kussen leggen. De maaltijd 
werd voorafgegaan door een kort woord van dank. Dan nam Bilderdijk zijn 
‘little gray cap’ af en werd er op stille toon een gebed gepreveld. Na afloop 
pakte de dichter de hand van zijn vrouw. Ze zaten naast elkaar tegenover 
hun Engelse gast. Lodewijk zat aan het hoofd van de tafel. De familie dronk 
koffie, Southey warme melk. Ook stonden er brood, boter en twee soorten 
kaas op tafel, ‘one of which is very strong, and highly flavored with cum
min and cloves: this is called Leyden cheese’.177 Tegen tienen arriveerde de 
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huisarts, die Southeys voet opnieuw verbond. Daarna werd er theegedron
ken. Terwijl vrouwe Bilderdijk de afwas deed, zaten Bilderdijk en zijn gast 
te praten. De rest van de morgen schreef Southey brieven naar huis, las hij 
Nederlandse werken, zoals Jacob Cats, of rustte hij in zijn slaapkamer.
 In de vroege middag werd een glaasje gedronken en at men een plakje 
Deventer koek, die in de smaak viel. Een uurtje later, tussen halfdrie en drie 
uur, vond het diner plaats. Er werd nooit schaap of varken geserveerd. Dat 
vlees vond men niet geschikt voor iemand met een wond. Om dezelfde re
den werd slechts spaarzaam gebruikgemaakt van peper. De andere gerech
ten werden overigens wel kruidig bereid; de vissaus leek volgens Southey 
meer op custard dan op botersaus. Er werden vis en geroosterd vlees opge
diend en daarnaast allerlei groenten, zoals doperwten, peultjes, bloemkool, 
kidneybonen, wortelen, rapen en aardappelen. De gast verbaasde zich over 
vreemde gerechten als gestoofde zoete appeltjes met geroosterde kip. ‘I ne
ver know, when I begin a dish, whether it is sugared or will require salt,’ 
schreef hij. Desondanks vond hij het eten smakelijk. De diners duurden 
wel steeds ontzettend lang. Na de hoofdmaaltijd werden er altijd aardbei
en en kersen opgediend, soms met room, en een enkele keer meloen of 
bessen. Daarna dronk men koffie en werd er een uurtje een dutje gedaan. 
Vervolgens vond rond halfnegen het souper plaats. Bilderdijk dronk dan 
melk en Southey at meestal nog wat gepekeld vlees. Rond halftien ging hij 
doorgaans naar bed. Bilderdijk niet: ‘Mr. B. sits up till three or four, living 
almost without sleep.’178 De overvloed van spijzen en drank in huize Bilder
dijk wijst bepaald niet in de richting van armoede, in tegenstelling tot wat 
de dichter zijn vrienden en kennissen dikwijls wilde doen geloven.
 Geleidelijk ging het beter met Southeys voet en kon hij enkele uitstapjes 
maken: een rondgang langs Leidse boekhandels (hij kocht een grote hoe
veelheid werken, die hij naar Engeland liet verschepen), een tochtje naar de 
sluizen in de Rijn bij Katwijk, en een bezoek aan Den Haag. Daar ontmoet
te hij Willem de Clercq, met wie hij reeds gecorrespondeerd had.179 
 Op donderdag 14 juli maakte de familie na het diner een rijtoertje met 
hun gast – ‘a walk in a carriage’, zoals Bilderdijk het noemde. In een dorp
je dronken ze thee. Daar gebeurde iets grappigs. De kasteleinse herkende 
Bilderdijk en stapte op hem af. Ze was pas jarig geweest en had een vers 
gekregen, dat ze hem aanreikte. Bilderdijk las het voor met krachtige stem 
en heftige gebaren, net zoals de Engelse dichter Wordsworth een stuk rij
melarij zou hebben gedeclameerd. Dat leverde een komische situatie op. 
Vrouwe Bilderdijk bleef haar man bewonderend aankijken. ‘I sat by, not 
knowing whether the verses were good or bad, but infinitely amused by the 
scene,’ schreef Southey.180

 De volgende dag, 15 juli, nam hij afscheid. Bilderdijk en zijn gezin brach
ten hem tot aan de trekschuit naar Haarlem. Die vertrok om de hoek. Ter
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wijl Southey Leiden verliet, dacht hij met dankbaarheid aan de gastvrijheid 
die hem ten deel was gevallen. Toen hij terug was in Engeland, begon er een 
briefwisseling met Leiden.181 Ook werden over en weer cadeautjes verzon
den. Zo kreeg Lodewijk een kleurdoos, waar hij blij mee was. ‘He wishes he 
could write English,’ schreef Bilderdijk op 5 december 1825 aan zijn vriend, 
‘that he might show you his grateful thanks himself as he ought.’182

 Southey kwam in juni 1826 weer naar Leiden. In zijn dagboek noteerde 
hij dat hij de eerste ooievaar reeds gezien had. Al eerder had Bilderdijk 
geschreven dat de vogels waren teruggekeerd, maar geen enkele had Lo
dewijk herkend: ‘Perhaps he had met with some misadventure on the way, 
or it may be a French one.’183 Voor de tweede maal werd Southey hartelijk 
ontvangen. Hij werd weer voor het diner uitgenodigd. Bilderdijk en hij be
zochten onder meer de boekhandel Luchtmans, de Burcht en de Pieters
kerk. In vergelijking met het jaar daarvoor bleek Bilderdijk zienderogen 
verzwakt. Toen Southey Wilhelmina hierover aansprak, schoten de tranen 
haar in de ogen. Zelf was ze ook niet gespaard; ze leed aan de gevolgen van 
een zware verkoudheid. ‘I talked as hopefully as I could of possibilities and 
seeing them again,’ schreef Southey in zijn dagboek, maar Bilderdijk zei: 
‘when you come again, Sir, you will find Hic situs est [hier is gelegen]’. Bij 
zijn afscheid kreeg hij van vrouwe Bilderdijk een kookboek cadeau.184 De 
vrienden hebben elkaar daarna niet weergezien.
 Dankzij Southey krijgen we een ander beeld van Bilderdijk. De vriende
lijke dichter die hij beschreef, staat in schril contrast met de geijkte voor
stelling van de boze en ongenietbare man die de geest van zijn tijd genade
loos geselde. Vele jaren later zou Southey in een gedicht Bilderdijk typeren 
als dichter, filosoof, genie en legende. Nogmaals blikte hij dankbaar terug 
op de periode die hij bij Bilderdijk doorbracht, toen hij ziek was geworden:

He took me like a brother to his house,
And ministered to me, and made a time,
Which had been wearisome and careful else,
So pleasurable that in my calendar
There are no whiter days.185

Ouderdom en ziekte

Bilderdijks werkkracht verminderde, zijn geheugen verzwakte. Reizen 
ging niet meer. Eind september 1825 verzuchtte hij: ‘Ik neem van dag tot 
dag af in re mentali. Myn geheugen is byna weg, en zoo ook mijne attentie. 
Werken kan ik volstrekt niet. Zelfs mijn drukproeven te corrigeeren wordt 
my ondoenlijk. Ik corrigeer kwalijk, zie de meeste feilen voorby, en veran
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der wat goed is, by gebrek van te verstaan, wat ik zelf geschreven heb [...]. 
Mijn hoofd zuist, mijn pols is slap en de circulatio sanguinis krimpt in. Het 
gaan valt my moeilijk, en niet kunnende werken ben ik my-zelven in den 
weg. De goede God beware my voor wat men, zeer nadruklijk in onze taal, 
wezenloosheid noemt!’186

 Zijn voorheen ‘ravenzwarte lokken’ waren naar eigen zeggen van alle 
glans beroofd.187 Hij had moeite met lezen, omdat zijn ogen achteruitgin
gen, en zijn vingers gevoelloos waren geworden.188 De verzwakking van 
geest en het hinderlijke gebrek aan concentratie vergeleek hij met het on
ophoudelijk rinkelen van een wekker in zijn hoofd.189 Doodsgedachten 
spookten voortdurend door zijn brein. In 1812 had Bilderdijk zijn bekende 
gedicht ‘De rozen’ geschreven. Het werd opgenomen in het eerste deel van 
de Krekelzangen (1822):

  Ik heb ze zien bloeien
  By ’t uchtendontgloeien;
Nu hangen de bladen en storten in ’t stof,
  Tot speeltuig der stormen,
  Tot aas van de wormen,
Tot schaamte van d’ op haar zoo pralenden Hof.’190

Ook nu maakte hij gebruik van natuurbeelden om zijn verval te verwoor
den:

’t Geboomte ruischt niet meer, als harde Wintervorst
Den bladerloozen tak met witten rijp omkorst;
De nachtegaal ontvlucht de kaalgeschudde linden,
Wanneer op vleugelen der felle Noorderwinden
De Winter aanstuift in gewolde vlokken ijs,
En aarde en lucht zich doscht in ’t nevelvormig grijs.
De krekel-zelf ontvliedt den akker. Diep verscholen,
Versterft hy en verstomt in donkre haardsteêholen,
En roept my kwijnende in zijn laatsten stervenskreet:
‘Bereid uw stervenskoets, de doodbaar staat gereed!’191

Het verleden bleef hem achtervolgen. Zo verwekte een door Julius Willem 
als kind vervaardigd kunstwerkje droefgeestige gedachten.192 Maar Bilder
dijk mocht dan oud zijn en bedroefd, zijn behoefte om poëzie te schrij
ven verminderde niet. Aan Jeronimo de Vries liet hij weten: ‘Ik kan niet 
meer, doch het verzen maken, of liever uitstorten, gaat zijn gang, maar 
loopt als uit een trechter door.’193 Soms vlamde zijn oude strijdlust op en 
uitte hij zijn conservatieve ideeën. Dan ageerde hij tegen de Verlichting, 
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die ‘Vloekbre Duivlenleer’, en geselde hij zijn ‘Verheidend en verpest, 
rampzalig, zinkend Volk’. Weer hekelde hij de beperkingen die aan de vor
stelijke macht werden gesteld: ‘Een Koning? neen, een slaaf aan wetten en 
bevelen / Gebonden van een hoop die met ’s Lands welvaart spelen; / Van 
snoodaarts, opgewiegd in Helschen gruwelleer; / Een opgeborreld schuim 
van ’t overstroomend meir.’194 Ook wond hij zich op over de herdenkings
dienst die Feith ten deel viel: ‘Schandelijk is ’t met die erger dan Heiden
sche Lijkredenen op elken ezel of schoelje, dien de Duivel dezer Eeuw aan 
doet bidden.’195

 In oktober 1825 kwam het tot een botsing met Tydeman. Samen met 
N.G. van Kampen zamelde deze geld in voor een fonds ter ondersteuning 
van de Grieken in hun onafhankelijkheidsoorlog tegen de Turken.196 Vol
gens Bilderdijk maakte Tydeman zich schuldig aan Crimen majestatis of 
hoogverraad.197 Dat was voor hem de reden om de vriendschap op te zeg
gen: ‘De Heer H.W. Tydeman gelieve van nu voor altijd verwittigd te zijn, 
dat ik geen deelnemer en voorstander of ondersteuner van het godloos ge
spuis der eerlooze Grieken in hunnen vervloekten opstand tegen de ons 
vriendschappelijke Mogendheid in mijn huis ontvange, noch eenige be
trekking tot den genen die zich tot zoo ver vergeet, behouden wil, en richte 
zich daarna.’198 Gezien Tydemans liberalisme was het volgens Bilderdijk 
niet verwonderlijk dat het tot een scheiding was gekomen: ‘Het spijt my 
van den man, die waarlijk een goed hart maar een verward hoofd heeft, en 
inderdaad veel van my hield.’199 
 Nu ze gebrouilleerd waren, stuurden ze elkaars publicaties niet meer 
aan elkaar, maar aan elkaars echtgenoten toe. Toen Tydeman het eind ok
tober waagde Wilhelmina een boek te sturen over de grondbeginselen der 
staathuishoudkunde, ontplofte Bilderdijk. Hoe haalde Tydeman het in zijn 
hoofd Wilhelmina zo’n ‘jammerlijk boekgeschenk’ toe te zenden? Zijn 
vriend moest zich schamen dat hij het vaderland op deze manier wenste 
te bederven en verwoesten. Dat Tydemans hersenen van slag waren was 
één ding, maar dat deze het werk onder zijn ogen durfde te brengen, be
schouwde Bilderdijk als een goede reden voor een breuk.200 Het conflict is 
illustratief voor de man die zelfs tegen zijn vrienden strijd voerde.
 Eind 1825 gaf Bilderdijk voor het laatst zijn privaatcollege. Het aantal 
studenten was ook nu niet groter dan twee. Onder zijn gehoor bevond zich 
Pieter Jacob Elout van Soeterwoude, die later bekend zou worden als anti
revolutionair politicus. Hij bezocht zijn leermeester ook buiten de colle
ges om en betoonde hem alle hartelijkheid.201 Het doceren viel Bilderdijk 
zwaar. De lessen hielden al in februari op, ook al omdat de studenten te 
veel afwezig waren wegens ziekte of verplichtingen.202 Aan Immerzeel 
schreef Bilderdijk dat de uitgever hem niet meer zou herkennen, omdat hij 
‘geweldig veranderd en vervallen’ was.203
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 Als zijn concentratie dit toeliet en hij zich niet te dof voelde, werkte hij 
aan zijn Nederlandsche spraakleer.204 In het voorjaar van 1826 legde hij de 
laatste hand aan dit werk van meer dan vierhonderd pagina’s. Het schrij
ven ervan kostte hem zeer veel moeite: ‘zelden schrijf ik 6 regels meer, of 
er zijn woorden te veel of vergeten, en de eene letter voor de andere gezet. 
Ik schrijf te langzaam en kan met de bevende hand den loop mijner ge
dachten zoo moeilijk bijhouden, en als eerste en laatste woord taliter quali
ter leesbaar is, raad dan eens wat het middelste is of zijn moet. Met verzen 
helpt de maat, maar het lastige proza helpt zich zoo licht niet.’205 Eind ok
tober kreeg hij de eerste exemplaren toegestuurd.206 Uiteraard stond het 
weer vol met scherpe kritiek op de ‘Siegenbekers’ en de ‘domme Siegenbe
kery’.207 De hoogleraar zelf bleek niet erg onder de indruk: ‘In schelden & 
razen geef ik het den Hr. B. gaarne gewonnen; doch wil hij met zaken voor 
den dag komen, zoo schroom ik niet tegen hem in het strijdperk te treden. 
Zijne Spraakleer vooral geeft daartoe gunstige gelegenheid; want zelden 
heeft een werk minder aan mijne verwachtingen beantwoord, dan dit.’208

 In mei 1826 zouden ze gaan verhuizen, omdat de eigenaar van het huis 
aan de Oude Singel had besloten de huurprijs te verhogen. Na protest van 
Bilderdijk ging dat evenwel niet door. De gezondheid van Wilhelmina ging 
achteruit. Zelf had hij naar eigen zeggen een gezwollen mond, gebarsten 
lippen en een ‘krank gevoel in alle de ingewanden’.209 Als hij bij hoge uit
zondering naar buiten ging, voelde hij zich zwak en duizelig.210 Zijn vrouw 
werd in april getroffen door een hevige ziekte, met zware hoest, koorts, 
hoofdpijn, hartkloppingen en toevallen.211 Af en toe ging het weer wat be
ter, maar steeds volgde er een terugslag. Bevreesd voor wat komen zou, zat 
Bilderdijk nachtenlang biddend aan haar ziekbed.212

 In een brief aan Capadose uitte hij zijn zorgen over Lodewijk, de in zich
zelf gekeerde veertienjarige. De jongen had zijn moeder net zo hard nodig 
als Bilderdijk zijn vrouw. Zonder haar was hij tot niets in staat: ‘ô God van 
leven en dood, behoud haar aan hem en aan my, schreeuwt mijn ziel, en 
ontruk ons niet alles in wat wy Uw grootst, Uw onwaardeerbaarst geschenk 
gevoelen, in die my en hem waarlijk alles is, waar wy aan hechten’.213 Wil
helmina voelde zich steeds terneergeslagen en afgemat, en had geen hoop 
meer op beterschap.214

 Hoewel de arts en Bilderdijk zelf van mening waren dat Wilhelmina’s 
herstel langzaam maar zeker inzette, schreef ze aan Capadose, Da Costa 
en diens echtgenote op 20 oktober een afscheidsbrief: ‘Lieve dierbare Broe
ders en Zusters in het eenig reddend geloof. Ontfangt myn laatsten in
nigste hartegroet. Dank dank voor al Uw liefde des Heeren wil is my weg 
te roepen van deze ydele wareld. O bid bid voor my en de dierbaren die ik 
achter laat. Ik beveel ze aan Uw liefde, ondersteun hen die twee dierbaren 
daar myn ziel zich van wenscht los te maken om myn Heiland en myn 
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Zaligmaker met myn geheele ziel aan te hangen. [...] bid voor myne ziel dat 
ik mij vrymoedig op Het Offerbloed des Lams beroepen moge en de troost 
des Heiligen geest my sterke in de doodstryd. God zy ons alle genadig om 
Jezus Kristus wille. Amen amen amen. In de zalige Eewigheid geve hy ons 
met alle onze dierbaren weder te ontmoeten amen amen amen. De God 
des heils zy myn arme ziele genadig.’215

 ’s Nachts had Wilhelmina het benauwd. Overdag lag ze te sluimeren. 
Als ze even rechtop zat, uitte ze zich in gebeden die Bilderdijk door de 
ziel sneden. ‘Stel U mijnen toestand hierby voor!’ schreef hij Da Costa.216 
Aan Capadose liet hij weten: ‘Zoo veel dagen bekommernis, woelens in- en 
uitwendig, en rust- en slaapgemis, als gy licht bevatten kunt by de telkens 
weêr nieuwe ontroering te moeten plaats hebben, laat mijn gonzend en 
ledig hoofd (zoo weinig inspanning ’t ook anders vereischte, ja een innig 
genoegen zou zijn) geenzins toe.’217

 Begin november werden de eerste tekenen der ‘zachtkens voortkruipen
de betering’ zichtbaar.218 Wilhelmina genoot nog steeds weinig nachtrust, 
maar haar eetlust nam geleidelijk aan toe, net als haar krachten. Op 15 no
vember kon ze voor het eerst weer deelnemen aan het middagmaal.219 Haar 
ziekbed was ook voor Bilderdijk niet zonder gevolgen gebleven, meende 
hij: ‘Mijn hoofd heeft veel geleden, en ik herken my-zelven niet, radeloos 
by ’t allerminste schijnbare minder wel, en kinderlijk verblijd en buiten 
my-zelven, by elke opmerking van eenig zich opdoende goed teeken.’220 
Desondanks was hij een en al dankbaarheid, omdat zijn gebeden waren 
verhoord: ‘Hallelu-Jah! Hallelu-Jah voor eeuwig.’221 Zulke gevoelens van 
erkentelijkheid uitte hij in tal van hooggestemde verzen:

 Dank! ô Vader van erbarming,
  Dank, ô Redder uit de smart!
 ’k Mag herleven in de omarming
  Van de weêrhelft van mijn hart.
  Weêrhelft, zeg ik? – Neen ô neen,
  Ze is geheel mijn hart alleen;
In haar adem en gevoel ik; zy is me alles hier beneên.222

Het duurde nog lange tijd voordat de ‘dierbare kranke’ weer de oude was. 
Hoofdpijn, benauwdheid, hartkloppingen en ‘verstopping in de ingewan
den’ bleven haar tot last. Zelf voelde de oude Bilderdijk zich bij uitstek dof 
en slaperig.223 Op 7 december heette het: ‘Op gisteren heb ik my een ader
lating doen doen, maar zy heeft my weinig uitgewerkt. Werkeloos zit ik 
daar, zonder gedachten, maar in een wakende droomopvolging van allerlei 
idéen, waarover ik geen meester ben, niets verstaande noch begrijpende. 
Verbo: insanio.’224
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 Die waanzin weerhield hem er niet van poëzie te blijven ‘uitvloeien’. 
Tot het schrijven van studies, zoals een vaderlandse geschiedenis of een 
nieuw taalkundig werk (een syntaxis of een logica), achtte hij zich niet 
meer in staat.225 De bundels bleven echter komen. In 1826 verschenen er 
weer twee: Navonkeling en Oprakeling. Naar aanleiding van het eerste werk 
merkte een criticus op: ‘onder al zijn razen en schelden komt er dan toch 
nog telkens evenwel eene sprank van zijn vroeger genie tevoorschijn’. En: 
‘Ook hier vindt men eenige der zoodanige [verzen], die ons met den man 
bijna zouden verzoenen.’226 Maar na Oprakeling was de maat vol. In de Va‑
derlandsche Letteroefeningen schreef men: ‘Het spijt ons, dat bilderdijk 
reeds met den voet in, of liever boven het graf zit (in welke houding wij hem 
eerlang hopen gade te slaan); anders zouden wij hem, bij voorraad, ten 
minste nog voor vijf bundels, deze titels opgegeven hebben: Navlooijing, 
Opschommeling, Oude koeijen uit de sloot, Graflucht, Zerkschraapsel, met wel
ke titels hij evenwel, bij verkiezing, winst kan doen.’227 In diezelfde kritiek 
merkte de recensent spottend op dat er een verband leek te bestaan tussen 
Bilderdijks gemoedstoestand en de weersgesteldheid.
 Zelf trok Bilderdijk zich hier weinig van aan. In 1826 schreef hij een 
hekeldicht op de recensenten, die hij typeerde als: ‘Een hoopjen van ver
waande dwazen, / Door wind van domheid opgeblazen, / Ontbloot van oor
deel en gevoel.’228 Wereldlijke zaken konden hem gestolen worden, dus het 
hondgeblaf van de critici helemaal: ‘Stoor u niet aan ’t ijdel razen / Van een 
aantal trotsche dwazen.’229 Hij richtte zijn blik alleen nog maar op het hier
namaals, waar hij iedereen die hem was ontvallen, zou terugzien. Gelaten 
wachtte hij op de dood.230

Besluit

Gedurende de Leidse jaren 1822-1826 kwam Bilderdijk in een isolement 
te verkeren. Dat hing samen met de strijd die hij had aangebonden tegen 
de verlichtingsgeest van de negentiende eeuw. Dit conflict bereikte een 
hoogtepunt in 1823, toen Da Costa zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw 
en Capadose zijn pamflet tegen de koepokinenting publiceerde. Vanwe
ge zijn cultuurkritische stellingname kwam Bilderdijk te boek te staan als 
een overdraagzame en reactionaire domper. Vroegere kennissen, zoals Sie
genbeek en Van der Palm, keerden zich van hem af. Zelfs met zijn goede 
vriend Tydeman kwam het tot een breuk. Robert Southey, die hem in 1825 
bezocht, kreeg evenwel een heel andere zijde van Bilderdijk te zien: een 
man die zijn vrouw op handen droeg en die ook zorgzaam en hartelijk kon 
zijn. Da Costa en diens echtgenote leerden de dichter kennen als een vader
figuur, die belang stelde in hun welvaren.
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 In literair opzicht was hij uitermate productief. De ene bundel na de an
dere zag het licht, vol sombere, polemische of kwaadaardige verzen. Toch 
zette juist in deze periode het verval in. Bilderdijks geest verzwakte. Het 
kostte hem steeds meer moeite om mentale inspanningen te leveren. De 
angst dat hij zijn geliefde Wilhelmina zou verliezen, werkte verlammend:

’k Stond lichaamspijnen door, en (zwaarder!) zielkwetsuren;
Maar, daar een weêrhelft lijdt, hoe kan ’t een hart verduren,
 Zoo lang, zoo veel geschokt? een lichaam, zoo ontwricht?
Ach red, herstel haar; geef haar krachten! Hef Uw slagen
Eens op, en zij me, ô God, dit overschot van dagen
 In d’afloop van mijn dorre en distelvolle baan
 Niet vreeslijker dan al wat ’k immer door moest staan!231

Eind 1826 nam hij zich wederom voor om te gaan verhuizen, maar er was 
in de stad geen geschikte woonruimte beschikbaar. Er zat niets anders op 
dan het Bataafs Athene te verlaten.



453

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 453

xiii De voet in het graf (1826-1831)

Lijden in Leiden

Eind 1826 ging Bilderdijks toestand verder achteruit. Schrijven en denken 
kostten hem steeds meer moeite, vanwege de ‘bezwaardheid van ’t hoofd’ 
en ‘rheumatique pijn in leden, vingers, hoofd en ruggegraat’.1 Aderlatin
gen brachten niet de gewenste verlichting. De aanhoudende ziekte van Wil
helmina bracht Bilderdijks geloof soms aan het wankelen. Aan Da Costa 
bekende hij in een vlaag van duistere ‘zielsmarte’: ‘Ja, ik weet het, lieve 
vriend, God is getrouw; maar wat is weten, als ’t hart het in de oogenblikken 
van benaauwing niet gevoelt? Neen, ik twijfel niet, maar ik lijde en dit lijden 
verslindt alle ander gevoel, alle ander denkbeeld, in zulke oogenblikken.’2 
 Bij uitzondering lukte het hem te berusten in zijn beproeving. Intussen 
bleef hij met zekere regelmaat verzen produceren: ‘eenvoudige uitvloeisels 
[...] van een zich ontboezemend hart, zonder doel of oogmerk neêrgestort.’ 
Hij zag de toekomst somber in en vreesde vooral dat zijn dichtader zou op
drogen. Aan Abraham Capadose schreef hij: ‘Geloof my, geheel mijn ziel 
was altijd, Poëzy. Houdt dit op, ik ben niets, dan verfoeisel voor my-zelven, 
en de gaven van God wijken van my.’3 In een vers met de veelzeggende titel 
‘Mijmering in dofheid van geest’ vroeg Bilderdijk zich af:

 Zou immer weêr in ’t zuizend hoofd
 De Dichtgloed, zoo lang uitgedoofd,
Van uit dees doodlaauwe asch ontblaken?
 Of immer ’t toegewrongen hart
 Heroopnen voor de zoete smart
Van nog een warmen zucht te slaken?4

Als hij een tijd geen gedichten had geschreven, keerde de behoefte plot
seling weer terug. Dan werd hij bevangen door een siddering, begon zijn 
hart sneller te kloppen en zijn voorhoofd te gloeien, en riep hij uit: ‘Vloeit 
zangen, ja! gy kunt weêr vloeien.’5 De angst om niet langer te kunnen dich
ten, hing zonder twijfel samen met zijn vrees om zijn geestvermogens, 
concentratie en geheugen te verliezen, en kinds te worden. De opium die 
hij veelvuldig gebruikte om te bedaren, maakte zijn geestelijke verwarring 
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alleen nog maar erger.6 Aan Da Costa schreef hij: ‘De dofheid waarover ik 
dezer dagen te klagen heb is ’t gevolg van den voor eenige dagen gebruikte 
Opium. Voorheen nam ik van 3 tot 5 grein en somwijlen meer, en in wei
nige uren (twee of drie) was ’t effect bereikt, en het middel had uitgewerkt. 
maar thands met de verminderde energie des lichaams duurt de werking 
van 2 grein 4 ja 5 dagen achter één, en hiervan eene accessoire en zieklijke 
dofheid, die (ja) my belet te denken en iets te doen maar juist niet als een 
toeneming van verzwakking &c. &c is aan te merken. Dat zy my verhin
dert in ’t schryven en dergelijke, is niet te min waar en verdrietelijk, maar 
het accidenteele moet niet met het symptomatische van mijnen toestand 
vermengd worden, als het schijnt dat mijn klachtige zwaarmoedigheid de 
zaak by U heeft doen voorkomen.’7

 Dat Wilhelmina en hij steeds weer getroffen werden door ‘affectien van 
kouvatting, inwendige windopzetting en dergelijke’, schreef Bilderdijk toe 
aan de atmosfeer.8 Hij meende dat er een verband was tussen hun eigen 
verval en dat van de mensheid, zo verklaarde hij tegenover Capadose: ‘ge
loof my, noch physicè, noch zedelijk, noch verstandelijk is er hoop voor dit 
van God verlaten land, op iets beters. Het is ter verwoesting overgegeven. 
Ja, wat meer is, geheel dit zonnestelsel waartoe wy behooren, bereidt zich 
ter slooping.’9

 Toch was er ook een meer praktische reden om te jammeren. Southey 
had de woning op de Oude Singel comfortabel genoemd, maar volgens Bil
derdijk was de toestand van het huis erbarmelijk. Sinds het aanbreken van 
1827 klaagde Bilderdijk met een zekere regelmaat over de ‘eindlooze rook, 
tochtwinden, en onvoorbeeldige vochtigheid’ waarin hij moest leven. Als 
het stormde, vreesde hij dat zijn huis zou instorten.10 Half januari gebeurde 
er iets wat verhuizen urgent maakte. Bilderdijk vertelde: ‘Onze lieve Lode
wijk die weêr op onze kamer sliep, stond op met zware hoofdpijn, en raakte 
weldra aan ’t vomeeren, ’t geen telkens vernieuwde. Ik verliet het bed als 
thands gewoonlijk, laat in den morgen, en dof en zuizend in ’t hoofd als da
gelijks; maar niet lang was ik op geweest of dit nam toe, ik wierd flaauw zoo 
dat men my plat op den grond gelegd, met koud water in ’t aanzicht spreng
de om my wederom by te brengen, en toen waren my de handen koud en 
volstrekt ongevoelig en buiten staat om iets aan te vatten of vast te houden, 
terwijl ik als wezenloos zag wat er omging maar zonder recht begrip of deel
neming.’ De inderhaast opgetrommelde huisarts gaf de meid onmiddellijk 
het bevel de gezinsleden naar een andere kamer over te brengen. Wat was 
er gebeurd? Doordat de schoorsteen niet goed trok, waren gevaarlijke dam
pen in de slaapkamer blijven hangen.11 Bilderdijk en zijn gezin waren bijna 
het slachtoffer geworden van een kolendampvergiftiging.
 Daar zat de befaamde dichter dan, in een onverwarmd kamertje op de 
bovenverdieping, rillend van de kou, bij het ziekbed van Wilhelmina. Zij 
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herstelde slechts zeer traag. Lodewijk leed aan de ongemakken van een 
zware keelonsteking.12 De jongen had zijn handen bovendien vol met de 
zorg voor zijn vader en moeder.13 Zelf zat Bilderdijk doorgaans in zijn 
stoel te dommelen. Concentratie bezat hij naar eigen zeggen niet meer.14 
Namen van personen, plaatsen en zaken kon hij zich meestal niet meer 
herinneren.15 Als hij wakker was, voelde hij zich neerslachtig. Om het kna
gende gevoel van dofheid te bestrijden, nam hij meermalen zijn toevlucht 
tot aderlatingen. Slechts af en toe kon hij nog kwaad worden, bijvoorbeeld 
omdat men op 12 januari 1827 geen kerkdienst hield ter herinnering aan de 
buskruitramp van twintig jaar tevoren. Het noodweer dat in de academie
stad op dat moment voor overlast zorgde, zag hij als een straf hiervoor: ‘ô 
Land! ô volk! ô tijden!’16

 Ook Siegenbeek moest het nog altijd ontgelden: ‘Het onbedwongen hart 
en ’t redenlijk verstand / Moest bukken in de Spraak, voor Siegenbeek
schen band. / En welken band, ô God! Wien moet het hart niet breken! / 
Van buffels, niet in staat, ons Hollandsch uit te spreken.’17

 Uit deze tijd stamt ook zijn hartstochtelijke tirade tegen tabakroken. Die 
gewoonte, die hij sinds zijn verblijf in Brunswijk verafschuwde, bestreed 
hij in meer dan één gedicht:

 Die heb met Godvergeten hand
Zijns grijzen vaders nek gebroken,
Die ’t eerst dat heilloos stinkend rooken
 Heeft ingevoerd in ’t Vaderland.
Hy gaf ’t verachtlijk wormgebroedsel
Der laffe en vuile luiheid, voedsel
 In breinbedwelmings tooverrust:
Hy was ’t die vlijt en spierkracht doofde,
En ’t menschdom ’s levens waarde roofde
 Voor dronkenschap der zwijmellust. –

Waar ben ik? in wat Hel van rampen?
 Op ieder voetstap waar ik treê,
Omwalmt my ’t walglijk onkruiddampen,
 En doet my borst en longen wee.
Hoe keert my ’t hart en de ingewanden,
Wanneer dit stinkende oliebranden
 Zijn gif door heel de lucht verspreidt,
In ’t lichaam om met pijnlijk wringen!
En geldt dit voor versnaperingen,
 Voor feestonthaal en lieflijkheid?18
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Begin februari omschreef Bilderdijk zijn toestand aldus: ‘Onbekwaam om 
een woord met iemand te spreken, aan iets te denken, terwijl my de her
sens als met een kokende beweging in ’t hoofd schijnen rond te draaien als 
een molenrad, zit of lig ik daar, in de diepste angst en door allerlei hersen
beelden geschokt, zonder hulp te kunnen toebrengen daar zy noodig is; 
zonder voor ’t minste te kunnen zorgen of over iets beschikken; verzekerd 
van mijne insania, waaraan echter niemand geloof schijnt te willen geven. 
Mijn hart is koud en buiten staat zich op te heffen, en het is of God zich 
verr’ van my houdt.’19

 Voor Bilderdijk stond het nu vast dat hij in mei zou verhuizen.20 Steeds 
weer klaagde hij over het ‘verwoestend damp nevel en windbad’ waarin 
hij aan het sterven was.21 Aan Da Costa schreef hij: ‘Alles ziet akelig en bo
ven verbeelding zwart om my heen, daar er geen schuilplaats meer in mijn 
huis is, waar men de allernadeeligste tochtwinden en rookdamp, ontgaan 
of ontschuilen kan, of behoorlyke warmte en rust genieten. ’t Is alles ééne 
ophooping van kwellingen wat ons omringt en onophoudelijk aangrijpt, 
in aantal niet op te noemen, maar waaronder ik geheel bezwijke en ver
pletterd worde.’22 Dat er, zoals hij beweerde, steeds bewonderaars aan de 
deur kwamen, zogenaamd met boodschappen, zag hij als de vloek van zijn 
bekendheid. Het deed hem nog sterker naar de dood hijgen: ‘Wat is er toch 
aan my te zien, dat men my zoo opzoekt of ik een olyfant of struisvogel wa
re, en wat wint men, met my de ooren en hersens te doen gonzen en voor 
rust en verkwikking onvatbarer te maken?’23 Hij vergeleek zichzelf met een 
orang-oetan, die men eens goed wilde bekijken.24

 De woning aan de Oude Singel was intussen al verhuurd aan een an
der. Dat hij in Leiden nog een onderkomen zou vinden, achtte hij onwaar
schijnlijk vanwege het tekort aan huurwoningen. Als hij naar Amsterdam 
zou gaan, zou hij dicht in de buurt zijn van zijn vrienden. Daar stond te
genover dat hij aan Leiden was gehecht, niet in de laatste plaats vanwege de 
goede zorgen van Lodewijk Caspar Luzac. Deze behartigde sinds jaren zijn 
zaken met ‘onvoorbeeldige trouw, ijver, hartelijkheid, en verstand’. Steeds 
als Bilderdijk iets nodig had, hoefde hij Luzac maar een briefje te sturen 
en dan werd het in orde gemaakt: ‘Jaren zijn er nu omgegaan, dat hy alles 
voor my waarneemt en ik alles tot hem verzende, op hem aan laat komen, 
en volstrekt op hem ruste; ik die hier zoo vreemd in mijn Vaderland ben als 
een Turk uit Konstantinopel zou zijn zoo hy hier uit de lucht neêr kwam 
vallen.’25

 De onzekerheid over zijn huisvesting, in combinatie met de aanhouden
de aandoening van zijn vrouw, drukten zwaar op Bilderdijk. Op 16 februari 
schreef Wilhelmina aan Da Costa om hem in te lichten over de ernstige 
toestand van haar man. Hij had altijd depressieve stemmingen gehad, 
maar nu was het erger met hem dan het in lange tijd was geweest: ‘somber 
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en boven uitdrukking melancholiek, beproef ik te vergeefsch hem op te 
beuren, hy zit geheel werkeloos of sluimerend; heeft een tegenzin in het 
drinken, zelfs de koffy, waaraan hy zoo veel verkwikking toeschreef neemt 
hy ongaarne; die staat van zwakte van de hersenen was altoos by hem ge
kenmerkt door eene afkeer van het spreken en van menschen te zien. De 
aanmelding van een bezoek brengt eene onbegrypelyke agitatie te weeg: 
in kalme oogenblikken zou de dierbare man die zelfde menschen met het 
grootste genoegen ontfangen, maar in die droevige perioden (die voor een 
korte poos nu en dan afwisselen met eene ongewoonlyke opgeruimdheid) 
is hy zich-zelven niet. Ik mag in geene byzonderheden hiervan treden, 
maar ach, hy gevoelt zich zoo diep ongelukkig in deze staat van afneming 
zyner geestvermogens, die helaas, thands maar in alles al te merkbaar is.’ 
Wilhelmina voelde zich schuldig, omdat ze meende dat het haar ziekte was 
die hem in deze toestand had doen belanden.26

 Sinds de kolendampvergiftiging voelde Bilderdijk zich ‘geruïneerd’. Al
leen ’s nachts, als de stad in stilte gedompeld was, kwam zijn ‘woelig brein’ 
wat tot rust.27 Overdag was zijn lijden niet te harden. Zijn lichaam voelde 
koud aan en hij werd gekweld door jicht en kramp: ‘Vreemd is het daar
by dat mijn beenen niet zwellen noch waterig zijn, maar dun en schraal. 
Hongerig ben ik altijd, ja onverzadelijk en ontlasting heb ik niet, maar de 
ingewanden zijn werkeloos, en al wat ik gebruik (het bestaat in grutte, met 
melk gekookt, en drooge biscuit, zonder meer) schijnt enkel tot urine over 
te gaan, die ik in geweldige maat kwijt rake.’28

 Zijn sombere gedachten uitte hij in tientallen verzen, met zwartgallige 
titels als ‘Het aardsche jammer’, ‘Lichaams verval’, ‘Het sterfbed’ en ‘De 
rand des grafs’. In dat laatste schreef hij: ‘Daar is slechts een stap tusschen 
my en het graf, / Hoe ras is die overgetreden! / Een oogwenk, niets meer, 
en ik stort er in af, / Van ’t glibberig kantjen gegleden.’29 Zijn lichamelijke 
aftakeling en het vertrouwen op God vormen de belangrijkste onderwer
pen. Ook zijn eigen begrafenis bleef hem boeien, getuige het vermaarde 
‘Uitvaart’. Bilderdijk mocht dan oud zijn geworden, in de beheersing van 
taal en klank was hij nog altijd een meester. In dit vers beschreef hij op 
onnavolgbare wijze een begrafenisstoet vanuit het huis van de overledene 
naar het graf. Met behulp van ‘o’ en ‘ee’klanken bootste hij het geluid na 
van respectievelijk de trom die de stoet begeleidde, en het klinken van de 
kerkklok:

 Befloersde trom
 Noch rouwgebrom
 Ga romm’lende om
Voor mijn gebeente;
 Geen klokgebom
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 Uit hollen Dom
 Roep ’t wellekom
In ’t grafgesteente;
 Geen dichte drom
 Volg’ stroef en stom;
 Festoen noch blom
 Van krepgefrom
 Om ’t lijk, vermomm’
Mijn schaamle kleente!30

Het slot, vol ij-klanken, laat een heel ander geluid horen, de vreugde over 
God: ‘Ik juiche en strij’; / Wat glippe of glij’, / hy staat me by, / Die ’t af 
kan weeren.’31 Elders schreef hij dat als zijn lichaam doodging, zijn ziel 
in een nieuwe wereld wakker zou worden: ‘Het sterven is een droom, ’k 
ontwaak, en ’t is voorby.’32 Daarom ook kon hij zijn zieke echtgenote op 
haar verjaardag toezingen: ‘Eens zien we ons weêr, en ’t kroost, ons vroeg 
vooruit getreên.’33

 Wilhelmina hoopte dat de verandering van lucht en woning positief op 
Bilderdijks gestel zou uitwerken.34 Dankzij bemiddeling van Da Costa arri
veerden in maart de verhuiskisten. Nu konden ze beginnen met inpakken, 
hoewel het nog niet duidelijk was waar ze zouden gaan wonen.35 Bilderdijk 
voelde er weinig voor naar Amsterdam te gaan. Ten slotte viel de keuze op 
Haarlem. Hier verwachtte hij een rustige levensavond door te brengen, als 
een kluizenaar die slechts hoefde te mijmeren, bidden en danken.36 
 Voordat dit zover was, eisten praktische zaken zijn aandacht op. Het 
kwam erop neer dat Wilhelmina alles moest regelen, want zelf kon de dich
ter niets meer.37 Wel schreef hij een versje, waarin hij uiting gaf aan zijn 
afkeer van het verhuizen: ‘Neen, ’k neem niets met my, maar ga over, naakt 
en bloot. / Hier ben ik, steken we af, Vriend schuitevoerder dood!’38 Toen 
Capadose in april een bezoek bracht aan zijn leermeester, schrok hij van de 
aftakeling die hij met eigen ogen aanschouwde.39

 Eind april moest Bilderdijk de stad die hem zo dierbaar was tot zijn grote 
verdriet vaarwel zeggen. In Leiden was hij in een vorige eeuw zijn loopbaan 
als dichter begonnen, hier was hij als student bewonderd en gewaardeerd, 
hier vond hij na zijn ballingschap een veilige haven, hier trof hij in de kruit
ramp een catastrofe aan, groot genoeg om zijn zielenleed te kunnen weer
spiegelen, hier waardeerde hij vooral de zuivere lucht en een ongedwongen 
levenswijze, en hier kon hij als docent invloed uitoefenen op het jongere 
geslacht. Leiden was naar zijn zeggen de enige plek ‘Hem dierbaar in ’t 
Heelal; – waar tevens lucht en grond, / En zoete erinnering, geheel zijn 
ziel aan bond!’40 Het zal aan al deze redenen toe te schrijven zijn dat hij de 
geliefde stad in zijn Afscheid aan Leyden van 1827 met klem kon verzoeken:
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Doch gy, ô Leyden, bloem der steden;
 Neem dit vaarwel des Grijzaarts aan!
Herdenkt gy me, ô herdenk dit heden,
 En zeg: Hy is ter dood gegaan. –
Blijmoedig des! Ja, ’k ga blijmoedig:
 De weg des grafs zij zacht of bloedig,
De doodvlijm boort ook heen door ’t dons.
 Vaarwel; en, blijft er van mijn zangen
Nog iets in uwen luchtkring hangen,
 Zeg dan: hy liet zijn hart by ons.41

De Haarlemse hel

Bilderdijk zou Leiden nooit meer terugzien. Eind april vestigde hij zich in 
Haarlem.42 Daar had hij niet naar uitgekeken: ‘En thands! op ’t einde van 
mijn dagen / Moet dit mijn uitgemergeld rif / Een handvol lijkzand af gaan 
vragen / Aan ’t vreemde Kenn’merlander klif.’43 Die regels werden hem 
niet in dank afgenomen. In de besloten kring van het Haarlemse genoot
schap Democriet, waar zich lokale notabelen hadden verzameld, reageerde 
Vincent Loosjes in dichtvorm. Hij vond dat Bilderdijk moest ophoepelen: 
‘Doch waar gij ’t zoekt, op ’t land, in steden, / Ons klif biedt u geen wel
komst aan; / ’t Is onze wildernis tot heden, / Ook zonder u, te wèl gegaan.’ 
En: ‘Laat, eindigen uw gramme dagen, / Uw van den nijd doorvreten rif, / 
Waar ’t wil, een weidsche grafzuil vragen, / Slechts niet in ’t Kenmerland
sche klif’. Loosjes’ tekst verscheen anoniem in de Vaderlandse Letteroefenin‑
gen van 1827.44

 Zo was Bilderdijk in de stad van Laurens Janszoon Coster terechtgeko
men. Van deze plaats had hij zich veel voorgesteld. Hij meende hier ‘wel
vaart, rust, en zielsgenot, en weelde’ aan te treffen.45 Dat viel tegen. Vanuit 
zijn woning in de Damstraat schreef hij op 28 april 1827 aan Da Costa: ‘Zie 
daar my dan in mijne nieuwe woonstede te Haarlem [...]. Ik verbeeldde 
my hier een stad van stilte en rust te vinden, doch ik ben hier wel in de 
meest- en hevigstverbeeldbare woeligheid, geraas, geschreeuw, en onrust 
by dag en nacht, t’huis gekomen.’46 De drukte was volgens hem vele ma
len erger dan in de onrustigste straten van Amsterdam.47 Het huis dat ze 
hadden betrokken, was deftig maar klein. Ook klaagde hij over een stijve en 
gezwollen knie.48 Wilhelmina en hij voelden zich afgemat, omdat ze reeds 
enkele dagen geen behoorlijke nachtrust hadden genoten. ‘Ook onder dit 
schryven vallen my de oogen toe. Ik moet dus afbreken,’ schreef hij aan Da 
Costa.49 Elders noemde hij zich ‘een afgeleefden paai, wiens verzwakking 
zich even zeer over hoofd, hand, en voeten uitstrekt’.50
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 Hoe Bilderdijk er werkelijk aan toe was, valt op te maken uit een brief 
van Wilhelmina aan vrouwe Da Costa. Zijn toestand liet niet toe dat ze van 
huis ging: ‘hy ziet my zelfs ongaarne het vertrek waarin hy zich bevind voor 
hoe kort een poos ook, verlaten’. Er was nog voortdurend werkvolk over 
de vloer om allerlei reparaties te verrichten. Ook Wilhelmina beklaagde 
zich over de onrust in de stad. Volgens haar hield het geraas van rijtuigen 
nooit op, zelfs ’s nachts niet. Het kabaal drong zelfs door tot in de achter
kamer.51 De muren leken wel van papier, aldus Bilderdijk. Het gesnurk van 
de buren hield hem uit zijn slaap. Naar eigen zeggen was hij liever in een 
‘rosmolen’ (door paarden in beweging gebracht) geplaatst, omdat de herrie 
dan tenminste eenvormig was. Goed en betaalbaar voedsel, zoals groente, 
was er in Haarlem niet te krijgen; dat moest hij dan ook uit Leiden laten 
overkomen. Het plaatselijke rundvlees vond Bilderdijk te pezig. De Haar
lemmers noemde hij lui, onbekwaam en brutaal. Met hen te spreken was 
hem niet mogelijk, omdat hun veel te hard klinkende stemmen zijn oren 
voortdurend verdoofden.52 
 Alle geschreeuw in Amsterdam, op markten en in luidruchtige buurten, 
was slechts kinderspel vergeleken bij de Haarlemse herrie: ‘Neen, ’k vond 
aan ’t Y by zulke als groente of zeevischkramen, / Of Noorder voddemarkt, 
in d’opslag meer betamen, / En, kruis door Boterbuurt, of Dam, of War
moesstraat, / By Haarlems bul-gebulk hoort ge enkel lam-geblaat.’ Om nog 
maar te zwijgen van de baldadigheid van de kinderen, die hem met hun 
‘dartle speelzucht op ’t dolzinnigste uitgelaten’ tot waanzin dreven.53 Dat al
les zorgde ervoor dat Bilderdijk, die het leven toch al haatte, naar verlossing 
snakte.54 Geen wonder dat hij zijn gemoed onmiddellijk uitte in een tirade 
in versvorm tegen Haarlem:

Een omtrek van een stad, die omdanst in heur wal,
Van wildernis vervuld, en afbraak, en verval:
Een lucht wier helle klank mijn hersens steeds doet trillen;
Vol raatlend straatgewoel, by nacht noch dag te stillen:
Vol stemmen, voor het minst als dondrend wolkgekraak,
Drie ladders [octaven] hooger dan gewone menschenspraak
Die, wen de klokken slechts een oogenblikjen zwijgen,
Als eensklaps uit de kluft der barstende aarde stijgen!55

Op 7 september 1827 vierde Bilderdijk zijn eenenzeventigste verjaardag. 
De Haarlemse atmosfeer, die niet te vergelijken was met de Leidse, kon hij 
niet verdragen. Bilderdijk was zich bewust van zijn geestelijk verval: ‘Dof 
gevoel- en gedachtloos, zonder geheugen en in verdrietelyke ledige werk
loosheid voort te vegeteeren, is een akeliger ding dan men zich verbeelden 
kan,’ schreef hij aan Jeronimo de Vries.56 Soms moest hij Wilhelmina wel 
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drie of vier keer achtereen vragen welke dag het ook weer was.57 Toch bleef 
zijn dichtvermogen intact. Hij mocht zichzelf dan vergelijken met een op
gedroogde stroom, die slechts nog wat nadruppelde, de verzen bleven ook 
nu vloeien.58

 Dat leidde tot weer twee bundels in 1827: Nieuwe oprakeling en De voet 
in ’t graf. Bilderdijks creativiteit in het bedenken van typeringen voor zich
zelf en zijn werk was schier eindeloos. In het voorwoord bij die eerste titel 
noemde hij zich een ‘gekromde kuchende grijsaard’ en vergeleek hij zijn 
werk met de laatste flikkering in een ashoop. In de tweede uitgave karak
teriseerde hij zichzelf als een ooit vruchtbare, maar nu uitgeputte akker.59 
Ondanks zijn ‘verstompt gezicht, bevende hand, en verzwakt (ja verward) 
hoofd’, tekende Bilderdijk zelf een vignet voor op de titelpagina.60 Het 
toont een grijsaard die uitrust na het delven van een graf. Op de achter
grond is een uitgedoofde vulkaan te zien.
 In de Vaderlandsche Letteroefeningen had men weinig begrip voor Bil
derdijks sombere en polemische verzen. Men weet zijn slechte humeur 
aan slaapproblemen en voegde daaraan toe: ‘Na een middagslaapje gaat 
het hem, bij goede spijsvertering, misschien beter van de hand.’ Naar aan

Titelpagina van de bundel Nieuwe oprakeling, 1827, met vignet van Bilderdijk
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leiding van Bilderdijks vers ‘De taal’, waarin hij Matthijs Siegenbeek we
derom hevig beschimpte, schreef men: ‘Het zachtzinnigst en Christelijkst 
oordeelt men, wanneer men hem, met den eenen voet in het graf, als impos 
mentis (krankzinnig) beschouwt en beklaagt.’61

 Ook deze woning kon hem weer niet bekoren. Alle kamers waren in zijn 
ogen onbewoonbaar. Het vocht droop van de muren. Stoken was, vanwege 
de rook, onmogelijk.62 Het was verschrikkelijk koud in huis.63 In die verre 
van opgewekte stemming blikte hij terug op zijn leven. Iedere vorm van 
heimwee naar het verleden was hem vreemd: ‘Jammerlijke lichaamspijnen, 
kwellingen van geest en gemoed, beslommeringen van allerlei aart, hoon, 
smaad, lijfs- en levensgevaren, ballingschap, armoê en gebrek, trouwloos
heden van alle bedenklijke zijden, nachtwaken, zwerven, en zwoegen, met 
allerhande verdrukkingen zijn mooglijk nooit in zulk eene aanhoudende 
ophooping en overstelping aan eenig mensch in den loop van een eeuw tyds 
overgekomen, als my van ’t begin mijner heugenis tot heden.’64

 Veel omgang had Bilderdijk in deze tijd niet meer. Doorgaans zat hij 
thuis. Slechts af en toe woonde hij een kerkdienst bij.65 Hij voelde zich te 

Titelpagina van de bundel De voet in ’t graf, 1827, met vignet van Bilderdijk
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zwak en te oud om nog naar Amsterdam te reizen.66 Wel bleef hij trouw 
corresponderen met Da Costa, Capadose en De Vries. Vanaf eind 1827 werd 
ook de briefwisseling met Hendrik Willem Tydeman hervat, met wie hij 
in 1825 in onmin was geraakt. De totale hoeveelheid brieven verminderde 
evenwel. Steeds vaker liet hij de contacten door Wilhelmina onderhouden. 
De eens zo hartstochtelijke brievenschrijver kon niet meer. Benauwdheid, 
neerslachtigheid en slapeloosheid kwelden hem dag en nacht. Wilhelmi
na op haar beurt was het grootste deel van de tijd geveld door hoofdpijn 
en koorts. Toen haar zwakke gezondheid het in augustus 1827 eindelijk 
voor een moment toeliet om een bezoekje te brengen aan Da Costa en zijn 
vrouw in Amsterdam, trof ze bij thuiskomst haar echtgenoot ziek van ver
koudheid en ‘zeer heesch op de borst’ aan.67

Een Engelse bewonderaar

Wie de brieven van Bilderdijk en zijn echtgenote leest, krijgt niets anders 
dan eindeloze klachten over fysieke en mentale ongemakken voorgescho
teld. Een ander beeld schetste de letterkundige John Bowring, die in okto
ber 1827 met hem kennismaakte. Deze Engelsman was zeer goed op de 
hoogte van de Nederlandse letteren, getuige zijn Batavian anthology; or, 
Specimens of the Dutch poets, with remarks on the poetical literature and lan‑
guage of the Netherlands, to the end of the seventeenth century (1824). In 1829 

John Bowring, 1826



de gefnuikte arend

464

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 464

zou hij nog een Sketch of the language and literature of Holland, being a sequal 
to his Batavian anthology laten volgen. Bowring reisde naar Haarlem om 
de  oude dichter te ontmoeten. Wilhelmina was net bezig een brief aan 
Hanna da Costa te schrijven.68 Toen Bowring zich meldde, kreeg hij van 
haar te horen dat Bilderdijk was uitgegaan om zijn wandeling te maken. 
Daarom ging hij eerst langs bij de dichter Jan van Walré. Bilderdijk kwam 
spoedig terug. Het bleek dat hij Bowring intussen in de stad was gaan zoe
ken.69

 Bowring beschreef Bilderdijk als volgt: ‘Een grijsaard, deftig gekleed, 
met een’ opgetoomden hoed, het gelaat doodelijk bleek, dat diepe sporen 
droeg van eenen sterkdenkenden en sterkgevoelenden geest’. Kort tevo
ren had Bowring de recent verschenen bundel De voet in ’t graf gelezen. 
Dat werk bevatte zijns inziens de ‘zeer bijtende uitvloeisels van een ver
toornd en blijkbaar ontevreden gemoed’. De reiziger was op de hoogte van 
Bilderdijks felle strijd tegen de geest der eeuw, en noemde hem de leider 
van een kleine partij van ‘ultra-super-orthodoxie’. Toen hij Bilderdijk vroeg 
door wie hij zich had laten inspireren, schilderde deze zichzelf af als een 
oorspronkelijk genie. Volgens de dichter wisten de muzen hem overal te 
vinden, of hij nu op bed lag of in zijn leunstoel zat.70

 De Engelse bezoeker bleek een bewonderaar van Bilderdijk. Hoewel hij 
het geenszins eens was met de controversiële, cultuurkritische standpun
ten en hij had opgemerkt dat diens werken door het volk nauwelijks wer
den gelezen,71 noemde hij hem een groot man en dichter, en een genie. 
Maar na lezing van diens werken had hij begrepen dat Bilderdijk iemand 
was die zich zelden van zijn innemende en beminnelijke zijde liet zien: 
‘een stug man – iemand die zich niet weet te matigen, die de uitdrukking 
van de verbittering, de verachting, de versmading, den haat, welke hij ge
voelt, niet beteugelt’. Al met al vond Bowring Bilderdijk ‘buiten twijfel een 
der merkwaardigste menschen van den hedendaagschen tijd’.72

 Zoals Hoffmann von Fallersleben en Southey vóór hem, kreeg Bowring 
een andere kant van Bilderdijk te zien. Toen hij hem ontmoette, pakte de 
dichter zijn hand en betuigde hem in welsprekende bewoordingen zijn 
genoegen over het bezoek waarmee hij hem vereerde. De grijsaard leef
de uiterst eenvoudig, aldus de Engelsman. Sinds jaren gebruikte hij geen 
dierlijk voedsel en alcohol meer. Tegen Bowring klaagde hij over de verbas
tering van de nieuwe generatie en over de ondergang van de burgerdeugd. 
Door de wijsbegeerte was het echt menselijke gevoel verloren gegaan, 
meende hij. Over Wilhelmina sprak Bilderdijk op een warme toon: ‘Ik ken 
haar volkomen, door en door, – wie zou haar kennen, zoo als ik? – en nim
mer – neen, niet voor een’ oogenblik, heb ik opgehouden haar hart en haar 
hoofd te bewonderen; ja beiden evenzeer, haar hoofd en haar hart.’73

 Bilderdijks oordeel over Bowring luidde: ‘de man heeft verdienste, maar 
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ik kan niet helpen dat er iets in zijn physiognomie is, het geen my belet 
recht van hem te houden’.74 Meer is over Bowrings bezoek niet bekend.

Verhuizen en vergeten

Eind november 1827 werd Bilderdijk getroffen door een koortsaanval. Zijn 
bed werd naar de benedenverdieping verplaatst, in de hoop dat hij dan be
ter kon slapen. Dat mocht niet baten. Het was daar zo vochtig dat hij en zijn 
vrouw zich onmiddellijk onwel voelden. Er zat niets anders op dan weer 
naar boven te verhuizen.75 Al spoedig verklaarde Bilderdijk dat het huis 
op de Damstraat onbewoonbaar was. Door de voortdurende tocht had Wil
helmina last van verkoudheid, reumatiek en hoofdpijn.76 Op 5 december 
waren beiden weer op zoek naar een betere slaapkamer in huis, waar de 
kou wellicht minder erg was.77 Volgens Wilhelmina was de vochtigheid te 
wijten aan het ontbreken van lood in de dakgoten. Hierdoor sijpelde al het 
water door de muren naar binnen. Het was zo erg dat Bilderdijk er onop
houdelijk enorme neusbloedingen van kreeg. Zij bestreed haar zwakte en 
hoest met aderlatingen en Spaansevliegpleisters.78 Alle ellende beschouw
de ze als een noodzakelijke beproeving van God: ‘De Genadige [...], die alles 
naar onze krachten heeft afgewogen, is een Helper en een Rotssteen en 
veilige Toevlucht, als het water aan de lippen komt.’79 Inmiddels was Bil
derdijks afkeer van Haarlem zo groot geworden, dat hij weer overwoog om 
naar Amsterdam te verhuizen.80

Bilderdijk met tulband, 1828, kopie naar een zelfportret
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 Ooggetuigenverslagen over Bilderdijks laatste levensfase zijn zeldzaam. 
Jan Wap gaf uitleg bij een door de dichter zelf vervaardigde beeltenis uit 
1828, mét tulband: ‘Bij bedoeld Portret is een servet, over een wollen muts 
heengewonden, vast rond het hoofd toegehaald en bevestigd, en waaron
der, nu en dan, door hem een sterk verhit aarden potdekseltje geplaatst en 
zoo lang mogelijk warm gehouden werd, ter bestrijding van zijne vrees
lijk rheumatische hoofdpijnen, die daardoor meer draaglijk werden ge
maakt.’81 In diezelfde tijd woonde Nicolaas Beets nog bij zijn ouders thuis 
in Haarlem. Deze liep Bilderdijk wel eens een paar straten achterna als hij 
zich bij uitzondering buiten vertoonde: ‘Hy ging altijd leunende op den 
schouder van zijn zoon Lodewijk. Hy droeg een groote driekanten hoed en 
de kleeding die daar by behoort. Zijn gelaat was zeer ingevallen, en deed 
een alleronaangenaamst effect; vooral als hy vriendelijk lachte, wat hy altijd 
deed als hy den hoed afnam.’ Wilhelmina typeerde hij als een rijzige vrouw 
met een vriendelijk gezicht.82

 Eind december nam Bilderdijk het besluit in mei te gaan verhuizen naar 
een woning dicht in de buurt.83 Begin 1828 beviel Vrouwe Da Costa van een 
dochtertje. Wilhelmina voelde zich niet in staat de doopplechtigheid bij te 
wonen. Bovendien vond ze het onverantwoord om haar zwakke en zieke 
echtgenoot alleen te laten. Soms leefde hij volgens haar weer een beetje op, 
maar op andere momenten lag hij dagenlang ziek in bed.84 Op 13 februari 
pakte Bilderdijk na lang stilzwijgen zelf de pen op om Da Costa te bedan
ken voor diens troostende brieven. Na een paar regels moest hij afbreken, 
vanwege krampen in zijn rechterhand.85

Nicolaas Beets
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 Vaak gaf Bilderdijk zich over aan mijmeringen. Dan spookten zijn over
leden kinderen hem door het hoofd. Aan Jeronimo de Vries schreef hij: 
‘Vaarwel, waarde Vriend, wees hartelijk van ons allen gegroet! Ons allen? – 
Helaas! Van ons driën meen ik. Van ons twintigen zou ik kunnen zeggen, 
indien ik had mogen behouden wat afzetsels mijn tronk opleverde. – Van 
zoo veel spruiten slechts één overig! – Ach het aandenken is hard.’86 In een 
vers voor Wilhelmina’s tweeënvijftigste verjaardag blikte Bilderdijk even
eens terug op de ‘ons ontscheurde panden’, die engelen waren geworden:

Teêrgeliefde, ’k zie ze huppelen
 ’k Voel ze wappren om ons heen,
Hemel in de vreugde druppelen,
 Hemel sprengen in ’t geween.
Ja, zy roepen ons naar boven.
 Lieve wichtjens, ja ik kom,
’k Hijg, by u mijn God te loven;
 ’k Heb aan de aard geen eigendom.87

Met dochter Louïse had Bilderdijk doorgaans weinig contact. Slechts af en 
toe werden brieven verstuurd, met verjaardags- of nieuwjaarswensen. Met 
haar kinderrijke gezin, vier dochters en twee zonen, woonde ze in Ter Aar, 
waar haar echtgenoot Burckhardt een huisartsenpraktijk had.88 Bilderdijk 
typeerde haar als zijn eerste en oudste ‘Huwlijksspruit’. De blijdschap over 
haar geboorte ontroerde hem nog steeds, bekende hij in een voor zijn doen 
hartelijke brief.89

 Dikwijls had Bilderdijk nu het gevoel dat hij in een andere werkelijkheid 
verkeerde. Mogelijk hing dit samen met het rijkelijk gebruik van opium.90 
In maart 1828 beschreef hij zijn toestand tegenover Da Costa als volgt: 
‘Half redenloos, en half levenloos, my-zelven tot last, en als in een gevoel 
van sluimering en droomende verbeelding, kruipen de uren en dagen voor 
my om, als in twijfel of ik leve dan niet. Zonderling is mijn toestand, en 
inderdaad even zoo de samenloop van alles rondom my sedert nu zoo veel 
weken, en het is of geheel de wareld in ’t ronde om my, betooverd is. Zwaar 
lichaamlijk ongemak heb ik niet; maar besefloos en my zelven in den weg, 
kan ik niet dan naar ’t eind van een zoo wonderlijk droomleven verlangen, 
en al wat ik vermag, is om onderworpenheid en berusting te bidden.’ Voor
al over de zestienjarige Lodewijk maakte hij zich zorgen, omdat een groot 
deel van zijn verzorging op de zoon neerkwam.91 Wilhelmina was eveneens 
ongerust over het kind met zijn zwakke zenuwen. Studeren viel de jongen 
zwaar. Hij was wel gemotiveerd, maar voelde zich vaak moedeloos en een
zaam: ‘daarby bedroeft hy zich, meer dan hy zich uitlaat, over de toestand 
zyns geliefden vaders die hem ook niet zyn kan wat hy wenschte te zyn’.92
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 Toen het gezin in mei 1828 naar een woning op de Bakenessergracht 
verhuisde, kwam het inpakken en sjouwen vooral op Lodewijk neer. Het 
nieuwe huis was ruimer dan het vorige, en bovendien een stuk rustiger 
gelegen. Bilderdijk noemde het echter ‘leêlijk uitgewoond’. Achter de wo
ning lag een ruime moestuin met fruitbomen. Wat hij daaraan had, was 
de dichter een raadsel; de tuin was voor hem als een ‘Bibliotheekjen voor 
iemand die niet lezen kan’. Aan de verhuizing kon hij geen bijdrage leve
ren. Wezenloos in een hoekje gezeten en mijmerend liet hij alle onrust 
naar eigen zeggen gelaten over zich heen komen.93 Drie weken later waren 
werklieden nog altijd bezig de woning op te knappen. De boekenkamer 
moest nog geschilderd en behangen worden en de dozen met boeken dien
den te worden uitgepakt.94 Zijn oordeel over de woning bleef negatief; hij 
hoopte er spoedig uit te worden weggedragen, liever dood dan levend.95 
‘Wy wonen hier ellendig slecht,’ merkte hij in juni op.96 Toen de zomerse 
hitte zich aandiende, kon hij niet meer: ‘Ik heb veel geleden, en veel meer 
doorgestaan in dit leven, dan iemand zich verbeelden kan; maar thands 
overweldigt my ’t lijden.’97 Zijn eetlust verminderde. Volgens Wilhelmina 
was dat het gevolg van zijn overmatige opiumgebruik. Vast voedsel kon hij 
niet verdragen.98 Doorgaans at hij slechts ‘melkspijs’ en beschuit.99

 Alleen de schaarse bezoeken van een handvol vrienden brachten hem 
nog enige vreugde. Zo verrasten de Da Costa’s hem in juli 1828 met hun 
komst. Bij ‘mijnheer Bilderdijk’ dronken ze thee, zoals Hanna da Costa 
in haar dagboekje noteerde.100 Op andere momenten kon de dichter zich 
zulke visites niet meer herinneren. De gevolgen van zijn opiumgebruik 
begonnen steeds zorgwekkender vormen aan te nemen. Toen Dirk van 
Hogendorp zijn oude leermeester in oktober 1828 met een visite vereer
de, maakte Bilderdijk op hem een uiterst eigenaardige indruk. Wilhelmi
na was niet thuis. Toen ze korte tijd later terugkeerde, vond ze haar echt
genoot ‘geheel als wezenloos en niets wetende van zyn hem steeds zoo 
dierbaar bezoek; na veel bezinnings herinnerde hy zich wel als droomende 
iemand gezien en gesproken te hebben, maar kon zich toen nog niet voor 
den geest brengen dat het onze vriend geweest was, en betuigt meestal met 
hem gesproken te hebben zonder te weten wie het was’, schreef ze aan Da 
Costa en diens echtgenote.101 Dat Bilderdijk zo slecht sliep en doorgaans 
pas rond vijf uur ’s ochtends insluimerde, was ook niet bevorderlijk voor 
zijn gezondheid.102

 Troost putte hij uit de spreuk van Vader Cats: ‘Vroeg wijs, vroeg zot.’103 
Dat zijn eigen verzen de eeuwigheid zouden kunnen doorstaan, daarover 
maakte hij zich geen illusies. Immers: ‘ook in ’t Rijk der kunst heerscht de 
onverbidbre Dood’. De hoop dat het nageslacht zijn dichtwerk zou blijven 
lezen en zijn naam zou kennen, vond hij ijdel. De naam Bilderdijk zou 
vergeten worden, net zoals die van auteurs uit alle vroegere eeuwen.104 Wat 
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hij nog voortbracht was naar eigen zeggen geen poëzie meer te noemen, 
maar het ‘laatste afval van den dorrenden boom, die onder den bijl schudt 
en knakt’.105 Toch bracht het schrijven van verzen ook nu troost, omdat hij 
er orde mee kon scheppen in zijn verwarde bestaan.
 Dat Bilderdijks verstand en geheugen het steeds vaker lieten afweten, 
was zwaar voor de man die zijn geestvermogen altijd uitputtend had be
nut. Hij had vaak het curieuze gevoel dat hij zichzelf niet was, maar een 
vreemd wezen.106 Wilhelmina was ervan overtuigd dat minder opium hem 
ten goede zou komen.107 Maar daar wilde hij kennelijk niets van weten. Pe
rioden van mentale verwarring werden afgewisseld met momenten dat de 
dichter helder van geest was. Dan werkte hij aan zijn Korte aanmerkingen op 
Huydecopers Proeve van taal‑ en dichtkunde, zijn Grondregelen der perspectief 
of doorzichtkunde, aan zijn bewerking van Euripides’ saterspel De cykloop of 
aan een bloemlezing uit de Spreuken en Voorbeelden van de middeleeuwse 
Perzische dichter Saadi. Al deze werken zagen het licht in 1828.
 Zijn ‘uitgeblakerden zandgrond’ bleek dus minder onvruchtbaar dan hij 
beweerde.108 Verzen uit voorgaande jaren publiceerde hij in 1828 en 1829 

Titelpagina van de bundel Avondschemering, 1828, dankzij Wap 

uitgegeven te Brussel
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in vier bundels: Avondschemering, Vermaking, Naklank en Nieuwe verma‑
king. Daarbij kreeg hij hulp van zijn jeugdige katholieke bewonderaar Jan 
Wap, die de dichter nog uit Leiden kende. Sinds 1828 was deze werkzaam 
als docent Nederlandse taal- en letterkunde aan de Militaire Academie in 
Breda.109 Meermalen reisde Wap naar Haarlem om samen met Bilderdijk 
gedichten te selecteren. Hij herinnerde zich later: ‘In verscheiden houten 
doozen, met schuifdeksels, zooals men die bij drogisten wel vindt, bewaar
de de Dichter zijne gestapelde, op octavo-blaadjes, duidelijk en zeer keu
rig geschreven, Verzen, meestal elk van ééne bladzijde, en alzoo voor ééne 
drukpagina bestemd; of wel aan beide zijden beschreven, en dan twee druk
pagina’s uitmakende, hetgeen er ook correct aan den voet op aangeteekend 
stond (zóóveel regels, zóóveel bladzijden); en nu berekende hij, dat er voor 
een gewonen Dichtbundel omme en bij tweehonderd bladzijden noodig 
waren, geschat op één gulden het stuk; – derhalve bedroeg het honorarium, 
in den regel, zooveel guldens als er bladzijden in het boek werden geteld.’110

 Het eerste werk verscheen in Brussel, waar men in 1830 ook de bundel 
Nasprokkeling zou uitgeven. Intussen was Bilderdijk doende met de uitgave 
van Schemerschijn (1829), een werk dat in Gent uitkwam. In het zuiden 
gold hij eveneens als een groot poëet.111 Men liet er een gipsen penning ver
vaardigen met zijn beeltenis, waarover hij – hoe kon het ook anders – wei
nig te spreken was.112 Vrienden, zoals de Gentse professor Jacob Lodewijk 
Kesteloot en de Antwerpse literator Jan Frans Willems, verzochten hem 
naar het zuiden te verhuizen.113 Daar peinsde hij niet over.
 Uit al deze bundels bleek dat de oude dichter iets milder was geworden. 
Politieke en polemische verzen schreef Bilderdijk vrijwel niet, maar religi
euze poëzie des te meer. Het niveau daalde. Vaak greep Bilderdijk terug op 
oude beelden en rijmwoorden. Slechts nu en dan was hij in staat de kwali
teit van vroeger te evenaren, zoals in ‘Jezus intrede te Jeruzalem’:

Niet op glinsterende wielen
 Van een gouden praalkaros,
 Niet in purpren Koningsdosch,
 Niet op vlammensnuivend ros
 Dat op pluim en zadel trotsch
Huppelt op geleerde hielen,
 En, van bruischend bloed verhit,
 Schuimend knabbelt op ’t gebit.114

Nog altijd zette hij de poëzie in om zijn weltschmerz te verwoorden. Het 
leven had hem nooit veel vreugde gebracht, maar nu zag hij op tegen het 
aanbreken van elke nieuwe ochtendstond:
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Weêr een dag, de kim ontstegen,
  Blikt ons tegen
 By vernieuwden morgendrop;
Weêr een nacht in zee gezonken,
Plooide ’t kleed vol starrenvonken
 Voor dees halve wareld op;
Weêr, het rouwfloers afgetogen,
Slaat het leven heldere oogen
 Naar het zorgenwekkend Oost,
Op een lichtstraal aangevlogen
 Die en lucht en aarde bloost. [...]

Alles juicht; – en ik, bezwaarde,
  Lig ter aarde
 Neêrgebukt in diepe smart.
My ontzinken lust en krachten,
En de dagen zijn my nachten,
 Omgehuld in aaklig zwart.115

Eind 1828 werd alwéér over verhuizen nagedacht. De woning aan de Bake
nessergracht was naar zijn oordeel niet minder vochtig dan die in de Dam
straat.116 Zijn hoop was weer naar Leiden terug te keren, maar een geschik
te woning was nog altijd niet te vinden. Naar Amsterdam wilde hij ook nu 
niet, omdat aan die stad vele ‘akelige herinneringen’ waren verbonden.117 
Er zat dan ook weinig anders op dan in Haarlem te blijven. Verhuizen kon 
pas weer in mei. Tegen die tijd verwachtte en hoopte Bilderdijk reeds het 
tijdelijke met het eeuwige te hebben verwisseld.118

 Bilderdijk wist zeker dat hij 1829 niet meer zou meemaken. Daarom 
schreef hij een afscheidsbrief aan H.W. Tydeman, waarin hij op zijn el
lendige leven terugblikte: ‘Heb dank, voor alle mij betoonde blijken van 
gulhartige vriendschap, en veelvuldige diensten mij sedert zoo veel jaren 
bewezen, en tevens voor uw geduldig welnemen van mijne zonderlingheid 
in alles, de vrucht van een zeer vroeg afgetobd gestel, dat van kindsbeen af, 
door alle lichaamlijke en vooral geestelijke of verstandelijke onderdrukkin
gen en verkrachtingen verwoest wierd, en in dit leven zich vreemd vond, 
naar ’t uiteinde van ’t welk ik ook, kind, jongeling, volwassen, even zeer als 
nu afgeleefde grijsaard, steeds met ongeduldig verlangen heb uitgezien.’119 
Daarom droeg hij wellicht zijn collegedictaten over de geschiedenis aan 
Tydeman over. Ze mochten pas na zijn dood worden uitgegeven.120 Maar 
ook het geldbedrag dat hij ervoor kreeg – achthonderd gulden – kwam hem 
in zijn laatste levensjaren van pas. Nu zijn financiën niet meer door Lu
zac werden beheerd, lagen geldzorgen weer op de loer. Volgens Bilderdijk 
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waren die te wijten aan ‘verscheiden banquerouten, te loor stellingen, en 
enorme uitgaven, bestelingen enz’, en het feit dat het leven in Haarlem 
veel duurder was dan in Leiden.121 Waarschijnlijk was Bilderdijks onvermo
gen om met geld om te gaan hier ook weer debet aan.

Schimmen rond de Grote Kerk

Maar Bilderdijks gestel begaf het niet. Begin januari 1829 schreef hij: ‘Het 
is hier, in deze jammerlijke woning een koude als ik nooit beproefd weet te 
hebben. Met het sterkst mogelijk stoken ligt mijne Ega op een afstand van 
drie voeten, te rillen in ’t bed; en mijn hoofd is als ware ’t inwendig bevrie
zende voor den brandenden haard. Hoe wy dezen Winter verder doorko
men weet ik niet.’122 In april leek Bilderdijk weer wat op te knappen, hoewel 
zijn ijskoude voeten en handen en zijn toenemende doofheid hem hinder
den. Wilhelmina was ten prooi aan diepe zwaarmoedigheid, met vermage
ring en ‘verbleeking van gelaat’ tot gevolg.123 Zo kon het niet voortduren. 
 In mei 1829 verhuisde de familie Bilderdijk voor de laatste keer, ditmaal 
naar de Grote Markt (nummer 11). De woning kostte vierhonderdvijfen
zeventig gulden per jaar.124 Natuurlijk was hij liever naar Leiden gegaan, 
maar ondanks de inspanningen van Tydeman was het niet gelukt om daar 
een huurwoning te bemachtigen. Een huis in Noordwijk of Katwijk wees 
Bilderdijk van de hand; dan vertrok hij nog liever naar een ander wereld
deel. Verbitterd verzuchtte hij: ‘Gelukkig de slakken die in hun vast huis 
zitten!’ Er zat niets anders op dan in het ‘ellendige’ Haarlem te blijven.125

 Door het stormachtige weer was het verhuizen moeizaam verlopen. Op 
4 mei schreef Bilderdijk vanaf de Grote Markt aan Da Costa: ‘Geen venster 
of blind laat zich hier open of toedoen; trappen, vloeren, zijn om van te 
duizelen, en het geraas van de markt is volstrekt onuitstanelijk en niet te 
ontwijken.’ De zijkamer had een ‘vrij goed behangsel’, maar de achtertuin 
werd gevuld door de ruïne van een ingestorte muur.126 Tijdens sombere 
buien speet het hem dat hij niet tijdens zijn ballingschap was gestorven.127 
 Wilhelmina dacht dat ze spoedig zou bezwijken.128 Met Lodewijk ging 
het ook niet goed. Meer en meer begon hij op zijn verbitterde vader te lij
ken, aldus zijn moeder: ‘hy is zwak en kwijnend, ja veelal treurende of 
wrevelig, en zegt zelfs niet onduidlijk dat het leven hem zwaar valt, van het 
sterven spreekt hy als van iets wat hoogst wenschlijk is, en het uitzicht er 
van is hem een verruklijk denkbeeld. Op zijn leeftijd reeds het leven moede 
te zijn is verschriklijk!’129 Mogelijk leek het de ouders om die reden een 
goed idee hun zoon paardrijles te geven. Die activiteit had weer nieuwe 
ongemakken tot gevolg, zoals een pijnlijk abces in de lenden.130

 Hoe zag de woning eruit? Dankzij een inventaris, opgemaakt na Bilder



xiii de voet in het graf (1826-1831)

473

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 473

dijks dood, kunnen we ons daar een beeld van vormen.131 Wie een bezoek 
bracht aan het huis op de Grote Markt kwam eerst in het voorhuis, met een 
gladde bank, die ’s avonds spaarzaam verlicht werd door een kloklantaarn. 
Dan stuitte men op een tochtdeur, die Bilderdijk, vatbaar voor tocht als 
hij was, speciaal had laten vervaardigen. In de gang stond onder meer een 
gladde eikenhouten pers. De zijkamer, met neteldoekse gordijntjes voor 
de ramen, gaf via een alkoof toegang tot de huiskamer. Daar stond een 
Dordtse haard, met bak, tang en pook. Op de vloer een paar Chinese mui
len. Ook zag men een beschilderd horretje voor de ramen naar de binnen
plaats, waar een koperen puthaak te vinden was. In de gelijkvloerse keuken 
stonden onder meer een koperen glazenspuit en een zwavelstokbak, en in 
de kelder een vliegenkast en inlegpotten. 
 Op de eerste verdieping was een grote en een kleine voorkamer: de bi
bliotheek en Bilderdijks werkkamer. Daarachter bevond zich ook het slaap
vertrek van Lodewijk en dat van Bilderdijk en zijn echtgenote, met fraai 
uitzicht op de tuin.132 Hierboven trof men een zolder, een meidenkamertje 
en een vliering, waar een stok met de nationale vlag werd bewaard. Aan 
het venster in de grote voorkamer stond een leunstoel.133 Daarin gezeten, 
kon Bilderdijk de Grote Kerk zien. Er lagen een geruit vloerkleed en een 
karpet, en er stond een schuiftafel met wasdoek, met daaromheen vier ie
penhouten stoelen. Over de leuning hing een kamerjas. Tegen de wanden 
withouten boekenkasten, met een buste van Homerus en een hemel- en 
een aardglobe erop. Voorts een lessenaartje met inktkoker en tekengerei en 
een scheercassette.134

 Buiten Haarlem kwam Bilderdijk in deze tijd haast nooit meer. Wilhel
mina reisde wel nog af en toe naar Amsterdam voor korte logeerpartijen bij 
de Da Costa’s, maar ze wilde haar echtgenoot niet te lang alleen laten. Dan 
bleef Lodewijk bij hem, want hij kon niet meer voor zichzelf zorgen. Soms 
ook mocht de jongen voor een paar dagen in Amsterdam vertoeven. Toen 
hij een keer vroeg of hij nog wat dagen langer mocht blijven, antwoordde 
zijn moeder: ‘Papa verlangt nu zeer naar uw hulp, hy kan met zyn zwakke 
hoofd niets vinden en kan niet buiten U. Gaarne lieten we U nog wat in 
het genot van het goede dat de Heere U schenkt door de omgang met onze 
waardige en geliefdste Vrienden, maar het kan deze keer niet zyn.’135

 In de zomer van 1829 maakte Bilderdijk zelf voor één keer een uitzon
dering. Op 29 juni, vier dagen voor Wilhelmina’s drieënvijftigste verjaar
dag, was Vrouwe Da Costa bevallen van een gezonde zoon: Abraham. Twee 
weken later vond in de Noorderkerk te Amsterdam de doopplechtigheid 
plaats. Abraham Capadose, naar wie het kind was genoemd, trad op als 
peetoom. Ook Bilderdijk en Wilhelmina waren hierbij aanwezig. In haar 
dagboekje noteerde Hanna da Costa: ‘Zij waren alle recht gezegend ge
stemd. De Heere was waarlijk in hun midden.’136
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 Werken kon Bilderdijk steeds minder. Op een voorstel van Tydeman om 
zich weer over juridische zaken te buigen, antwoordde hij dat zijn toestand 
dit niet toeliet: ‘’t is de ergste en onlijdelijkste bespotting die de Duivel zelfs 
zou kunnen uitdenken. Waar zijn dan uwe zinnen? Zeg me liever: “Ver
maak U met door de lucht te vliegen.”’137 Toen de katholieke auteur J.G. le 
Sage ten Broek een Brief aan Mr. W. Bilderdijk publiceerde, waarin hij de 
dichter opriep de protestantse kerk vaarwel te zeggen en zich te bekeren tot 
het katholicisme, voelde Bilderdijk zich echter geroepen om te reageren. 
Het werken aan zijn antwoord had invloed op zijn zenuwen. Hoofdpijn en 
een neusbloeding waren het gevolg.138 Toch weerhield dit hem er niet van 
om een sneer uit te delen aan de katholieken, met hun ‘gantsche kyrielle 
[rits] van Heiligen, die de Goddelijke genade by mudden vol uitdeelen, en 
al is men Christus vijandig, toch op eigen gezag de Hemeldeur openen of 
door den H. Petrus doen openen aan die een van hun slechts met aanroe
ping, mis, of rozenkrans bede, vereert.’139

 Doorgaans zat Bilderdijk in zijn leunstoel, suffend en mijmerend, on
der invloed van opium. ‘Wakende slaap ik, of erger,’ schreef hij aan Da 
Costa.140 Dat zijn verstand niet meer goed functioneerde, viel hem zwaar. 
Liever was hij al zijn armen en benen kwijtgeraakt dan dat zijn geheugen 
verminderde. Allerlei feitelijkheden kon hij zich niet meer herinneren: ‘Ik 
weet b.v. niet op te geven hoeveel kinderen ik bij deze of bij mijne eerste 
vrouw heb gehad? Wat mijn pensioen bedraagt, ’t geen ik van Z. Maj. ge
niet? [...] Even zoo weet ik nooit (dan bij een enkel toeval, en dan nog niet 
dan twijfelend), welke dag der week het zij? welke maand? etc. In ’t spreken 
kan ik menigmalen ’t woord niet bezinnen dat ik nodig heb om een zeg
ging te voleinden: In ’t briefschrijven begin ik dikwijls van de afgesneden 

Door Bilderdijk geschreven opiumrecepten uit de Haarlemse periode
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zijde van ’t papier. Gisteren nog gaf ik, op een briefadres een medicinae 
Dr. den tijtel van Mr. [...]. ’t Ligt rondom mij bezaaid met begonnen (ik 
meen aangevangen) brieven, waar de drie, zes, of tien eerste regels vol
strekt onverstaanbaar zijn, en onoplosbaar. Ziedaar mijnen toestand.’141 
Hij beweerde dat hij nergens meer weet van had. Zelfs als de Turken en 
Chinezen Haarlem belegerden, zou hij het niet eens opmerken, schreef hij 
aan Wap.142

 Lezen en schrijven ging meestal niet meer, ‘uithoofde eener onbegrijpe
lijke verstrooiing waarbij alle denkbeelden als dansende poppen door mijn 
gekrenkte verbeelding door één dansen en huppelen, in één onophoude
lijke schemering. Mij dunkt zoo moet het in de dronkenschap zijn.’143 Da
gelijks ontving hij brieven van vrienden en kennissen. Voor Bilderdijk die 
sinds jaar en dag weigerde om kranten en tijdschriften te lezen, dienden 
deze als actuele nieuwsvoorziening. Zo vernam hij van Jeronimo de Vries 
over de dood van zijn gehate concurrent Johannes Pieter van Capelle op 
26 augustus 1829.144 Hoewel hij zich in voorgaande jaren niet altijd even 
hoffelijk had uitgelaten over De Vries en diens liberale beginselen, noemde 
hij hem, samen met Johan Valckenaer, de enige ware vriend die hij in zijn 
leven gekend had: ‘Geloof, dat mijn hart alles gevoelt en dankbaar is.’145 
Verder correspondeerde hij over theologische kwesties met de predikant 
Cornelis Carel Callenbach (werkzaam te Kortenhoef, daarna te Nijkerk) en 
met Bastiaan Heykens.146 Die laatste was een zeepzieder uit Muiden. Hij 
had Bilderdijk in Amsterdam bij Da Costa leren kennen.
 Maar ook volslagen vreemden schreven hem. Zo ontving hij een brief 
van de Utrechtse letterkundige E.L. Glinderman, die een bibliografie van 
zijn werken opstelde. Geruime tijd later antwoordde de dichter dat hij rust 
verlangde: ‘Het is zeer mooglyk dat ik de menigte brieven waarmede ik in 
mijn zwakken toestand overladen worde, ook den Uwen waarvan uwed. 
meldt en ik my niets herinner, onbeandwoord gelaten heb, en ik wenschte 
ook wel van deze verschoond te zijn gebleven.’147 Bezoek ontving hij slechts 
zelden, behalve van Duitse geleerden die hem als een Goethe kwamen be
kijken. Naar zijn zeggen richtten ze zich tot hem met de woorden: ‘Obgleich 
man weisz das Sie die Deutscher [sic] nicht lieben, etc.’148

 De Utrechtse jurist Sibout Cornelis Klinkhamer werd hartelijker be
groet. De oude bard ontving hem allervriendelijkst en bood hem voor het 
vervolg zijn vriendschap aan.149 Ook de Friese predikant en letterkundige 
Joost Hiddes Halbertsma bezocht hem.150 
 Dankzij Jan Wap maakte Bilderdijk in 1829 kennis met de excentrieke 
Gustaaf Adolf iv, ook wel bekend als Kolonel Gustafson, de onttroonde 
koning van Zweden.151 Deze was in 1809 gevangengenomen en afgezet ten 
gunste van zijn oom, Karel xiii. Wap was juist onderweg naar Haarlem 
om met Bilderdijk te spreken over de uitgave van een dichtbundel te Brus
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sel. In de diligence raakte hij aan de praat met deze deftige heer met een 
‘meer noordsch dan norsch’ voorkomen. Het was Gustafson. Deze reisde 
door Nederland om een huwelijk te arrangeren voor zijn zoon met prinses 
Marianne, de dochter van Willem i.152 Het zou tot een verloving komen, 
maar onder druk van de Zweedse koning werd deze uiteindelijk verbroken.
 Toen Gustafson vroeg of er in Nederland iemand was die het Zweeds 
beheerste, bracht Wap hem naar Bilderdijk toe. Deze sprak weliswaar geen 
Zweeds, maar kon zich in het Frans met de reiziger onderhouden. ‘Zoo 
was ik onwillekeurig kamerheer in buitengewone dienst geworden van 
een ontkroonde Majesteit bij een Dichterkoning,’ merkte Wap op. De twee 
konden het goed met elkaar vinden. Tijdens zijn verblijf bracht de Zweed 
Bilderdijk meermalen een bezoek en leende hij boeken uit diens biblio
theek.153 De dichter gaf hem ter herinnering een boek cadeau, met een vers, 
‘Aan den zwervenden koning van Zweden’.154

 Behalve Da Costa, Capadose, De Vries, Tydeman en Wap, vereerde ook 
Jan van Walré Bilderdijk met bezoeken. Ze hadden al eerder met elkaar 
gecorrespondeerd. In 1807 hadden ze elkaar ontmoet in een dichterskring. 
Toen men Van Walré had gevraagd iets te declameren, had hij een proef
blad van De ziekte der geleerden tevoorschijn gehaald en een passage voorge
dragen. Bilderdijk, niet begrijpende dat dit zijn verzen waren, was aange
daan en verloor het bewustzijn.155 Van Walré vertelde later aan de student 
Nicolaas Beets: ‘Wanneer ik bij hem zat heb ik menigmaal gedacht, hoe 

Jan van Walré
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is het mogelijk dat zulk een man zoo veel vijanden heeft, hij was de ver
draagzaamste, de zachtste, de beminnelijkste, de beleefdste man, dien ik 
gekend heb. Ik voor mij zou durven beweren dat het overmatig gebruik van 
opium, waaraan hij zich gewend had, dikwijls veel heeft toegebracht tot het 
caustique [bijtende] van zijn stijl. Ik heb hem, niet éens, maar meermalen 
in een zeker soort van delirium gezien, dat ik aan niet anders toeschreef. 
Hij verbeeldde zich dan, in den omtrek der Groote Kerk, waar zijn huis op 
uitzag, lichten, schimmen, en allerlei wonderlijkheden te zien.’156

 Onder invloed van dit verdovende middel schreef Bilderdijk passages 
als: ‘Lieve! ’k ben niet meer in ’t aardsche. Ieder oog zondert zich af, en ik 
zie elk voorwerp dubbeld.’157 Als hij opium gebruikte, hoefde hij niet meer 
na te denken over alle verdriet en over hoezeer hij het leven verafschuwde: 
‘Dees wareld is me een walg; ik heb genoeg geleefd.’158

Bilderdijk bejubeld

Hoewel Bilderdijk, samen met Rhijnvis Feith en Hendrik Tollens, werd be
schouwd als een van de grootste dichters van zijn tijd, werd hij in de pers, 
zoals we zagen, niet altijd vriendelijk bejegend.159 Er waren veel recensen
ten die kritiek uitten op zijn in verzen verwoorde cultuurkritische stand
punten. Ook zijn zwartgalligheid en rancune werden als weinig beschaafd 
beschouwd. Sinds hij zijn strijd tegen de geest der eeuw was begonnen, 
hadden de Vaderlandsche Letteroefeningen hem in steeds feller bewoordin
gen toegesproken. Zijn beledigende toon kon op weinig instemming re
kenen. Desondanks werden alle elkaar opvolgende bundels keer op keer 
gerecenseerd, zij het steeds bitser. In 1829 bleek het laatste restje waar
dering vervlogen: ‘Wat heeft toch het publiek aan die crambe recocta, aan 
die opgewarmde kool van telkens weder op dezelfde wijze invallende ge
dachten, van telkens weder met dezelfde scheldwoorden geuite klagten, die 
zelfs den grootsten bewonderaar van bilderdijk’s dichttalent, zoodra hij 
slechts het opschrift gezien heeft, de verveling reeds op het voorhoofd doen 
rimpelen? En waarlijk, het wordt erger met elken bundel; steeds zeldzamer 
vindt men die heerlijke puikstukken of stukjes ingestrooid, welke ons de 
walg, door de andere expectoraties [uitboezemingen] veroorzaakt, dubbel 
vergoedden.’160 De dichter had slechts minachting voor de ‘lasteroefenin
gen’: ‘Ik lees de Ezelachtige en schendige Letteroefeningen nooit, en on
derstel dat die er in schrijft, niet beter dan elk ingebeelde domkop is.’ Dat 
men in dat ‘slechte Maandwerk’ raaskalde, interesseerde hem niet.161

 Eind jaren twintig zagen er twee literaire bladen het licht die zich ten 
doel stelden deze eenzijdige visie op Bilderdijk te corrigeren. Tussen 1827 
en 1828 verscheen Apollo, tijdschrift voor den beschaafden stand, gevolgd door 
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Argus (1828-1829).162 Beide Rotterdamse periodieken dankten hun bestaan 
aan onvrede met de traditionele tijdschriften, die ‘grijs van ouderdom en 
kindsch van oordeel, den smaak verpesten, de halfgeleerden verbijste
ren, en, door overdreven lof of afkeuring, de Vaderlandsche Letteroefenaren 
zoowel als de Letteren zelve in het verderf slepen’.163 Vooral de hoofdre
dacteur van het gehate periodiek, Jacob Wybrand IJntema, moest het als 
representant van de oude garde ontgelden.164

 De initiatiefnemers van beide tijdschriften waren de jeugdige letterkun
digen Adriaan van der Hoop junior en Jan J.F. Wap. Die laatste stelde alles 
in het werk om de reputatie van de dichter op te vijzelen. Terwijl de Vader‑
landsche Letteroefeningen hem bekritiseerde, werd hij in Apollo de prins der 
dichters genoemd, wiens poëzie in de avond van zijn leven even jeugdig 
en krachtig bleef als in de morgen van zijn poëtische loopbaan.165 Elders 
typeerde men Bilderdijk als de ‘nestor onzer Poëzij’ en verheerlijkte men 
hem vanwege zijn onuitputtelijk genie.166 Zo ging hij fungeren als ijkpunt 
voor een jongere generatie.167 
 Bilderdijk, die men beschouwde als toonbeeld van de ware dichter, werd 
geprezen, terwijl prulpoëten door de redacteuren genadeloos werden aan
gepakt. Vooral de Deventer dichter Hendrik van Loghem kreeg het zwaar 
te verduren. Zijn werk werd meermalen neergesabeld, in termen als ‘ellen
dige rijmen’, ‘Dolhuispraat’ en ‘verstandonteerend gebeuzel’.168 Argus koos 
ook partij voor Bilderdijk inzake de spelling. Hoewel hij zich niet altijd 
even welvoeglijk uitliet, gaf hij in tegenstelling tot Siegenbeek wel argu
menten voor zijn standpunten. Men smaalde dat Siegenbeek vooral ‘stille
kes den mond’ hield en anderen nodig had om zich te verdedigen.169

 Sommigen vonden de toon van met name Argus onbeschoft. De bladen 
zouden hun doel niet bereiken. Na een korte periode van rebellie verdwe
nen ze geruisloos van het letterkundige toneel. IJntema’s verguisde tijd
schrift bleef het invloedrijkst. De dichter wist niet dat men het voor hem 
opnam, zoals blijkt uit een brief aan Tydeman: ‘Wat van een Argus zij, ge
lijk gij het noemt, weet ik niet, noch van veêren waarmeê die pronken mag 
of niet mag. – Begrijp toch, dat ik geenerlei betrekking heb tot wie of wat 
het zij; en geef mij geen raadseltjes op, die ik noch ontwikkelen noch gis
senderwijs raden kan.’170 Beide periodieken illustreren echter dat Bilder
dijk door een nieuwe generatie letterkundigen op het schild werd geheven. 
In studentenkringen zou hij de zelfs uitgroeien tot een cultfiguur.171

Overweldigend verdriet

Begin januari 1830 overleed Da Costa’s tweejarige dochtertje Esther. Van
uit Haarlem werden troostende brieven verstuurd, zowel van Bilderdijk 
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als van zijn vrouw. Hij schreef: ‘Wy weten ’t, dierbare lot- en leedgenoo-
ten, wat zoodanige afscheuring van wat op deze aarde dierbaarst kan zijn, 
van het ouderlijk gemoed, inhebbe, en hoe ongeneeslijk de wond daarvan 
zij.’172 De dichter kon op dat moment nog niet bevroeden welk onheil hem 
zelf boven het hoofd hing.
 Wilhelmina voelde zich onophoudelijk ziek en neerslachtig. Soms kwam 
ze wekenlang haar woning niet uit. Aan de Da Costa’s schreef ze niet dan 
met lange tussenpozen. Vrienden kwamen haast niet meer over de vloer, 
als gevolg van Bilderdijks weerzin hiertegen. Hoe de dichter zich voelde, 
is op te maken uit Wilhelmina’s brieven. Hoewel hem fysiek weinig man
keerde, was de toestand van zijn geest ‘zeer ongelijk’.173 Eind januari schreef 
ze: ‘myn lieve Echtgenoot is zoo zwak van hoofd, en zoo ter neder gedrukt, 
dat ik my niet wel van hier kan begeven, al liet zelfs mijn eigen zwakken 
toestand het toe’.174 Half februari vatte ze zijn toestand aldus samen: ‘door 
des Heeren goedheid is zyne gezondheid dezen winter, ik zou durven zeg
gen, volmaakt goed, de eetenslust en nachtrust beter dan ooit, maar wat 
het hoofd betreft daarmede is het zonderling gesteld: echter leest de goe
de man onophoudlijk, maar is vreeslyk somber en onrustig van geest, er 
gaan echter dagen om dat hy byna niet spreekt’. Tot haar verdriet was zijn 
stemming vooral van nadelige invloed op hun droefgeestige kind. Lodewijk 
was somberder dan zijn moeder hem sinds lang had gezien. Doorgaans zat 
hij zwijgend voor zich uit te staren, veelal met de ogen vol tranen. Hij was 
mistroostig, omdat hij zich verbeeldde nooit te kunnen leren wat hij zou 
moeten weten.175 Om Lodewijk vrij te stellen van militaire dienst, moest Bil
derdijk vierhonderd gulden betalen om voor hem een remplaçant te vinden. 
Gelukkig bleek Da Costa bereid de hoge som voor te schieten.176 Lodewijk 
zelf wilde graag een carrière in het leger, maar hij kon thuis niet gemist 
worden.
 Eind maart bracht Wilhelmina samen met Lodewijk een kort bezoek aan 
Da Costa en zijn vrouw. Nu de winter geleidelijk aan werd verdrongen door 
de ‘heerlyke’ lente, voelde zij zich weer opgewekter. Het uitstapje deed haar 
goed.177 Het zou echter haar laatste blijken te zijn.
 Begin april 1830 werd Wilhelmina geveld door een longontsteking. Om 
de koorts terug te dringen, onderging ze aderlatingen.178 In zijn wanhoop 
schreef Bilderdijk op tweede paasdag aan Da Costa: ‘Ach bid voor ons tot 
den eenigen waren Geneesheer van ziel en lichaam! Hoe ik gesteld ben by 
de zwakheid van mijn hoofd kunt Gy nagaan. Bid, ja bid, voor ons.’179 De 
volgende dag was er nog geen verbetering merkbaar. Hoewel Wilhelmina 
’s nachts niet kon slapen en veel pijn leed, was haar verstand helder en 
berustte ze in haar lot.180 De koorts nam toe, met grote dorst tot gevolg, en 
het ademhalen ging steeds moeizamer.181 Hoe Bilderdijk eraan toe was, 
behoeft geen uitleg. In de vroege morgen van 16 april liet hij zijn discipel 
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weten: ‘Na de nacht is het vreeslijk gesteld. Bittere benaauwdheid, schyn
baar delirium, onverstaanbare spraak –. Daar wordt een lavament gezet. 
De Goede God kome ons te hulp! Ik kan niet meer.’182 
 Een paar uur later overleed de vrouw die niet alleen zijn troost en toever
laat, maar ook zijn grote liefde was. Da Costa noemde haar de hulp en het 
sieraad van Bilderdijks huis en leven.183 Wilhelmina werd slechts drieën
vijftig. Met bloedend hart lichtte de weduwnaar vrienden in over zijn smar

Brief aan Da Costa van 15/16 april 1830, waarin hij hem op de hoogte stelt van 

Wilhelmina’s toestand, enkele uren voor haar dood
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telijk verlies. Daartoe schreef hij zo’n vijftien brieven met dezelfde inhoud: 
‘Mijne onvergetelijke, mijne dierbare en getrouwe Echtgenoote werd mij 
heden middag tegen halfvijf van het harte gescheurd! Zacht was haar ont
slapen in mijne liefdesarmen. Eene ziekte van weinige dagen maakte een 
einde aan haar voor mij zoo onmisbaar leven. Wat ik hier mis en mijn lieve 
Zoon is niet uit te drukken. Mijne ziel is gewond.’ Alleen de verzekering 
dat zij nu genoot van een hemelse rust, was zijn diepgeschokte gemoed 
tot troost. Hij ondertekende met ‘Uwen diep bedroefden Vriend, Bilder
dijk’.184

 Wilhelmina werd op 21 april begraven in de Grote Kerk. Hierbij waren 
onder meer Da Costa en Capadose aanwezig.185 Zo kwam er een einde 
aan het leven van de vrouw die als jong meisje haar lot had verbonden 
aan dat van Bilderdijk, hem was gevolgd naar Duitsland en hem ook la
ter met liefde, zorgzaamheid en toewijding terzijde had gestaan. Ziekten 
en miskramen hadden van haar leven een lijdensweg gemaakt. Haar dood 
was de ergste ramp die de oude Bilderdijk kon overkomen.186 Zonder haar 
praktische vernuft was hij even hulpeloos als een klein kind. Aan Tydeman 
schreef hij: ‘Gij kendet de voortreflijke vrouw, die zoo veel met en om mij 
geleden heeft, in allerlei soort van rampen mijn troosteresse en steun was, 
en, met echt Christendom doordrongen, mij in allen nood onderschraag
de en staande hield. Ja vele vrouwen hebben welgedaan, maar ik durf, ik 
moet, door het hart gedrongen, het zeggen en uitroepen, zij heeft die allen 
overtroffen; en aan hare zijde was ik in alle nooden gelukkig en kon ik God 
danken.’187 Nu zij hem ontvallen was, had hij niets meer om voor te leven.
 Bilderdijk was ontroostbaar en staarde dagenlang wezenloos voor zich 
uit. In huis heerste letterlijk een grafstemming: ‘Ik zit hier in mijne diepe 
en onheelbare droefheid gedompeld, radeloos en reddeloos, en mijn eenig, 
dierbaar en Godvruchtig kind in angst en vertwijfeling aanziende en toe
zuchtende, als in eene wildernis zonder weg of uitzicht.’188 Lodewijk stond 
hem trouw terzijde. Op 23 april gaf de jongen in een brief aan Da Costa een 

Aantekening in Bilderdijks bijbel betreffende de dood en de begrafenis

van zijn vrouw



de gefnuikte arend

482

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 482

beschrijving van de sfeer: ‘Zoo lang tot Papa inslaapt (hetgeen wel niet lang 
duurt) en zoo dra Papa ontwaakt kermt Hy, spreekt van de onvergetelyke 
Geliefde, en zegt dit niet te kunnen nalaten, tot Hy is opgestaan en gedu
rende den tyd van het ontbyt of eigenlyk van het theedrinken, wanneer het 

Brief aan Da Costa van 7 mei 1830, die begint met: ‘Ik zit hier in mijne diepe en 

onheelbare droefheid gedompeld, radeloos en reddeloos, en mijn eenig, dierbaar 

en Godvruchtig kind in angst en vertwijfeling aanziende en toezuchtende, als in 

eene wildernis zonder weg of uitzicht.’



xiii de voet in het graf (1826-1831)

483

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 483

klagen en treuren wordt afgebroken hetzij door de brievebesteller of eenig 
bezoek, hetgeen dan afleiding geeft.’189 
 Zelf was Lodewijk eveneens ontsteld door zijn moeders dood: ‘Hoezeer 
deze slag my treft, ontmoedigd, (en och ware het voor Gods oog verdee
moedigd!) en diep ter neder drukt, behoef ik uheg niet met vele woorden 
te betuigen. Ik sta nu gants alleen zonder hulp, opbeurende toespraak, on
derrechting, of uitzicht op iets goeds.’ Lodewijk probeerde zijn oog te vesti
gen op God, die ook nu licht zou scheppen in de duisternis.190

 In de dagen na Wilhelmina’s verscheiden voelde Bilderdijk zich duizelig 
en leed hij aan zware hoofdpijn. Zelfs dichten ging niet meer. Zijn ver
zenstroom bleek nu definitief opgedroogd. Aan de dood van Wilhelmina 
heeft hij geen enkel gedicht gewijd. Nog maar zelden pakte hij de pen op 
om een brief te schrijven: ‘Voor my, ik ben tot niets meer in staat, lectuur, 
studie, overdenking, alles is my ontvallen. Mijn eenig en onvergelykelijk 
kind verteert nevens my in een toestand die erger dan onverschilligheid 
en onvatbaarheid voor eenig genot of genoegen bewijst, en daarmede de 
akeligste uitzichten opent.’191

 De correspondentie met Da Costa en Capadose, maar ook met Immer
zeel en anderen, werd nu door zijn zoon gevoerd.192 De gedachte dat hij 
Lodewijk spoedig alleen achter zou laten en de onzekerheid over wat er van 
de jongen zou moeten worden, baarden Bilderdijk zorgen.193 Hij vreesde 
dat hij zijn ‘alleryslyksten’ levenshaat op zijn zoon had overgedragen.194 
Geld kon hij hem niet nalaten, want dat bezat hij niet. Hij was bang dat de 
jongen hetzelfde lot wachtte als hemzelf en dat ook hij ‘vervolgd, gesmaad, 
beroofd’ zou worden. Daarom riep Bilderdijk de hulp in van Da Costa om 
zijn zoon een militaire functie te bezorgen. Het liefste had Lodewijks vader 
zelf in zijn jeugd ook de krijgskunde beoefend, maar zo’n carrière had door 
zijn misvormde voet niet tot de mogelijkheden behoord.195

 Da Costa probeerde de dichter en zijn zoon met woord en daad terzijde 
te staan. Datzelfde gold ook voor Capadose, Tydeman, De Vries en vele 
anderen. Maar de schaduw die over het huis op de Grote Markt in Haarlem 
gevallen was, konden zij niet wegnemen.

Een huldeblijk

Ook nadien bleef Bilderdijks situatie ‘allerakeligst en onbeschrijfbaar 
bitter, ja wanhopig’.196 In juli schreef hij: ‘ware ik onder Samojeden of 
Hottentotten geboren, ik zou ’t beter gehad hebben, dan hier in dit land 
van vervloeking, aan mollen en waterrotten ontweldigd in spijt van de Na
tuur-zelve, en waar alles zonder eind, van mijn vroegste kindsheid af, sa
men gespannen heeft om mij ’t leven ondraaglijk te maken, en misschien 
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geen dag omging die mij niet naar de dood deed wenschen. En nu lig ik 
daar, beroofd van haar, die alleen in mijn jammer troost voor mij had, en 
zie nevens mij ’t eenige kind verkwijnen, dat mij in dezen staat van ver
latenheid ten troost moest zijn en voor wien ik zou wenschen het leven 
te dragen, moest ik niet denken dat dit mijn leven het is, wat hem ’t zijne 
vergiftigt.’197

 Het was in die toestand dat hij van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden een laatste huldeblijk ontving.198 Tijdens de algemene 
vergadering van 1828 deed Matthijs Siegenbeek het voorstel om het uitrei
ken van de erepenningen voor prijsverzen af te wisselen met het bekronen 
van als klassiek beschouwde werken. Met ingang van 1830 zou men elke 
drie jaar een erepenning aan een Nederlandse auteur toekennen. Hiertoe 
werd een commissie van vijf leden ingesteld. Deze bepaalde dat het een 
onuitvoerbare taak was om één schrijver te bekronen. Daarom koos men 
ervoor om zowel Bilderdijk als Van der Palm met een gouden penning te 
vereren. De eerste kreeg deze vooral voor zijn poëzie, de tweede in het bij
zonder voor zijn proza en prestaties op het gebied van de welsprekendheid.
 De officiële brief die Bilderdijk ontving is gedateerd op 9 juli 1830.199 Op 
16 juli kreeg hij een persoonlijk schrijven van Tydeman. Deze vond het eer
vol voor de Maatschappij dat Bilderdijk werd gelauwerd, ‘zonder zich eenig
zins te storen aan het gebas en gebrul der menigte ellendelingen, die sedert 
jaren den toon geven in de dagbladen en tijdschriften’. Vier dagen later 
schreef Bilderdijk dat hij getroffen was door de betoonde goedheid: ‘indien 
een samenlooping van noodlottige gebeurtenissen mij van de verscheiden 
gedenkteekenen van eenigen behaalden letterroem berooven moest, zoo 
vind ik die veelvoudig vergoed en verheerlijkt door dit onderpand eener 
welwillendheid jegens den eenmaal vervolgden en uitgeworpen Medestan
der in den voorstand van Vaderlandschen Smaak en Letterroem’.200

 De uitreiking van de gouden erepenningen zou op 5 juli 1831 te Lisse 
plaatsvinden in Logement De Zwaan. Van der Palm was aanwezig, maar 
Bilderdijk kon de vergadering niet bijwonen; hij was naar eigen zeggen 
‘tot het minste onderhoud onbekwaam geworden’. Daarom vroeg hij Tyde
man om namens hem op te treden. Deze zag liever dat Luzac, Bilderdijks 
voormalig financieel adviseur, daartoe werd aangewezen. Tydeman vrees
de namelijk dat Siegenbeek zich onhoffelijk over de dichter zou uitlaten. 
Als secretaris wilde hij niet in een onaangename woordenwisseling met de 
voorzitter raken. Bilderdijk voelde niet veel voor het voorstel, omdat hij met 
Luzac geen contact meer had. Daarom schreef hij een machtigingsbrief, 
waarin hij Tydeman vroeg namens hem zijn dankbaarheid te uiten.201

 Tydemans angst bleek ongegrond. De toespraak van Siegenbeek was, on
danks diens geëxalteerde toestand, zoals Tydeman opmerkte, ‘zeer mode-
raat’, hoewel de voorzitter in zijn ogen enige dwaasheden had uitgekraamd. 
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Tydeman had daarom afgezien van ‘imputatie en straf’, zo schreef hij aan 
Bilderdijk.202 Siegenbeek roemde de dichter als de tweede Vondel van Ne
derland en als de nestor van de vaderlandse dichters en taalgeleerden. Met 
zijn werk had hij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de Nederlandse 
taal- en dichtkunde een gedenkzuil gesticht, duurzamer dan koper of mar
mer. De voorzitter stipte ook hun spellingconflict aan. Hij betreurde het 
dat Bilderdijk iedere omgang met hem was gaan vermijden en hem had 
gedwongen tot een ‘pligtmatige zelfsverdediging’, om zijn ‘verguisde eer’ te 
handhaven. Maar hij bleef hem erkentelijk voor alle leerzame onderrichtin
gen.203

 Hij besloot zijn toespraak met enkele troostende woorden over het ver
lies van Bilderdijks echtgenote, waarna de medaille aan Tydeman werd 
overhandigd. ‘De wijze, waarop Bilderdijk in den persoon van Tydeman 
begroet en te regt gesteld werd, was meer dan kluchtig,’ schreef Johan Ru
dolph Thorbecke daarover twee dagen na de vergadering aan C.J. van As
sen.204 De overhandiging van de erepenning aan zijn vriend Van der Palm 
was voor Siegenbeek genoeglijker. Dat gaf hij ook zelf toe: ‘waarom toch 
zou ik ontveinzen, ’t geen ieder uwer, zich in mijne omstandigheden ver
plaatsende, levendig gevoelen moet?’205

 Dat was het laatste huldeblijk dat Bilderdijk tijdens zijn leven ten deel 
viel. Het werd hem door de taalkundige en predikant Joost Hiddes Hal
bertsma in Haarlem overhandigd.

Laatste levensmaanden

Over Bilderdijks laatste levensmaanden zijn weinig bijzonderheden be
kend. Doorgaans zat hij wat te suffen en soms las hij nog in Cats of in de 
Bijbel, zoals hij als kind ook had gedaan.206 Eten deed hij haast niet meer. 
Volgens Van Walré was het alsof hij zich wilde doodhongeren.207 De poli
tieke actualiteit kon hem niet meer boeien. Toen op 25 augustus 1830 na 
een uitvoering van de opera La Muette de Portici in Brussel de Belgische 
Opstand uitbrak, en de Nederlanders de wapens opnamen tegen hun zui
derburen, ging dat grotendeels langs hem heen. Hij wenste zich niet meer 
met staatszaken bezig te houden. Toch is het niet moeilijk te bedenken hoe 
Bilderdijk, afkerig als hij was van revoluties, over de gebeurtenissen zou 
hebben gedacht. Al in 1825 geloofde hij niet dat de vereniging van Noord 
en Zuid een succes zou worden. De tegenstelling tussen belangen, begrip
pen en inzichten was daarvoor zijns inziens te groot.208 Lodewijk voelde er 
veel voor om zich aan te melden om tegen de Belgen te gaan vechten, maar 
kon ook nu zijn vader niet alleen achterlaten.209

 In september 1830 was in Leiden door de studenten een Corps Vrijwil
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lige Jagers opgericht. Onder hen bevond zich Gerrit van de Linde, die als 
De Schoolmeester vermaardheid zou verwerven. Namens de studenten 
verzocht hij ‘Hollands grootsten zanger’ op 19 oktober om een wapenlied 
voor de Jagers te schrijven, dat hun gehechtheid aan ‘den besten der Konin
gen en den dierbaren grond hunner geboorte’ zou uitdrukken. Bilderdijk 
stuurde een bedankbrief, maar ging niet op het verzoek in. Door de ‘ver
pletterenden slag van ’t ongelijkbaar verlies’ van zijn wederhelft kon hij 
naar eigen zeggen niet meer dichten.210

 Hoe het nu verder moest, wist niemand. Bilderdijk vergeleek zichzelf 
met een uitgeputte schipbreukeling die doelloos ronddobberde, ten prooi 
aan de golven.211 Voor zichzelf zorgen kon hij niet meer, maar hij weiger
de om bij een hospita te gaan inwonen. Ook het aanbod van zijn dochter 
Louïse om bij hem in te trekken, wees hij van de hand.212 Hierdoor kwam 
alles neer op Lodewijk en Mietje, de vrij bejaarde dienstmeid, over wie ver
der niets bekend is.213 We weten zelfs niet of ze bij de familie inwoonde.
 De rechtenstudent Hendrik Jacob Koenen ging in juli 1831 bij Bilderdijk 
op visite en schreef daarover: ‘Ik bezocht hem onlangs, toen hij in een hevi
ge vlaag van moed- en hopeloosheid was, doch die storm moet weder door 
meedere kalmte vervangen zijn. Hij is mij altoos een vreemd en zonderling 
verschijnsel, dat ik nooit genoegzaam begrijpen kan.’214

 Een treffende beschrijving van Bilderdijk in zijn laatste levensfase ver
schafte de Amsterdamse suikerraffinadeur Willem Hendrik Warnsinck 
Bzn. In de zomer van 1831 bracht hij de vermaarde grijsaard uit pure 
nieuwsgierigheid een bezoek, samen met een onbekende: ‘In het binnen
vertrek ontvangen zijnde, kwam de zoon des grijsaards ons verzoeken, bij 
zijnen vader in de zijkamer te verschijnen. Bij het inkomen rees de oude 
man op van zijn’ leunstoel, en verwelkomde mij heuschelijk. Ik had hem, 
sedert hij Amsterdam met der woon verliet, niet gezien, en vond hem zeer 
verouderd, alschoon geene merkbare teekens van groot verval aan hem be
speurende. Zijne bruingele kleur vertoonde een sterk contrast met zijne 
zware, vergrijsde wenkbraauwen; zijne oogen stonden levendig, en de toon 
zijner stem was nog vast genoeg, om indruk te wekken.’ Zijn geheugen 
bleek echter niet meer wat het was geweest. Bilderdijk was vergeten dat hij 
zijn gasten zou ontvangen, hoewel ze dat ’s ochtends hadden afgesproken. 
Aan Lodewijk vroeg hij of dit klopte. Toen deze bevestigend antwoordde, 
volgde een klacht over de vermindering van zijn geestvermogens. Anders 
dan in Leiden ging Bilderdijk in Haarlem wel eens ter kerke, maar dan was 
hij naar eigen zeggen niet meer in staat de preek te onthouden. Als hij iets 
las, vergat hij het meteen weer. Volgens hem was dat vooral te wijten aan 
het verlies van zijn echtgenote. Toen Warnsinck hem vroeg of hij nog wel 
eens iets op papier stelde, zou Bilderdijk hebben geantwoord: ‘Neen, mijn 
goede Heer! – ik kan geen periode meer tot een geheel brengen; aan het 
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slot ben ik het begin vergeten. Ik heb uitgeleefd, en de eene dag gaat na 
den anderen voorbij in bedroevende eenzelvigheid. Kon ik slechts mijne 
rampen en kwellingen vergeten!’ Vervolgens weidde hij weer eens uit over 
het lijden dat hem vanaf de wieg beschoren was.215

 Toen de gast hem vroeg wat hij van zijn huis vond, antwoordde de dich
ter: ‘Ik woon! en dit is immers genoeg? Och, mijn goede Heer! als men zoo 
veel rampen en verguizingen, zoo veel ondragelijk zielelijden op de wereld 
ondergaan heeft, dan is ons verblijf ons tamelijk onverschillig. Zoo als ik 
zeide, ik woon – zoo als alle menschen wonen; meer behoef ik niet, en 
vraag ik ook niet.’ Daarna ontspon zich een theologische discussie, waarbij 
Warnsinck over troost sprak. Bilderdijk zou ten slotte hebben uitgeroepen: 
‘Om toekomstig gelukkig te zijn, zou ik mijne geheele individualiteit moe
ten verliezen, ten einde de jammeren van dit leven te vergeten. De hoogste 
zaligheid moet ongestoord zijn, en – geene eeuwigheid is in staat, mij al de 
rampen en smarten van deze wereld te vergoeden!’216

 Nadat er een goed uur was verlopen, nam Warnsinck afscheid, omdat 
hij had vernomen dat een langer verblijf Bilderdijk hinderlijk was. De grijs
aard dankte hem hartelijk voor zijn bezoek en verzocht hem het nog eens 
te herhalen, daarbij zijn beide handen krampachtig drukkende. Bilderdijk 
begeleidde zijn gasten tot aan de deur.217 Die avond dacht Warnsinck nog 
eens na over de ontmoeting. Een vergelijking met Feith drong zich aan 
hem op. Ook de Zwolse auteur had hij in diens laatste levensfase bezocht. 
Het verschil tussen beiden kon volgens Warnsinck niet groter zijn. Feiths 
dood vergeleek hij met een volle maan aan een wolkeloze hemel: ‘Zoo is 
feith heengegaan, in de zachte maar zekere bewustheid, dat het hem hier 
namaals wél en beter dan hier op aarde zijn zoude!’ Bilderdijk echter, die 
hij met de zon vergeleek, was omhuld met donkere sluiers: ‘Zóó gaat de le
venszon van bilderdijk onder! [...] maar nevelig en omwolkt.’ Hoewel hij 
Bilderdijks talenten bewonderde, vond Warnsinck hem geen groot man. 
Een tweede ontmoeting is er niet meer van gekomen.218

 Als Warnsincks ooggetuigenverslag één ding duidelijk maakt, is het 
wel dat Bilderdijk verbitterd en neerslachtig was, en dat hij bij vlagen 
zelfs aan zijn geloof twijfelde. Dat is vermoedelijk ook de reden waarom 
Da Costa en anderen verontwaardigd waren toen dit relaas in 1832 in de 
Vaderlandsche Letteroefeningen verscheen.219 Jacob Wybrand IJntema, de 
hoofdredacteur van het tijdschrift, verdedigde de publicatie. Volgens hem 
gaf Warnsincks verslag een beeld van de man die Bilderdijk toch óók was 
geweest: ‘Onverdraagzaam in het Staatkundige, nog onverdraagzamer in 
het Godsdienstige, in het eene onze groote Mannen lasterende, in het an
dere brave Leeraars verketterende; eeuwig morrende tegen Gods bestel, en 
jammerende over zijn goeddeels zelfberokkend levenslot; ondankbaar om
trent zijne weldoeners; zich latende wegslepen door drift en kwade luim; 
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zijn heerlijk dichttalent verlagende door schelden en razen en personeele 
hatelijkheden; zijne lieve, zachtmoedige Echtgenoote als vergodende in 
het openbaar, en (althans in vroeger tijd) bitter doende lijden door kwaad 
humeur en ongepaste driftvervoering; zijnen Zoon, eindelijk, door de bi
zarste opvoeding, naar ik verneme, onbruikbaar gemaakt hebbende voor 
de Maatschappij!’ Hij besloot: ‘Zóó heb ik den hooggeprezenen Bilderdijk 
leeren kennen.’220

De vallei des doods

De lust tot schrijven was nu geheel verdwenen. Bilderdijk wilde bij voor
keur buiten Nederland overlijden. Als zijn zoon hem niet aan huis bond, 
zou hij geen moment aarzelen om het vaderland voorgoed vaarwel te zeg
gen en als ‘woestballing op nieuw rond te zwerven en een grafplaats in een 
verr’ gelegen sterfplaats te zoeken’.221 Eind 1831 verscheen zijn laatste werk: 
Beginsels der woordvorsching. Deze beknopte taalkundige studie, die hij nog 
in 1826 te Leiden had voltooid, zag het licht dankzij Lodewijk.
 Da Costa en Capadose probeerden de jongen te troosten door hem de 
kracht van de godsdienst voor te houden. Hij moest zijn kruis dragen, zo
als een christen betaamt. Dit kruis bestond in de verzorging van zijn ou
de en zieke vader. Op 8 september 1831, een dag na zijn vijfenzeventigste 
verjaardag, stuurde Bilderdijk Da Costa bij uitzondering zelf een brief om 
hem te bedanken voor zijn goede wensen. Zijn leven bestond enkel nog 
uit lijden: ‘By de eindelooze rampen van geest- en lichaam die my gedurig 
het leven verbitterden weet ik geene kwellingen te vergelijken, als die ik 
immer moest doorstaan, en die my voor alle genot of genoegen onvatbaar 
maakten; en ook heden nog is dit mijn deel, en wordt my van dag tot dag 
grievender.’222 In deze naargeestige toestand voelde Bilderdijk zich diep 
ongelukkig. Vrijwel dagelijks klaagde hij tegen zijn zoon over de ‘koudheid 
van ziel’ die hij ervoer. Hij achtte zich niet meer in staat om iets te doen 
en schaamde zich om nog met iemand te spreken.223 Lodewijk stelde met 
afgrijzen vast dat zijn vader, die jarenlang geen druppel alcohol tot zich had 
genomen, dit nu wel weer deed. Hij dronk niet alleen rode wijn, maar ook 
nogal wat rum.224

 Slechts af en toe kwam er nog iemand langs, onder wie Da Costa. Op 15 
november 1831 bracht Bilderdijk een genoeglijke avond door met de ortho
doxe theoloog Hermann Friedrich Kohlbrugge, waarbij ze spraken over het 
koninkrijk Gods. Voor ‘politieke rookblazery’, zoals Bilderdijk dat noemde, 
had hij in het geheel geen belangstelling meer.225

 Zo nu en dan bracht Lodewijk weer eens een kort bezoek aan de Da 
Costa’s in Amsterdam. Tot zijn spijt kon hij niet blijven logeren, vanwege 
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de bekende reden.226 Het zag ernaar uit dat Bilderdijk op zijn oude dag al
weer zou moeten verhuizen. Met ingang van mei 1832 liep de huur van zijn 
woning af. De trouwhartige Da Costa bood hem aan naar een woning in 
Amsterdam om te zien.227 Daar wilde de verwarde dichter niets van weten. 
Hij beweerde dat hij nog een jaar in zijn huis kon blijven, maar dat was niet 
het geval.228

 Op 14 november beklaagde hij in een schrijven aan Da Costa weder
om zijn lot, en voegde daaraan toe: ‘Ach, het is nuttelooze uitstorting van 
het verscheurde hart in ’t gevoel eener ondraaglyke levenslast die my elk 
oogenblik meer bezwaart en ter neder drukt.’ Hij voelde zich alsof hij nooit 
bestaan had of al in het graf lag. Nadenken ging niet meer: ‘Onbekwaam 
geworden om my-zelven te raadplegen, bezwijk en verga ik in een rust
loozen maalstroom van verwarde gedachten, angsten, dwaasheden, en be
dwelmingen, zonder einde of rust.’229

 Gelukkig reisde dochter Louïse eind november naar Haarlem om Lode
wijk te helpen bij het verzorgen van hun vader. Zij trok niet bij hen in, maar 
huurde kamers op de Grote Markt, in het aangrenzende huis.230 Omstreeks 
15 december ging Bilderdijks toestand met rasse schreden achteruit. Zijn 
eetlust was geheel verdwenen en hij leed aan verstoppingen. Elke ochtend 
nam hij een laxeermiddel in, en ’s avonds weer iets om het effect daarvan 
teniet te doen. Meestal lag hij koortsig en kreunend in bed. De opium bleef 
ook nu zijn metgezel, waardoor hij zich dof voelde. De dokter gaf Bilder
dijk poeders tegen de hoest en een drankje met het kalmerende valeriaan. 
Bilderdijk verhuisde van zijn slaapkamer naar een alkoof. Lodewijk week 
geen moment van zijn zijde en sliep naast hem op de canapé.231

 De verontrustende brieven die Da Costa van Lodewijk ontving, deden 
hem besluiten om op zaterdag 17 december naar Haarlem te komen. Om
dat Bilderdijks toestand verergerde, en zijn krachten afnamen, bleef Da 
Costa in Haarlem om te waken bij diens ziekbed. Bilderdijk lag in een een
persoonsledikant, met ‘groensaaijen bedgordijnen’, in de voorkamer bene
den.232 Tot op het laatst betoonde hij zich volgens Lodewijk geduldig, lijd
zaam en gelovig, en betuigde hij ‘met eene stem die van het innigste gevoel 
zyns harten de klank had, zyn hoop op de verlosser’.233 Bastiaan Heykens, 
een gelovige van eenvoudige komaf, uit Muiden, die Bilderdijk in 1823 in 
Amsterdam ten huize van Da Costa had ontmoet, was ook aanwezig en 
sprak de stervende toe met de woorden: ‘Uw herte worde niet ontroerd: 
gij gelooft in God, gelooft ook in mij; zegt de Heiland! In het huis mijnes 
Vaders zijn vele woningen: anderzins zoude ik het u gezegd hebben: ik ga 
henen om u plaatse te bereiden. – Bilderdijk! gelooft gij dat nog?’ Daarop 
zou de dichter, met heldere en bewogen stem hebben geantwoord: ‘Ja.’234 
Dat was zijn laatste woord.
 Het einde kwam op zondag 18 december 1831, rond halfvijf in de namid
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dag. Boven Haarlem barstte op dat moment een hevig onweer los. Boven
dien werd de alarmklok geluid, omdat er vlakbij, aan het Spaarne, brand 
woedde in een molen.235 Bilderdijks ademhaling stopte vrij abrupt. Van 
een laatste snik was geen sprake.236 Een bevriende buurman, de procu
reur Jan Willem Willekes, herinnerde zich later: ‘Zijn sterven was kalm en 
stil.’237

 Bilderdijks verscheiden ging gepaard met iets raadselachtigs. Beets 
schreef later dat er op de avond van zijn dood een brand woedde in een 
molen. Verscheidene mensen, onder wie Beets’ vader, die de volgende och
tend van Bilderdijks overlijden vernamen, beweerden hem de vorige avond 
bij de brand te hebben gezien en hadden zich erover verbaasd wat hij daar 
deed.238 De eerste aanzetten tot de mythevorming rond Bilderdijk werden 
hier al zichtbaar.

Rondedans om een doodkist

Na vijfenzeventig jaar was zijn diepste wens eindelijk vervuld. Het nieuws 
verspreidde zich al spoedig. Voor Siegenbeek was de dood van de man die 
hem jarenlang had bestreden, een verlossing. Dat begrepen ook enkele stu
denten die hem kaarsen lieten bezorgen om te illumineren. De hoogleraar 
was wel zo wijs ze alleen in de keuken te laten gebruiken.239

 Lodewijk, die tot op het laatst bij zijn vader had gewaakt, was innig be
droefd. Bilderdijks lichaam werd thuis opgebaard. De zoon verbaasde zich 
erover dat het nog zo warm aanvoelde. Bizarre gedachten spookten door 
zijn hoofd. Aan Capadose bekende hij: ‘Nu stelle ik my een oogenblik voor, 
die dierlyke warmte wordt in het graf (natuurlyk) vermeerdert. Er komt uit
storting van het bloed, en het gistende bloed gaat tot verrotting over zodat 
misschien wel het hart slaat, doch by gebrek aan ademhaling kan dat geen 
voortgang hebben. Maar gesteld, – er is nog voor een enkel ademhaling 
lucht in de long, het hart wordt door het gistend bloed aan de gang gebracht 
en daar de lucht der ademhaling door de warmte uitzet en door de lucht in 
het graf by de uit en inademing (als het hart zich weêr inkrimt) vermeer
dert wordt en zietdaar het werktuigelyk leven herstelt.’ Daarom was Lode
wijk ertegen gekant zijn vader te begraven zolang er nog sprake was van 
dierlijke warmte. Hij werd gefolterd door de gedachte dat dit het geval was 
geweest bij zijn moeder, toen haar kist werd dichtgespijkerd. De jongen 
meende dat hij zijn vader spoedig in het graf zou volgen: ‘Ik ontrust my se
dert den ongelukkige zondag niet voor de toekomst en het is net als of my 
gezegd is dat als Papa begraven is, ik ook de adem zal uitblazen en waartoe 
dan zorgen als ik dood ben!!’240

 Pas op maandag 19 december in de namiddag werd Bilderdijks lichaam 
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afgelegd. Hij lag opgebaard in de voorkamer beneden, tussen de beide 
voorgevelramen, met het hoofd naar de Grote Markt.241 Op zijn doodsbed 
werd hij geportretteerd door de schilder Gerrit Jan Michaëlis. Velen wa
ren van mening dat de beeltenis erg realistisch was; Wap sprak van een 
‘waar meesterstuk van gelijkenis en uitvoering’.242 Volgens Lodewijk werd 
zijn vaders gezicht na diens dood steeds mooier en lieflijker.243 ‘Zijn gelaat 
drukte geen genot, maar ernst en diepe aanbidding uit,’ noteerde Willem 
de Clercq in zijn dagboek.244

 Dat Bilderdijk beroemd was, bleek uit het feit dat er na zijn overlijden 
niet alleen plukjes haar werden afgeknipt, maar bovendien dat er een 
gipsafdruk werd gemaakt van zijn handen en gelaat: een dodenmasker.245  
Dat deed men ook bij andere bekende figuren als Beethoven, Napoleon en 
Goethe. Door onvoorzichtigheid bij het verwijderen van het gips, trok men 
per ongeluk Bilderdijks wenkbrauwen mee.246 Op donderdag 22 decem
ber werd het lichaam gekist. Het was Lodewijks wens dat niet alleen Da 
Costa, maar ook Capadose, die vanwege zijn zwakke gezondheid niet aan 
het sterfbed had kunnen staan, hierbij aanwezig was.247

 Op 23 december 1831, om tien uur ’s morgens, vond Bilderdijks begrafe
nis in de Grote Kerk plaats. Daar was haast bij. Het was zwoel weer voor de 
tijd van het jaar. Bovendien was het bijna Kerstmis. De teraardebestelling 
was enige dagen uitgesteld, omdat er te weinig geld in de boedel was aan
getroffen.248 Wap maakte de financiën in orde door een wissel van vierhon
derd gulden af te geven, voor een deftige begrafenis.249 Huisvriend Wille
kes ging het geld incasseren. Toen gebeurde er iets grappigs: ‘De heeren 
op het kassierskantoor vroegen mij, wie de overledene was? – De Dichter 

Gipsafdruk van Bilderdijks rechterhand
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Bilderdijk. – Die Schoolmeester? – Wel neen, de Advokaat. – Kijk, en wat 
zeî die aanspreker dan, dat meester Bilderdijk overleden was!’250

 Het stoffelijk overschot werd bijgezet in het graf dat toebehoorde aan 
de Haarlemse dominee Hermanus Manger. Hierin rustte ook Wilhelmi
na. Zo werd hij in de dood herenigd met zijn geliefde levensgezellin.251 In 
het sterfhuis had zich een klein gezelschap verzameld. Het bestond uit Lo
dewijk en Louïse – de enige nog in leven zijnde kinderen –, broer Isaäc 
Bilderdijk, zijn neef de heer Sibmacher en Jan Wap. Intussen kwamen 
ook anderen derwaarts om de uitvaartceremonie bij te wonen. Willem de 
Clercq schreef: ‘Spoedig waren wij te Haarlem, en van den Toelast af bega
ven wij ons naar het konsistorie der Groote Kerk, waar zich toen nog nie
mand bevond, doch dat spoedig gevuld werd door verschillende inwoners 
van Haarlem, en ook vreemden; doch merkwaardig was het, dat bijna geen 
letterkundige, geen Loots, geen ’s Gravenweert zich aldaar bevonden.’252

 De kring die zich rond het graf van Bilderdijk vormde, bestond aller
eerst uit een aantal Haarlemse predikanten: J. van der Zandt, H. Manger 

Bilderdijks dodenmasker
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en M.P. Meelboom. Dan waren er, uiteraard, Isaäc da Costa en Abraham 
Capadose, ‘allerbitterst bedroefd’.253 Tot de volgelingen behoorden ook Ni
colaas Carbasius en Dirk van Hogendorp. Ook Tydeman was bij de plech
tigheid aanwezig. Aan de arm van Willekes kwam Lodewijk binnen, ‘er 
allerakeligst uitziende, doodsbleek, met zijne haren over het gezicht neder
hangende’.254 De broer en neef ontbraken evenmin; dochter Louïse bleef 
achter in het sterfhuis. Dan waren er nog de schilder Michaëlis en Wap. 
H.J. Koenen, de Amsterdamse Réveilman, was mogelijk in gezelschap van 
Willem de Clercq meegekomen, evenals Bähler, huisonderwijzer van De 
Clercqs kinderen. Dat ook Jan van Walré aanwezig was, weten we dankzij 
het getuigenis van de jonge Nicolaas Beets, die met zijn vader aan de groe
ve stond, en sprak van ‘een kleine schaar van vrienden’.255 
 Alleen de leden van een Haarlemse rederijkerskamer brachten een af
scheidsgroet. De Clercq vermeldde: ‘Een geroep, waarbij de Heeren afge
vaardigden van de Rederijkerskamer de Wijngaardranke opgeroepen wer
den, perste mij een glimlach af. Het was de eenige letterkundige floskel 
[frase] dien wij hoorden.’256

 Vanuit de consistoriekamer begaf het gezelschap zich de kerk in. On
der de tonen van het orgel schreden de aanwezigen achter de kist aan.257 
Da Costa schreef later dat van alles wat er die dag gebeurd was, niets zo’n 
diepe indruk maakte als de tonen van het beroemde orgel, dat de lijkstoet 

Jan Willem Willekes
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verwelkomde en met de melodie van psalm 42 begeleidde. De toepasselij
ke oudtestamentische tekst luidt: ‘’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, / 
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot / Van de frissche waterstroomen, / 
Dan mijn ziel verlangt naar God.’258

 De Clercq herinnerde zich: ‘ik was minder gevoelig aangedaan, als ge
troffen door al hetgeen ik zag gebeuren en door het gevoel van het gewicht 
dat dit weer voor de toekomst had. Toen het lijk nedergezet was, begon da 
Costa te spreken, letterlijk snikkende, zooals ik zelden iemand bij zulk eene 
gelegenheid zag. Ik kon mijne ooren niet gelooven, toen ik da Costa daar in 
een kerk hoorde spreken, of waarom zal ik niet liever zeggen preeken.’ Hij 
refereerde aan Bilderdijks ballingschap en aan zijn liefde voor Wilhelmina, 
met wie hij nu herenigd werd. De spreker herinnerde de gelovigen eraan 
dat Bilderdijk hem tot Christus had gebracht, die – zo memoreerde hij – 
door zijn joodse voorvaderen was gekruisigd.259 Beets noteerde: ‘Da Costa 
sprak by dat graf. Ik hoorde hem toen voor ’t eerst, met groote aandoe
ning.’260 Vervolgens dankte Willekes namens de familie de aanwezigen.
 Willem de Clercq was vermaard om zijn improvisatietalent, zijn vermo
gen om voor de vuist weg gloedvolle betogen in dichtvorm af te steken. 
Na de woorden van Willekes werd het weer stil. Tot De Clercqs verwonde
ring sprak er vervolgens niemand meer. Nauwelijks waren ze weer in de 
consistoriekamer terug, of iemand zei iets van hem te hebben verwacht. 
Daarop gaf de improvisator aan dat hij nu gereed was. Er werd enige ruim
te gemaakt en De Clercq begon: ‘Ik gevoelde de moeilijkheid om anders 
als da Costa te spreken; om zoo goed als hij hetzelfde te zeggen was nog 
moeilijker. Ik liet dan Bilderdijk voorkomen als degeen, die in alle kunsten 
en wetenschappen den draad der waarheid zocht, en dat deze waarheid niet 
anders dan de kristelijke zijn kon. Ik had zelf weinig gedachte van hetgeen 
ik gezegd had.’261

 Nadat men het door Michaëlis geschilderde doodsportret had aan
schouwd, ging een select gezelschap naar het sterfhuis voor een eenvoudi
ge vismaaltijd.262 Daar zag De Clercq dochter Louïse, die hem ‘zeer vrien
delijk doch geretireerd scheen’.263 Wap typeerde haar zo: ‘zij bezat meer de 
manlijke flinkheid, dan het innemend teedere van de vrouw’.264

 Het opmerkelijkste van deze uitvaart was dat er van officiële zijde zo 
weinig belangstelling werd getoond. Hoe anders zou de teraardebestelling 
van Goethe zijn, die drie maanden later zou overlijden. De Duitse dich
tervorst kreeg een staatsbegrafenis. Bij de uitvaart van Bilderdijk was nie
mand aanwezig van het koningshuis, noch van regeringswege. Ook was 
er geen afvaardiging van de Haarlemse raad of van de provincie. Volgens 
Da Costa was dat te wijten aan de ‘algemeenheid zijner ongunst in het 
Noord-Nederlandsche Vaderland’. Maar de grote opkomst van Haarlemse 
ingezetenen maakte veel goed.265 Bilderdijk was een omstreden figuur, die 



xiii de voet in het graf (1826-1831)

495

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 495

zich met zijn standpunten in eerdere jaren weinig geliefd had gemaakt. 
Ook De Clercq wees op dit gebrek aan belangstelling, maar dan vooral van 
de literaire wereld: ‘Alleropmerkelijkst was het mij, dat geen letterkundige 
klank zich liet hooren, dat juist onze geheele kristelijke vriendenkring zich 
aldaar bevond, dat het da Costa vergund wierd zich te laten hooren, dat hij 
daar tot Nederland spreken moest.’266 Zo voerde dan ten slotte niet een 
schare vijanden, maar juist een kleine kring van vertrouwelingen, vrienden 
en bewonderaars in ‘Bavo’s tempelmuren’ een ‘rondedans’ om een dood
kist uit.267

Louïse en Lodewijk

Wat is er terechtgekomen van de twee kinderen die Bilderdijk naliet? Na 
de dood van haar vader zette Louïse Sibilla Burckhardt-Bilderdijk zich in 
om zijn schriftelijke nalatenschap te beheren. Zij was in het bezit van zijn 
briefwisseling met haar moeder, Catharina Rebecca Woesthoven. Met Wil
helmina was haar relatie altijd koel gebleven. Dat zij een nakomeling was 
van Teisterbant, daarop beriep ze zich maar al te graag. Als dochter van de 
beroemde dichter vroeg ze na diens overlijden een pensioen aan. Daartoe 
richtte ze zich in 1832 mede namens haar halfbroer tot de koning. De mi
nister van Financiën bepaalde ten slotte dat er genoegzame redenen wa
ren om beide nazaten een toelage uit te keren. Uiteindelijk kreeg zij een 
wedde van vijfhonderd gulden toegewezen, voor tien jaar, terwijl Lodewijk 
slechts een tijdelijk pensioen zou ontvangen. Lang kon Louïse daar echter 
niet van profiteren. Reeds op 8 augustus 1832, acht maanden na haar vader, 
overleed ze te Haarlem, aan een longabces of ‘vomica’. Ze werd slechts 
zesenveertig jaar en liet zes kinderen na.268 In het voetspoor van haar vader 
had ze ook zelf enige poëzie geschreven. Na haar dood liet Hendrik Willem 
Tydeman een klein bundeltje uitgeven: Voor de vrienden en betrekkingen van 
wijlen vrouwe L.S.B. Het opmerkelijkste gedicht is ‘Aan mijnen dierbaren 
vader’, dat ze voor zijn laatste verjaardag schreef. Daarin gaf ze uiting aan 
haar bewondering voor zijn ongekende talent:

Maar magteloos aan Pindus voet gezeten,
 Staar ik verbaasd op d’Aadlaar in de lucht;
Wensch met mijn oog de grens te kunnen meten
 Van d’eindpaal zijner hooge vlugt;
Maar, ach! zijn trotsche vaart houdt mij wel opgetogen,
 Verrukking, diep gevoel, grijpt wel mijn zinnen aan;
Maar ik besef te meer mijn niet, mijn onvermogen,
 En durf geen’ enklen toon zelfs op uw’ feestdag slaan.269
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De jongen wiens bestaan zo in het teken had gestaan van zijn vader, kon 
nu eindelijk een eigen leven gaan leiden. Omdat Lodewijk in 1831 nog min
derjarig was, kreeg hij een voogd toegewezen: Capadose. Da Costa werd 
benoemd tot toeziend voogd, en Luzac tot executeur-testamentair.270 Die 
laatste bemiddelde toen er een conflict dreigde met zijn halfzus over de erfe
nis.271 Capadose stuurde hem de dag na de begrafenis tweehonderd gulden, 
bedoeld voor de dagelijkse huishoudelijke uitgaven.272 In april 1832 werd de 
inboedel van de woning op de Grote Markt voor zo’n tweeduizend gulden 
verkocht. In augustus kwam ook Bilderdijks kostbare boekencollectie onder 
de hamer, die meer dan zesduizend gulden opbracht. Van dat bedrag kon 
de vierhonderd gulden die Wap had voorgeschoten worden terugbetaald.273

 In april 1832 trad Lodewijk in krijgsdienst, aanvankelijk als soldaat. 
Hij werd in 1837 officier. De jongeman bleef de religieuze beginselen van 
zijn vader en moeder zijn leven lang trouw en verdedigde deze met verve. 
Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Het leidde zelfs tot 
onaangename taferelen. De twist liep zo hoog, dat men besloot om hem 
in 1843 te pensioneren. Daarom wendde Da Costa zich tot Willem Anne 
Schimmelpenninck van der Oye.274 Deze had nog Bilderdijks colleges ge
volgd en was nu minister van Binnenlandse Zaken onder Willem ii. Zodra 
hij hoorde van Lodewijks ontslag, ging hij naar zijn ambtgenoot van Oor
log, ‘hem zeggende dat de dag, waarop de officier Bilderdijk uit het leger 
zou worden verwijderd, tevens de dag zou zijn, dat hij zijn portefeuille van 
Binnenlandsche zaken zou nederleggen’. Toen deze weigerde in te grijpen, 
begaf Schimmelpenninck zich naar de koning. Deze wilde de kwestie door 
de minister van Oorlog laten afhandelen, maar de oud-student liet zich niet 
uit het veld slaan en zei dat ‘hoewel hij geenszins de beginselen van den 
jongen Bilderdijk deelde, hij geen dag langer minister zou blijven, in een 
kabinet dat om de beginselen van den jeugdigen officier, wellicht soms te 
onpas geuit, hem uit den dienst wilde verwijderen’. Daarop zou de vorst 
hebben gezegd: ‘Wees gerust en vertrouw op mij.’275

 Aldus werd Lodewijk in zijn rang hersteld. Pas in 1860, toen hij acht
enveertig jaar oud was, trad hij in het huwelijk met de predikantsdochter 
Michtilde Jisselina Hogerzeil. Zij zou hem één kind schenken, in 1864: 
Maurits Willem Lodewijk Simon. Met zijn gezin vestigde Lodewijk zich 
nadien in Harderwijk. In 1870 ging kapitein Bilderdijk met pensioen. Zijn 
leven lang bleef hij kalm bij de verguizing die zijn vader ten deel viel.276

 Lodewijk overleed op 22 december 1888 te Scherpenzeel in Gelderland, 
in de leeftijd van zesenzeventig jaar.277 Zijn enige zoon Maurits studeerde 
rechten en werd advocaat en procureur, en later plaatsvervangend rechter 
te Utrecht. In 1896 huwde hij met een kleindochter van Isaäc da Costa: 
Dorothea Catharina Beatrix da Costa.278 Ze kregen geen kinderen. Maurits 
gaf in 1917 de geest. Daarmee overleed de laatste telg van het geslacht Bil
derdijk.279
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Besluit

In 1827 verhuisde Bilderdijk noodgedwongen van Leiden naar Haarlem, 
waar hij zijn laatste levensjaren zou doorbrengen. Zijn vertrek kan sym
bolisch worden geïnterpreteerd. In de academiestad had hij zich sinds de 
jaren twintig ontpopt als de strijdbare geestelijk leider van een orthodoxe 
religieuze stroming die zich verzette tegen de geest der eeuw: het latere 
Réveil. In Leiden beleefde hij ook, ondanks alle klachten, in dichtkundig 
opzicht zijn meest vruchtbare periode. Met zijn verhuizing naar Haarlem 
veranderde Bilderdijk in een oude man, die geen invloed meer uitoefende 
op het maatschappelijke debat. Zijn geheugen nam af en zijn geest vertroe
belde: symptomen van een jarenlange opiumverslaving en beginnende de
mentie. De dood van Wilhelmina was het ergste wat hem kon overkomen. 
Dat gold ook voor Lodewijk, op wie nu de zorg voor zijn vader neerkwam.
 Binnen de geleerde wereld en de literaire kritiek werd Bilderdijk niet 
meer serieus genomen. Voor jonge letterkundigen bleek hij echter een 
nieuwe inspiratiebron. In 1830 ontving hij van de Maatschappij een laatste 
huldeblijk. Sinds het overlijden van zijn vrouw verlangde hij alleen nog 
maar zelf ook te sterven. Hij was er heilig van overtuigd dat hij met zijn 
Wilhelmina herenigd zou worden. De dikwijls door opium versufte Bilder
dijk was in zijn laatste levensjaren vaak neerslachtig en bitter. In momen
ten van grote wanhoop twijfelde hij zelfs aan zijn geloof. Te sterven was 
dan ook het beste wat Bilderdijk nog kon overkomen.280

 Zo kwam er een einde aan het bestaan van deze excentrieke dichter. Op 
zijn levenspad had hij zowel lof, eer, vriendschap en liefde als armoede, 
smaad, tegenwerking en conflicten ontmoet. Met zijn tegendraadse karak
ter had hij het anderen en zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Willem Bil
derdijk had zich in deze wereld steeds een gekwelde balling gevoeld:

Wien de aard geen rustpunt voor zijn moeden voetzool bood,
Geen laafnis voor zijn dorst, en schaars ’t nooddruftig brood;
Wiens leven lijden was, ontberen en verduren,
Vervolgd van in zijn wieg tot ’s levens uiterste uren,
Brengt eindlijk, afgetobt, en ’s warelds slingring moê,
Zijn handvol nietige aard aan dezen Kerkhof toe.281
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xiv   Van grootste dichter tot rijmelende 
kwakzalver

Genootschappelijk herdacht

Hoe ging het met Bilderdijks reputatie na zijn overlijden?1 Het zou mo
gelijk zijn daar een afzonderlijke studie aan te wijden. Hier worden enige 
hoofdlijnen beschreven en zo nu en dan enige details. Toen hij in 1831 
stierf, werd hij door velen beschouwd als de grootste dichter van zijn tijd. 
Er verschenen beeltenissen, penningen en een buste. Van zijn doods-
portret werden gravures gemaakt, die in de boekhandel verkrijgbaar wa
ren.
 De Haarlemse rederijkerskamer De Wijngaardranken, met de zinspreuk 
‘Liefde boven al’, onthulde op 4 februari 1832 een gedenksteen boven Bil
derdijks graf. Er klonk orgelmuziek en er werden gedichten gedeclameerd. 
In een korte toespraak gaf C. de Koning als ‘Keizer’ van het gezelschap een 
beschrijving van Bilderdijks veelzijdigheid en wees hij op diens onsterfe
lijkheid: ‘Niemand uwer kan het onbekend zijn, dat bilderdijk zich niet 
alleen het genot van den slaap nachten aaneen, maar ook de genoegens 
dezes levens heeft ontzegd, om te worden wat hij was. Door die aanhou
dende werkzaamheid, door die inspanning van alle krachten der ziel en 
des ligchaams [...] heeft hij dan ook dat hooge standpunt bereikt, waarop 
Nederland hem heeft gezien; – neen! waarop geheel Europa hem, door alle 
eeuwen heen, zien zal.’2 Vincent Loosjes, de ‘Factor’ van de rederijkers
kamer, las een gedicht voor, waarin hij uitriep: ‘Hij was als Dichter groot, 
stond op die hoogte alleen!’3 Jan van Walré, die de eer had de steen officieel 
in te wijden, las zijn vers ‘Bij het graf van Mr. Willem Bilderdijk’ voor:

Zoo is de laatste draad der levensweb verbroken,
Die Vader bilderdijk nog hield aan de aard’ gehecht!
Onze Opperzanger heeft voor eeuwig ’t oog geloken,
De ontboeide vlinder, vrij, de stofcel afgelegd!
Het blinkend licht, dat, door zijn scheppend kunstvermogen,
Zijn vaderland, zijne eeuw, als vuurbaak heeft bestraald;
Wiens gloed zelfs vreemden grond verrukt hield opgetogen,
Is in den sombren kuil van ’t graf ter kim gedaald.4
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De gedichten werden door de Haarlemse fine fleur met aandacht en eer
bied aangehoord, ‘welke kenmerkten, hoe diep alle aanwezenden door
drongen waren van de groote verdiensten, die hier werden gehuldigd, en 
waartoe de orde, waarmede deze plegtigheid, die met orgelspel sloot, be
stuurd werd, het hare onwillekeurig toebragt’.5 De granieten gedenksteen 
bevindt zich tot op heden boven het graf van Bilderdijk en zijn vrouw in de 
Grote of Sint-Bavokerk.
 Ook buiten de Spaarnestad was er aandacht voor de dichter. Op 10 april 
1832 las de eigenzinnige bibliothecaris en hoogleraar Jacob Geel in de Hol‑
landsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen te Leiden een 
verhandeling voor over het eenvoudige. Daarin gaf hij tevens zijn visie op 
de vier maanden eerder overleden auteur.6 Geel liet in zijn tekst Friedrich 
Schiller en Bilderdijk – de dichter met het geelbleke gelaat en het ‘vonke
lend oog onder dien ruigen wenkbraauw’ – in de Elysese velden met elkaar 
van gedachten wisselen.7 De voordracht was verwarrend. ‘Ik geef dus zelf 
toe, dat het stukje ongeschikt is voor de gehoorzaal,’ merkte Geel later op. 
Van der Palm wist evenmin wat hij ervan moest denken. Hij zei tegen Geel 
dat er in elk geval een draad doorheen liep, waarop deze spotte: ‘Ja wel! 
Zoo zit een lompe klomp kandijsuiker ook met een draad aan malkaar.’8 
Geels voordracht was een verhuld eerbetoon aan het buitengewone talent 
van Bilderdijk. Anderzijds uitte hij aan het slot, waarin Schiller zijn ge
sprekspartner met verwijten overlaadt, kritiek op diens excentrieke gedrag, 
kortom: op de mens Bilderdijk.9 Daarmee vertolkte Geel de visie van veel 

Jacob Geel
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Nederlanders: ze waardeerden hem als kunstenaar, maar verguisden hem 
vanwege zijn onmaatschappelijke optreden.
 Deze dubbelzinnige houding komt ook tot uiting in de herdenkingsre
des die in de letterkundige genootschappen werden gehouden. Siegenbeek 
zag zich als voorzitter van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden genoopt om op 3 juli 1832 Bilderdijks levensbericht voor te dragen. 
Daarin probeerde hij zichzelf vrij te pleiten. De breuk met de ‘eenige en 
onvergelijkbare’ Bilderdijk, de ‘vorst en vader onzer dichtkunde’, was zijns 
inziens buiten zijn schuld ontstaan. Daarom voelde hij er niets voor als 
lofredenaar op te treden. De tijd was te kort en Bilderdijks talenten waren 
te veelzijdig om zijn verdiensten recht te doen. Zelfs de beste vriend of de 
vurigste vereerder zou die taak niet naar behoren kunnen vervullen. Daar 
wenste Siegenbeek het bij te laten.10 De toespraak wekte wrevel. Groen van 
Prinsterer, die zelf niet bij de vergadering aanwezig was geweest, had ver
nomen dat de hoogleraar zich in zijn zichzelf vrijpleitende necrologie op 
onbescheiden en ergerlijke wijze over de dichter had uitgelaten, waardoor 
een ‘violente scène’ had plaatsgevonden.11

 Ook nadien bleef Bilderdijk de gemoederen beroeren. Vooral H.W. Ty
deman spande zich in om de aandacht voor zijn overleden vriend levend 
te houden. Op 27 januari 1832 las hij tijdens een openbare vergadering 
van de Maatschappij een verhandeling voor over Bilderdijks Geschiedenis 
des Vaderlands (1832-1853), waarvan het eerste deel dat jaar zou verschijnen. 
Wat hij zei, weten we niet, maar C.J. van Assen vond het een schande: ‘Die 
voorlezing van Tydeman was infra dignitatem [niet in overeenstemming 
met zijn waardigheid]; zoo spreekt men niet tot een beschaafd publiek.’12 
 In februari 1832 las Tydeman een opstel voor over Bilderdijks karakter.13 
Daarin gaf hij een plausibele psychologische verklaring voor diens aard en 
grootheidswaan: het feit dat Bilderdijk in zijn vroege jeugd jarenlang in een 
sociaal isolement had geleefd, als gevolg van die trap op zijn voet. Tydeman 
velde ook een voor die tijd opmerkelijk oordeel over Bilderdijks keuze om 
Katharina Wilhelmina Schweickhardt tot vrouw te nemen, nog voor hij van 
zijn eerste echtgenote was gescheiden: ‘De zedeleer en de burgerlijke wet 
mogen dit ontucht en echtbreuk noemen en wraken, maar die wet en die 
zedeleer zijn voor gewone menschen, niet voor den genialen Willem en die 
engelachtige Wilhelmina, die voorts, indien zij zamen gezondigd mogen 
hebben, daarvoor, zeker, bij God vergeving vonden, en er op aarde al rijke
lijk voor hebben geboet! Gierigheid, trotsch en eerzucht, ja, dàt zijn hoofd
gebreken in den mensch, maar de zinnelijke liefde buiten den echt, zie, dat 
is slechts eene misvatting van den natuurlijken trek tot het schoone.’14

 De Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen stond 
tijdens de jaarvergadering op zaterdag 14 september 1833 in Rotterdam 
eveneens stil bij Bilderdijks overlijden. Wegens de heersende cholera-epi
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demie en het conflict met België was de vergadering van 1832 afgelast. 
G.H.M. Delprat las een tekst voor waaruit blijkt dat hij geen eenduidige 
visie had op het fenomeen: ‘Ontegenzeggelijk behoort ook Bilderdijk tot 
die zeldzame mannen, welke, slechts nu en dan, op het tooneel der wereld 
verschijnen, door diep vernuft, hooggestemde verbeeldingskracht, en ver
bazenden schat van geleerdheid, het gewone peil overtreffen. Velen wanen 
zich tot kennisneming van die hooge gaven in staat, en zij vestigen slechts 
het oog op enkele uitstekende deelen, door wier luisterrijken schijn ver
blind, zij buiten de mogelijkheid geraken, om onpartijdig over de waarde 
van het geheel te oordeelen. Daarentegen, daar al wat uitsteekt, ook ge
woonlijk breede, donkere, schaduwen van zich afwerpt, zoo worden deze 
door sommigen alleen opgemerkt, en daaruit tot voorbarige geringschat
ting van het overige besloten.’ Hoe het nageslacht ook zou oordelen, ‘nim
mer zal men de rustelooze letterkundige werkzaamheden, den onlesch-
baren dorst naar wetenschap, den brandenden ijver van hetgeen in zijn oog 
de eer en instandhouding onzer letterkunde vorderden, in hem kunnen 
miskennen, en ten allen tijde, gevolglijk, zal men den voornamen rang bil

Brief uit 1828, waarin Bilderdijk verklaart zijn dictaten aan Tydeman 

te hebben overgedragen
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lijken, dien hij als lid van verdiensten bij onze Instelling bekleedde’.15

 De publicatie van de Geschiedenis des Vaderlands, met Bilderdijks col
legedictaten uit zijn Leidse jaren, zorgde voor opschudding. Tijdgenoten 
spraken hun afschuw uit over deze allesbehalve objectieve historische stu
die, waarin figuren als Jacoba van Beieren, Johan van Oldenbarnevelt, de 
gebroeders De Witt en anderen het zwaar te verduren kregen. Thorbecke 
sprak van een ‘grondeloos, blind en vooroordeelziek’ werk. Bilderdijk ver
diende volgens hem geen weerlegging, tenzij zijn valsheden eerlijke lieden 
als ‘dwaallichten in een moeras’ van het goede pad brachten.16 Voor de uit
gave van zijn persoonlijke correspondentie met de dichter schrok Tydeman 
echter terug. Vond hij de vele sombere ontboezemingen te intiem? De col
lectie brieven zou pas na zijn dood door zijn zoon worden uitgegeven als 
Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H.W. 
Tydeman, gedurende de jaren 1807 tot 1831 (1866-1867).
 Het was vooral Bilderdijks standpunt over Jacoba van Beieren, zoals 
hij dat gaf in het vierde deel van zijn Geschiedenis (1833), dat een schok 
veroorzaakte.17 De criticus van de Vaderlandsche Letteroefeningen struikel
de over het beeld van de ‘beestelijk vuile’ Jacoba, als was zij een ‘Duivelin 
in menschengedaante’. Hij noemde de uitlatingen onwetenschappelijk en 
onbewezen: ‘Wij zullen met een enkel woord aanmerken, dat nog nimmer 
eenig Geschiedschrijver deze rampspoedige Vorstin met zulke afzigtelij
ke kleuren geschilderd heeft, en dat bilderdijk daarbij omstandigheden 
aanvoert, van welke men vragen mag: hoe komt hij er aan? En dit met te 
meer regt, daar bilderdijk hier geene bronnen aanhaalt, noch zich op 
het gezag van eenig Schrijver beroept. Over het physiek gestel van jacoba 
spreekt hij althans met eene zekerheid, als hadde hij als Doctor over haar 
gepractiseerd; maar met eene onkuischheid in bewoordingen, die beneden 
alle fatsoen is.’18

 Ook Siegenbeek nam de pen op om Jacoba te verdedigen. Men moest 
haar volgens hem beschouwen als een ‘rampspoedige Vorstin’ en als een 
‘voorwerp van medelijden’, vanwege haar tragische leven. Siegenbeek be
schuldigde zijn vroegere aartsrivaal van ‘blinde ingenomenheid’, smade
lijke uitvallen en een ongefundeerde, ‘waarlijk bespottelijken haat’ tegen 
Jacoba. Bilderdijk typeerde haar ten onrechte als een ‘voorwerp van afkeer 
en verfoeijing’. Siegenbeek vond dat deze zijn taak van waarheidlievende 
historieschrijver niet had vervuld; zijn opvattingen waren niet op histori
sche gronden gevestigd. Hij had geen begrip voor Bilderdijks ‘zoo zwart
gallige en lasterlijke schildering’ van Jacoba: ‘Maar wie, die de historie van 
dit tijdperk, ook slechts uit de partijdige voorstelling van B. kent, gevoelt 
niet terstond, dat deze uitval geenen anderen grond heeft, dan de uitspori
ge drift, waarmede de Schrijver tegen Jacoba was ingenomen?’19 Bilderdijk 
kon zich niet meer verdedigen.
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 Na Bilderdijks dood behielden veel letterkundigen hun dubbelzinnige 
houding ten aanzien van de dichter en zijn werk. Dat bleek wel uit een reac
tie van J.H. van der Palm. Nicolaas Beets beschreef als student een discus
sie die hij in 1834 met de hoogleraar voerde: ‘Van der P liet zich nu en dan 
vrij hevig tegen Bilderdijk uit, doch wisselde zijne uitvallen af met betui
gingen van de hoogste bewondering. “Met dat al” – zeide hij tenslotte van 
een gezegde dat minder tot Bilderdijks eer was, “met dat al is het iemand 
dien ik ver, ver boven mij acht”.’20 Ook Hendrik Tollens, de volksdichter, 
uitte zich vaak kritisch over Bilderdijks ideeën, maar bewonderde hem als 
dichter zeer. Hij had vrijwel al diens werken in zijn bezit.

Een papieren gedenkzuil

Toen Delprat schreef over degenen die slechts de positieve zijden bena
drukten, doelde hij wellicht op de bijdragen in de papieren Gedenkzuil voor 
W. Bilderdijk (1833).21 Aan deze bundel deden meer letterkundigen mee 

Zinnebeeldige prent van Bilderdijk op zijn doodsbed, 

uit: Gedenkzuil voor W. Bilderdijk, 1833



xiv van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver

505

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 505

dan zich om zijn graf verzameld hadden. Wie traden nu toe tot deze kring? 
Welke groten uit de literaire wereld ontbraken? In hoeverre klonk Bilder
dijks omstreden positie in deze bundel door? Welk aspect van zijn veel
zijdige werkzaamheid werd het meest gewaardeerd, en in welke bewoor
dingen? Het voorbericht, ondertekend door de uitgevers, spreekt van ‘den 
onvergelijkelijken bilderdijk’. Men wilde zich niet mengen in de strijd 
tussen vrienden en vijanden: ‘Het kon derhalve het oogmerk niet zijn, par
tij te kiezen tusschen de kampioenen, die bilderdijk bevochten, zonder 
de hoogte, waarop hij stond, te kunnen bereiken, en hen, die met hevigheid 
zijne gevoelens aankleefden, zonder dezelve te kunnen doorgronden. Eene 
waarachtige hoogschatting van onmiskenbare verdiensten, van geen’ strijd 
van gevoelens afhankelijk, was de eenvoudige bedoeling.’22

 Van de dertig bijdragen aan de Gedenkzuil zijn er dertien verzorgd door 
negen auteurs die, voor zover we weten, nauw bij de begrafenis betrokken 
waren: dochter Louïse Sibilla Bilderdijk, De Clercq, Da Costa, Koenen, Ty
deman, Van Walré en Wap. De Koning en Loosjes vertegenwoordigden 
de reeds genoemde rederijkerskamer. Van de overige vijftien auteurs be
hoorden er zes tot Bilderdijks vrienden, kennissen of leerlingen: J. van 
’s Gravenweert, M.C. van Hall, H.H. Klijn, J. van Lennep, Jeronimo de 
Vries en S.I. Wiselius. Bij de begrafenis had Willem de Clercq letterkun
digen als Cornelis Loots en Jan van ’s Gravenweert gemist. De eerste ont
brak ook in deze bundel, de tweede niet. Van de bekende literatoren uit 
die tijd mist men ook Immerzeel, Moens, Kinker, Lulofs, Van Oosterwijk 
Bruyn, Robidé van der Aa, Sifflé, Spandaw, Staring, Tollens, Warnsinck en 
Withuys, om slechts een aantal te namen te noemen van hen die zich door
gaans manifesteerden in de Nederlandsche Muzen‑almanak en de Almanak 
voor het Schoone en Goede van die dagen.
 Bijna een derde van de Gedenkzuil wordt in beslag genomen door de 
beschouwing ‘Eenige wenken omtrent de dichterlijke loopbaan van W. 
Bilderdijk’ van de hand van de onvermoeibare De Clercq. Zij opent met 
een vergelijking tussen Goethe en Bilderdijk. De Duitse dichter was op 
22 maart 1832 overleden en bijgezet in de Weimarer Fürstengruft: ‘Om de 
overblijfsels van den eersten vereenigde zich alles, wat menschelijke lof en 
eere geven kan; klokgebrom en paradebed, ja zelfs eene plaats in den graf
kelder der vorsten, viel hem ten deel, terwijl om de nederige lijkbaar van 
bilderdijk zich alleen eenige vrienden geschaard hadden.’ Goethe had 
volgens De Clercq de ‘geest der eeuw, waarin hij leefde, als een bekwaam 
schilder op het paneel overgebragt, en drukte zijne eigene individualiteit 
slechts in zoo verre uit, als met de poëtische omkleeding overeenkwam’. 
Bilderdijk was daarentegen ‘gedurig in den strijd tegen de hoofdstrekking 
dezer eeuw ingewikkeld, en door weinigen erkend, oogstte hij slechts den 
haat en de afkeuring van de meeste zijner tijdgenooten in’.23
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 De Clercq wees erop dat Bilderdijk voor velen een raadsel en een steen 
des aanstoots was. Zijn eigenaardigheden werden door zijn tegenstanders 
uitvergroot en uit hun verband gerukt. Het resultaat was dat de naam van 
Bilderdijk ‘schrik verspreidde, gelijk een nachtspook, dat alle vreugde en 
opgeruimdheid verjaagt, en dat de met zoo veel regt beroemde man zeker 
het meest beoordeeld werd door degenen, die hem het minste hadden gele
zen’. In Bilderdijks loopbaan onderscheidde De Clercq drie tijdperken: het 
erotische, het poëtische en wijsgerige, en het gispende en christelijke. Elk 
van die perioden komt uitvoerig aan de orde. Bilderdijk, zo betoogde De 
Clercq, werd door velen als een profeet beschouwd, maar hij voegde er nog 
aan toe: ‘men vergat, dat de ware dichter dit altijd eenigszins moet zijn’.24

 Ook Jeronimo de Vries, die de verdiensten voor het Koninklijk Instituut 
beschreef, ging het omstreden karakter van persoon en werk niet uit de 
weg: ‘Hij was in alles één geheel, in alles oorspronkelijk, een wonder van 
vernuft, fijn gevoel, smaak en kennis. Zijn leven is een spiegel van men
schelijke kracht en menschelijke zwakheid. Door sommigen gruwzaam 
gehoond, en zelfs na zijn’ dood schandelijk gelasterd, door anderen in al
les, ik zoude bijna zeggen in zijne zwakheden, als ten hemel verheven, 
moeten zijn leerzame omgang en zijne hoogst belangrijke mededeelingen 
en werkzaamheden ons overdierbaar blijven.’25

 De overige bijdragen putten zich uit in lofspraak op de onsterfelijke zan
ger. Het is vooral de dichter die hier bezongen wordt met al het pathos 
van die dagen. In vele verzen wordt hij vergeleken met de grootste dichter 
uit de zeventiende eeuw: hij is ‘De vondel onzer eeuw’, hij is ‘niet min
der, dan een vondel’, hij is ‘Waardig vondels tegenhanger’. Meermalen 
wordt hij vergeleken met de grootste aller roofvogels: ‘Als de Adelaar stijgt 
hij naar hooger lucht.’26 Als dichter wordt hij getypeerd als een priester, 
een profeet; beeldspraak die hem plaatst in het kader van de West-Europe
se Romantiek.27 Van ‘Het is de Priester van het schoon; / De dichter, aller 
Muzen zoon’ tot ‘uw Opperpriester’, van ‘Hij zingt en profeteert en leest’ 
tot ‘Gij, Ziener! waart uwe eeuw te groot’ en ‘’t orakel onzer dagen’.28 De 
onsterfelijke was naar hoger sferen vertrokken. Daarbij paste geen verdriet, 
maar vreugde.29

De bewonderde Bilderdijk

Niet alleen onder vrienden en kennissen gold Bilderdijk als de grootste 
dichter, ook onder studenten. Toen Nicolaas Beets in Leiden door de oude
rejaars Gerrit van de Linde, alias De Schoolmeester, ontgroend werd, kreeg 
hij de opdracht een lofdicht op Bilderdijk te maken, met opgegeven rijm
woorden. Beets’ beginregel bleek kenmerkend voor de houding van een 
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hele generatie: ‘Dat al wie roem bejaagt aan Bilderdijk zich spiegel.’30 Dat 
Beets van Van de Linde deze opdracht kreeg, is niet verbazingwekkend. 
De Rotterdammer was een bewonderaar van Bilderdijk en zou dat de rest 
van zijn leven blijven. Toen hij in 1831 van diens dood hoorde, schreef hij 
aan Jacob van Lennep: ‘Ach God Van Lennep wat slag heeft ons getrof
fen! ’t is mij nog als een droom en ’t mij voorstellen vermag ik niet dat de 
grijze zanger ons ontrukt is.’31 Aan diezelfde Van Lennep beschreef hij dat 
hij op 21 december 1831 langsging bij de ‘beschonken’ Vincent Herdingh, 
Bilderdijks uitgever, om te spreken over de Studenten‑almanak. Herdingh 
had juist gehoord dat Bilderdijk was overleden en bevond zich in een ‘bijna 
volslagen geestverbijstering over den dood des Eenigen’. Hij reciteerde een 
vers, dat hij vele jaren eerder in diens bijzijn dichtte: ‘Bilderdijk / Acht goud 
slijk; / Kent zijn rang, / Stort zijn zang; / Draagt zijn lot: / Bouwt op God!’32

 Ook in latere jaren kwam Van de Linde steeds op Bilderdijk terug. Nog 
in 1843 schreef hij een vers waarin hij de dichter hulde bracht en de ‘luis
vork’ en ‘strontvlieg’ Siegenbeek hekelde, die het had gewaagd ‘Een wezen, 
enkel ziel, in ’t slijk ter neêr te treên’:

Maar Gij, Uilskuiken aller uilen
gij onbeschoft, misschapen beest
Wie leerde U, zwijn, uw lappers leest
Uw stinkend pothuis te verruilen
Voor ’t leêrgestoelte aan ’t leidsch atheen,
Hoogleeraar van het leidsch gemeen
En al ’t gemeen dat d’aard ooit teelde.33

In de jaren dertig bloeide in Leiden de Rederijkerskamer voor Uiterlijke Wel‑
sprekendheid, ook bekend als de Romantische Club.34 Leden waren onder 
meer Nicolaas Beets, Bernard Gewin, Johannes Petrus Hasebroek en Jo
hannes Kneppelhout. De studenten dweepten niet alleen met Victor Hugo 
en Lord Byron, maar ook met Bilderdijk, hoewel ze hem nergens met zo
veel woorden een romanticus noemden. Ze beschouwden de dichter even
wel als bijzonder. Ook andere letterkundigen van de jonge generatie, zoals 
Aarnout Drost, Jan Pieter Heije, Reinier Bakhuizen van den Brink en E.J. 
Potgieter kozen Bilderdijk als voorbeeld.35 Ze dweepten met zijn verzen en 
dichterschap en sommigen hielden vast aan zijn spelling.36 Kneppelhout 
gebruikte aforismen van de dichter in zijn Studenten‑typen en Studentenle‑
ven. Die bewondering kwam ook tot uiting in bladen als De Muzen en De 
Vriend des Vaderlands.
 Gerrit van de Linde schreef gedichten vol toespelingen op Bilderdijks 
werk en Beets schreef in 1831 een gedicht ‘Ter nagedachtenis van Mr. Wil
lem Bilderdijk, Hollands grootsten dichter’, dat toen evenwel in portefeuil
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le bleef.37 Hasebroek gaf na Bilderdijks dood eveneens zijn visie op de dich
ter en typeerde hem als de grootste auteur van Nederland:

Daar ligt hy dan met slappe wieken,
 Die nooit verwonnen Amstelzwaan!
 Die Vorst der zilvren waterbaan
Van avondwest tot morgenkrieken!
 Daar ligt wien niemand was gelijk;
De luitstift is zijn hand ontvallen;
Daar ligt, die grooter was dan allen,
 Daar ligt de groote bilderdijk!38

In De Gids, in 1837 opgericht als tegenhanger van het antibilderdijkiaanse 
blad Vaderlandsche Letteroefeningen, werd eveneens lovend over de dichter 
gesproken. De redactie bestond uit E.J. Potgieter en later R.C. Bakhuizen 

Bilderdijk herdacht in de Muzen-almanak, 1833
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van den Brink. Hoewel zij ook oog hadden voor Bilderdijks melancholie 
en bitterheid, beschouwde men hem als ‘een der belangrijkste verschijn
selen aan onzen letterkundigen hemel, ja, misschien aan dien der geheele 
Westersche Letterkunde’.39 En in 1849 schreef een anonieme criticus: ‘wie 
is waardig, wie is in staat in het licht te stellen, wat onze taal hem ver
schuldigd is? De wedergeboorte der Hollandsche Dichtkunst dagteekent 
van zijne verschijning, de Hollandsche proza schittert van den weêrschijn 
van haren glans.’40 Ook in Vlaanderen was er waardering voor Bilderdijk, 
als taalvirtuoos en onnavolgbaar dichter.41

 Bilderdijk gold in de eerste helft van de negentiende eeuw dus als het 
prototype van de ware dichter. Op kermissen werd hij als wassen beeld ten
toongesteld, vermoedelijk met de Turkse wrong om het hoofd.42 Dat hij als 
een grote Nederlander gold, blijkt uit het feit dat men schepen die naar de 
koloniën voeren, zijn naam gaf. Op sommige plaatsen werden rederijkers
kamers naar hem vernoemd, zoals in Alkmaar, Haarlem en Markelo.43

 In 1856 voerde Nicolaas Beets in zijn Verpoozingen op letterkundig ge‑
bied argumenten aan voor drie stellingen: Bilderdijks poëzie is poëzie in 
de ware zin van het woord, zijn poëzie getuigt van de hoogste kunst en 
zijn poëzie stelt de Nederlandse taal in al haar kracht en schoonheid voor. 

Schilderij van Bilderdijk met Turkse wrong, tweede helft negentiende eeuw
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Beets concludeerde: ‘Daarom rekenen wy op aller goedkeuring, indien wy, 
voor zijnen goeden en trouwen arbeid in dit opzicht, nevens de dichterlij
ke lauwerkroon een krans van eikenbladeren nederleggen op het graf van 
willem bilderdijk.’44

 Deze visie op Bilderdijk drong ook door in het onderwijs.45 Generaties 
kinderen groeiden met Bilderdijks werk op. In de schoolbanken kregen ze 
te horen dat hij de grootste dichter was. De letterkundige Carel Vosmaer 
herinnerde zich later: ‘Van de dagen mijner kindschheid ben ik opgevoed 
met de lange boekenreeksen van Bilderdijks oude uitgaaf, die eigenaardige 
kartonnen banden, met dat stugge papier en die ouderwetsche letter, maar 
ook met dat stoere karakter en sedert dien tijd is er geen jaar voorbijgegaan, 
dat ik niet een of meer deelen doorlas, vaak afgestooten, telkens gewon
nen.’46 Dat gold ook voor vele anderen. Deze bewondering kwam ook tot 
uiting in de vele bloemlezingen die het licht zagen.
 J.A. Alberdingk Thijm, voorman van de rooms-katholieken en vader van 
Lodewijk van Deyssel, betoonde zich eveneens een liefhebber van de dich
ter. In 1854 noemde hij hem in De la littérature néerlandaise een amalgaam 
van Romantiek en classicisme.47 Twee jaar later riep hij uit: ‘Leve Vader 
Bilderdijk, leve onze oude, nukkige, eigenwijze, maar stoutmoedige, maar 
edel opvattende en met een sterken arm de voorwerpen zijner kunst en 

J.A. Alberdingk Thijm
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waarheidsliefde omvattende en beheerschende Bilderdijk – onze vurig be
minde Bilderdijk, wiens grootheid ik niet lofzing dan met de tranen der 
geestdrift op de wangen!’48

 Enkele jaren nadien bekende hij in een brief aan Jan Wap: ‘Voor mij is 
Bilderdijk bij uitnemendheid de man, het charakter, de groote persoonlijk
heid, in deze eeuw van halfheden; het levendigste en krachtigste protest te
gen de stofvergoding, waarvan wij getuige zijn en die zich voor allen dienst 
van het schoone, goede en grootsche in de plaats schijnt te willen stellen. 
Van mijne vroegste jeugd af, is hij mij het model geweest, dat ik, schoon 
ook op oneindigen afstand, steeds gepoogd heb na te streven.’ Behalve aan 
zijn vader, aan wie hij het levenslicht en zijn opvoeding dankte en aan de 
kerk en haar dienaren, voelde Thijm zich aan niemand zo verplicht als aan 
Bilderdijk: ‘Zoo eenige bladzij van de vele, die ik geschreven heb, zoo ooit 
een volzin, van al wat ik heb gesproken, ergens eene overtuiging heeft hel
pen vestigen of een goed gevoel heeft helpen wekken, dan heb ik dit aan 
Bilderdijk te danken.’49 Zo ontpopte Thijm zich tot een verdediger van Bil
derdijk. Hij zou het zijn leven lang blijven.
 Isaäc da Costa bleef zich inspannen om de belangstelling voor zijn leer
meester levend te houden. Hij hield godsdienstige en letterkundige lezin
gen in den lande. Nicolaas Beets woonde op 8 januari 1836 als student in 

Isaäc da Costa, met borstbeeld van Bilderdijk
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Amsterdam zo’n voordracht bij. De spreker was volgens hem een kleine 
man met joodse trekken, levendige ogen, kort zwart haar en een bleek, 
door de pokken geschonden gezicht. Hij verdedigde Bilderdijk waar hij 
maar kon.50 In 1837 stond hij een deel van zijn correspondentie af voor de 
editie van Willem Messchert: Brieven van Mr. Willem Bilderdijk (1836-1837). 
 Tussen 1856 en 1859 gaf Da Costa in afleveringen Bilderdijks vijftien
delige verzamelde Dichtwerken uit. Bilderdijks omvangrijke oeuvre werd 
daarin naar genre gerangschikt. Aan de reeks voegde Da Costa een levens
beschrijving toe: De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de 
kennis van zijn leven, karakter en schriften (1859). Dat was veeleer een hagio
grafie dan een biografie, waarin hij Bilderdijk als een genie en een profeet 
bestempelde en minder fraaie eigenschappen vakkundig wegpoetste. Zo 
beweerde hij dat deze te Londen in 1797 officieel met Wilhelmina in het 

Aankondiging van Bilderdijks Dichtwerken, 1856-1859
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huwelijk was getreden. In werkelijkheid was daar geen sprake van.
 In Da Costa’s visie was diens grootheid alleen vergelijkbaar met die van 
Goethe. Over de verwantschap tussen Bilderdijk en de Duitse dichtervorst 
hield hij in 1838 enkele lezingen.51 De genialiteit van beide mannen weer
spiegelde zich volgens hem in de eerste plaats in hun uiterlijke verschij
ning: ‘Bekend is de gelijkenis, die men aan Goethes voorhoofd, gelaats
vorm, gestalte, in zijne jeugd met den Apollo der Ouden, in rijper jaren 
met hun Jupiterbeeld heeft toegeschreven. De even sprekende, schoon 
ook geheel anders teekenende trekken van Bilderdijks gelaat, het karak
teristieke van zijne hand, het zielvolle van zijn oog, dat vonkte Den ruigen 
wenkbraauw door, die langs het voorhoofd pronkte, En ’t licht verduisterde van ’t 
schittrend oogbolgraauw, staan dengenen die hem anders dan uit zijne zel
den gelukte portretten gekend hebben, nog altijd indrukmakend voor den 

Gedenksteen (onder de bovenste ramen) op de Prinsengracht 32 in Den Haag, 

aangebracht in 1867
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geest.’ (De cursieve gedeelten zijn citaten uit De ondergang der eerste wareld.) 
Ook wat betreft hun vroegrijpheid, hun geneigdheid tot zwaarmoedige 
gevoeligheid en hun buitengewone geestelijke vermogens konden beiden 
elkaar de hand reiken. Maar de verschillen waren evenzeer opvallend. Had 
Goethe een onbezorgde jeugd gehad, als gevolg van het ongeluk met zijn 
voet was Bilderdijks jeugd een hel. De tegenstelling tussen ‘levensgenot’ bij 
Goethe en ‘levenslijden’ bij Bilderdijk bleef tot hun dood voortbestaan.52

 Bij de herdenking van Bilderdijks honderdste geboortejaar in 1856 kwam 
Da Costa nogmaals op de vergelijking terug. Ditmaal beklemtoonde hij dat 
de ‘Leeuw uit Duitsland’ en de ‘Adelaar van Nederland’ even groot waren. 
Zijn woorden verdienen het om opnieuw te worden geciteerd: ‘Wat dich
ters, intusschen, wederom beide die Johann Wolfgang Goethe en deze Wil
lem Bilderdijk! de een wellicht dieper, de ander verhevener van aanleg en 
gemoed, – de een meer Grieksch, de ander meer Oostersch van geest en 
van zucht, – de een meer Staats-, de ander meer Oorlogsman, – de een meer 
hoffelijk, de ander meer ridderlijk gevormd, – de een over de aarde zich be
wegende met de macht en kracht van den leeuw, de ander als een arend zwe
vend over rots en gebergte. Beide groot, beide krachtvol, beide koninklijk!’53

Oorkonde naar aanleiding van de gedenksteenplaatsing van 1867
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 Ook Nicolaas Godfried van Kampen, hoogleraar in de vaderlandse lette
ren te Amsterdam, ging in op de overeenkomsten, zoals hun ‘Rijkdom van 
denkbeelden en kundigheden, gloed en kracht van voorstelling, overvloed 
van voortbrengselen, [en] invloed op de letterkunde van hunnen tijd’. De 
verschillen die Van Kampen noemt, zijn verrassend stereotiep. Bilderdijk 
was volgens hem eerder een duistere, Duitse auteur (ondanks diens grote 
afkeer van Duitsland), in die zin dat hij zich als gevolg van zijn godsdiensti
ge, staatkundige en wetenschappelijke ideeën van het dagelijks leven had 
afgewend, waardoor er sprake was van een ‘zekere overhelling tot het Idea
le’. Goethe op zijn beurt schreef op Nederlandse, meer verlichte wijze: hij 
was boven alles objectief en schilderde geen obscure ‘gevoelens of overleg
gingen’, maar zaken en personen ‘zoo als ze zijn of zich vertoonen’.54

 Bijzondere personen verdienen gedenktekenen. Dat gold ook voor Bil
derdijk. Een poging van Jan Wap in 1856 om in Amsterdam een monu
ment op te richten mislukte.55 Op 26 maart 1867 werd er op zijn initiatief 
een gedenksteen onthuld aan de gevel van de woning op de Prinsengracht 

Fantasieportret van Bilderdijk, met lauwerkrans, 1868
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in Den Haag.56 Hier had Bilderdijk tussen 1786 en 1795 gewoond, toen 
hij als advocaat werkzaam was. De officiële onthulling vond plaats om 
halfdrie. Het was toen precies tweeënzeventig jaar geleden dat de onsterf
lijke dichter zijn ballingschap had aanvaard. Wap hield een lezing over Bil
derdijks Haagse jaren. Jacob van Lennep droeg een hooggestemde ‘Dicht
hulde’ voor, waarin hij de dichter vergeleek met die andere grote auteur: 
‘Straks ving hij aan en deed hij klanken hooren, / Vol harmonie, wellui
dend, krachtvol, rijk; / En Neêrland riep: “Ziet! Vondel is herboren; / Een 
Vondel is gekeerd in Bilderdijk.”’57

 Behalve Wap spraken onder meer Capadose, Koenen, Alberdingk Thijm 
en Matthias de Vries. Er werd een oorkonde ter herinnering aan de ge
denksteenplaatsing vervaardigd. Deze bevatte de handtekeningen van vele 
letterkundigen, zoals Beets, Johannes Kneppelhout, J.J. Cremer en Jacob 
van Lennep. Het was duidelijk: literair Nederland gaf op deze dag acte de 
présence om de grootste Nederlandse dichter van de negentiende eeuw te 
eren.

Kikkergrom uit de moddersloot

In diezelfde periode liep Bilderdijks reputatie echter een flinke deuk op. 
Was hij in voorgaande jaren vooral aangevallen als cultuurcriticus, nu 
moest ook de dichter Bilderdijk het ontgelden. Daar was vooral Conrad 

Cd. Busken Huet
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Busken Huet, de beul van Haarlem, verantwoordelijk voor. In 1860 veegde 
hij de vloer aan met Bilderdijks werk. Dat deed hij in een reactie op de uit
gave van de Dichtwerken door Da Costa. Hier was Huet nauw bij betrokken 
geweest; hij was belast met de correctie van de drukproeven.58 Na lezing 
ervan typeerde hij Bilderdijks oeuvre als ‘kikkergrom uit de nederlandsche 
moddersloot’. De meeste intekenaren hadden de dichtwerken volgens hem 
ongelezen weggezet. Dat weet hij aan de ‘gebreken van diens poëzie, aan 
de gebreken ook van het karakter dat uit die poëzie ons toespreekt. Bijna 
grenzeloos ijdel, hartstogtelijk zonder teederheid, scherp maar grof, log en 
laborieus van humor, een onvermoeibaar versifex, een bezinger van het 
onbezingbare, onkiesch, smakeloos, duister, onnaauwkeurig, breedspra
kig’.59 Stap voor stap fileerde Huet Bilderdijks werk.
 Veel was volgens hem vergelijkbaar met de taal van een slechthorende: 
‘Doove menschen praten somtijds in gezelschap overluid en zeggen dan, 
meenende binnensmonds te spreken, allerlei koddige impertinenties aan 
gastheer of medegasten.’60 Daar had Bilderdijk ook last van. Hoewel deze 
kritiek niet mild was, gaf Huet al met al een genuanceerd oordeel. Het me
rendeel van Bilderdijks werk vond hij onleesbaar. Tegelijkertijd bestempel
de hij de dichter als een oorspronkelijk genie en bewonderde hij bepaalde 
delen van diens oeuvre. Toch kan Huets aanval worden gezien als begin 
van het einde van Bilderdijks dichterlijke reputatie.61

 Ook de letterkundige en hoogleraar Johannes van Vloten was verant
woordelijk voor de imagoschade die Bilderdijk in de tweede helft van de 

Eduard Douwes Dekker/Multatuli
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eeuw opliep. Tussen 1868 en 1869 publiceerde hij zijn volumineuze, meer 
dan zeshonderd pagina’s tellende Bloemlezing uit de dichtwerken van mr. 
Willem Bilderdijk. Daarin nam hij de verzen in chronologische volgorde op, 
voorzien van biografische uitleg. Zo schetste hij een beeld, ontdaan van 
alle franje, waardoor zijn werk ontmythologiserend werkte. Dat was he
lemaal het geval toen hij J.C. ten Brummeler Andriesse, een schoonzoon 
van Louïse, ertoe wist te bewegen de correspondentie tussen Bilderdijk en 
zijn eerste vrouw te publiceren: Mr. W. Bilderdijk’s eerste huwelijk, naar zijne 
briefwisseling met vrouw en dochter (1784‑1807) (1873). Van Vloten verzorgde 
de annotaties. Met deze uitgave wilde hij laten zien dat Bilderdijk een val
se figuur was geweest, die Catharina Rebecca Woesthoven had bedrogen: 
eerst met Anne Luzac, later met Katharina Wilhelmina Schweickhardt.62

 Ook Multatuli liet zich in weinig vleiende bewoordingen over Bilderdijk 
uit. Het is bekend dat Eduard Douwes Dekker als kind in aanraking kwam 
met Bilderdijks werk. Zijn oudere broer Pieter declameerde regelmatig uit 
diens oeuvre. En toen Eduard toetrad tot de Maatschappij tot Nut van ’t Alge‑
meen, afdeling Waterland, hoorde hij medeleden meer dan eens gedichten 
van Bilderdijk reciteren.63 In genootschapskringen waren Bilderdijks ver
zen geliefd. Multatuli zal ook in een Amsterdamse leesbibliotheek diens 
werken zijn tegengekomen. Op de Latijnse school aan het Singel werd 
ongetwijfeld wel eens een vers van Bilderdijk behandeld, al was het maar 
tijdens de grammaticales. Of hij toen een liefhebber was, is onbekend. Ge
tuigenissen ontbreken. We weten evenmin of Multatuli in Batavia, waar hij 
in 1839 arriveerde, of elders in Indië, werken van hem heeft gelezen.
 In Woutertje Pieterse krijgt het personage een werk van de dichter in han
den. Het betreft diens toneelstuk Floris de Vijfde (1808), waarmee meester 
Pennewip de hongerige ziel van zijn leerling wil spijzen: ‘Die man behoor
de gedurende zeer langen tyd onder de voornaamste voorgangers van ’t 
Nederlandsche volk. Tydgenooten en zelfs mededingers noemden hem: de 
meester. Hoe hoog hy aangeschreven stond, blykt niet het onduidelykst uit 
de tegenwerking die hy ontmoette. Hy werd vervolgd en gesmaad, uitgesto
ten, afgesneden, veroordeeld – of gedwongen althans – tot ballingschap en 
gebrek-lyden. Wat wil men meer?’64 Met deze karakterisering gaf Multatu
li, wellicht zonder het zelf te weten, tevens een zelfportret.65

 In vergelijking tot Busken Huet had Multatuli minder Bilderdijk gele
zen. Wel kende hij de selectie van Van Vloten. Hij had er weinig waarde
ring voor en laakte de ‘professor die z’n studenten wysmaakte dat Bilder
dyk zo’n byzonder grote dichter was’.66 Aan Busken Huet schreef Multatuli 
op 31 mei 1867: ‘Hoe Bilderdyk aan renommée [zijn reputatie] gekomen 
is, behoort weêr onder de vele dingen die ik niet begryp. Naar den allerge
woonsten maatstaf zelfs, vind ik zyn verzen slecht.’67 Ook op andere plaat
sen liet hij zich laatdunkend over hem uit: ‘Zoo’n Bilderdyk kon makkely
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ker wat verzen lymen, dan zich jaren oefenen tot het schryven van één waar 
woord.’68 Er lijkt in de loop der tijd weinig ontwikkeling te hebben plaats
gevonden in de wijze waarop Multatuli Bilderdijk beschouwde. Hij bleef 
hem minachtend aanduiden als ‘verzenmaker’ en ‘rijmelaar’ – die vanuit 
zijn Leidse rijmatelier wartaal, leugens en laaghartigheid had verspreid.69 
Voor Wilhelmina’s poëzie, waarin ze het verdriet om haar vele overleden 
kinderen verwerkte, had hij evenmin waardering: ‘Natuurlijk, hart, smart, 
smart, hart van ’t begin tot ’t einde en dan tot slot, dat wat God deed, wélge
daan was. Nu, als ’t goed is dat ’t kind dood is, dan had dat vers achterwege 
kunnen blijven.’70

 Het meest was Multatuli gebeten op Bilderdijks treurspel Floris de Vijfde 
(1808). In de vijfde bundel Ideën (1873) stelde hij zich ten doel het werk 
naar de slachtbank te leiden en Bilderdijk als een valse profeet te ontmas
keren. Achteraf zou hij zijn doelstelling aldus samenvatten: ‘Ik had niet te 
bewyzen dat ook zelfs de grote Bilderdyk wel eens ’n foutje maakt. Ik moest 
aantonen dat de schryver Bilderdyk een knoeier is van de eerste soort.’71 
Het liefste zag hij dat het vaderland zich zo snel mogelijk van deze kwak
zalver zou ontdoen.72 Eigenlijk was er niets wat deugde aan het stuk. Taal, 
versificatie, historische voorstelling, ontwikkeling van de karakters, ont
knoping en strekking: hij vond alles even gebrekkig. Multatuli beklaagde 
zijn landgenoten: ‘met zúlke vodden hebt ge u gevoed, o Nederlanders’. 
Daarna volgde een omstandige uiteenzetting van alle feilen. Dat tijdgeno
ten Bilderdijk op een voetstuk plaatsten, vond hij onbegrijpelijk. Men had 
hem wel bekritiseerd om zijn ‘côterie-geest en partyzucht’, maar had zijn 
reputatie als dichter onaangetast gelaten.
 Floris de Vijfde wemelde volgens Multatuli van de stoplappen en clichés: 
‘Vóór smart en hart zet de vindingryke kunstenaar: ik voel... en: in myn... 
klaar is het vers! [...] En heel veel anders toch doet zo’n Bilderdyk niet. Hoe 
is ’t in godsnaam mogelyk, dat die man met z’n walgelijke armoed van 
geest drie geslachten heeft kunnen foppen! [...] Niemand zou ’n stuk brood 
willen eten, waarin zó weinig meel was als er geestelyk voedsel zit in zulk 
geknoei.’73 Ook Bilderdijks politieke opportunisme en orthodoxe protestan
tisme moesten het ontgelden.
 Kritiek kon niet uitblijven. Vrijwel iedereen nam het Multatuli kwa
lijk dat zijn aanval geen recht deed aan Bilderdijks dichttalent. Een criti
cus vroeg zich af of de auteur zo naïef was om te menen dat de lezer zijn 
conclusie niet zelf kon trekken: ‘Ik weet niet, of ooit een verstandig man 
den Floris v bijzonder bewonderd heeft, en zeker heeft dit treurspel nooit 
als Bilderdijk’s meesterstuk gegolden. Dat Bilderdijk wel eens prullen ge
schreven heeft, zal zeker niemand tegenspreken, maar dat kan van ieder 
eenigszins vruchtbaar dichter gezegd worden.’ Als Multatuli wilde aanto
nen dat zijn voorganger een prulpoëet was, moest hij dat doen door diens 
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beste werk kritisch onder de loep te nemen.74 Zelfs zijn vriend, de Amster
damse uitgever G.L. Funke, was deze mening toegedaan. Hoewel hij Mul
tatuli’s studie amusant noemde, vond hij de gerichtheid op één stuk zwak: 
‘Publiek zal direct toestemmen dat b.’s Floris v een prul is, maar gelooft 
daarom nog niet dat al wat b. leverde prullig mag heeten. Ik vrees dus dat 
Ge met Uwen aanval toch niet volkomen doel zult treffen.’75

 Andere critici sloten zich bij dit oordeel aan. Zij benadrukten dat Mul
tatuli tegen een nietbestaande vijand streed. Floris de Vijfde werd inmid
dels door bijna niemand meer mooi gevonden. Multatuli maakte zich dan 
ook meer dan honderd bladzijden lang druk om een standpunt te onder
bouwen dat iedereen huldigde.76 Jan ten Brink, later hoogleraar te Leiden, 
noemde Bilderdijks dramatische werk zwak. Zijn verdienste lag op het ge
bied van de lyriek. Als men Bilderdijk als dichter wilde beoordelen, moest 
men diens lyrische poëzie centraal stellen.77 Ook Johannes van Vloten pu
bliceerde een stuk ter verdediging van de dichter.78

 Het is de vraag hoe Multatuli’s aanval op en afkeer van Bilderdijk en 
diens werk geïnterpreteerd moeten worden. In de eerste plaats vertoont zijn 
poging tot ‘slachting’ de tekenen van een traditionele literaire vadermoord. 
Het is bovendien verleidelijk Multatuli’s haat te verklaren door te wijzen 
op hun overeenkomsten in karakter: grootheidswaan, onvermogen om met 
geld om te gaan, hypochondrie, de neiging tot verslaving (opium bij Bilder
dijk, gokken en opium bij Multatuli), de rol van stoorzender en de moeiza
me verhouding met de wereld.79 Multatuli had een afkeer van Bilderdijk 

Bilderdijk-tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 1906
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omdat deze hem als mens aan zichzelf deed denken. Door de aanval op 
Bilderdijks gebreken maskeerde hij vermoedelijk zijn eigen onvolkomen
heden. Maar hoe het ook zij, met zijn kritiek stootte Multatuli, in navolging 
van Busken Huet, de dichter Bilderdijk van zijn voetstuk.

Het vieren van de dood

In 1885 verscheen de eerste jaargang van De Nieuwe Gids, het tijdschrift 
dat de spreekbuis zou worden van de Tachtigers. Was over Bilderdijk in De 
Gids doorgaans positief geschreven, in dit nieuwe periodiek gebeurde dat 
niet. In de eerste jaargang wond de jonge letterkundige Albert Verwey er 
geen doekjes om: ‘Bilderdijk is een groot man geweest. Bilderdijk is een ge
leerd man geweest. Bilderdijk is een christelijk man geweest. Goed, maar 
het kan mij niet schelen wat gij meent dat Bilderdijk wèl geweest is. Ik 
beweer dat Bilderdijk geen kunstenaar is geweest.’80 Na Multatuli pleegden 
de Nieuwe Gidsers literaire vadermoord. Ook zij hadden in hun jeugd over 
Bilderdijks grootheid horen spreken en wilden nu met hem afrekenen. In 
hun visie waren zijn verzen hol en retorisch – de vruchten van een ver
werpelijk classicisme: ‘bij Bilderdijk is het steeds, of hij ieder woord een 
duwtje geeft, totdat alle tezamen te luide brommen of te hoog gieren als 
de harmonische dissonanten van een dansend satersbacchanaal’.81 Het is 
opmerkelijk dat de Tachtigers zich onvoldoende realiseerden hoe dicht ze 

Borstbeeld van Bilderdijk, vervaardigd in 1906
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met hun ideeën – poëzie als de ‘aller-individueelste expressie van de al
lerindividueelste emotie’82 – in de buurt van Bilderdijk kwamen.
 In 1891 publiceerde de neerlandicus R.A. Kollewijn de tweedelige kriti
sche biografie Bilderdijk, zijn leven en zijn werken. Samen tellen beide ban
den een kleine duizend bladzijden. Als informatiebron is dit werk voor de 
Bilderdijk-onderzoeker nog altijd onmisbaar. Kollewijn wilde een objectie
ve biografie schrijven. Het was hem niet te doen om Bilderdijk als dichter 
op te hemelen of af te kraken: ‘Het zal naar ik hoop onnoodig zijn, te ver
zekeren, dat mijn doel niet is geweest de loftrompet te doen schetteren, 
maar nog veel minder Bilderdijk te verguizen. Waarnaar ik gestreefd heb 
is waarheid: noch door liefde noch door afkeer heb ik mij bij het schilderen 
van Bilderdijk’s leven willen laten verblinden.’83 Dat kwam hem op kritiek 
te staan van Allard Pierson. Deze letterkundige publiceerde in 1891 een 
uitvoerige bespreking van Kollewijns biografie in De Gids. Daarin stelde 
hij dat Kollewijn weliswaar veel materiaal bijeen had gebracht, maar te wei

Spotprent op de huldiging van Bilderdijk door Abraham Kuyper, 1906
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nig een psychologisch portret had geschetst. Bilderdijks ‘inwendige’ leven 
bleef hierdoor helaas in nevelen gehuld. Bovendien had Kollewijn geen 
verhaal verteld.84 Dat mocht dan wel zo zijn, hij was wel de eerste die Bil
derdijk vanuit wetenschappelijk oogpunt beschouwde.
 Ook aan het begin van de twintigste eeuw ontbrak het niet aan aandacht. 
In 1906 vierde men zijn honderdvijftigste geboortedag. Op 1 oktober vond 
er een herdenking plaats in het Rijksmuseum. In het Stedelijk Museum 
werd een tentoonstelling georganiseerd, met portretten, boeken, gedich
ten, tekeningen en voorwerpen. Er verscheen een Gedenkboek, met meer 
dan twintig artikelen over aspecten van zijn kunstenaarschap.85 Ook Bil
derdijks kleinzoon Maurits leverde een bijdrage aan het werk, dat geschre
ven lijkt door bewonderaars van de dichter, taalgeleerde en historicus. De 
hoogleraar H. Bavinck publiceerde een studie over Bilderdijk als denker en 
dichter (1906). Abraham Kuyper, de voormalige antirevolutionaire minis
ter-president, hield een rede over Bilderdijks nationale betekenis.86 Die lag 
in het feit dat hij ‘te midden onzer toenmalige inzinking ons het geloof 
herschonk aan onze geestelijke virtualiteit’. Hij besloot zijn lezing aldus: 
‘Zoo keeren we dan huiswaarts onder den niet uit te wisschen indruk, dat 
in Haarlems graftombe ’t lijk rust van een man die een groote in ons Isra
el, een eere voor onze natie is geweest.’87 Na afloop van deze herdenking 
kwam in het voorjaar van 1907 een groep mensen bijeen om te spreken 
over de oprichting van een Bilderdijk Museum. Dat werd een jaar later 
gerealiseerd. Het bevond zich in het Stedelijk Museum. In 1931 verhuis
de het naar de bibliotheek van de Vrije Universiteit.88 De Vereniging Het 

Bilderdijk, Weekblad voor het Bilderdijk-kwartier, 1906
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Bilderdijk-Museum vierde in 2008 haar honderdste verjaardag.
 Willem Kloos, die zich in eerdere jaren geen liefhebber van de dichter 
had betoond, publiceerde in 1906 een bloemlezing.89 Hij was van mening 
dat Bilderdijk te veel had geschreven. Veel van wat hij had gedicht was rij
melarij: meer vorm dan gevoel. Eens had hij met zijn vriend, de jonggestor
ven dichter Jacques Perk, samen in Vondel zitten lezen, en hem gewezen 
op Bilderdijks ode aan Napoleon. Het vers met zijn ritmische kracht had in 
zijn jeugd diepe indruk op Kloos gemaakt. Perks reactie luidde toen echter: 
‘Dat kan wel wezen, maar ik houd daar niet van: er zit geen natuur in, en 
Bilderdijk doet mij veel te druk.’ Anno 1906 bleek Kloos’ oordeel minder 
negatief uit te vallen: ‘Hij was noch de halve God, als mensch en als dich
ter, dien de orthodoxen van hem gemaakt hebben, noch de zonderlinge 
duivel en rijmelaar, dien veel anderen in hem hebben gezien. Laat men 
het koud-gefabriceerde, het klassicistisch-versierde van zijn eindeloozen 
verzen-stoet terzijde vallen, dan blijft er toch nog genoeg over, wat meer 
dan alleen curieus moet heeten, genoeg, waarin hij wel niet de schoonheid 
aan zijn hart drukt, als waar’ zij een uit hemzelf geboren psychische gade, 
maar toch de slippen van haar kleed van uit de verte draagt.’90

 Kloos erkende nu dat Bilderdijks idee van dichtkunst als uitstorting van 
gevoel verwant was aan zijn eigen opvatting: ‘al drukt hij zich wat anders 

Willem Kloos
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uit, merkwaardig komt toch die uiting overeen met de stelling der Tachti
gers, dat de dichtkunst heeft te zijn de precies-gelijkwaardige weergave in 
rhythmisch-dansende woorden-reeksen van een spontanen, niet redenee
renden zielestaat, van een voelenden en zienden inwendigen zang’. Er had
den zijns inziens twee typen dichters in Bilderdijk gewoond: ‘de gewoon
te-rijmer, die versificeerde, ook als hij inwendig-koel was, en de dichter, die 
trachtte uit te zingen wat er leefde in zijn ziel, en alleen in de natuurlijke 
uitdrukking van wat hij voelde en zag belemmerd werd door de klassicis
tische dichtmode van zijn tijd’.91 Daarmee gaf Kloos een genuanceerd oor
deel. Bilderdijks ideeën kwamen overeen met die van de Tachtigers. Dat 
zij zich dit omstreeks 1885 niet realiseerden, zoals we zagen, verblind als 
zij waren door de classicistische vorm van zijn werk, en Bilderdijk vooral 
beschouwden als voorbeeld van hoe het niet moest, is opvallend.
 De christelijke auteur Frederik Carel Gerretson, beter bekend als Geer
ten Gossaert, zag dit eveneens helder in. Volgens hem was Bilderdijk een 
vernieuwer geweest: ‘de vader van die schone opbloei der Nederlandse poë
zie’ (de Tachtigers).92 Zo kreeg hij met terugwerkende kracht de erkenning 
die hem toekwam. Albert Verwey bleef zijn vroegere standpunt over Bil
derdijk overigens trouw. In 1906 verklaarde hij dat hij in zijn jeugd moei
te had gehad om diens gedichten te begrijpen. Mooi had hij er nooit één 
kunnen vinden. Hoewel hij Bilderdijk als een grote geest typeerde, vond hij 

Portret van Bilderdijk door een onbekende tekenaar
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het onterecht hem als dichter te loven: ‘Wie de dichter Bilderdijk viert, wil 
juist datgene wat tot onze onuitsprekelijke blijdschap geleden en vergeten 
is: onze bekrompen trots, onze vaderlandsche zelfgenoegzaamheid, onze 
armoede aan leven bij een schijn-leven van grootdoen, onze achterlijkheid 
tegenover onze naburen. Wie de dichter Bilderdijk viert, viert niet het leven, 
maar de dood.’93 Hier zien we een patroon: de dichter werd geëerd door 
christelijke auteurs, verguisd door niet-gelovigen. Willem Kloos vormde in 
dat opzicht de uitzondering die de regel bevestigde. Geleidelijk aan zou 
Bilderdijk een icoon worden van het calvinistische volksdeel.

Wandbordje met dichtregels van Bilderdijk, 1931

Penning met beeltenis, vervaardigd ter gelegenheid van de herdenking van 1931
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Voer voor christenen en fascisten

Zo bleef Bilderdijk tot aan het begin van de twintigste eeuw fascineren. 
Er werden opstellen, studies en bloemlezingen gepubliceerd. Bovendien 
zagen diverse proefschriften het licht, zoals Bilderdijk et la France (1929) 
van Johan Smit en Bilderdijk en Duitschland (1933) van Roelof Schokker. Op 
18 december 1931 werd Bilderdijks honderdste sterfdag gevierd in de Gro
te Kerk in Haarlem. Ter gelegenheid daarvan werden Bilderdijk-sigaren 
vervaardigd, en een vijftal porseleinen bordjes met bilderdijkiaanse spreu
ken.94 In het Frans Hals Museum was een tentoonstelling ingericht over de 
dichter en zijn kring.95 Datzelfde jaar was een tweede Genootschap Willem 
Bilderdijk opgericht.96 Het onthulde op 26 maart 1938 aan de Oude Singel 
86 te Leiden een gedenksteen op de plaats waar Bilderdijk tussen 1823 en 
1827 woonde. Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde 
aan dit genootschap.
 In 1938 en 1940 verscheen de driedelige studie van Jan en Annie Ro
mein-Verschoor: Erflaters van onze beschaving. Daarin werden prominen
te figuren uit de vaderlandse geschiedenis gekenschetst. Bilderdijk werd 
door Annie Romein-Verschoor bestempeld als een mislukt genie. Volgens 
haar was het een waarheid ‘dat het geniale een tragisch geschenk is dat 
zelden ongestraft genoten wordt en vaak geboet met een vereenzaming en 
vervreemding die tot een moeizame last kan worden en dat een verhoog
de begaafdheid een verhoogde kans op botsingen, conflicten, mislukkin
gen betekent. Een talent kan aangekweekt, misbruikt of verdrukt worden, 
maar alleen een genie kan mislukken.’ Bilderdijk, ‘een gefnuikte arend in 
de hoenderhof’, was daar het bewijs van.97 Criticus Menno ter Braak be
schouwde hem eveneens als een erflater: ‘Een figuur als Bilderdijk is in de 
lijn der humanistischdemocratische ontwikkeling een vreemd verschijn
sel; toch hebben de schrijvers volkomen terecht begrepen, dat deze figuur 
niet mocht ontbreken, omdat hij formaat heeft en op het Nederlandse gees
tesleven zeer veel invloed heeft gehad. Als “gefnuikt genie” heeft hij toch 
iets geniaals, al is de fnuiking wel bijzonder krachtdadig geweest in dit 
geval, en vooral schadelijk voor de leesbaarheid van ’s mans werken.’98

 Ook de dichter, taalkundige en essayist K.H. Heeroma gaf zijn visie in 
een stuk ‘Op zoek naar Bilderdijk’. Het werd gepubliceerd in een bundel 
opstellen van protestantse letterkundigen: De weegschaal (1937). Het begint 
zo: ‘Niets is gemakkelijker dan Bilderdijk te verguizen, niets moeilijker 
dan hem te vergeten. Alleen wie hem niet kent, kan hem achteloos voor
bijgaan, maar wie hem eenmaal ontmoet heeft, blijft de macht van zijn 
persoonlijkheid voelen.’ In zijn artikel wenste hij Bilderdijk als christelijk 
dichter te beschouwen, in navolging van Seerp Anema. Deze schreef over 
Bilderdijk: ‘Maar ondanks dit alles – hij staat in het licht onzer oprechte 
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dankbaarheid en liefde, omdat hij de geestelijke vader is, niet het minst 
door zijne kolossale zangengroepen, der heldenrij, waarin Simson moest 
voorgaan, opdat er straks plaats zou zijn voor den troon van een David.’ 
Bilderdijk was een voorganger geweest, iemand die de weg geëffend had 
voor een volgende generatie. Heeroma wees echter ook op diens vele fei
len, zoals zijn permanente twist met de wereld. Toch voelde ook hij bewon
dering: ‘Juist omdat wij zijn gebreken zo uit en te na kennen, kunnen wij 
vaststellen, dat Bilderdijk, niet naar zijn uiterlijke daden, maar naar zijn 
innerlijke houding een held moet zijn geweest.’ Al met al beschouwde hij 
hem dan ook als ‘de eerste heldenfiguur van de reformatorisch-Kristelijke 
dichtkunst’.99

 Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd Bilderdijks naam ook in fas
cistische kringen gehoord. Toen stelde men zich de prangende vraag of 
Bilderdijk eigenlijk wel arisch was, aangezien er in zijn voorgeslacht moge
lijk een Balinese schone was binnengeslopen.100 Het verhaal begon in 1911, 
toen J.F.L. de Balbian Verster in het jaarboek van de vereniging Amstelo‑
damum een bijdrage publiceerde over Emanuel Rodenburg, die van 1597 
tot 1601 op Bali verbleef.101 Deze ondernemende Amsterdammer was de 
eerste Hollander die op dit eiland aan land ging. Hij verwierf de sympathie 
van de radja en zou er enige jaren blijven, totdat hij in 1601 door admi
raal Cornelis van Heemskerk werd vrijgekocht. De laatste kreeg als blijk 
van waardering van de radja een zeventienjarige ‘maecht van grooter af
comste’ ten geschenke. Op advies van Rodenburg, de enige die het meisje 
kon verstaan, nam hij het present in ontvangst om de radja niet voor het 
hoofd te stoten. Wat er van haar geworden is kon de auteur niet achterha
len; evenmin wanneer Rodenburg in het vaderland is teruggekeerd. Uit 
zijn testament blijkt echter dat hij een natuurlijke dochter bezat, Maria ge
heten. Deze trouwde in 1630 met majoor Hendrik Pelgrom de Bie. Sibilla 
Duizenddaalders, Bilderdijks moeder, kwam in rechte lijn uit deze fami
lie voort. Zo is ook de dichter verwant met Rodenburg en zijn natuurlijke 
dochter. De vraag is echter of deze Maria het kind van een Balinese vrouw 
is geweest. De Balbian Verster acht het niet waarschijnlijk.
 Deze geschiedenis kreeg een vervolg in 1932. August Heyting, een om
streden Bilderdijk-kenner, was de oprichter van het genoemde Genootschap 
Willem Bilderdijk. In zijn studie Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de 
wereldliteratuur (1932) sprak hij zich uit over Bilderdijk als Ariër. Geduldig 
zette hij uiteen dat de Indo-Germanen, Ariërs pur sang, hun Hindoecul
tuur ook naar Java en Bali brachten. Het Balinese volk zou volgens hem de 
Arische Hindoecultuur het zuiverst hebben behouden: ‘Dit Bali, de naam 
betekent waarschijnlijk zonneland, is de verste nederzetting dier Hindoes 
of Indo-Germanen, en toont nog zeer sterk de fierheid, schoonheid, adel, 
het vrijheidsgevoel en heroïsme der Ariërs.’ Hij liet er, verwijzend naar De 
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Balbian Verster, op volgen: ‘Ik wijs hier in het voorbijgaan er op, dat Bilder
dijk ook een tikje Balinees bloed in zijn aderen had.’102

 De handschoen werd opgenomen in 1942, toen J. Herdtman een bij
drage over Bilderdijk publiceerde in het beruchte Amsterdamse tijdschrift 
Sibbe, dat als ondertitel draagt: Maandblad van het Nederlandsch Verbond 
voor Sibbekunde.103 Dit Verbond was in 1940 opgericht door de Nederland
se ss’er Ludo ten Cate, een uitgesproken antisemiet, die de nsb in ras
senkwesties veel te laks vond. In nauwe samenwerking met de Sicherheits‑
polizei onderzocht hij niet alleen of vooraanstaande nsb’ers joods dan wel 
Indisch bloed hadden, maar vooral ook hoe het zat met de afstamming van 
joden. Dit wil echter niet zeggen dat alle bijdragen in Sibbe antisemitisch 
waren, maar de pro-Duitse signatuur was evident.
 Zo ook het artikel van Herdtman, waarin bijvoorbeeld met welgevallen 
melding werd gemaakt van het Duitse bloed dat Bilderdijks vader van zijn 
moeder ontvangen had. Uit de titel ‘Mr. Willem Bilderdijk en zijn stam
moeder, de schoone van Bali’ spreekt weinig twijfel over deze exotische af
stamming. Het artikel zelf was iets genuanceerder: De Balbian Verster had 
dan niet kunnen aantonen dat Maria Rodenburg de dochter van een inland
se vrouw was, maar op goede gronden achtte een als getuige opgeroepen 
beroepsgenealoog, de heer J. Goudswaard te Baarn, het toch wel mogelijk, 
dat zij de dochter der zeventienjarige Balinese schone was geweest. Voorts 
werden allerlei uitspraken van Bilderdijk zelf en anderen aangehaald waar
in gewezen werd op de oosterse trekken in zijn gelaat, ja zelfs de oosterse 
vorm van zijn handen en voeten. Herdtman concludeerde: ‘Bilderdijk be
schouwde zich dus zelf als een bastaard en werd als zoodanig ook door zijn 
tijdgenoten gezien.’104

 Na een beschouwing over het onrustige leven van Bilderdijk concludeer
de Herdtman: ‘Een man ging heen, die zich eigenlijk nergens thuis kon 
voelen. Zijn bloed – hij geeft het volmondig toe, en gaat er zelfs prat op – 
had hem, die overwegend van Nederlanders en Duitschers, dus van Ger
manen afstamde, een oostersch uiterlijk tot aan de handen en voeten toe, 
gegeven. Het rasvreemde bloed der “schoone van Bali” – welke speling der 
natuur! – had zich in haar verren nazaat, den dichter, op eigenaardige wijze 
gemanifesteerd.’105

 Hierna keerde Herdtman zich tegen de opvattingen van August Hey
ting, die het Balinese bloed als arisch wenste te verheerlijken: ‘Dit door 
Heyting bedoelde arische bloed der Noordras-Indo-Germanen, die reeds 
in het tweede millenium voor onze tijdrekening Indië veroverden en daar 
een arische cultuur hebben gesticht, was evenwel in den loop der eeuwen 
dusdanig ontaard, dat het geenszins vergeleken mag worden met het in 
Europa nog overgebleven Noordrasbloed, zooals dat voor alle Germanen 
als ideaal moet worden beschouwd.’ Binnen dit kader was Herdtman ech
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ter best bereid om nog enige nuance aan te brengen, want grootmoedig 
vervolgde hij: ‘Over dat bloed in Indië, dat dáár zoo verbasterd is, dat het 
niet meer arisch wordt genoemd, kwaad te spreken, zou natuurlijk dwaas 
zijn.’ Om dan echter weer ferm te verklaren: ‘Maar het te vermengen met 
een der arische rassen der Germanen, vooral met de waardevolle bestand
deelen van hun Noordras, is onzinnig.’ Bilderdijk mocht dan geleden heb
ben onder de tweespalt van zijn ziel, het zou ‘dom en onwaar’ zijn, wan
neer men hem daarom zou willen bezoedelen, want, zo besloot Herdtman: 
‘Zijn schitterende kwaliteiten en prachtige oogenblikken in zijn daden en 
werken hebben hem een onvergankelijke herinnering in de harten van het 
Nederlandsche volk verzekerd.’106

 Nadien bleef het stil rond deze kwestie. In de laatste oorlogsjaren had 
men kennelijk wel iets anders aan het hoofd dan de raszuiverheid van 
vaderlandse dichters. En bij de bevrijding? Toen werden er geschilderde 
wandborden vervaardigd, gedateerd op 5 mei 1945, met de dichtregels: 
‘Holland groeit weer! Holland bloeit weer, / Hollands naam is weer her
steld! / Holland uit zijn stof verrezen, / Zal opnieuw ons Holland wezen.’ 
Dezelfde regels werden toen eveneens op een damasten ontbijtlaken ge
borduurd.107 Zo bleken deze verzen, gedurende de Franse tijd uit Bilder
dijks pen gevloeid, ook na de Duitse bezetting nog bruikbaar om het natio
nale gevoel en de wens tot wederopbouw te verwoorden.

Een groot geluid in een kleine kamer

Behalve van christelijke en fascistische zijde kwam er ook steeds meer lite
rair-historische belangstelling voor Bilderdijk. G.P.M. Knuvelder noemde 
Bilderdijk in zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde 
(1950) de ‘boeiendste figuur van zijn generatie en van de eerste helft van 
de negentiende eeuw’ en bovendien ‘onze enige grote romanticus’.108 In 
1955 verscheen het belangrijke proefschrift van Jan Bosch: de wetenschap
pelijke en uitvoerig ingeleide editie van Bilderdijks briefwisseling uit de 
jaren 17721794.109 Een jaar later zou Wilhelmus Johannes Maria Antoni
us Asselbergs, beter bekend als Anton van Duinkerken, opmerken: ‘Voor 
het karretje van de staatkundige machtswil gespannen, draafde Bilderdijks 
roem moeizaam de paardenslachter tegemoet. Na de tweede wereldoorlog 
kon hij zo goed als niemand meer iets schelen.’110 Die uitspraak was niet 
in overeenstemming met de aandacht die de dichter in 1956 zou krijgen.
 Op 7 september 1956 vond de volgende Bilderdijk-herdenking plaats.111 
Toen was het tweehonderd jaar geleden dat hij werd geboren. In de Wester
kerk te Amsterdam werden niet alleen voordrachten gehouden, er is toen 
ook een gedenksteen onthuld, aan de noordkant, in de nabijheid van het 
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geboortehuis. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschappen te Amsterdam, de Maatschappij der Nederlandsche Let‑
terkunde te Leiden en het Nederlands Letterkundig Museum en Documen
tiecentrum in Den Haag organiseerde Het Bilderdijk-Museum een reizen
de tentoonstelling. Deze werd diezelfde dag geopend in Museum Fodor 
te Amsterdam.112 In de maanden daarna was de expositie te bezichtigen 
in Den Haag, Leiden en Haarlem. De objecten werden beschreven in een 
fraai uitgegeven catalogus. In het voorwoord werd erop gewezen dat het 
gerechtvaardigd was Bilderdijk, ‘deze grote, eenzame figuur als dichter en 
denker in eerbiedige genegenheid te herdenken’.113

 Iemand die zich eveneens positief over Bilderdijk uitliet, was Godfried 
Bomans.114 Hij voelde zich met de negentiende eeuw verbonden en schreef 
vele artikelen over auteurs uit deze periode. Toen hij in 1950 betrokken 
was bij de oprichting van een Haarlemse sociëteit, die gevestigd was in 
Bilderdijks sterfhuis op de Grote Markt, koos hij niet voor niets voor de 
naam Teisterbant.115 In Honderdtachtig Haarlemmers gaan naar de kelder 
(1950), waarin Bomans de oprichting van de sociëteit beschreef, verhaalt 

Gedenksteen voor Bilderdijk in de Westerkerk te Amsterdam
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hij over Bilderdijks bedstede, waarin de dichter was ontslapen. Het meu
belstuk was tot 1944 te bezichtigen, maar bleek tijdens de Hongerwinter 
opgestookt. ‘Een ernstig vergrijp,’ aldus Bomans.116

 Bilderdijks naam duikt vaker op in Bomans’ geschriften, zoals in zijn 
Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas (1937), waarin de ik-per
soon verzen declameert.117 Ook uit andere bijdragen blijkt dat Bomans oog 
had voor het formaat van de dichter. Hij vergeleek Bilderdijks stem in een 
artikel in Elsevier met die van ‘een operazanger, die als oefenlokaal de ruim
te van een toilet krijgt toegewezen’.118 Elders noemde hij Bilderdijk treffend 
‘een te groot geluid in een te kleine kamer’.119 In zijn ‘Gedachten’ vatte hij 
zijn standpunt over Bilderdijk nog eens puntig samen: ‘Ongetwijfeld was 
Bilderdijk een groot dichter. Maar hij sprak in een te kleine kamer. Ook een 
in het Nederlands vertaalde opera klinkt onvermijdelijk ridicuul. Men kan 
zich in onze taal niet pathetisch uitdrukken.’120

 Ter gelegenheid van de Bilderdijk-herdenking van 1956 las Bomans bij 
Teisterbant het opstel ‘De sleutel tot de figuur Bilderdijk’ voor. Bomans 
doorspekte zijn verhaal met vele niet-historische anekdoten. Volgens hem 
ging de dichter er prat op af te stammen van de Zwaanridder. Naarmate hij 

Godfried Bomans
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ouder werd, uitte hij zich steeds extremer, aldus Bomans: ‘Zo kon hij met 
smaak vertellen, dat er een Bilderdijk voor de muren van Troje gevochten 
had, zich niet realiserend met welk een verbazing de Hellenen zulk een 
typisch Hollandse figuur in hun midden zullen hebben opgemerkt. Met dit 
resultaat niet tevreden, zette hij vlak voor zijn dood een uitvoerig bewijs op 
schrift, volgens hetwelk men tot de joodse profeten uit het Oude Testament 
moest teruggaan om de eerste Bilderdijk te vinden... Geen bijbelgeleerde 
echter is er tot dusver in geslaagd deze Bilderdijk aan te wijzen.’121 Bomans 
had steeds geloofd dat Bilderdijks verdienste in zulke fictie was gelegen. 
Tegenwoordig dacht hij hier echter genuanceerder over. Hij vond Bilder
dijk, hoewel deze slechte verzen schreef, een ‘groot en waarachtig dichter’: 
‘Hij dichtte de enorme gaten, die de realiteit openliet en schiep aldus een 
dijk, die tot ver in de Helleense oertijden doorliep: een Bilderdijk. Dit is: 
een dijk van beelden. Dat wij daarmee niet meer wensen ingepolderd te 
worden en hem, vergeleken bij onze eigen poëtische ingenieurs, als een 
Leeghwater beschouwen, doet niets af aan het feit dat hij eens grote provin
cies van ons nationale geestesleven heeft drooggelegd.’122

 Volgens Bomans bezit ieder mens een geheim dat, als het eenmaal ont
sluierd is, diens ware aard onthult. Net als Tydeman was hij ervan over
tuigd dat dit bij Bilderdijk het ongeluk met zijn voet was. Bomans was 
geen psycholoog, maar hij gaf toch een fraaie verklaring voor Bilderdijks 
driftige karakter en de tragiek van zijn latere bestaan: ‘Bilderdijk is zijn he
le leven een man geweest, die men te vroeg op de tenen heeft getrapt. Hij 
is een gekwetste. De liefde, die hem door deze mismaaktheid in zijn jeugd 
onthouden werd, poogt hij als volwassene binnen te halen met een drift, 
die geen middel schroomt en daardoor juist het tegendeel bereikt van wat 
hij in zijn bezetenheid beoogt. Zijn politieke collaboratie, zijn jammerlijk 
huwelijksleven en vooral zijn retoriek, waar hij tracht te overdonderen, 
waar bezieling niet toereikend bleek, zij moeten alle bezien worden in het 
licht van een kwetsuur, waarvan hij nimmer genas.’ Dat was volgens hem 
de sleutel tot Bilderdijk en diens oeuvre. Het ongeluk was zo niet alleen de 
oorzaak van een treurige kindertijd, maar ook van een ellendig leven.123

 Tegelijkertijd zorgde Bilderdijks tragiek er volgens Bomans voor dat hij 
zo’n groot dichter was en dat er in een tijd van ‘kleine geluiden’ een ‘vol
le, mannelijke stem geklonken heeft, een weerbarstige, stuurse, tegen de 
draad ingaande en menigmaal overslaande stem, maar – een stem. Want 
één kwaliteit kan men hem niet ontzeggen: hij is groot in zijn mislukking 
en zijn falen had allure.’124 Zo schetste hij, ondanks alle fictie, een treffend 
psychologisch portret. Toch waren sommige deskundigen niet met zijn 
bijdrage ingenomen. De publicist Wim Zaal meende dat Bomans Bilder
dijk niet begreep: ‘Wij hadden hoop dat Bomans nog een volksopvoeder 
zou worden, wij verwachtten dat hij de smaak van het publiek zou verbete
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ren, maar na dit libel verwachten wij niets meer van hem.’125

 De herdenking van 1956 gaf aanleiding tot polemiek. Sommigen protes
teerden tegen de verheerlijking die Bilderdijk ten deel viel. In Het Vrije Volk 
merkte de politieke denker Jacques de Kadt op: ‘Beschouwt men de poëzie 
als een vak, dan is Bilderdijk een onvermoeibaar, doch onoorspronkelijk en 
slecht vakman. Beschouwt men de poëzie als een uitdrukking van de geest 
en de persoonlijkheid, dan is de zijne van een zodanige aard dat men er 
zich als Nederlander en als wereldburger alleen maar voor kan schamen.’ 
Bovendien was Bilderdijk een windvaan en een man die in niets geloofde 
behalve in zichzelf.126

 Een vergelijkbaar standpunt werd verdedigd door de criticus H.A. Gom
perts, die in 1965 benoemd zou worden tot hoogleraar Moderne Neder
landse Letterkunde in Leiden.127 In Het Parool publiceerde hij een artikel 
waarin hij zijn ongezouten mening gaf. Van Bilderdijks hele oeuvre waren 
volgens Gomperts niet meer dan tien regels het waard om te worden be
houden. Bilderdijk was al met al niet meer dan een tweederangsdichter, al
dus de criticus. Dat lag vooral aan zijn stijl: ‘Er is ontegenzeglijk grootheid 
in Bilderdijks poëzie, geestdrift, vervoering, innig gevoel, wijding, diepe 
droefheid, vroomheid, Godsvertrouwen, maar al deze aandoeningen en ei
genschappen zijn vergroot en verbogen door de retoriek.’128

 Gomperts had niet alleen bezwaren tegen de dichter, maar ook tegen 
de persoon en diens opvattingen. Als mens sloeg hij volgens de criticus 
een nog veel treuriger figuur: ‘Hij verliet zijn vrouw, huwde een andere, 
[...] en loog over het geval naar alle kanten.’ Bovendien fantaseerde hij over 
zijn adellijke en vorstelijke afstamming: ‘Zelfs de Zwaanridder was een van 
zijn voorvaderen, hield hij vol. Hij was een vurig Oranjeklant, maar dat 
belette hem niet op zijn tijd Napoleon te willen dienen, die hij eerst ver
vloekt had.’ Maar Gomperts was bereid hem deze menselijke zwakheden 
te vergeven. Wat hem het meeste tegenstond was ’s dichters conservatisme 
en onverdraagzaamheid. Hij hoopte daarom dat de Bilderdijk-herdenking 
in de Westerkerk definitief de laatste was geweest.129 Die hoop zou niet be
waarheid worden.
 Gomperts’ artikel zorgde voor enige beroering. De letterkundigen Geer
ten Gossaert en Hendrik de Vries beschuldigden de Paroolcriticus van 
het verkondigen van ‘klinkklare onzin’. Daarom publiceerde Gomperts in 
zijn essaybundel De geheime tuin (1963) een aanvulling op zijn vroegere 
krantenartikel. Volgens De Vries had Bilderdijk in zijn leven ook bewijzen 
van verdraagzaamheid gegeven. Zo verdedigde hij als advocaat niet alleen 
prinsgezinden, maar ook patriotten. Gomperts, zelf kandidaat in de rech
ten, meende evenwel dat dit niet ongebruikelijk was voor een advocaat. Hij 
merkte op: ‘Verdraagzaam! Het gevloek en geschimp, het geluid van haat 
en verachting is in Bilderdijks gedichten niet van de lucht.’130
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 Dat men alleen de dichter Bilderdijk wilde herdenken, zonder aandacht 
te besteden aan diens standpunten en overtuigingen, vond Gomperts ge
tuigen van ‘beginselloos l’art pour l’art’.131 Vanuit dit standpunt bekritiseer
de hij de persoon en denker Bilderdijk. Deze zag hij als een duisterling, 
als ‘een man die in de strijd om de bevrijding van de mensheid aan de ver
keerde kant staat. Hij was een aartsreaktionair die in de maatschappelijke 
ongelijkheid de wil van God zag’. Vooral Bilderdijks afwijkende standpunt 
inzake de Griekse onafhankelijkheidsoorlog tegen de Turken (1821-1832) 
vond de criticus verwerpelijk.
 Gomperts, die in 1940 naar Londen was uitgeweken, mede vanwege zijn 
joodse achtergrond, zag in deze positiebepaling van Bilderdijk een parallel 
met de Tweede Wereldoorlog. Hij vond dat in Bilderdijks vriendschapsver
klaring aan de Turken hetzelfde geluid klonk ‘als in de genegenheid die 
in ons land aan het bevriende staatshoofd Hitler werd betuigd’. Bilderdijk 
mocht dan wel geëerd worden als dichter, als mens had hij foute ideeën 
verkondigd: ‘Bilderdijk was tegen iedere bevrijding. Hij zag de mensen het 
liefst in ketenen. Daarom was hij tegen de Verlichting, tegen de franse re
volutie, tegen onze eigen opstand tegen Spanje, daarom beoefende hij de 
taal en geschiedwetenschap met een komplete verachting voor intellektue
le eerlijkheid, maar dofte hij de onzinnigste noties op als gevonden door 
goddelijke inspiratie.’132 Bilderdijk was, met andere woorden, ‘fout’, zoals 
ook velen reeds in de jaren voor de oorlog fout waren geweest. Zo had de 
Nederlandse regering in de jaren dertig een vervolging ingesteld tegen cri
ticasters van het bewind van Hitler.
 Door Bilderdijk te vieren, vierde men het obscurantisme, meende Gom
perts: ‘In het Europa van Byron en Shelley, van Goethe en Heine, van La
martine en Victor Hugo kunnen wij ons over de romantikus Bilderdijk al
leen maar schamen. Hij zag zichzelf als een profeet, hij gedroeg zich als 
een profeet. Laten wij hem nu begraven als een valse profeet.’133

 Juist in de jaren hierna bleef de aandacht voor Bilderdijk levend. Er za
gen vele publicaties het licht: tekstuitgaven van Ridder Sox, of, De trouw‑
lustige totebel (1956), Kort verhaal van eene aanmerklijke luchtreis en nieuwe 
planeetontdekking (1963) en het prentenboekje Hanenpoot (1977), weten
schappelijke edities van De ondergang der eerste wareld (1959) en Mijn ver‑
lustiging (1975), en de onvolprezen publieksbloemlezing Bilderdijk, een over‑
zicht van zijn leven en een keuze uit zijn werken (1960) van Martien J.G. de 
Jong en Wim Zaal. Het belangrijkste werk is de studie van Cornelis de 
Deugd, Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken, de 
fenomenologie van een geestesgesteldheid (1966), waarin de calvinistische ro
manticus Bilderdijk in de internationale context wordt geplaatst.
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Bilderdijk tot op heden

Niet alleen wetenschappers en gelovigen hadden interesse in Bilderdijk, 
ook schrijvers en dichters. Willem Frederik Hermans schreef op 16 au
gustus 1951 aan Gerard Reve: ‘als ik ooit de literatuurgeschiedenis inga, 
zal het misschien wezen als Bilderdijk: niet helemaal niets, maar toch voor 
“moderne mensen” (anno 2000) volkomen onverteerbaar’.134 J.C. Bloem 
was zijn leven lang door hem geboeid en bleef zijn werk lezen.135 Naar aan
leiding van de herdenking van 1931 schreef Bloem dat hij vooral geboeid 
was door de mens Bilderdijk: ‘Als men dien eenmaal heeft leeren kennen, 
voorzoover dat uit bescheiden mogelijk is, en men is voor zulke gestalten 
ontvankelijk, dan oefent deze een onvergankelijke aantrekking uit.’ Bilder
dijk bewees volgens Bloem, dat hij – in de woorden van Baudelaire – zowel 
een engel als een demon in zich droeg.136

 Jan Wolkers citeerde Bilderdijk wel eens; hij kende zijn werk, omdat zijn 
vader de verzamelde editie bezat. In zijn jeugd had diens poëzie een bijzon

Op de plaats waar Bilderdijk woonde, Garenmarkt 6 te Leiden,  

beeldde Boudewijn Büch in 1973 uit hoe Bilderdijk aan een kleine 

schare toegewijde leerlingen college gaf
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dere functie, bij het knippen van zijn haar. In Kort Amerikaans (1962) laat 
Wolkers de hoofdpersoon, Erik van Poelgeest, zeggen: ‘En daar zat ik, iede
re veertien dagen op een stoel, opgehoogd met de verzamelde dichtwerken 
van Bilderdijk, met een laken om me heen.’137 En in Terug naar Oegstgeest 
(1965) heet het: ‘Goethiaans overspel fonkelt hoger dan Bilderdijkse hu
welijkstrouw.’138 Jeroen Brouwers koos ervoor in zijn roman Joris Ockeloen 
en het wachten (1967) een van de personages naar hem te vernoemen. Bil
derdijk is daar de slechtnieuwsbezorger. Als ziekenhuisdirecteur stelt hij 
de hoofdpersoon ervan op de hoogte dat zijn vrouw in het kraambed is 
overleden.139 Gerrit Komrij op zijn beurt waardeerde de dichter om zijn 
onmatige virtuositeit en betreurde het dat er geen biografie was: ‘Bilder
dijk is de meest fascinerende figuur van zijn tijd. Er is geen levensbeschrij
ving – leesbaar, en voor een breder publiek – van Bilderdijk verkrijgbaar. 
Het oude liedje. Het zegt meer over ons dan over hem.’140

 Ook Boudewijn Büch was door Bilderdijk gegrepen. Vooral diens drugs
gebruik fascineerde hem. In een brief aan J. Bosch schreef hij in 1974: 
‘Ondergetekende is doende met een dissertatie die zal handelen over het 
druggebruik & de literatuur in de Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse 
letterkunde 1800-1940. Mijn belangstelling voor dit onderwerp werd ge
trokken door het verschijnsel Bilderdijk, die, zoals U uiteraard zult weten, 
zich vaak heeft overgegeven aan de opium.’141 
 Op 13 juni 1981 werd er in het Academisch Historisch Museum te Lei
den een tentoonstelling geopend om Bilderdijks honderdvijftigste sterfdag 
te herdenken. Het was tevens precies tweehonderd jaar geleden dat de 
dichter lid was geworden van de Maatschappij. Peter van Zonneveld, die 
ook de catalogus samenstelde, sprak over Bilderdijks liefde voor Leiden.142 
Bosch toonde dia’s van objecten uit het Bilderdijk Museum. Büch hield 
een rede over ‘De geopiaceerde wereld van Willem Bilderdijk’. Bilderdijk 
was volgens Büch een vervelend mens: ‘een ruziemaker, een aartsreactio
nair en vooral een melancholicus van de meest moordende soort’. In zijn 
bijdrage suggereerde hij bovendien dat Bilderdijk zijn zoontje Ursinus 
had vermoord, door de dienstmeid te bevelen het kind opium toe te die
nen. Büch nam in felle bewoordingen afstand van het standpunt over de 
koepok inenting, zoals geuit door Bilderdijk, Capadose en Da Costa: ‘Onwe
tende kinderen dragen nog steeds de gevolgen van het rabiate geschrijf van 
deze dwaze fanaten. In een gunstig geval zitten ontroerende meisjes en 
prachtige jongetjes levenslang in een karretje. In het ergste geval worden 
onnodig gestikte kinderen ten grave gedragen. Men moet niet vergeten dat 
in zekere streken van ons land zielenherders nog steeds de gedachten en 
opvattingen van Willem Bilderdijk prediken.’ Bilderdijk en zijn discipelen 
beschouwden de pokken als een kwaal van God, waartegen de mens zich 
niet diende te verzetten. Büch: ‘God als voorvechter van de kinderdood en 
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de levenslange invaliditeit! Men kan zich zulk een God nauwelijks voorstel
len.’
 Büch nam Bilderdijk één ding vooral kwalijk: ‘Het hypocriete van Bilder
dijk was echter dat hij zijn eigen levenslange kwaal, de melancholie (het ver
driet, de onvrede, de zwaarmoedigheid) niet als een door God geschonken, 
en dus te aanvaarden, kwaad beschouwde. Terwijl kinderen aan de pokjes 
– zoals de verschrikkelijke ziekte toen nog goedmoedig heette – stierven, 
verhuisde Bilderdijk zijn toch nauwelijks letale kwaal naar het opiaat. Bil
derdijk laadde zich werkelijk vol met deze drug, schreef euforisch en had 
tegelijkertijd de twijfelachtige eer verantwoordelijk te zijn voor duizenden 
gestorven of verminkte kinderen. En nóg is de aartsreactionair Bilderdijk 
verantwoordelijk – zelfs nu de pokken niet meer voorkomen in Neder
land – voor dood en verderf.’ Dat was de reden om Bilderdijk een diepgaan
de verachting toe te dragen. Büchs lezing zorgde voor rumoer. Sommige 
toehoorders verlieten de zaal. Anderen weigerden te applaudisseren. 
 Datzelfde jaar verscheen de bloemlezing Ik reikhals naar het graf (1981) 
van Peter van Zonneveld. Op 1 juli 1983 liet de Maatschappij der Nederland‑
sche Letterkunde een gedenksteen aanbrengen op de voorgevel van Rapen
burg 73, waar Bilderdijk tussen 1819 en 1823 woonde. Belangrijk was de 
verschijning van het tweede deel van de briefwisseling in 1988, van de ja
ren 1795-1797, verzorgd door J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum. 
Sinds 1984 verschijnt er een tijdschrift dat aan de dichter en zijn kring is 
gewijd: Het Bilderdijk‑Museum. Hierin worden onder meer de teksten van 
de jaarlijkse lezingenmiddag gepubliceerd. Naar aanleiding van een sym
posium kwam de bundel Bilderdijks boekenwijsheid (1989) uit, over de vei
lingcatalogi van Bilderdijks bibliotheek.143 In 1991 verscheen de christelijke 
biografie Willem Bilderdijk, vader van het Réveil, door W. van der Zwaag.144 
Twee jaar later publiceerde Hans Heinrich Meier een Duitse vertaling van 
De ondergang der eerste wareld.145 In 1995 zag een kritische editie van De 
kunst der poëzy het licht, door W. van den Berg en J.J. Kloek.146 Marita Ma
thijsen verzorgde een bloemlezing uit Bilderdijks brieven uit 1795-1797 in 
de reeks Privé-domein: Liefde en ballingschap (1997). Bovendien verscheen 
naar aanleiding van een symposium de bundel Wie leert ’t krekeltjen zijn 
lied? De poëtische oorspronkelijkheid van Willem Bilderdijk (2000).147

 Een mijlpaal was de verschijning van de monografie Hogere sferen (1998) 
van Joris van Eijnatten, over Bilderdijks ideeënwereld. Voor het eerst wer
den de filosofische, theologische en literaire standpunten van de dichter 
in hun samenhang bestudeerd. Van Eijnatten zette Bilderdijk neer als een 
aartsconservatief, die zijn leven lang met zijn rug naar de toekomst is blijven 
staan. In Hogere sferen plaatste hij kanttekeningen bij diens calvinisme: ‘heel 
zijn religieuze leven staat in het spanningsveld van hoogmoed en onderwer
ping, van verleiding (of beproeving) en zelfvernietiging, van lijden en gena
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de; het staat daarentegen nauwelijks in het teken van piëtistisch zondebesef, 
van wedergeboorte en bekeringsverhalen, van geestelijke verlatingen en de 
heiliging des levens. Een bevindelijke calvinist was hij allerminst.’148 Vooral 
uit reformatorische hoek klonk kritiek op Van Eijnattens stellingname. Het 
boek vormde de aanleiding tot een congres van de Vereniging van Christen 
Historici (vch), waar het behoorlijk werd aangevallen.
 In de recente geschiedenis werden er drie tentoonstellingen georgani
seerd. Van 8 oktober tot 12 december 1996 was er in de bibliotheek van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam 
een expositie over ‘Bilderdijk verzameld’. Tussen 7 februari en 5 april 1998 
richtte het Rijksmuseum Twenthe te Enschede een tentoonstelling in over 
Bilderdijk als boekillustrator.149 In het najaar van 2006 was er in de Univer
siteitsbibliotheek Leiden een tentoonstelling over Bilderdijk en Leiden, ter 
herdenking van zijn tweehonderdvijftigste geboortejaar.150 Bij Bilderdijks 
woning op het Rapenburg werd een bloemenhulde gebracht.
 De afgelopen jaren verschenen diverse studies, bloemlezingen en bun
dels met bijdragen van en over Bilderdijk, niet in de laatste plaats dankzij 
de kring van Het Bilderdijk-Museum. Inmiddels zijn er bovendien enkele 
levensbeschrijvingen verschenen.151 Sinds 2006 vindt in Haarlem de twee
jaarlijkse Bilderdijk-lezing plaats.152 In 2006 verscheen de bloemlezing Le‑
ven, ach! Wat zijt ge toch? in de Griffioen-reeks, door Peter van Zonneveld.153 
Datzelfde jaar zag de Willem Bilderdijk bibliografie van Lesley Monfils het 
licht, een standaardwerk voor iedereen die zich met de dichter bezighoudt. 
Een jaar later volgde het derde deel van de briefwisseling, die de periode 
1798-1806 bestrijkt. Deze uitgave werd geheel verzorgd door Marinus van 
Hattum.154 Op zaterdag 3 november 2012 gingen multatulianen en bilder
dijkianen in Amsterdam met elkaar in debat over de vraag welke auteur 
de grootste kon worden genoemd. Er volgde een felle discussie, maar een 
antwoord dat eenieder bevredigde, kon niet worden gegeven. Zo blijft Bil
derdijk tot op de dag van vandaag de gemoederen in beweging brengen.

Besluit

Na zijn dood werd Bilderdijk lange tijd beschouwd als de grootste Neder
landse dichter. Geleidelijk liep zijn reputatie echter schade op. Daar wa
ren, na Busken Huet en Multatuli, vooral de Tachtigers verantwoordelijk 
voor. Later zou Kloos zijn mening over Bilderdijk bijstellen. Door calvi
nisten werd hij als leidsman omarmd. Wie de receptiegeschiedenis over
ziet, kan een duidelijk patroon ontwaren. Sommigen bewonderen hem 
vanwege hun religieuze achtergrond en kunnen kritiek slecht velen. De 
werken die zij publiceren, dragen onmiskenbaar het stempel van hun ei
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gen geloofsovertuiging. Anderen voelen sterk de behoefte om Bilderdijk 
te ontmythologiseren. Sommigen zijn gegrepen door zijn bewogen leven 
en excentriciteit, maar zijn werk kennen zij nauwelijks. Ten slotte zijn er 
wetenschappers die een genuanceerd beeld willen schetsen van de dichter 
en zijn tijd. Met die laatste groep voelen wij ons het meest verwant.
 De dichter leeft voort in de namen van apotheken, hotels, cafés en stra
ten. Wanneer de tram in Amsterdam of de bus in Leiden stilhoudt bij de 
Bilderdijkstraat, wordt zijn naam door een stem op een bandje evenwel 
verkeerd uitgesproken. Een verslaggever van Omroep West sprak eens 
over ‘Bulderdijk’. De scholen die in de loop der tijd naar Bilderdijk zijn ge
noemd, hebben intussen een andere naam gekregen.155 In het Haarlemse 

Beeldhouwwerk op de voormalige Bilderdijk-school te Den Haag, 

hoek Pasteurstraat en Linnaeusstraat, 1987, met verguizing in kinderhand
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café Brinkmann is een beeldje van de dichter te bewonderen. Soms treft 
men op een nieuwsjaarskaart de aan Bilderdijk ontleende woorden: ‘In het 
verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.’ Bij het grote publiek is 
hij echter nagenoeg onbekend. Daar koesterde de dichter zelf geen illusies 
over. Maar steeds zijn er eenlingen die door hem geboeid raken. Wie een
maal door Bilderdijk gegrepen is, komt niet meer van hem af.
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Epiloog

Willem Bilderdijk behoort tot de merkwaardigste mannen die ons vader
land heeft voortgebracht. Hij was een geniale dwarsligger, een conserva
tieve romanticus, een verbitterde balling, een moralist met profetische al
lures en een onmogelijk mens. Eigenlijk moet men zijn werk hóren om te 
begrijpen wat tijdgenoten zo in hem boeide. Hij groeide op in de eeuw der 
genootschappen, toen poëzie als voordrachtskunst gold. Het retorisch ge
weld, de tot de verbeelding sprekende metaforen en het opzwepende ritme 
waren erop gericht een zo groot mogelijk effect teweeg te brengen.
 Vaak ging Bilderdijk zich te buiten aan bandeloze overdrijving. Hij was 
een gedrevene, als geïnspireerd door een demonische kracht. Het dichten 
was een passie voor hem, bij wie de verzen naar eigen zeggen spontaan 
uit de mond vloeiden. Het doel van de poëzie lag in de poëzie zelf, niet 
daarbuiten. Daarmee  nam hij een opvallend modern standpunt in over 
de autonomie van de kunst. Wat de vorm betreft waren zijn verzen echter 
classicistisch. De geringste aanleiding werd door hem aangegrepen om te 
dichten: vandaar de grote hoeveelheid gelegenheidspoëzie, de talloze verta
lingen, navolgingen en bewerkingen. Vandaar ook de laffe aardigheden of 
de krachteloze rijmelarijen, die men in zijn werk óók aantreft. Hij leefde in 
uitersten; gevoel voor harmonie was hem vreemd. De mooiste poëzie be
vat afgrijselijke passages, de slechtste verzen verrassen door een origineel 
beeld.
 Als student stelde hij al vast dat zijn dichterschap alles te maken had met 
het uitstorten van zijn hart. In later jaren nam het gevoel in zijn poëticale 
opvattingen een steeds belangrijker positie in. Dat gevoel verleende hem 
toegang tot een hogere werkelijkheid. Terwijl voor de Romantiek de verbeel
dingskracht een van de bepalende factoren werd, bleef deze voor Bilderdijk 
ondergeschikt. Verbeelding was in zijn opvatting weliswaar noodzakelijk, 
maar als hulpmiddel, gebonden als zij was aan de zintuiglijke realiteit. In de 
praktijk speelde die verbeelding echter wel degelijk een rol. Als geen ander 
wist Bilderdijk verrassende en sprookjesachtige werelden te evoceren, zoals 
in zijn epos De ondergang der eerste wareld. Poëzie was echter vooral bedoeld 
om lucht te geven aan de diepste gevoelens die zich, dankzij door een boven
natuurlijke inspiratie, vanuit de boezem een weg naar buiten baanden. God 
had de dichter deze gave geschonken om hem, anders dan gewone stervelin
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gen, uitzicht te bieden op de oneindigheid die wacht na dit aardse tranendal.
 Bilderdijks poëtica kende dus een metafysische dimensie. Hij zag het 
beeld van de dichter als priester niet als een metafoor: deze was letterlijk de 
schakel tussen hemel en aarde. Verheffing naar hogere sferen betekende 
bovendien het in contact komen met zijn gestorven kinderen. In zijn visie 
zweefden zij als geesten door het heelal, in afwachting van de eeuwige za
ligheid. Daarmee kreeg zijn dichtkunst een religieuze lading. Voor hem 
was de poëzie, opgevat als godsdienst, dan ook geen beeldspraak, zoals bij 
veel andere romantici, maar een intens beleefde realiteit.
 Bilderdijk had het in zijn aardse bestaan bepaald niet getroffen. Vrijwel 
al zijn kinderen stierven vroegtijdig en hij leed, al overdreef hij vaak, ve
le jaren honger en gebrek. Zijn hoge verwachtingen ten aanzien van zijn 
professionele loopbaan en zijn verlangen om nuttig te zijn, bleven onver
vuld. In die zin moet de dichtkunst voor Bilderdijk vooral een troost zijn 
geweest. Zij bood hem een gelegenheid om teleurstellingen en verdriet on
der woorden te brengen, zodat ze beter te verdragen waren. Zo fungeerde 
de poëzie als een instrument waarmee hij poogde om de onoverbrugbare 
kloof tussen ideaal en werkelijkheid te dichten. Op latere leeftijd, toen zijn 
geest vertroebeld raakte, verliet de poëzie, een toorts in de duisternis, hem 
evenmin. Het rijm, de metra en de strofevormen schiepen orde in de cha
os. Het dichten was voor hem dus vooral een ritueel om de wanorde te 
bezweren.
 Wat betreft zijn veelzijdigheid en werkkracht is hij alleen met Goethe 
te vergelijken. Dat hebben meerdere van zijn tijdgenoten na zijn dood ge
daan. Bilderdijk zag zichzelf als een adelaar die opsteeg naar hogere sferen. 
Goethe resideerde in Weimar als een olympiër, die boven zijn stadgenoten 
uittorende. Wat het meeste opvalt is het verschil in reputatie. Waar Goethe 
nog altijd geëerd wordt, is Bilderdijk nagenoeg vergeten. Voor de eerste zijn 
vele standbeelden opgericht, voor Bilderdijk niet één. Van Goethe is inmid
dels iedere uiting op schrift gepubliceerd, net als alle gesprekken met hem 
die tijdgenoten hebben opgetekend. Het merendeel van Bilderdijks brie
ven wacht evenwel nog op uitgave. Een moderne editie van zijn gedichten 
ontbreekt. Bilderdijk was, meer dan Goethe, omstreden. Dat heeft vooral 
met zijn houding ten aanzien van de religie te maken. Terwijl Goethe de 
godsdienst al vroeg achter zich liet, maakte Bilderdijk zich weinig geliefd 
als onheilsprofeet. Karakteristiek was de wijze waarop ze ter aarde werden 
besteld: om Bilderdijks groeve stonden slechts enkele bewonderaars, ter
wijl Goethe een staatsbegrafenis kreeg.
 Waarom kon Bilderdijk zijn  talenten niet ten volle ontplooien? Waar 
vond zijn onvrede haar oorsprong? Hoe kon het dat Bilderdijk zijn leven 
lang een gefnuikte arend is gebleven? Om die vragen te kunnen beant
woorden moeten we terug naar zijn jeugd. Op zijn vijfde trapte een dar
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telend buurjongetje hem op zijn linkervoet. Door een verkeerde diagnose 
en behandeling was de kleine Willem jarenlang veroordeeld tot de zieken
kamer. Zijn boekenwijsheid vermeerderde met de dag, maar zijn sociale 
intelligentie werd nauwelijks ontwikkeld. In dit isolement liggen ook de 
wortels van zijn religieus bewustzijn, dat later zo belangrijk zou worden. 
Daar kwam bij dat Bilderdijk een strenge, autoritaire vader had, die hoge 
eisen stelde. Isaäc zadelde zijn zoon op met een uitzonderlijke eerzucht, 
een behoefte die alsmaar bevredigd wilde worden. Bilderdijk moest steeds 
de beste zijn. Altijd en overal verlangde hij naar de erkenning en de bewon
dering van de mensen om hem heen. Vandaar ook dat in zijn brieven, na 
enkele regels vol geklaag over zijn broze gezondheid en zijn aanstaande 
dood, steeds geleerde verhandelingen volgden. Het was alsof hij vrienden 
en kennissen wilde imponeren, door hen te laten zien waartoe hij, ondanks 
zijn verval, in staat was. Ook in die klachten openbaart zich zijn virtuositeit. 
Keer op keer weet hij zich daarbij te bedienen van verrassende beelden, 
die ontleend zijn aan de natuur, aan het planten- en dierenrijk, en aan de 
geografie. Daarom blijft zelfs een jammerende Bilderdijk boeien.
 Een opvallende afwezige in zijn levensverhaal is de moeder, Sibilla Duy
zenddaalders. De jonge Bilderdijk moet van haar weinig liefde hebben er
varen. Het lijkt niet al te vergezocht om te veronderstellen dat een groot 
deel van zijn leven erop gericht was dit gemis te compenseren. Daarmee 
kan men ook zijn onmatigheid in de liefde beter begrijpen. Dat gemis 
verklaart mogelijk ook waarom hij zich zo ongeremd in de armen van de 
aantrekkelijke Catharina Rebecca Woesthoven stortte. Het huwelijk was 
geen succes. Als echtgenoot was Bilderdijk bepaald niet de gemakkelijkste. 
Van haar kant kon zij maar weinig begrip opbrengen voor haar prikkelbare 
man, die haar soms ook mishandelde. De liefde die Bilderdijk zo miste 
bij zijn moeder en zijn eerste vrouw, werd ruimschoots vergoed door de 
twintig jaar jongere Katharina Wilhelmina Schweickhardt. Met haar ging 
hij een verbintenis aan die de rest van zijn leven zou duren. Als geen ander 
wist zij met zijn narcistische karakter, zijn eisen en verwachtingen en zijn 
excentrieke gedrag om te gaan. Zij paste zich schijnbaar moeiteloos aan 
zijn grillen aan, als een riethalm die meebuigt met de wind.
 Bilderdijks tweede huwelijk mocht dan gelukkig zijn, het nam niet alle 
deernis weg. Aan het einde van zijn leven stelde hij vast dat hij geen vier 
weken van eigenlijk genot of plezier had gekend. Bilderdijks verlangen om 
de beste te zijn had tot gevolg dat hij altijd aan het werk was. Tegenwoordig 
zou men hem ongetwijfeld een workaholic noemen. Nooit kon hij zich ont
spannen. Een wandeling door de natuur, een smakelijke dis, een glas wijn 
of een bezoek aan de schouwburg konden hem niet bekoren. De dichter 
verkeerde zijn leven lang op de rand van overspannenheid. Dat leidde weer 
tot allerlei lichamelijke en psychische klachten, die hij met opium bestreed. 



de gefnuikte arend

546

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 546

Met alle gevolgen van dien. Niet alleen zijn verbeeldingskracht, maar ook 
zijn hartstocht en haat zullen door zijn langdurige en excessieve opiumge
bruik sterk gestimuleerd zijn, zoals ook tijdgenoten opmerkten.
 In de loop van zijn leven ontdekte Bilderdijk dat hij niet bij machte was 
de kloof tussen ideaal en werkelijkheid te overbruggen. Hij is steeds een 
balling gebleven. Altijd voelde hij zich opgejaagd, nooit kon hij lang op één 
plaats blijven. Vaak uitte hij zijn verlangen naar andere werelden, waar hij 
meer geluk hoopte te vinden. Vandaar ook dat de koelte van het graf hem 
altijd toelachte. De onvrede met het bestaan en het verlangen het hier en nu 
te ontvluchten, maken Bilderdijk onmiskenbaar romantisch.
 In de geleerde wereld had hij veel vijanden en weinig vrienden. Slechts 
een enkeling durfde hem onomwonden de waarheid te zeggen, zoals Johan 
Valckenaer, die hem voorhield dat hij zich niet moest aanstellen. Bilderdijk 
kon niet met geld omgaan. Terwijl hij toch regelmatig behoorlijke toelagen 
ontving, bleef hij maar klagen over armoede, honger en kou. In zijn latere 
leven kreeg hij profetische allures. Zijn ongewone uiterlijk, misantropie, 
hypochondrie, opiumgebruik en romantische idee van de inspiratie: voor 
tijdgenoten waren dat evenzovele tekenen van het ware dichterschap.
 Nadat Bilderdijks laatste kans op een professoraat was verkeken, ging 
hij zich steeds radicaler uitlaten. Begin jaren twintig wist hij een kleine 
schare bewonderaars om zich heen te verzamelen, die zijn cultuurkritiek 
deelden. Vanwege zijn gemelijke en bittere uitvallen kwam Bilderdijk te 
boek te staan als de grote ongenietbare, zoals Huizinga hem treffend ty
peerde. Toch had de dichter ook een beminnelijke zijde, die vooral in kleine 
kring zichtbaar werd. Verscheidene bezoekers uit binnen- en buitenland 
beschreven een heel andere Bilderdijk: een man die zachtaardig, behulp
zaam, beminnelijk en trouw kon zijn. Bovendien schetsten zij hem als een 
lieve vader en een zorgzame echtgenoot, die zijn vrouw op handen droeg en 
haar stimuleerde om te dichten.
 Toen Bilderdijk in 1831 eindelijk gestorven was, kon de balans worden 
opgemaakt. Voor zijn orthodoxe conservatisme en zijn tegen de Verlich
ting indruisende denkbeelden bestond maar weinig begrip, hoewel Abra
ham Kuyper, de oprichter van de Anti-Revolutionaire Partij (1879), hem 
als geestelijk leider erkende. Bilderdijks conflictueuze aard werd evenmin 
algemeen gewaardeerd. Toch ging van die eigenzinnigheid ook een stimu
lerende kracht uit. De omstreden opvattingen dwongen zijn tegenstanders 
tot een met argumenten ondersteunde plaatsbepaling. Maar over één ding 
bleek men het eens: Bilderdijk was een groot dichter. Zijn virtuoze beheer
sing van de taal, zijn schijnbaar moeiteloos hanteren van uiteenlopende 
dichtvormen en de visionaire kracht van zijn poëzie maken hem uniek in 
onze vaderlandse literatuurgeschiedenis.
 Bilderdijks denkwereld is voorbeeldig in kaart gebracht door Joris van 
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Eijnatten, die hem in zijn studie Hogere sferen een plaats geeft in de ideeën
geschiedenis. Daarom hebben wij ons vooral gericht op het leven van de 
man zonder wie de negentiende eeuw er inderdaad anders had uitgezien. 
Bilderdijk mag dan gefnuikt zijn in zijn ambities, een arend was hij wel.
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174  Briefwisseling 3, 473-474.

175  ‘Op eens kindtjens afsterven’ (1800). dw 13, 101. Over de gedichten naar aanleiding 

van hun overleden kinderen zie Van Hattum 2005, 24-26.

176  ‘By ’t afsterven van mijn zoontjen’ (1800). Bilderdijk-Schweickhardt, dw 3, 199.

177  Briefwisseling 3, 502.

178  ‘Afscheid aan het graf van mijn kind’ (1800). Bilderdijk-Schweickhardt, dw 3, 202.

179  ‘Onheelbre smarte’ (z.j.) Bilderdijk-Schweickhardt, dw 3, 265.

180  Briefwisseling 3, 476.

181  Briefwisseling 3, 478-479.

182  Briefwisseling 3, 481.

183  ‘By ’t verlies eens kinds aan mijne egade’ (1800). dw 10, 378.

184  Briefwisseling 3, 496.

185  Briefwisseling 3, 512.

186  Briefwisseling 3, 588.

187  Briefwisseling 3, 573.

188  Briefwisseling 3, 547.
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189  Briefwisseling 3, 540.

190  Briefwisseling 3, 562.

191  Zie hierover Van Hattum in Bilderdijk 2007.

192  ‘Nachtwandeling’ (1801). dw 12, 39, 43; Bilderdijk 2007, 34, 44.

193  ‘Nachtwandeling’ (1801). dw 12, 40; Bilderdijk 2007, 38.

194  Briefwisseling 3, 556.

195  Briefwisseling 3, 514-515, 525.

196  Briefwisseling 3, 519-520.

197  Briefwisseling 3, 527.

198  Briefwisseling 3, 522, 539.

199  Briefwisseling 3, 522-523.

200  Briefwisseling 3, 900.

201  Briefwisseling 3, 560.

202  ‘Aan Zijne Hoogheid, in Brunswijk; op een ontbijt, aan Hoogstdenzelven en de 

geheele Vorstelijke familie gegeven, in Slachtmaand 1801’ (1801). dw 8, 473.

203  Briefwisseling 3, 580-581.

204  Briefwisseling 3, 587.

205  Van Hattum in: Briefwisseling 3, 26.

206  ‘Aan mijnen gemaal, By onze hereeniging in Brunswijk’ (1805) Bilderdijk- 

Schweickhardt, dw 3, 216.

207  ‘Smeekschrift’ (1808). dw 12, 148.

208  Briefwisseling 3, 231.

209  Briefwisseling 3, 231.

210  Briefwisseling 3, 312-313.

211  Briefwisseling 3, 445.

212  Briefwisseling 3, 454.

213  Briefwisseling 3, 458.

214  Briefwisseling 3, 483-484.

215  Briefwisseling 3, 490. 

216  Briefwisseling 3, 495.

217  Briefwisseling 3, 534.

218  Briefwisseling 3, 527; Kollewijn 1891/1, 334.

219  Briefwisseling 3, 543-544.

220  Briefwisseling 3, 568.

221  Briefwisseling 3, 578.

222  Briefwisseling 3, 579, 584; Kollewijn 1891/1, 337.

223  Briefwisseling 3, 601.

224  Briefwisseling 3, 588, 594, 597.

225  Briefwisseling 3, 598.

226  Briefwisseling 3, 599-601.

227  Briefwisseling 3, 687.

228  Briefwisseling 3, 704-705.

229  Zie hierover Kollwijn 1891/1, 294-295; Helmers 2005; Helmers 2012b.

230  ‘Aan mijne dierbaarste. Op haren verjaardag’ (1802). dw 10, 399.

231  ‘Aandoeningen by het ziekbed mijns gemaals’ (1802). Bilderdijk-Schweickhardt, 

dw 3, 225.
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232  Briefwisseling 3, 611.

233  Briefwisseling 3, 617-618.

234  Het was opgedragen aan zijn weldoenster mevrouw baronesse Bigot de Vilan

drieHerzeele.

235  dw 15, 74-75.

236  dw 15, 79, 84.

237  ‘Het Buitenleven’ (1802). dw 6, 356.

238  ‘Het Buitenleven’ (1802). dw 6, 356-357.

239  ‘Het Buitenleven’ (1802). dw 6, 361-362.

240  Vaderlandsche Letteroefeningen 1803/1, 394.

241  Kollewijn 1891/1, 324.

242  Briefwisseling 3, 652.

243  Over het Duitse vee: Briefwisseling 3, 924.

244  Briefwisseling 3, 652-654.

245  Briefwisseling 3, 654.

246  Briefwisseling 3, 676.

247  Briefwisseling 3, 684-685, 688; Kollewijn 1891/1, 330.

248  Briefwisseling 3, 685.

249  Briefwisseling 3, 688.

250  Vergelijk Gerbrandy 2000, 33.

251  Voor een analyse van dit gedicht zie Gerbrandy 2000.

252  ‘De kranke’ (1803). dw 12, 48.

253  Briefwisseling 3, 710-711, 902.

254  ‘Mijne Irene’ (1802). Bilderdijk-Schweickhardt, dw 3, 283.

255  Briefwisseling 3, 902.

256  ‘Het afsterven van ons jongste dochtertjen’ (1805). Bilderdijk-Schweickhardt, dw 3, 

234-235.

257  ‘Herinnering. By het graf van mijne Adelheide’ (1805). Bilderdijk-Schweickhardt, 

dw 3, 233.

258  ‘Op het afsterven van twee mijner kinderen, kort na elkander overleden’ (1805). 

dw 10, 427.

259  ‘Met een roosjen, gegroeid op ’t graf van mijn jongst gestorven dochtertjen’ (1805). 

dw 10, 420.

260  ‘Genoegen. Aan mijne dierbare’ (1799). dw 10, 374.

261  Briefwisseling 3, 790.

262  Briefwisseling 3, 736.

263  Vergelijk Kollewijn 1891/1, 317.

264  Vaderlandsche Letteroefeningen 1805/1, 92.

265  Briefwisseling 3, 731.

266  Briefwisseling 3, 688

267  ‘Aan een onbekenden vriend’ (1805). dw 10, 435.

268  Briefwisseling 3, 716, 925-933.

269  Briefwisseling 3, 757-764. Volledige titel: Gulielmi a Teisterbant (dict. Bilderdyk) Jcti 

Observationum et emendationum. Brunswijk 1806.

270  Kollewijn 1891/1, 344. Briefwisseling 3, 933-934.
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271  Briefwisseling 3, 716-717.

272  Briefwisseling 3, 718.

273  Briefwisseling 3, 719.

274  Briefwisseling 3, 725.

275  Briefwisseling 3, 739.

276  Briefwisseling 3, 738.

277  Briefwisseling 3, 745.

278  Briefwisseling 3, 771-772, 796.

279  Briefwisseling 3, 781, 788, 968. Briefwisseling Tydeman 1, 182. Later had hij spijt dat 

hij het hoogleraarschap in een Russische stad niet had aanvaard: ‘Herdenking aan 

den my aangeboden leerstoel te Kazan, in het jaar 1805’ (1827). dw 12, 289-291.

280  ‘Bezoeken’ (1805). dw 12, 64.

281  Briefwisseling 3, 968.

282  Briefwisseling 3, 775.

283  Briefwisseling 3, 789.

284  ‘Ouderdom’ (1805). dw 13, 127.

285  Briefwisseling 3, 739.

286  Briefwisseling 3, 794.

287  ‘Afscheid aan het vaderland’ (1805). dw 12, 57.

288  Briefwisseling 3, 797.

vii Terugkeer en rampspoed (1806-1807)

1  Over Schimmelpenninck: Hagen 2012.

2  Over Bilderdijk en de revolutie: Schutte 1991.

3  ‘Aan den heer Jeronimo de Bosch, op zijne Latijnsche Ode aan Buonaparte’ (1800). 

dw 10, 385.

4  Over Bilderdijk en Napoleon: Van Os 2003.

5  ‘Op den moord van den hertog d’Enguien’ (1804). dw 9, 5.

6  ‘Napoleon’ (1804). dw 9, 8.

7  Over Kemper en Bilderdijk: Naber 1913, passim.

8  Briefwisseling 3, 954-955.

9  Briefwisseling 3, 955-956.

10  Deze bestond uit M.C. van Hall, J. de Vries, A. Vereul, J.F. Helmers en J. Kinker. 

Briefwisseling 3, 960.

11  Briefwisseling 3, 960-961.

12  ‘Mijne geboortsbestemming’ (1808). dw 12, 141-142.

13  Alle voorgaande citaten zijn afkomstig uit Briefwisseling 3, 939-944.

14  Briefwisseling 3, 962-963.

15  Briefwisseling 3, 844.

16  Briefwisseling 3, 812-813.

17  Briefwisseling 3, 813.

18  Briefwisseling 3, 816.

19  Briefwisseling 3, 819.
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20  Briefwisseling 3, 826-827.

21  Briefwisseling 3, 819-821, 838-839.

22  Briefwisseling 3, 828. Vergelijk Briefwisseling Tydeman 1, 318.

23  Bilderdijk 1820, 13.

24  Briefwisseling 3, 830-832.

25  Briefwisseling 3, 840.

26  Briefwisseling 3, 833-836.

27  ‘Te rug reis naar ’t vaderland, aan boord van het Tjalkschip “De hoop” ’ (1806). dw 

12, 74.

28  Briefwisseling 3, 844.

29  Briefwisseling 3, 846; Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 15 april 1806. 

bm, c374.

30  Briefwisseling 3, 834, 838.

31  Briefwisseling 3, 850.

32  ‘In de scheepskooi. By een vliegenden storm op zee’ (1806). dw 12, 78.

33  Brief aan L.S. Bilderdijk, 3 april 1806. uba, e.17.z.

34  ‘By het inzeilen der Hollandsche zeeplas’ (1806). dw 12, 80.

35  ‘Aan den Hollandschen wal’ (1806). dw 12, 82.

36  Het gedicht verscheen met enkele ‘Dichtstukjens op zee’ in de Vaderlandsche Let‑

teroefeningen 1806/2, 220-224, 264-268, 311-312, 358-360. Over het honorarium: 

Brief aan K.W. Schweickhardt, 3 mei 1806. bm, c15-1.

37  Over de interpretatie zie ook Van Hattum 2000, 52-53; Gerbrandy 2006, 371-372.

38  Vergelijk Kollewijn 1891/1, 362.

39  Ze was in 1788 in het huwelijk getreden met Johan Michiel Wentholt. Zie Kolle

wijn 1891/1, 363.

40  Briefwisseling 3, 852-853.

41  Briefwisseling 3, 853-854.

42  Brief aan K.W. Schweickhardt, 31 maart-1 april 1806. bm, c141.

43  Vaderlandsche Letteroefeningen 1806/2, 184-187; Brieven 3, 1-5.

44  Brief aan K.W. Schweickhardt, 31 maart-1 april 1806. bm, c141.

45  Brief aan K.W. Schweickhardt, 3 april 1806 en 6-8 april 1806 bm, c14-2, c143.

46  Brief aan K.W. Schweickhardt, 6-8 april en 15 april 1806. bm, c14-3, c144.

47  Kollewijn 1891/1, 336, 362.

48  Brief aan K.W. Schweickhardt, 15 april en 26 mei 1806. bm, c15-5.

49  Brief aan L.S. Bilderdijk, 3 april 1806. uba, e.17.z.

50  Vergelijk de brief aan L.S. Bilderdijk, 28 november 1806. Eerste Huwelijk, 430.

51  Over Louïse: ‘Bilderdijk, Louise Sibilla’. Helmers 2012a.

52  Brief aan K.W. Schweickhardt, 14-15 april 1806. bm, c144.

53  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 25 april 1806. bm, c376.

54  Brief aan K.W. Schweickhardt, 17-18 april 1806. bm, c14-5.

55  Brief aan J. de Vries, 18 augustus 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 97-98).

56  Vergelijk de brief aan Wilhelmina van Pruisen, 16 april 1806. kh a 324022.

57  Brief aan K.W. Schweickhardt, 26 juni 1806. bm, c15-10.

58  Vaderlandsche Letteroefeningen 1806/1, 689.

59  Brief aan K.W. Schweickhardt, 17-18 april 1806. bm, c14-5.
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60  Brief aan K.W. Schweickhardt, 25 april 1806. bm, c146.

61  Brief aan K.W. Schweickhardt, 28-29 april 1806. bm, c147.

62  Brief aan K.W. Schweickhardt, 25 april 1806. bm, c146.

63  ‘By mijns egaas afzijn’ (1806). Bilderdijk-Schweickhardt, dw 3, 238.

64  Vergelijk de Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 27 mei 1806. bm, c37

13.

65  Brief aan K.W. Schweickhardt, 25 april 1806. bm, c146.

66  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 6-8 april, 20 april en 1 juli 1806. bm, 

c14-3, c37-5, c38-8.

67  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 25 april 1806. bm, c376.

68  Brief van J. Valckenaer aan Bilderdijk, 25 april 1806. ubl, bpl 1039.

69  Voor de relatie tussen Bilderdijk en Schimmelpenninck zie Hagen 2012.

70  Brief aan k.w. schweickhardt, 28-29 april, 3 mei en 8-10 mei 1806. bm, c14-7, c15-1, 

c15-2.

71  Brief aan K.W. Schweickhardt, 16 mei 1806. bm, c15-3.

72  ‘Aan Mr. R.J. Schimmelpenninck’ (1807). dw 10, 467.

73  Brief aan K.W. Schweickhardt, 8-10 mei 1806. bm, c15-2.

74  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 6 mei 1806. bm, c37-8.

75  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 21 mei 1806. bm, c3712.

76  dw 15, 108-109.

77  ‘De ongodisten’ (1805). dw 5, 27.

78  Vaderlandsche Letteroefeningen 1806/1, 315, 323, 462; 1807/1, 122, 131.

79  Brief aan J. Valckenaer, 10 september 1806. ubl, bpl 1039.

80  Brief aan K.W. Schweickhardt, 20 mei 1806. bm, c15-4.

81  Brief aan K.W. Schweickhardt, 15 juli 1806. bm, c38-12.

82  Brief aan K.W. Schweickhardt, 30 mei 1806. bm, c15-6.

83  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 17 juni 1806. bm, c38-4.

84  Brief aan K.W. Schweickhardt, 26 mei 1806. bm, c15-5; aan J. Valckenaer, 29 mei 

1806. ubl, bpl 1039.

85  Brief aan J. de Vries, 20 juli 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 92).

86  Brief aan K.W. Schweickhardt, 10 juni 1806. bm, c15-8.

87  Brief aan K.W. Schweickhardt, 10 juni 1806. bm, c15-8.

88  ‘Afscheid, by mijn bestemd vertrek uit het kortbezochte vaderland’ (1806). dw 12, 

86.

89  Brief aan K.W. Schweickhardt, 10 juni 1806. bm, c15-8.

90  Valckenaer 1795. 

91  Van Sas 2004, 287-288.

92  Van Zonneveld 1996, 97.

93  Over Maria Aletta Hulshoff: Stouten 1982, 159-163; Stouten 1984, 72-79; Wiersma 

2003.

94  Brief van J. Valckenaer aan Bilderdijk, 16 november 1806. bm, h36.

95  Van Zonneveld 1996, 100-101, 106.

96  Brief aan J. Valckenaer, 25 en 28 april 1806. ubl, bpl 1039.

97  Brief aan J. Valckenaer, 28 april 1806. ubl, bpl 1039.

98  Brief van J.W. te Water aan J. Valckenaer, 11 mei 1806. ubl, bpl 1037.
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99  Brief aan J. Valckenaer, 8 mei 1806. ubl, bpl 1039.

100  Brief aan J. Valckenaer, 8 mei 1806. ubl, bpl 1039.

101  Brief aan J. Valckenaer, 12 mei 1806. ubl, bpl 1039.

102  Brief aan J. Valckenaer, 8 mei 1806. ubl, bpl 1039.

103  Brief aan J. Valckenaer, 19 mei 1806. ubl, bpl 1039.

104  Brief aan J. Valckenaer, 22 mei 1806. ubl, bpl 1039.

105  Brief aan J. Valckenaer, 30 juni 1806. ubl, bpl 1039.

106  Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1806, 11.

107  Brief aan J. Valckenaer, 2 juli 1806. ubl, bpl 1039.

108  Brief aan J. de Vries, 18 augustus 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 94).

109  Over het Leidse literaire leven: Honings 2011a.

110  Vergelijk Kollewijn 1891/1, 359.

111  Brief aan W.A. Ockerse, 26 september 1806. Algemeene Konst‑ en Letterbode 1844/2, 

69.

112  Over Bilderdijk en Tollens: Bosch 1941.

113  Brief aan J. de Vries, 18 augustus 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 100).

114  Brief aan J. de Vries, 4 mei 1807. uba xxiii.d.7.

115  Brief aan J. Valckenaer, 15 juli 1806. ubl, bpl 1039.

116  Kollewijn 1891/1, 372.

117  Brief aan J. Valckenaer, 15 juli 1806. ubl, bpl 1039.

118  Brief aan Lodewijk Napoleon, juli 1806. ubl, LtK 574.

119  B. Mirbel aan Bilderdijk, 6 augustus 1806. ubl, LtK 873, 21.

120  Vergelijk Monfils 2006a, 81.

121  Brief aan K.W. Schweickhardt, 3-4 juli 1806. bm, c15-12.

122  ‘Uit Leyden, aan mijne ega, nog in Brunswijk zijnde, op haren verjaardag’ (1806). 

dw 10, 442.

123  Pas voor K.W. Schweickhardt, ubl, LtK 873, 25; Briefwisseling 3, 28.

124  Brief aan K.W. Schweickhardt, 18 juli 1806. bm, c15-15.

125  Brief aan L.S. Bilderdijk, 16 juli 1806. uba, e.18.f.

126  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 1 juli 1806. bm, c38-8.

127  Brief aan J. Valckenaer, 15 juli 1806. ubl, bpl 1039.

128  Brief aan J. de Vries, 20 juli 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 88).

129  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 4 juli 1806. bm, c38-9.

130  Vergelijk Van Hattum in Briefwisseling 3, 28-29.

131  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 11 juli 1806. bm, c38-11.

132  Brief aan K.W. Schweickhardt, 12 juli 1806. bm, c15-14.

133  Brief aan K.W. Schweickhardt, 22 juli 1806. bm, c15-16.

134  Brief aan K.W. Schweickhardt, 18 juli 1806. bm, c15-15.

135  ‘Rust’ (1806). dw 12, 93.

136  Brief aan J. de Vries, 18 augustus 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 95).

137  Brief aan J. Valckenaer, 21 augustus 1806. ubl, bpl 1039. Ziedaar den bommel 

uitgebroken: ziedaar de onhoudbare toestand ontdekt, die een uitbarsting tot gevolg 

heeft.

138  Brief aan J. de Vries, 18 augustus 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 93).

139  Brief aan J. de Vries, 3 september 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 110).
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140  J.W. Bussingh, ‘Aan mynen waardsten vriend Bilderdyk, op deszelfs 50en verjaar

dag, ten mynen huize gevierd’ (1806). ubl, LtK 1617, 9; bm, j50-1 (kopie).

141  ‘Aan mijnen ega, op zijn vijftigste verjaren’ (1806). Bilderdijk-Schweickhardt, dw 

3, 242.

142  Vergelijk zijn gedicht ‘Bezoeken’ (1805). dw 12, 62-65.

143  Brief aan J. Valckenaer, 10 september 1806. ubl, bpl 1039.

144  ‘De slaap’ (1806). dw 13, 208. In De ziekte der geleerden schreef Bilderdijk: ‘Gy, 

koesterende slaap, die moede leden kust, / Het spiergestel herstelt door ’t streelen 

van de rust, / De voeding vordert, en den vochtstroom door zijn sluizen / Bezadigd 

vloeien leert voor ongeregeld bruizen, / De zorg, de pijnen smoort, de lust met lust 

verpoost, / En ’t lichaam van den dwang der willekeur vertroost!’ Bilderdijk 1807, 

89.

145  Brief aan J. Valckenaer, 16 september 1806. ubl, bpl 1039.

146  Brief aan J. de Vries, 29 septembr 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 111).

147  Briefwisseling 3, 902.

148  Brief aan J. Valckenaer, 7 oktober 1806. ubl, bpl 1039.

149  ‘Op de dood van ons jongste zoontjen’ (1806). Bilderdijk-Schweickhardt, dw 3, 

247.

150  Van Zonneveld 1985a, 9.

151  ‘By den dood van mijn jongste zoontjen’ (1806). dw 10, 450.

152  Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1807, 17.

153  ‘Herinnering aan Leydens ontzet, na mijn te rug keer in ’t Vaderland’ (1806). dw 

9, 11.

154  Brief aan J. de Vries, 8 oktober 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 113, 116).

155  Van den Berg 1985, 52. Over de Hollandsche Maatschappij zie ook Honings 2010a.

156  ‘Aan de Leydsche afdeeling der Bataafsche Maatschappy van Taal- en Dichtkunde, 

by mijne intrede in hare Vergadering’ (1806). dw 10, 445.

157  Brief aan J. Valckenaer, 23 oktober 1806. ubl, bpl 1039

158  ‘By den dood van mijn jongste zoontjen’ (1806). dw 10, 450.

159  Conceptbrief aan een onbekende Duitse vriend, circa 1 augustus 1806. ubl, LtK 

873, 185.

160  GdV 11, 343.

161  Eveline Koolhaas-Grosfeld (red.) 2007.

162  Van den Berg 1997.

163  Brief aan J. de Vries, 18 augustus 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 94).

164  Kollewijn 1891/1, 376-377.

165  Brief van Dupré aan Bilderdijk, 2 oktober 1806. bm, map Margadant.

166  Brief aan Dupré, 14 oktober 1806. ubl, LtK 1620, pakket 1. Over dit dichtstuk: 

Guépin 2003; Smit 1957.

167  Vergelijk het gedicht ‘Zegefeest’ (1807). dw 9, 27-31. Daarin wordt Napoleon aan

geduid als ‘den Zee- en Landbetemmer’ die ervoor gezorgd had dat er vrede kwam 

in Nederland en heel Europa.

168  ‘Napoleon’ (1806). dw 9, 490.

169  Brief van J. de Vries aan Bilderdijk, 11 januari 1807. uba, xxiii.d.7.

170  Vergelijk P.G. Witsen Geysbeek, Bonaparte. Ode. Toegezongen aan den dichter van 
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het dichtstuk, getyteld: Napoleon, ode, in het jaar 1806 in Den Haag by de erven van 

Isaac van Cleef, boekverkopers van den (toenmaligen) koning en der (zogenaamde) Ko‑

ninglyke Bibliotheek, uitgegeven. Amsterdam 1813.

171  Brief aan J. de Vries, 4 december 1806. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 123).
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xxiii.d.7.

207  Over de ramp en de literaire verwerking ervan: Knappert 1906; Van Zonneveld 
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208  Napoleon 1820/2, 12.
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228  Vergelijk de bedankbrief van J.C. Potgieter (namens de wethouders der stad Lei

den) aan Bilderdijk, 1 oktober 1807. bm, d16.
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233  ‘Leydens ramp’ (1807). dw 9, 38, 44, 47; Bilderdijk 2012, 170, 180, 186.
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240  ‘Aan Leyden, op den twaalfden van Loumaand’ (1824). dw 9, 289-292; Bilderdijk 

2012, 198-205.



de gefnuikte arend

580

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 580

viii De zwaarmoedige hofdichter (1807-1810)

1  ‘Aan mijne egade, by haar herstel uit haar kraam- en ziektbed’ (1807). dw 11, 5.

2  ‘Aan mijne egade, by haar herstel uit haar kraam- en ziektbed’ (1807). dw 11, 5.

3  Brief aan M. Siegenbeek, 28 oktober 1807. RAL. Familiearchief Siegenbeek-van 

Heukelom, inv. nr. 602. Over deze brief zie Van Hattum 2011, 17-18.

4  ‘Aan mijne egade, by haar herstel uit haar kraam- en ziektbed’ (1807). dw 11, 5. 
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5  Vergelijk Kollewijn 1891/1, 386.
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10  Brief aan M. Siegenbeek, 30 januari 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.
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12  Brief aan M. Siegenbeek, 30 januari 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.

13  ‘Aan mijne egade, by haar herstel uit haar kraam- en ziektbed’ (1807). dw 11, 6.

14  Brief aan K.W. Schweickhardt, 27-28 januri 1807. bm, c171.

15  Brief van L.S. Bilderdijk aan K.W. Schweickhardt, 15 maart 1807. Eerste Huwelijk, 

433.

16  Brief van L.S. Bilderdijk aan Bilderdijk, 25 maart 1807. uba, e.14.k.

17  Brief aan M. Siegenbeek, 30 januari 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.

18  Brief aan M. Siegenbeek, 30 januari 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.

19  Brief aan J. Valckenaer, 26 januari 1807. ubl, bpl 1039.

20  Brief aan K.W. Schweickhardt, 27-28 januri 1807. bm, c171.

21  Over Hortense de Beauharnais zie Coppens 2006.

22  Brief aan K.W. Schweickhardt, 30 januri 1807. bm, c173.
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24  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 1 februari 1807. bm, c402.

25  Brief aan M. Siegenbeek, 23 september 1807. Familiearchief Siegenbeek-van Heu

kelom, inv. nr. 602.

26  Brief aan J.W. IJntema, 5 februari 1807. ubl, LtK 1870.

27  ‘Aan mijne egade, by haar herstel uit haar kraam- en ziektbed’ (1807). dw 11, 8.

28  Brief aan een onbekende heer, 21 maart 1807. uba, xxiii.d.7. Vergelijk Bilder

dijks lofdicht ‘Aan den koning, by zijne terugkomst in de Hage’ (1807). dw 12, 

9497.

29  Vergelijk Kollewijn 1891/1, 391.

30  ‘Prins Karel Napoleon’ (1807). dw 9, 26.

31  Brief aan J.W. IJntema, 5 februari 1807. ubl, LtK 1870.

32  Brief aan J.W. IJntema, 5 februari 1807. ubl, LtK 1870.

33  Kollewijn 1891/1, 387-388.
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34  Brief aan?, 21 maart 1807. uba, xxiii.d.7.

35  Brief aan?, 21 maart 1807. uba, xxiii.d.7.

36  ‘De poëzy’ (1807). dw 7, 4. Over Bilderdijks visie op de verbeelding: Johannes 

1992, hfst. 6.

37  ‘Stervenszucht’ (1807). dw 12, 99.

38  Brief aan L.S. Bilderdijk, 30 maart 1807. uba, E.18.h; aan J. Valckenaer, 26 april 

1807. ubl, bpl 1039.

39  Brief aan J. de Vries, 4 mei 1817. uba xxiii.d.7 (Brieven 2, 147).

40  Brief aan M. Siegenbeek, 2 juni 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan Heuke

lom, inv. nr. 602.
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mdccxxviii.
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149.
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lom, inv. nr. 602. Over deze brief: Van Hattum 2010b.

47  Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1807, 24-25.

48  Brief aan J. Valckenaer, 4 juni. ubl, bpl 1039; aan J. de Vries, 18 juni 1807. uba, 

xxiii.d.7.

49  Brief aan J.W. IJntema, 8 juli 1807. ubl, LtK 1870.

50  Brief aan K.W. Schweickhardt, 15 juli 1807; brief van K.W. Schweickhardt aan Bil
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52  ‘Op eene verzameling van mijne afbeeldingen’ (1822). dw 12, 235.

53  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 13 juli en 16 1807. bm, c40-3, c406.

54  Brief van J.W. Bilderdijk aan Bilderdijk, 16 juli 1807. bm, d57-7.

55  Brief aan K.W. Schweickhardt, 16 juli 1807. bm, c179.

56  Brief van J.W. Bilderdijk aan Bilderdijk, 17 juli 1807. bm, d57-8.

57  Brief aan K.W. Schweickhardt, 19 juli 1807. bm, c1712.

58  Brief aan K.W. Schweickhardt, 20 juli 1807. bm, c1713.
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1807. bm, c409.

60  Brief aan K.W. Schweickhardt, 31 juli 1807. bm, c18-2.

61  Brief aan K.W. Schweickhardt, 31 juli 1807. bm, c18-2.

62  Brief aan K.W. Schweickhardt, 1 augustus 1807. bm, c18-3.

63  Brief aan K.W. Schweickhardt, 4 en 18 augustus 1807. bm, c18-5, c18-19.

64  Brief aan K.W. Schweickhardt, 2 augustus 1807. bm, c18-4.

65  Brief aan K.W. Schweickhardt, 4 augustus 1807. bm, c18-5.

66  Byvanck [1917], 234. Zie in dit kader ook Willem Bilderdijk, ‘Over Theod. Van Koo

ten als dichter. Fragment uit een’ brief van Mr. W. Bilderdijk aan (wijlen) Mr. J. 

Valckenaer’, in: Mnemosyne 1822, 181-185.
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67  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 31 juli, 1 en 2 augustus 1807. bm, 

c40-11, c41-1, c412.

68  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 7 augustus 1807. bm, c41-8.

69  Brief van K.W. Schweickhardt aan Bilderdijk, 7 augustus 1807. bm, c419.
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72  Brief aan K.W. Schweickhardt, 9 augustus 1807. bm, c18-10.

73  Brief aan K.W. Schweickhardt, 13 augustus 1807. bm, c18-14.

74  Brief aan K.W. Schweickhardt, 16 augustus 1807. bm, c18-17.
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15, c41-16, c4119.

76  Brief aan K.W. Schweickhardt, 18 augustus 1807. bm, c18-19.

77  Brief aan J. Valckenaer, 26 augustus 1807. ubl, bpl 1039.

78  Brief aan J. Valckenaer, 2 september 1807. ubl, bpl 1039.

79  Brief aan J. Valckenaer, 26 augustus 1807. ubl, bpl 1039.

80  Brief aan J. Valckenaer, 2 september 1807. ubl, bpl 1039.

81  Brief aan J. Meerman, 24 augustus 1807. Museum Meermanno-Westreenianum.

82  Brief aan J. Meerman, 3 september 1807. Museum Meermanno-Westreenianum.

83  Wap 1874, 83.

84  Brief aan J. Valckenaer, 14 september 1807. ubl, bpl 1039.

85  ‘Ter uitvaart van mijn jongste kind, drie maanden oud’ (1807). dw 11, 14.

86  Brief aan J. Valckenaer, 23 september 1807. ubl, bpl 1039.

87  Over H.W. Tydeman en Bilderdijk: Honings 2012a.

88  Zie hierover Verkuyl 2012.

89  Over de relatie tussen Meinard Tydeman en Bilderdijk: Van Zonneveld 2012a

90  Briefwisseling Tydeman 1, 1-2.

91  Briefwisseling Tydeman 1, 7.

92  Brief aan M. Siegenbeek, 14 december 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.

93  Matthijs Siegenbeek, Proeve eener dichterlijke vertaling van de Ilias van Homerus. 

Amsterdam 1807.

94  Op uitnodiging van A. Bousquet. Brief aan J. Valckenaer, 2 september 1807. ubl, 

bpl 1039.

95  ‘Ulysses hellevaart. Het elfde boek van Homerus Odysséa’ (1807). dw 2, 342.

96  Van Hattum 2011.

97  Brief aan M. Siegenbeek, 28 oktober 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602. 

98  Brief aan M. Siegenbeek, 28 oktober 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602. 
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van ’t nat, / Van gloênde spijt verdroogd geen traan meer over had, / En de uitge
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101  Brief aan M. Siegenbeek, 23 september 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602. 

102  Brief van J.H. van der Palm aan Bilderdijk, 5 oktober 1807. bm, b164.

103  Benoemingsbrief van D. du Mortier aan Bilderdijk, 1 oktober 1807. bm, b166.
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Heukelom, inv. nr. 602.
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Heukelom, inv. nr. 602.

106  Briefwisseling Tydeman 1, 13.

107  Briefwisseling Tydeman 1, 26.

108  Brief aan J. de Vries, 30 november 1807. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 157-158).

109  Brief aan J. de Vries, 30 november 1807. uba, xxiii.d.7 (Brieven 2, 157).Briefwisse‑

ling Tydeman 1, 29.

110  Brief aan M. Siegenbeek, 14 december 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.

111  Brief aan J. Valckenaer, 13 december 1807. ubl, bpl 1039.

112  Brief aan K.W. Schweickhardt, 21 december 1807. bm, c191.

113  Brief aan K.W. Schweickhardt, 23 december 1807. bm, c192.

114  Kollewijn 1891/1, 401; Wap 1874, 92.

115  Brief aan M. Siegenbeek, 19 februari 1808. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.
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van de Katwijkse burgemeester Salomon Huygens, grenzend aan het katholieke 

opvoedingsgesticht. Bilderdijks huis was gesloopt.

117  Brief aan J. de Vries, 26 januari 1808. uba, xxxiii.d.8 (Brieven 2, 158).

118  ‘Mijn buitenverblijf’ (1808). dw 12, 104.

119  ‘Mijn buitenverblijf’ (1808). dw 12, 105.

120  ‘Mijn buitenverblijf’ (1808). dw 12, 105, 108.

121  Brief aan J. de Vries, 26 januari 1808. uba, xxxiii.d.8 (Brieven 2, 160-161).

122  ‘Aan Ds. J.W. Bussingh, op zijne Uitnoodiging ter Zilveren Bruiloft’ (1808). dw 11, 

28, 30. Vergelijk het gedicht aan ‘Den heere Jeronimo de Bosch’. dw 11, 35: ‘Daar 

lig ik nu, door de onweêrvlagen / Geknakt, ontworteld, neêrgeslagen, / Als ’t uit 

zijn’ grond gerukte kruid!’

123  Van Eijnatten 1998a, 421 e.v.; Kollewijn 1891/1, 439.

124  Over Bilderdijk en het toneel: De Jong 2012.

125  Briefwisseling Tydeman 1, 215; ‘Aanspraak aan den koning, By de vertooning van 

mijnen ‘Floris den Vijfde’ op den Amsterdamschen Schouwburg’ (1808). dw 9, 

59-62; Kollewijn 1891/1, 456.

126  Bosch in Bilderdijk 1959, 9.

127  ‘Aan een’ dichter die my wel eens verzen, en ook wel eens een haas zond’ (1808). 

dw 13, 184.

128  Brief aan J. de Vries, 21 februari 1808. uba, xxxiii.d.8 (Brieven 2, 167).

129  Brief aan J. de Vries, 26 januari 1808. uba, xxxiii.d.8 (Brieven 2, 160-161).
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132  Brief aan M. Siegenbeek, 19 februari 1807. ral. Familiearchief Siegenbeekvan 

Heukelom, inv. nr. 602.

133  ‘Rust’ (1808). dw 12, 145.

134  ‘Rau. Lijkgedachtenis’ (1808). dw 11, 49-50.

135  Brief aan J. de Vries, 22 juni 1808. uba, xxiii.d.8. (Brieven 2, 190-191).

136  ‘Mijne uitvaart’ (1808). dw 12, 150.

137  Brief van J. de Vries aan Bilderdijk, 22-23 februari 1808. uba, xxiii.d.8; brief aan 

J. de Vries, 6 maart 1808. uba, xxiii.d.8 (Brieven 2, 174).

138  Brief aan J. de Vries, 21 februari 1808. uba, xxiii.d.8. (Brieven 2, 163).

139  Brief aan J. de Vries, 5 april 1808. uba, xxiii.d.8.

140  Brief aan J. de Vries, 6 maart 1808. uba, xxiii.d.8. (Brieven 2, 173).
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142  Briefwisseling Tydeman 1, 48.

143  ‘Bilderdijk, Louise Sibilla’. Helmers 2012a.
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145  Brief aan J. de Vries, 5 april 1808. uba, xxiii.d.8.

146  Brief aan M. Tydeman, 5 april 1808. ubl, Ltk 1099-18.

147  ‘Vaderlijke bruiloftsvermaning’ (1808). dw 11, 37.

148  ‘Berusting’ (1808). dw 12, 152.

149  Brief aan J. Immerzeel, 7 mei 1808. kb.

150  Kloek & Mijnhardt 2001, 33.
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156  Brief aan Lodewijk Napoleon, 17 mei 1808. ubl, Ltk 873, 166-167 (concept).
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135  Brief aan M. Siegenbeek, 8 oktober 1813. ral, Familiearchief Siegenbeek-van Heu
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137  ‘Onsterflijkheid’ (1813). dw 8, 173.
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moord. Op de wijs van: God save the king’ (1813). dw 9, 146-147.

139  ‘De Minotaurus’ (1813). dw 9, 132.
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schappy van Wetenschappen en Kunsten, op den 25en van Slachtmaand 1813’ 

(1813). dw 9, 133, 136, 139.

141  Online Dagboek van Willem de Clercq 1811‑1830 3 (1813), 296. 

142  Monfils 2006a, 117.

143  ‘Oranje’ (1813). dw 9, 149.

144  Online dagboek van Willem de Clercq 1811‑1830, 3 (1813), 308.

145  Online dagboek van Willem de Clercq 1811‑1830, 3 (1813), 312.

146  ‘De verheffing van prins Willem Frederik’ (1813). dw 9, 155.

147  Online dagboek van Willem de Clercq 1811‑1830, 3 (1813), 323.

148  dw 15, 162.
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151  Sillem 1876/2, 343; Lok 2009, 197.
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26  Briefwisseling Tydeman 2, 18.
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45  Briefwisseling Tydeman 2, 43-44.
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134  Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, 7 september 1816. bm, d607.
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136  Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, 18 november 1816. bm, d6012.
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142  Kollewijn 1891/2, 111-112; De Jong & Zaal 1960, 136.

143  Kollewijn 1891/2, 112.

144  Briefwisseling Tydeman 2, 189-190.

145  Brief van K.W. Schweickhardt aan J.W. Bilderdijk, 25 augustus 1816. bm, d54-4.
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146  Brief van I. da Costa aan Bilderdijk, 20 oktober 1816. bm, e13.

147  Briefwisseling Tydeman 2, 195.

148  Briefwisseling Tydeman 2, 200.

149  Brief van K.W. Schweickhardt aan J.W. Bilderdijk, 9 oktober 1816. bm, d54-5.

150  Brief aan J. Valckenaer, 14 december 1816. ubl, bpl 1039.
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153  Briefwisseling Tydeman 2, 183-185.

154  Briefwisseling Tydeman 2, 200.
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156  Brief aan I. da Costa, 1 februari 1817. bm, f12.

157  Briefwisseling Tydeman 2, 204.

158  Vergelijk Kollewijn 1891/2, 183.
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160  Brief van K.W. Schweickhardt aan J. Valckenaer, 9 april 1817. ubl, bpl 1039.

161  Brief aan J. Valckenaer, 23 maart en 30 april 1818. ubl, bpl 1039.

162  Brief aan J. Valckenaer, 30 april 1818. ubl, bpl 1039.
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164  ‘Aan de Moedermaagd’ (1817). dw 5, 143-150; ‘De dieren’ (1817). dw 5, 124-143.

165  Brief aan J. Immerzeel, 15 augustus 1817. kb.

166  ‘De dieren’ (1817). dw 5, 142. Zie Van Eijnatten 1998a, 383 e.v.; Kollewijn 1891/2, 

79-81.

167  ‘Aan de maan’ (1817). dw 13, 222.

168  Monfils 2006a, 124.

169  Brief aan J. Immerzeel, 21 maart 1817. kb.

170  dw 15, 169.

171  Brief aan J. Immerzeel, 7 april maart 1817. kb.

172  Brief van A. de Vries aan Bilderdijk, 4 maart 1818. bm, map Margadant.

173  Vaderlandsche Letteroefeningen 1818/1, 124.

174  Brief aan I. da Costa, 1 februari 1817. bm, F1-2.

175  Briefwisseling Tydeman 2, 205.

176  Briefwisseling Tydeman 2, 205-207.

177  Briefwisseling Tydeman 2, 209-210.

178  Briefwisseling Tydeman 2, 211.

179  Van Hattum 2012.

180  Briefwisseling Tydeman 2, 208.

181  Brief aan S.I. Wiselius, 3 maart 1818. bm, map Margadant.

182  Brief aan J. Valckenaer, 6 mei 1817. ubl, bpl 1039.

183  ‘Te rug reis naar ’t vaderland, aan boord van het Tjalkschip “De hoop” ’ (1806). dw 

12, 74.

184  ‘Ter verjaring van mijne ega’ (1817). dw 11, 181.

185  Brief aan J.W. Bilderdijk, 7 mei 1817. bm, d54-19.

186  Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, 9 januari 1818. bm, d614.
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xi Privaatdocent in kamerjapon (1817-1822)

1 Brief aan J. Valckenaer, 12 mei 1817. ubl, bpl 1039.

2  Brief aan J. Valckenaer, 7 mei 1817. ubl, bpl 1039.

3  ‘Aan wien het aangaat’ (1818). dw 12, 193.

4  Vaderlandsche Letteroefeningen 1817/2, 58-59.

5  Brief aan B. aan den Hengst, 11 mei 1817. bm, h1031.

6  Brief aan S.I. Wiselius, 1 augustus 1817. bm, map Margadant.

7  Brief aan S.I. Wiselius, 25 september 1817. bm, map Margadant.

8  Brieven 5, 49-50.

9  Brief aan J. Valckenaer, 3 juni 1817. ubl, bpl 1039.

10  Vergelijk Kollewijn 1891/2, 149.

11  Brief aan I. da Costa, 16 december 1817. bm, f16.

12  Vaderlandsche Letteroefeningen 1817/1, 152.

13  Brief aan I. da Costa, 16 december 1817. bm, f16.

14  Brief aan S.I. Wiselius, 13 juni 1817. bm, map Margadant.

15  Brief aan S.I. Wiselius, 13 juni 1817. bm, map Margadant.

16  Brief aan J. Valckenaer, 3 juni 1817. ubl, bpl 1039.

17  Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, 29 januari 1817. bm, d611.

18  Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, 14 maart 1817. bm, d612.

19  Kollewijn 1891/2, 69-70.

20  Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, 26 april 1817. bm, d613.

21  Brief aan S.I. Wiselius, 2 juli 1817. bm, map Margadant.

22  Brief aan B. aan den Hengst, 6 juli 1817. bm, h1032.

23  Brief aan J. Valckenaer, 22 juli 1817. ubl, bpl 1039.

24  Brief aan K.W. Schweickhardt, 26 juli 1817. bm, c21-5.

25  Brief aan K.W. Schweickhardt, 26 juli 1817. bm, c21-5.

26  Brief van J. de Vries aan Bilderdijk, 31 juli 1817. uba, xxiii.d.9.

27  Brief aan S.I. Wiselius, 16 augustus 1817. bm, map Margadant. Brief aan J. Valc

kenaer, 15 augustus 1817. ubl, bpl 1039.

28  Brief aan S.I. Wiselius, 16 augustus 1817. bm, map Margadant.

29  Brief aan S.I. Wiselius, 2 september 1817. bm, map Margadant.

30  Brief aan J. de Vries, 17 september 1817. uba, xxiii.d.9.

31  Brief aan J. Valckenaer, 23 oktober 1817. ubl, bpl 1039.

32  Brief aan I. da Costa, 24 augustus 1817. bm, f14 Brieven 4, 11-12.

33  Brief aan S.I. Wiselius, 31 oktober 1817. bm, map Margadant. Brief aan J. Valc

kenaer, 12 december 1817. ubl, bpl 1039.

34  Kollewijn 1891/2, 188.

35  Brief aan S.I. Wiselius, 31 oktober 1817. bm, map Margadant.

36  Brief aan J. Valckenaer, 4 november 1817. ubl, bpl 1039.

37  Brieven 3, 183-184.

38  Brief aan J. Valckenaer, 11 november 1817. ubl, bpl 1039.

39  Van Eijnatten 1998a, 365.

40  ‘Het vergaan’ (1816). dw 5, 112, 116-117, 119, 121.

41  Brief aan S.I. Wiselius, 30 november 1817. bm, map Margadant.
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42  Brief aan S.I. Wiselius, 27 december 1817. bm, map Margadant.

43  Brief aan I. da Costa, 16 december 1817. bm, f16.

44  Brief aan S.I. Wiselius, 27 december 1817. bm, map Margadant.

45  Brief aan J. Valckenaer, 12 december 1817. ubl, bpl 1039.

46  Brief aan I. da Costa, 16 december 1817. bm, f16.

47  Brief aan J. Valckenaer, 11 mei 1818. ubl, bpl 1039.

48  Da Costa 1859, 327.

49  Over Jacoba van Beieren (en Bilderdijk) zie Janse 2009; Honings 2011b.

50  Kollewijn 1891/2, 190.

51  Briefwisseling Tydeman 1, 208.

52  Bilderdijk, GdV 4, 54.

53  Bilderdijk, GdV 4, 61, 77-78.

54  Bilderdijk, GdV 4, 78-79, 81, 91.

55  Bilderdijk, GdV 4, 94.

56  Bilderdijk, GdV 4, 96-97.

57  Bilderdijk, GdV 4, 106, 114-115.

58  Bilderdijk, GdV 4, 106, 116.

59  Bilderdijk, GdV 4, 1833, 123.

60  ‘Op een Jacobaas-kannetjen’ (z.j.) dw 14, 17.

61  Bilderdijk, GdV 4, 85-86, 90.

62  Brief aan J.W. Bilderdijk, 7 mei 1817. bm, d54-19.

63  Brief van J.W. Bilderdijk aan zijn ouders, 9 januari 1818. bm, d614.

64  Brief aan J. Valckenaer, 28 januari 1818. ubl, bpl 1039.

65  Brief van I. da Costa aan Bilderdijk, 9 juli 1818. bm, e2-5.

66  Brief aan A. ten Broeke Hoekstra, 4 september 1818. kb, 121 d4; Brief van I. da 

Costa aan Bilderdijk 1 september 1818. bm, E2-8; Kollewijn 1891/2, 164-171.

67  Brief aan J. Valckenaer, 30 december 1818. ubl, bpl 1039.

68  ‘De volksstem’ (1818). dw 13, 232-234.

69  Vergelijk Kollewijn 1891/2, 172-174.

70  Brief aan J. Valckenaer, 4 januari 1819. ubl, bpl 1039.

71  Brief aan J. Valckenaer, 28 januari 1818. ubl, bpl 1039.

72  Kollewijn 1891/2, 154.

73  Brief aan S.I. Wiselius, 30 januari 1818. bm, map Margadant.

74  Brief aan S.I. Wiselius, 15 februari 1818. bm, map Margadant.

75  Brief aan J. Valckenaer, 5 maart 1818. ubl, bpl 1039.

76  Brief aan J. Valckenaer, 23 maart 1818. ubl, bpl 1039.

77  Brief aan S.I. Wiselius, 18 maart 1818. bm, map Margadaut.

78  Brief aan J. Valckenaer, 19 april 1818. ubl, bpl 1039.
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Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius 383

Boerhaave, Herman 19

Bohn, F. 320, 331, 333

Boileau, Nicolas 288

Bomans, Godfried 531-533

Bonaparte, Lodewijk Napoleon (koning) 

225-226, 228-229, 234, 237-239, 244, 

246, 250-251, 253, 256, 260, 268-

269, 271, 274-275, 278, 281, 283-286, 

296-299, 302-305, 307, 316, 329-330, 

335-336, 343, 348, 389

Bonaparte, Napoleon (keizer) 11, 207-208, 

225, 235, 239, 286, 296, 303-304, 

307, 314-316, 319, 321, 323, 325-326, 

329-330, 334, 337, 341-343, 414, 491, 

524, 534

Bonaparte, Napoleon Karel 256

Bonaparte, Napoleon Lodewijk 296

Bongaartz 101

Boon, Adriaan 90

Borger, Elias Annes 223, 363, 391-392

Borssele, Frank van 370

Bosch, Bernardus de 46

Bosch, Jan 530, 537-538

Bosch, Jeronimo de 208, 273

Bourbon-Condé, Louis Antoine de 208

Bowring, John 463-465

Braak, Menno ter 527

Brandt, Geeraardt 224

Bree, Mattheus Ignatius van 346-347

Brender à Brandis, Gerrit 40

Brink, Jan ten 520

Brisseau de Mirbel, Charles François 

234-235, 271

Brouwers, Jeroen 537

Brugmans, Sebald Justinus 228

Bruining, Gerbrand 425

Brummeler Andriesse, J.C. ten 518

Brunswijk-Wolfenbüttel, Karel Willem 

Ferdinand van 107-108, 153, 165, 211, 

214, 230

Brunswijk-Wolfenbüttel-Bevern, Lodewijk 

Ernst van 21, 80-81, 90

Büch, Boudewijn 536-538

Burckhardt, Wijnand Ehrenfried 273, 467

Busken Huet, Cd. 516-518, 521, 539

Bussingh, Johannes Wilhelmus 66, 74, 

224, 231, 255, 260

Byron, George Gordon (Lord) 405, 423, 

507, 535

Callenbach, Cornelis Carel 475

Callimachus 270

Capadose, Abraham 363, 366, 374, 405, 

411-415, 419, 426-427, 436, 442, 449-

451, 453-454, 458, 463, 473, 476, 481, 

483, 488, 490-491, 493, 496, 516, 537

Capelle, Johannes Pieter van 347, 359, 

365, 373, 475

Capellen tot den Pol, Joan Derk van der 75

Carbasius, Nicolaas 383, 413, 493

Caspari, Hendrik Willem 380

Cate, Ludo ten 529

Cats, Jacob 24, 27, 132, 438, 445, 468, 485

Catullus, Gaius Valerius 136

Chalmers, Thomas 389

Chardin, Jean-Baptiste Siméon 25, 27

Christus 88, 168, 223, 272, 290, 342, 349, 

386, 411, 417, 421, 426, 438, 450, 470, 

474, 494
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Cicero, Marcus Tullius 88

Clarisse, Johannes 397

Clerc, Sébastien le 30

Clercq, Willem de 327-329, 333, 336, 

405-408, 412-413, 418, 424, 427, 445, 

491-495, 505-506

Corneille, Pierre 278, 330

Costa, Abraham da 473

Costa, Dorothea Catharina Beatrix da 496

Costa, Esther da 478

Costa, Isaäc da 19, 25-26, 33, 57, 65, 88, 

340-341, 347, 353, 355, 357, 363, 366, 

368, 373, 376, 378-381, 383, 385, 390-

392, 395, 399-400, 402, 406-408, 

411-415, 417-418, 420-428, 431-432, 

434, 436, 438, 440-441, 449-451, 453-

454, 456, 458-460, 463-464, 466-468, 

472-476, 478-483, 487-489, 491, 493-

496, 505, 511, 514, 517, 537

Costa, Willem Daniël da 438

Costa-Belmonte, Hanna da 406, 413, 438, 

460, 464, 466, 468, 473

Coster 219

Coster, Laurens Janszoon 420-421, 423, 

459

Courtsen, kapitein 344

Cremer, J.J. 516

Croix, juffrouw De la 192

Cuylenburg, Cornelis van 115

Dante Alighieri 12, 24

Dedekind, G.E.W. 388

Deken, Aagje 228

Delille, Jacques 195

Delprat, G.H.M. 502, 504

Deugd, C. de 535

Deyssel, Lodewijk van 510

Dousa, Janus 43

Douwes Dekker, Eduard 517-521, 539

Douwes Dekker, Pieter 518

Drecht, Johannes van 30, 33

Drost, Aarnout 507

Duinkerken, Anton van 530

Dupré 235-236, 260

Dürer, Albrecht 224

Duyn van Maasdam, Frans Adam 325

Duyzenddaalders, Debora 170

Duyzenddaalders, Sibilla 17-18, 20, 22, 

103, 528, 545

Duyzenddaalders-Pelgrom de Bie, Isabella 

22

Egeling, Lucas 412-413

Eijnatten, Joris van 538-539, 547

Elsen, familie van der 256

Elter, Samuel 100, 129, 155-156, 192, 259

Elzevier, Jan Jacob 86

Engelen, Cornelius van 55

Epkema, Ecco 291-293, 297, 308

Eschenburg, Johan Joachim von 260

Espérance 263

Euklides 31

Euripides 469

Fagel, Hendrik 165

Falck, Anton Reinhard 346, 363, 400, 403

Fargue, P.C. la 42, 62

Feith, Rhijnvis 46-47, 49, 59, 61, 63, 66-

67, 69-70, 72, 74, 76, 85, 98, 111, 223, 

229, 265, 273-274, 291, 318, 433, 448, 

477, 487

Fellinga, dokter 119

Fénelon, François 140

Filips de Goede, hertog 370

Flament, Charles Sulpice 257

Floris v 52

Fontein, Pieter 54-57

François, Daniel 259-260, 281, 386, 427

Frederik August, hertog van York 178

Frederik Willem ii, koning 107

Funke, G.L. 520

Gautier, Pieter Willem 128

Geel, Jacob 500

George iii, koning 178

Gerretson, Frederik Carel 525, 534

Gewin, Bernard 507

Glinderman, E.L. 475

Gloucester, Humphrey van 369-371

Goens, Rijklof Michaël van 47, 79-80, 90
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Goes, Joannis Antonides van der 433

Goethe, Johann Wolfgang von 11, 23, 25, 

66, 181, 205, 257, 291, 475, 491, 494, 

505, 513-515, 535, 544

Gomperts, H.A. 534-335

Gordon, kapitein 350-351, 380

Gossaert, Geerten, zie Frederik Carel 

Gerretson

Goudswaard, J. 529

Gravenweert, Jan van ’s 492, 505

Gravesande, Willem Jacob ’s 31

Greve, E.J. 310

Grimm, Jacob 318

Grimm, Wilhelm 318

Groen van Prinsterer, Guillaume 401, 

431, 501

Groenevelt, H.W. 538

Groot, Hugo de 23, 436

Gustaaf Adolf iv van Zweden (Kolonel 

Gustafson) 475-476

Haemstede, Witte van 52

Hagen, familie Von 166

Hahn, Jacob George Hiëronymus 229

Halbertsma, Joost Hiddes 475, 485

Hall, M.C. van 505

Haller, Albrecht von 182

Hamaker, Hendrik Arent 397

Hannover, Anna van 21

Haren, Onno Zwier van 98

Hartsinck, J.C. 122-123, 131

Hartsinck, mevrouw 129

Hasan, Muhammad Ibn (Ibn Doreid)  

118

Hasebroek, Johannes Petrus 507-508

Hattum, Marinus van 538-539

Hauck, J.L. 120

Heemskerk, Cornelis van 528

Heeroma, K.H. 527-528

Heije, Jan Pieter 507

Heine, Heinrich 535

Heineken, Christian Heinrich 23

Helmers, Jan Fredrik 209, 223, 306,  

316

Helmont, F.M. van 25

Hemert, Paulus van 273

Herdingh, Vincent 343, 407-408, 422, 

424, 433, 435, 437-338, 507

Herdtman, J. 529-530

Hermans, Willem Frederik 536

Hermes, Hermann Daniel 213, 388

Heykens, Bastiaan 475, 489

Heyting, August 528-529

Hinlópen, Jan 282

Hitler, Adolf 535

Hodges, Charles Howard 301

Hoen, Pieter ’t 82

Hoffham, Otto 160

Hoffmann von Fallersleben, August 

Heinrich 397-399, 408, 464

Hogendorp, Dirk van 366, 375, 402-403, 

407-408, 410, 413, 415, 427, 431, 468, 

493

Hogendorp, Gijsbert Karel van 325

Hogendorp, Willem van 366, 383, 388, 

402, 415, 427

Hogerzeil, Michtilde Jisselina 496

Homerus 12, 32, 111, 266, 272, 276, 278, 

289, 298, 301, 314, 331, 363, 389, 407, 

473

Honkoop, uitgeverij A. en J. 332

Hooft, P.C. 224

Hoogeveen junior, Cornelis van 40-41, 43, 

45, 56, 70, 72, 74-75, 98

Hoop junior, Adriaan van der 478

Horatius 39, 42, 55, 215, 288, 434

Hout, Jan van 33

Höxel 151

Hoynck van Papendrecht, Anthony 65-66

Huber, Therese 307

Hugo, Victor 507, 535

Huizinga, Johan 408, 546

Hulshoff, Maria Aletta 226

Huygens, Constantijn 433

IJntema, Jacob Wybrand 256, 478, 487

Immerzeel, Johannes 98, 276, 278, 286, 

304, 356-357, 377, 387, 389, 392, 404, 

411, 433, 435, 448, 483
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Jacobs, Wiepke 92

Jan van Brabant iv, hertog 369-371

Jezus 88, 168, 223, 272, 290, 342, 349, 

386, 411, 417, 421, 426, 438, 450, 470, 

474, 494

Jong, Martien J.G. de 535

Kadt, Jacques de 534

Kampen, Nicolaas Godfried 307, 421, 424-

425 448, 515

Kant, Immanuel 290

Karl August, hertog van Saksen-Weimar-

Eisenach 181

Keessel, Dionysius Godefridus van der 

63-65, 76, 201, 265

Kellner 154

Kemper, Elizabeth 417

Kemper, Joan Melchior 209, 283, 401-

402, 417

Kesteloot, Jan Jacob 470

Kinker, Johannes 111, 157, 163, 187, 209, 

316, 425, 505

Klijn, Hendrik Harmen 341, 384, 505

Klinkhamer, Sibout Cornelis 475

Kloek, J.J. 538

Kloos, Willem 524-526, 539

Klopstock, Friedrich Gottlieb 66, 170

Kluit, Adriaan 76, 228, 243, 245

Kneppelhout, Johannes 507, 516

Knuvelder, G.P.M. 530

Koenen, Hendrik Jacob 486, 493, 505,

 516

Kohlbrugge, Hermann Friedrich 488

Kollewijn, R.A. 24, 26, 522-523

Komrij, Gerrit 141, 537

Koning, C. de 499, 505

Kooten, Theodorus van 262-263

Kruyff junior, Jan de 66

Kruyff senior, Jan de 40

Kumpel, Jan Willem 65-66, 129, 279-280

Kuyper, Abraham 522-523, 546

Lafontaine, August 423

Lamartine, Alphonse de 535

Langer, Ernst Theodor 196

Lannoy, Juliana Cornelia de 33, 44, 47-51, 

54, 58, 93, 313

Lapee, weduwe 246

Larrey, P.J. de 91

Lebrun, Charles-François 297-298, 303, 

307, 315-316

Leibniz, Gottfried Wilhelm 31, 414

Lely, Petronella van den 104

Lennep, David Jacob van 310, 315, 349, 

362-363, 400

Lennep, Jacob van 86, 399-403, 505, 507, 

516

Leuter, Pieter 43

Liebrecht van Westreenen, Johan 280

Limburg Stirum, Leopold van 325

Linde, Gerrit van de 86, 486, 506-507

Linden, Johannes van der 104-105, 123

Loghem, Hendrik van 478

Lohrs, de weduwe 77

Longinus 391

Loosjes, Adriaan 84-85

Loosjes, Vincent 459, 499, 505

Loots, Cornelis 273, 278, 348, 417-418, 

492, 505

Lublink, Johannes 209

Luc, Jean-André de 196

Ludeke, Anna Dorothea 22

Lulofs, Barthold Hendrik 505

Lüttge 188

Luzac, Anne 97-98, 518

Luzac, Elie 89, 97, 228

Luzac, Etienne 365

Luzac, Johan 76, 243, 245

Luzac, Lodewijk Caspar 365, 374, 380, 

404, 415, 456, 471, 484, 496

Maanen, Cornelis Felix van 277

Macpherson, James 131

Maerlant, Jacob van 318, 322

Manger, Hermanus 492

Manilius, Marcus 163

Marie Louïse, aartshertogin van 

Oostenrijk 296

Marin, Pieter 25

Marraine (Donna Franceska) 263
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Mathijsen, Marita 538

Maurits, stadhouder 401, 403

Meelboom, M.P. 493

Meerman, Johan 273-274

Meier, Hans Heinrich 538

Meijer, Jonas Daniël 23, 274, 308

Mendelssohn, Moses 30

Merken, Lucretia Wilhelmina van 54

Messchert, Willem 512

Meurs, A.G. van 74

Michaëlis, Gerrit Jan 491, 493-494

Mietje 486

Milo, Titus Annius 88

Milton, John 66, 298

Moens, Petronella 505

Monfils, L.T. 539

Moritz, Louis 261

Mossel, Kaat, zie Catharina Mulder

Mozart, Wolfgang Amadeus 23

Mulder, Catharina 85-90, 368, 383

Multatuli, zie Eduard Douwes Dekker

Musschenbroek, Petrus van 31, 258

Musschenbroek junior, Petrus van 318, 

322

Oets, Pieter 30

Oldenbarnevelt, Johan van 209, 271, 368, 

401, 403, 409, 436, 503

Olst, Magdalena Josine van 134, 139, 148, 

164, 245

Oosterwijk Bruyn, J. van 505

Oranje-Nassau, Frederica Louïse 

Wilhelmina van (dochter Willem v) 87

Oranje-Nassau, Frederica Louïse 

Wilhelmina van (echtgenote Willem 

i) 108

Oranje-Nassau, Frederica Sophia 

Wilhelmina van (echtgenote Willem 

v) 107

Oranje-Nassau, George Frederik van 126, 

171

Oranje-Nassau, Marianne van 476

Ossian 131, 163, 200, 275, 298

Outhuys, Gerrit 117-119, 131

Ouwerkerk de Vries 380

Ovidius 26

Palm, Johannes Henricus van der 65, 74, 

223, 235, 245, 247, 274, 325, 392, 397, 

420-421, 425, 430-431, 451, 484-485, 

500, 504

Pascal, Blaise 24

Pelgrom de Bie, Debora 34

Pelgrom de Bie, Emanuel 170

Pelgrom de Bie, Hendrik 52

Pelgrom de Bie, Michilda Maria 52-53, 

56, 79

Pelgrom de Bie-Tromp, Hester 52

Perk, Jacques 524

Persius Flaccus, Aules 389

Pestel, Frederik Willem 63-64, 76, 201, 

221, 374

Pfaff von Pfaffenhofen, graaf 126, 129

Phaedrus 30, 32

Pichegru, Jean-Charles 115

Pierson, Allard 522

Pindarus 66

Pius vii, paus 208

Plato 314

Pope, Alexander 24, 242

Potgieter, E.J. 507-508

Racine, Jean 46, 278, 330

Rau, Jacob 402

Rau, Sebald 401

Rau, Sebald Fulco Johan 271

Remmert, Dorothea Christina 

Wilhelmina 355

Reve, Gerard 536

Riemsnijder, Hendrik 57

Rietveld Texier, Jacques 139, 147-149, 151, 

154, 157, 160, 164, 166, 189-190

Robidé van der Aa, C.P.E. 505

Rodenburg, Emanuel 528

Rodenburg, Maria 529

Roemer, Jan 425

Romein, Jan 527

Romein-Verschoor, Annie 527

Romswinckel, Joost 254

Ros, Abraham de 78

Rossijn, Theodorus 281

Rousseau, Jean Jacques 423

Ruhnkenius, David 65
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Saadi 469

Sage ten Broek, Joachim le 352, 474

Salomon, Gottlieb 397

Santen, Laurens van 45-46, 54, 56-57

Sappho 389

Scharp, Jan 274

Schelle, Pieter van 66

Scheltema, Jacobus 278

Schey, Jannetje 102

Schie, Adam van 243

Schiller, Friedrich von 181, 307, 500

Schimmelpenninck, Rutger Jan 208, 222, 

225

Schimmelpenninck van der Oye, Willem 

Anne 399, 412-413, 496

Schmidt, Isaäc 90

Schokker, Roelof 527

Schoolmeester, de, zie Gerrit van de Linde

Schotsman, Nicolaas 393, 412

Schultens, Albert 65

Schuylenburg, heer en mevrouw 236

Schweickhardt, Christina 134, 147, 149, 

154

Schweickhardt, Hendrik Willem 134, 144-

146, 154

Schweickhardt, Katharina Wilhelmina 11, 

134-151, 154, 158-160, 162, 164-166, 

168-175, 178, 180, 182-188, 192-194, 

197-199, 204-205, 210-216, 218-222, 

224, 228, 230-234, 236-237, 239-240, 

242, 246, 255-256, 258-263, 265, 

267-269, 272, 274, 276-277, 281-285, 

292-297, 300, 308-309, 319-322, 324-

325, 332, 335, 339, 343-347, 351, 353, 

355, 357-358, 361, 363, 365, 367-368, 

371-375, 377-378, 381-387, 389, 395-

399, 406, 408-409, 413, 415, 417-420, 

427, 432, 434, 436, 438-446, 448-450, 

452-454, 456-460, 463-469, 472-473, 

479-481, 483, 492, 494-495, 497, 501, 

512, 518-519, 545

Scott, Walter 414

Shakespeare, William 12, 30

Shelley, Percy Bysshe 535

Sibmacher 492

Siegenbeek, Matthijs 200, 227-228, 235, 

240, 248-249, 258, 260, 266, 271, 

274, 296, 348, 378, 394, 397, 402, 411, 

424, 429-431, 435, 451, 455, 462, 478, 

484-485, 490, 501, 503, 507

Sifflé, A.F. 505

Simons, Adam 421

Sloots, Catharina 78

Smit, Johan 527

Soeterwoude, Pieter Jacob Elout van 448

Sophocles 30, 53-54, 111, 275

Southey, Cuthbert 443

Southey, Robert 344, 440-446, 451, 454, 

464

Spaan, Reinier van 66

Spandaw, Hajo Albert 275, 505

Staring, Anthony Chistiaan Winand 436, 

505

Steenbergen, J. 322

Steenwinkel, Jan 318

Stendhal, zie Marie-Henri Beyle

Swedenborg, Emanuel 312

Swinden, Jean Henri van 282, 315

Thorbecke, Johan Rudolph 402, 485, 503

Tollens, Hendrik 57, 228, 251, 348, 392, 

420, 425, 477, 504-505

Tollius, Herman 154, 164, 318

Toppen, Cornelia 86

Touraine, Jan van 369

Trago, Adrianus 89

Turnbull de Mikker, William Pieter 128

Tydeman, Hendrik Willem 265-266, 271, 

273, 286, 288, 291, 293, 298, 304, 

307-308, 310, 312, 314, 316, 318-319, 

322-323, 325, 329, 333-335, 337, 340, 

342-344, 346-349, 353, 355, 357-359, 

366, 368-399, 381, 390, 397, 402, 404, 

415, 427, 429, 448, 451, 463, 471-472, 

474, 476, 478, 481, 483-485, 493, 495, 

501-503, 505, 533

Tydeman, Meinard 57, 72, 228, 265, 272, 

283, 295, 299, 352, 397, 411, 429,  

439
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Uhle, Heinrich 211

Uylenbroek, Pieter Johannes 45-46, 56, 

64-65, 70, 102, 109, 111, 116-117, 197

Valckenaer, Johan 66-68, 225-227, 229, 

231-232, 237, 255, 259, 261-264, 268, 

274, 277, 282-284, 295, 298, 302, 324-

325, 337-341, 347, 355, 358-359, 362, 

364-368, 374-375, 377-381, 383-384, 

388, 390, 395-396, 475, 546

Valckenaer, Lodewijk Caspar 54, 65

Verbrugge, Philippus 82-83

Verdries, Johann Melchior 31

Verne, Jules 311

Verrijn, Clasina 86-87

Verschuur, Johannes 36, 42, 66, 196-197, 

221, 230

Verwey, Albert 521, 525

Vloten, Johannes van 517-518, 520

Voltaire 423

Vondel, Joost van den 12, 32, 102, 270, 

275, 485, 506, 516, 524

Voorda, Bavius 63

Voorst, Johannes van 402

Vosmaer, Carel 510

Vosmaer, Isaac 402

Vreede, Pieter 66

Vries, Abraham de 356, 420, 435

Vries, Hendrik de 534

Vries, Jeronimo de 21, 200-201, 205, 208-

209, 218, 231, 233, 236, 239, 245-246, 

258, 260, 271-272, 276, 298, 308-310, 

316, 321-322, 334, 337-338, 358, 365, 

390, 404, 411, 425, 435-436, 438, 447, 

460, 463, 467, 475-476, 483, 505- 

506

Vries, Matthias de 516

Vrolik, Gerardus 282

Waalboer 243, 367

Wagenaar, Jan 285, 402, 436-437

Wallis, prinses van 146

Walré, Jan van 464, 476, 485, 493, 499, 

505

Wap, Jan J.F. 297, 405, 424, 466, 469-

470, 475-476, 478, 491-494, 496, 505, 

511, 515-516

Warnsinck Bzn., Willem Hendrik 486-

487

Water, Jona Willem te 227-228, 233, 244, 

397

Water, Paulina te 244

Weiland, Pieter 274

Werff, Pieter Adriaansz. van der 33, 233

Wieland, Christoph Martin 24, 181

Wijn, Hendrik van 228, 318

Willekes, Jan Willem 490-491, 493-494

Willem i, koning 108, 132, 177, 188, 220, 

325-329, 334-336, 346-347, 399, 476

Willem ii, koning 127, 341, 496

Willem ii, stadhouder 403

Willem iii, stadhouder 383

Willem iv, stadhouder 20-21

Willem v, stadhouder 20-21, 74-76, 81, 83-

84, 90-91, 99, 101, 107-108, 115-116, 

122-123, 126-127, 131-132, 147, 154, 158, 

160, 171, 181, 188, 190, 202, 220, 229, 

279, 319, 330, 399

Willem vi, graaf 369

Willems, Jan Frans 425, 470

Winter, Nicolaas Simon van 54

Wiselius, Samuel Iperusz. 327, 333, 358, 

362, 365, 373-374, 385, 390, 395, 425-

426, 436, 505

Withuys, Carel Godfried 505

Witt, Cornelis de 368, 403, 503

Witt, Johan de 271, 368, 403, 436-437, 503

Witte, Karl 24

Woesthoven, Catharina Rebecca 92-106, 

112-113, 118-121, 123-125, 128-129, 132-

133, 135, 139, 143-144, 146, 149-150, 

155-158, 173, 188, 192-193, 197, 259, 

279-280, 323, 495, 518, 545

Woesthoven, Christiaan 279

Woesthoven, Johannes 92-93

Woesthoven, Maria Petronella 100, 112, 

122, 124, 128-129, 131-132, 145, 155-156, 

160, 163, 167, 189, 192, 232

Wolff, Betje 228

Wolff, Christian 31



register

653

De gefnuikte arend; Honings en Zonneveld [PS] 4e proef pag 653

Wolkers, Jan 536-337

Wordsworth, William 445

Wouters, W. 310, 318

York, hertogin van 132

Zaal, Wim 533, 535

Zandt, J. van der 492

Zonneveld, Peter van 537-539

Zwenke, Keet, zie Cornelia Toppen
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