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Inleiding
In de Privé-domeinreeks is het gebruikelijk dat het werk van buitenlandse schrijvers
nieuw vertaald wordt. Brieven en dagboeken van Nederlandse auteurs komen
onbewerkt in het licht. Dat werkt voor de schrijvers van de negentiende en vroegere
eeuwen nadelig. Bij de frisse moderne stijl van de buitenlanders lijkt de Nederlandse
taal gewrongen, en men beseft niet hoe groot de invloed van de vertaling is. Misschien
is dat ook wel de reden dat er zo weinig ouder Nederlands werk in Privé-domein is
te vinden. Om dit nu evenveel kans te geven als buitenlands, heb ik besloten tot
hertaling over te gaan. Voor middeleeuwse en zeventiende-eeuwse teksten is dit al
vaker gebeurd, maar nog niet voor een achttiende-eeuwse tekst, en voor Privé-domein
is het een unicum.
Dat Willem Bilderdijk de eerste hertaalde auteur is, moet beschouwd worden als
een eresaluut aan deze te weinig gelezen meester. Zijn taalvirtuositeit, stijl,
intelligentie, eruditie en hartstocht maken hem tot de grootste schrijver van zijn tijd.
Juist doordat zijn persoonlijkheid zo complex is, is ook zijn gedachtewereld niet
simpel, evenmin als de taal waarin hij die verwoordt. Hij bouwt uitgebreide zinnen
waarin de verbindingen zo samenhangen met zijn eigen ingewikkelde geest, dat ze
voor de hedendaagse lezers lastig te ontknopen zijn. Ik heb gepoogd Bilderdijks
sprankelende achttiende-eeuwse taal om te zetten in even sprankelend modern
Nederlands, zonder echter zijn gedachtegang geweld aan te doen.
Bilderdijk heeft duizenden brieven geschreven, waarvan er in totaal meer dan
tweeduizend bewaard zijn. Slechts een klein deel daarvan is ooit in druk uitgegeven,
en een nog veel kleiner deel is toegankelijk in een betrouwbare editie (Mr. W.
Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Uitgegeven door J. Bosch, H.W. Groenevelt
en M. van Hattum. Utrecht: HES, 1988. 2 dln.). Uit deze laatste heb ik een selectie
genomen van de brieven die Bilderdijk schreef
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in de woeligste periode van zijn leven, toen hij uit Holland verbannen werd en heen
en weer geslingerd werd tussen twee vrouwen: zijn echtgenote, aan wie hij trouw
wilde blijven, en zijn nieuwe geliefde, die hem in vuur en vlam zette. Aan hen stuurde
hij zijn ontboezemingen, en daarover schreef hij aan de derde belangrijke vrouw in
zijn leven: zijn spirituele schoonzus. Brieven aan drie mannen zijn de rustpunten
daartussen: die aan zijn toenmalige uitgever, aan een jonge vriend die zijn belangen
waarnam, en aan zijn zwager.
Op 25 maart 1795 werd Bilderdijk door de patriotse regering gesommeerd Den Haag
binnen vierentwintig uur te verlaten, en Holland binnen acht dagen. Deze verbanning
kan alleen begrepen worden als men iets weet van de ingewikkelde politieke toestand
en de veranderende denkbeelden in de tweede helft van de achttiende eeuw. Verlicht
of conservatief, internationalistisch of nationalistisch, revolutionair of behoudzuchtig,
royalist of republikein, het zijn allemaal tegenstellingen die in elkaar overliepen en
niet makkelijk de ene persoon van de andere onderscheidden. Een verlichte patriot
kon tegelijk een landverrader zijn, een conservatief met royalistische sympathieën
kon een aanhanger van de Verlichting zijn. In Bilderdijk verenigt een aantal van die
tegenstellingen zich. Het enige waar hij niets van moet weten is van een gewelddadige
revolutie die leidt tot volksbestuur. Maar hij had meer dan enig ander een
symboolfunctie gekregen als antipatriot en daarom moest hij verdwijnen.
In de Republiek der Verenigde Nederlanden, die als een speelbal op en neer ging
tussen de manipulerende handen van Frankrijk en Engeland, kan men twee
hoofdbewegingen volgen: die van de prinsgezinden en die van de patriotten. Simon
Schama heeft erop gewezen dat de buitenlandse beïnvloeding niet machteloos
ondergaan werd en dat er wel degelijk een republiek bestond waarin zelfstandig een
kritische stroming tegen de verouderde staatsinrichting op gang gekomen was, zowel
bij de orangisten als bij de patriotten, die spottenderwijs de ‘kezen’ genoemd werden.
Bilderdijks vader was een vooraanstaand medicus, later gemeente-inspecteur in
Amsterdam, die aan de zijde van de prinsgezinden stond, maar wel verlichte
denkbeelden koesterde en
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kritisch de politiek volgde. Zijn oudste zoon Willem, geboren in 1756, kreeg van
hem een gedegen scholing in allerlei takken van kunst en wetenschap. Ander dan
huisonderwijs kon de jonge knaap niet volgen, omdat hij een zware verwonding aan
zijn voet opgelopen had die hem twaalf jaar aan het bed kluisterde. Hij zou verder
het leven doorgaan met een slepend been. De rijke bibliotheek van zijn vader
verschafte hem een encyclopedische kennis. Pas in 1780 werd hij ingeschreven aan
de Leidse universiteit om rechten te studeren, en nog geen twee jaar later promoveerde
hij, waarna hij een praktijk in Den Haag opende. Dichterlijke bekendheid had hij
toen al ruimschoots verworven, en als advocaat zou hij ook weldra opvallen door
zijn gewaagde politieke stellingname in een tijd waarin de patriottische beweging
machtig werd. De patriotten verzetten zich tegen de toenemende invloed van de
stadhouder, prins Willem v. De Staten van Holland besnoeiden in 1785 met succes
zijn macht, zodat hij zich terugtrok uit Den Haag. De jonge Bilderdijk trok zich het
lot van de verdreven Prins en zijn aanhangers aan. Vele prinsgezinden die in
moeilijkheden waren gekomen zochten rechtshulp bij hem, en die verleende hij
grootmoedig en onbevreesd. Hij leidde de verdediging in het bekende proces van
Kaat Mossel, de Rotterdamse visvrouw die in het oranje gekleed prinsgezinde leuzen
geroepen had. Bilderdijk wist vrijspraak te verkrijgen in zijn pro deo gevoerde,
opzienbarende pleidooi, maar bij hoger beroep werd de vrouw toch gevangengezet.
In 1785 trad Bilderdijk halsoverkop in het huwelijk met de mooie Catharina
Rebecaa Woesthoven, dochter van een Wagenings majoor, die zelf in een brief contact
met Bilderdijk gezocht had, want ze bewonderde hem als dichter. Elf weken na de
inzegening werd zijn dochter Louise geboren.
De invloed van de patriotten groeide en bij talloze opstootjes werd op afzetting
van de weinig krachtdadige Willem v aangedrongen. Een burgeroorlog dreigde.
Willems gehate Pruisische vrouw werd in 1787 gemolesteerd bij Goejanverwellesluis,
wat tot gevolg had dat haar broer, de koning van Pruisen, Willem te hulp schoot met
troepen onder leiding van de hertog van Brunswijk. Bilderdijk kreeg van de Prins
de opdracht om de hertog te adviseren. De Pruisische troepen hadden weinig moeite
met de slecht georganiseerde patriottische vrijkorpsen, en Willem v
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kreeg zijn vroegere macht weer terug. Talloze patriotten vluchtten naar Frankrijk.
Met Pruisen en Engeland werd een vredesverdrag gesloten. Alle regenten werden
gedwongen een eed van trouw aan de bestaande constitutie te zweren. Patriotten die
dit weigerden stond vervolging te wachten. Bilderdijk, die uit een soort heroïsche
retoriek eerder de kant van slachtoffers dan die van overheersers koos, nam nu de
verdediging van patriotten op zich. Dat werd hem door zijn partijgenoten wel kwalijk
genomen, maar aan zijn prinselijke gezindheid was geen twijfel mogelijk. Tamelijk
rustige jaren volgden, waarin Bilderdijk zich als dichter verder ontplooide.
In Frankrijk had inmiddels de grote omwenteling plaatsgevonden en de expansie
van de Revolutie begon. In 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Engeland en de
Republiek. De inval die daarna volgde werd tegengehouden, maar van binnenuit
kwam er hulp door de oprichting van revolutionaire comités. In 1794 viel Frankrijk
de Republiek opnieuw binnen en toen bezweek stad na stad ten zuiden van de rivieren.
In de strenge winter aan het eind van het jaar konden de Franse legers over de bevroren
rivieren trekken en toen begin 1795 Utrecht viel, vluchtte Willem v met zijn gezin
naar Engeland. Er volgden enige chaotische maanden waarin de machtsverhoudingen
en -wisselingen nog niet overal duidelijk waren. De ‘Provisioneele Representanten
van het Volk van Holland’ namen de beslissingen in afwachting van de instelling
van de Nationale Vergadering. Het waren deze voorlopige vertegenwoordigers die
Bilderdijk het land uit joegen vanwege zijn weigering de eed op de nieuwe
regeringsvorm af te leggen, wat zij eisten van alle bekleders van belangrijke posten.
Niet de weigering op zich maakte de representanten zo furieus, maar de toon waarop
die gesteld was. Bilderdijk weigerde hun recht op regeren te erkennen en hoonde
hun optreden. Op dit cruciale moment in zijn leven laat ik de brievenselectie beginnen.
Op 16 mei 1795 sloot Frankrijk een vredesverdrag dat zeer ongunstig was voor
de Republiek en eigenlijk de mislukking van de nieuwe natie inhield. De Republiek
moest niet alleen troepen leveren aan Frankrijk, maar ook een gigantisch bedrag
betalen om de slechte Franse economie te steunen. Engeland verklaarde de oorlog
aan Frankrijk en bezette de koloniën van Nederland.
Bilderdijk reisde na zijn verbanning naar Groningen, waar hij
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enige tijd wachtte op een paspoort om verder te kunnen reizen. Hij twijfelde tussen
Hamburg en Denemarken. Van het Deense hof meende hij hulp te kunnen verwachten.
Het werd Hamburg, waar hij bescherming vond bij de diplomaat Hartsinck en contact
zocht met Willem v in Engeland. Eenmaal weg bleek Bilderdijk zijn vrouw met een
grote schuld te hebben achtergelaten. Met de twee kinderen Louise en Elius werd ze
afhankelijk van Bilderdijks en haar eigen familie. Louise werd om de kosten te
drukken uitbesteed bij haar zus. De schuldeisers konden slechts via moeizame
onderhandelingen en met ondersteuning van Bilderdijks schoonfamilie tevredengesteld
worden. Zijn bibliotheek moest ervoor geveild worden. In augustus reisde hij naar
Londen. Hij werd door de Prins betrokken bij pogingen om een leger te werven voor
een aanval. Deze poging mislukte, waarna Bilderdijk in Hamburg terugkwam,
berooider dan ooit. Waarschijnlijk op de bonnefooi vertrok hij eind 1795 opnieuw
naar Londen. Hij leefde van allerlei kleine klussen, zoals lesgeven en vertalen en het
tekenen van portretten.
Zo gaf hij ook Italiaanse lessen aan de dochters van een Nederlands-Duitse
kunstschilder, Hendrik Willem Schweickhardt. Op diens oudste dochter, Catharina
Wilhelmina, de helft van een tweeling, zou Bilderdijk razend verliefd worden. Het
meisje was negentien, Bilderdijk negenendertig. Wilhelmina verzette zich tegen de
relatie, die haar maatschappelijk gezien weinig voordeel kon brengen, maar tegen
Bilderdijks gepassioneerde liefdesbrieven en aandringende woorden was zij niet
bestand. Bilderdijk worstelde intussen met zijn huwelijkstrouw. Hij deed pogingen
zijn vrouw met de twee kinderen naar Engeland te krijgen, in de hoop dat zijn
buitenechtelijke verlangens dan een zachte dood zouden sterven. Maar Catharina
voelde weinig voor een hereniging met de man die zij vooral als opvliegend en
onverantwoordelijk kende. Wilhelmina's ouders, die de relatie ontdekt hadden,
verboden het jonge meisje de omgang met de dichter. Heimelijke bijeenkomsten
gooiden slechts olie op het vuur. Anderhalf jaar lang drong Bilderdijk aan en toen
zij besluiteloos bleef, smeedde hij een ingenieus plan om haar mee naar het buitenland
te krijgen. Zij zouden gescheiden van elkaar Engeland verlaten om haar ouders te
misleiden; zij in het voetspoor van haar getrouwde zus, hij om een nieuw bestaan in
Duitsland te vinden.
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Bilderdijks roerende afscheidsbrief aan Wilhelmina voor hij de Engelse kust verliet,
is het eindpunt van de brievenselectie. Er is dan een omslag bereikt en er begint een
nieuwe fase.
Gelukkige wittebroodsweken zaten er voor het geheime bruidspaar niet in.
Bilderdijk begaf zich via Yarmouth en Cuxhaven naar Brunswijk, waar hij opnieuw
met lessen en kleine opdrachten een karig inkomen verwierf. In grote onrust wachtte
hij op berichten van zijn geliefde, die tegengehouden werd door een blokkade van
de Theems. Toen zij enige weken later met haar zwager en zus in Bremen arriveerde,
wist zij op haar beurt niet waar ze hem kon vinden en stuurde brieven naar Minden,
Brunswijk en Hannover. In Hannover werd het paar verenigd, om daarna naar
Brunswijk te gaan, waar Wilhelmina volgens plan in huis kwam bij haar zwager en
zus. Bilderdijk trok waarschijnlijk ook bij hen in. Maar slechts voor korte tijd.
Trouwen kon Bilderdijk niet omdat er nog geen scheiding geregeld was, en openlijk
samenwonen met Wilhelmina was in die tijd maatschappelijk onmogelijk. Dit gold
des te sterker omdat hij opdrachten van de hertog van Brunswijk en van prins Willem
v ontving, zodat hij vaak aan het hof zijn opwachting moest maken. Hij zou die
positie verspelen door een concubinaat. Toen Wilhelmina zwanger raakte, moest ze
weg uit Brunswijk. Ver van hem verwijderd werd in 1798 in Berlijn het eerste kind
geboren. Pas in 1802, toen de echtscheiding met Catharina Rebecca uitgesproken
was, kwam Bilderdijk openlijk met zijn tweede vrouw voor den dag. Zij had inmiddels
al drie kinderen gekregen, van wie er een gestorven was. Na de val van de Bataafse
Republiek en de aanstelling van Lodewijk Napoleon in 1806 keerde Bilderdijk met
haar terug naar Nederland. ‘Vrouwe K.W. Bilderdijk’, die als meisje in Engeland al
gedichten en toneelstukken schreef, begon onder zijn invloed ook in het Nederlands
te schrijven, en verwierf naam als dichteres.
Aan het hof van Lodewijk Napoleon was Bilderdijk een geziene figuur, maar met
diens vertrek in 1810 verviel hij weer in armoede. Toen in 1814 de Fransen verjaagd
werden en Nederland een koninkrijk werd, verwachtte Bilderdijk door koning Willem
I vorstelijk ondersteund te worden. Hij kreeg slechts een bescheiden jaargeld, wat
evengoed in die jaren een grote uitzondering was voor een literator. Maar zijn grote
wens om hoogleraar te
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worden werd niet gehonoreerd, want zijn heftigheid had hem veel vijanden opgeleverd
en daarom werd hij tegengewerkt.
In 1817 vestigde hij zich als privaatdocent in Leiden. Door de studenten werd hij
op handen gedragen en hij stond aan de basis van wat in de jaren dertig in de
letterkunde de nieuwe beweging van de Hollandse Romantiek zou worden. Maar de
hoogleraren en andere gezagsdragers wantrouwden zijn gedeeltelijk romantische,
gedeeltelijk reactionaire denkbeelden. Zoals vóór de Franse tijd was hij opnieuw een
omstreden, aanbeden en verguisde figuur in de letteren, de politiek en de wetenschap.
Aan de oprechtheid van Bilderdijks liefde voor Wilhelmina is geen twijfel mogelijk.
Haar leven werd echter getekend door vele zwangerschappen, het overlijden van
jonge kinderen en armoede. Zij stierf in 1830 afgetobd in Haarlem, 54 jaar oud. Van
hun acht kinderen leefde toen alleen nog maar de jongste zoon, Lodewijk Willem.
Bilderdijk zou haar nog een jaar overleven. Met haar dood verloor hij alle levenslust.
Zijn geest was uitgeblust, hij was vergeetachtig en somber geworden, en verlangde
naar de dood, die op 18 december 1831 voor hem als een verlossing kwam.
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Verantwoording
Om Bilderdijks brieven recht te doen, heb ik het achttiendeeeuwse Nederlands
geplooid naar het hedendaagse. Daarbij ben ik trouw gebleven aan de inhoud, maar
voor de hertaling moest ik soms fors ingrijpen in de volgorde, de zinsstructuur en de
zinslengte. Bovendien heb ik stilzwijgend spellingwijzen van namen gecorrigeerd,
de interpunctie gemoderniseerd en afkortingen opgelost als het daarbij niet om het
verheimelijken van namen ging. Dubbele onderstrepingen zijn in klein kapitaal
afgedrukt. De indeling van de brieven is geüniformeerd. Voor de naamgeving van
Bilderdijks vrouwen heb ik een keuze moeten maken. In de brieven wordt niet
duidelijk hoe ze aangesproken werden. Het is niet gebruikelijk dat er met een
voornaam ondertekend wordt of dat een aanhef begint met een voornaam. Catharina
Rebecca Woesthoven zal wel aangesproken zijn geworden met een afleiding van
haar eerste naam (Katrien, Trina, Rini of iets dergelijks). Haar zuster Petronella werd
Mietie genoemd. Voor Catharina (ook Katharina gespeld) Wilhelmina Schweickhardt
zijn er aanwijzingen dat ze met een afleiding van haar tweede naam aangesproken
werd, misschien als Billah. Ik noem de drie vrouwen respectievelijk Catharina,
Petronella en Wilhelmina.
Niet alle brieven waren even relevant voor het verhaal van Bilderdijks ballingschap
en liefde. Ik heb ervoor gekozen de brieven van zes personen centraal te stellen: die
van de drie belangrijkste vrouwen en de drie belangrijkste mannen voor hem in deze
periode. Brieven aan andere personen heb ik helemaal weggelaten. Maar ook in de
correspondentie met de zes centrale figuren heb ik geknipt. Brieven die voor de
ontwikkeling minder interessant waren, zijn niet opgenomen. Ook passages uit brieven
die stremmend werkten op het verhaal, heb ik overgeslagen, wat aangegeven is tussen
vierkante haken: [...]. Van de retourbrieven van de zes correspondenten is een deel
bewaard gebleven. Voorzover ze nodig waren om de context van Bilderdijks antwoord
te begrij-
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pen, zijn ze geparafraseerd of geciteerd in inleidende toelichtingen bij de brieven.
De citaten uit de brieven van zijn eerste vrouw, Catharina Rebecca Woesthoven,
moesten sterk bewerkt worden om ze te kunnen opnemen. Haar brieven zijn
geschreven zonder enige interpunctie en in een soort spreektaal zonder spellingregels.
Om de passages toch leesbaar te maken heb ik gedachtestreepjes toegevoegd (-) en
de spelling genormaliseerd.
Behalve de brieven in het achttiende-eeuwse Nederlands waren er ook veel brieven
in andere talen. De correspondentie met zijn geliefde werd eerst in het Italiaans
gevoerd, later in het Engels. Deze zijn door mij vertaald conform de werkwijze bij
de hertalingen. De Engelse teksten zijn hier voor het eerst vertaald. Voor de Italiaanse
heb ik de bestaande vertaling in Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling aangepast aan de
modernere toon van mijn uitgave.
De toelichtingen, die ook voor een deel gebaseerd zijn op bovenstaande uitgave,
heb ik met opzet beperkt gehouden. Bij de personen die optreden zijn alleen de
hoognodige gegevens verstrekt. Politieke gebeurtenissen zijn alleen van commentaar
voorzien als de brief vragen openliet.
De brieven van Bilderdijk worden op verschillende plaatsen in het land bewaard.
Een grote collectie is aanwezig in het Bilderdijk-Museum, dat ondergebracht is in
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar bevinden zich de brieven aan de uitgever
Uylenbroek en die aan Catharina Wilhelmina Schweickhardt. Die aan zijn vrouw
worden in de handschriftencollectie van de Universiteit van Amsterdam bewaard.
Brieven aan zijn zwager en schoonzus Elter-Woesthoven liggen in het
Gemeentearchief van Leiden en in het Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatie Centrum in Den Haag. Die aan Outhuys zijn niet in handschrift bewaard
gebleven, maar alleen bekend uit een negentiende-eeuwse brievenuitgave. Een aantal
brieven is defect overgeleverd. Meestal zijn er eerste bladen of boven- en onderkanten
afgescheurd. De reden is juist door de vernieling niet te reconstrueren.
Voor deze bloemlezing heb ik ingrepen toegepast die een editeur van een nieuw
uitgegeven brieveneditie niet stilzwijgend mag
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uitvoeren. Maar omdat er een wetenschappelijke editie beschikbaar is waarin de
juiste tekst zonder selectie weergegeven is, kan er geen bezwaar zijn tegen deze
aangepaste brievenkeur. Wie Bilderdijk juist wil citeren, moet echter niet Liefde en
ballingschap gebruiken, maar de reeds genoemde wetenschappelijke editie: Mr. W.
Bilderdijk's briefwisseling 1795-1797. Ik dank de editeurs van deze uitgave, J. Bosch,
H.W. Groenevelt en M. van Hattum, voor hun toestemming vrijelijk hun werk te
gebruiken.
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Brieven 1795-1797
Bilderdijk aan de uitgever Uylenbroek. Den Haag, 11 februari 1795
De Amsterdamse uitgever Pieter Johannes Uylenbroek (1748-1808) is een vriend
en vertrouwenspersoon van Bilderdijk. Als vooraanstaand uitgever organiseert hij
in zijn huis geregeld literaire bijeenkomsten. Hij heeft diverse dichtbundels van
Bilderdijk uitgegeven en nam in zijn serie Kleine dichterlijke handschriften bijdragen
van hem op. In een brief aan Pieter Uylenbroek voorziet Bilderdijk dat hij in
moeilijkheden zal komen door het nieuwe bewind. Hij beseft maar al te goed dat zijn
financiële situatie slecht is. Tot dan toe had hij nooit geld gevraagd voor zijn literaire
werk, maar hij overdenkt nu wat voor mogelijkheden hij heeft om toch een inkomen
te verwerven als hij zijn beroep als advocaat niet meer mag uitoefenen. Hij kan niet
vrij naar het buitenland vertrekken, want daarvoor is een paspoort nodig van het
nieuwe bewind. De brief is pas twee maanden later verzonden aan de uitgever, toen
Bilderdijk werkelijk zijn beroep moest opgeven en het land moest verlaten.
Zeer geliefde vriend!
Nu komen (dankzij de aristocratische revolutiegeest, die ons allemaal tot zijn
slachtoffers gemaakt heeft) mijn voorspellingen uit! De tegenwoordige
omstandigheden laten niet toe dat ik de uitoefening van mijn beroep als advocaat
voor de Hoven van Justitie aanhoud. Het geweten en de eer verbieden mij dit, en
bovendien die voorzichtigheid in het gedrag die ons zowel door de godsdienst als
door het verstand voorgeschreven wordt. Ondertussen heeft al mijn aanhoudende
vlijtigheid mij niet geholpen om schatten over te houden. Vaak heb ik voor
ongelukkige armen gepleit, alle bedrijven van burgers zijn achteruitgegaan, en de
noodzakelijke omloop van geld in ons land stokt desastreus en daardoor zijn er
wanbetalingen ontstaan. Een reeks van bankroeten ten slotte heeft mij in het laatste
twee en een half jaar meer dan f 16.000 doen verliezen. Dit alles heeft het mij
onmogelijk
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gemaakt geld opzij te leggen, en wat ik heb kunnen overhouden is in renteloze en
(op dit moment althans) bijna waardeloze papieren veranderd. Schulden te maken
op dat wat ikzelf of mijn vrouw te verwachten hebben, zou betekenen dat ik mijn
kinderen van hun erfdeel beroof, het vertrouwen van anderen misbruik, en dat ik mij
aan het gevaar blootstel dat ik mijn verplichtingen niet kan nakomen als alles eens
zou tegenzitten (want de toekomst is alleen in Gods handen). En omdat ik niet vrij
uit dit land mag vertrekken, heb ik niet de mogelijkheid om elders een bestaan te
zoeken dat mij hier in dit land ontvalt. Op dit dieptepunt, lieve vriend, kan het zeker
niet stroken met mijn plicht of mijn gevoel dat ik hoofd en hand werkeloos zou laten
hangen. Ik zal daarentegen afstand doen van alle welstand (die tot nu toe bij mijn
beroep hoorde, maar nooit bij mijn hart) en me onderwerpen aan Gods heilige wil
zolang het Hem behaagt. Alle vermogens die Hij mij gegeven heeft, zal ik gebruiken
om met behoud van eer en geweten mijzelf en de mijnen het nodige brood te
verschaffen. Een kostwinning vinden in een of ander geleerd vak lijkt mij
tegenwoordig voor mij niet mogelijk. Ook biedt mijn verzwakt gestel mij geen
uitzichten op enige taak die inspanning van geest, aanhoudende zware studie of het
minste vonkje van oorspronkelijkheid zou vereisen. Op dit moment tenminste voel
ik me niet in staat om gebruik te maken van de kennis die ik sinds mijn kinderjaren
met zoveel plezier, zorg en volharding vergaard heb. Wat blijft er dus voor me over?
- Heel weinig zeker! maar ook dit weinige kan God zegenen. Vertrouwend op die
zegen, en blijmoedig in dit vertrouwen, aanvaard ik dit als een plank bij een
schipbreuk, die de golven met mij daarop aan land moeten spoelen, volgens zijn
bevel! Hij, die slechts goed en wijs is, moge dit doen uitkomen!
Maar terzake, lieve vriend! je weet hoe ik kan tekenen en schrijven. Mijn besluit
is met het eerste een inkomen te zoeken door te ontwerpen, te tekenen, en (desnoods)
vignetten en andere platen te etsen. Wat het tweede betreft wil ik inkomsten krijgen
door vertalingen te maken van wetenschappelijke, geleerde werken of werken over
kunst en esthetica, zowel uit de oude als uit de hedendaagse talen, waarvan ik er geen
enkele uitzonder. Kun je me daarvoor gebruiken in het een of ander vak, dan beveel
ik me bij jou als eerste aan, vóór alle anderen. Ik vertrouw op jouw
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eerlijk hart in verband met iets waar ik helemaal niets van af weet, omdat ik nooit
wat voor mijn werk gevraagd heb, behalve in het vak dat tot nu toe mijn beroep was.
Als dat niet kan, geef me dan je vriendenraad: ik wacht daarop met een ontvankelijk
en dankbaar hart.
Wees zo goed mij een opgave te doen van de rekening die ik bij jou heb (ik zoek
er vergeefs naar) om ze te kunnen voldoen. De som alleen is genoeg voor mij. Groet
je vrouw en dochter, verder onze vrienden Doornik, Zubli, De Boozer,1 &c. en ontvang
de hartelijke groeten van
je altijd oprechte
Bilderdijk
's-Gravenhage, 11 februari 1795.

Eindnoten:
1 Doornik, Zubli en De Boozer zijn Amsterdamse letterkundigen, waarschijnlijk uit de kring die
bij Uylenbroek aan huis kwam.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Amsterdam, 27 maart 1795
Wanneer het Franse leger in samenwerking met de patriotten in januari 1795 Willem
v op de vlucht gejaagd heeft, neemt een voorlopige volksregering het bestuur van de
Bataafse Republiek op zich. De ‘Provisioneele Representanten van het Volk van
Holland’ eisen van alle advocaten, procureurs en deurwaarders dat zij de eed op de
rechten van de mens en de burger afleggen. Hierin staat onder andere dat de macht
bij het volk berust, en dat men gehoorzaam moet zijn aan de vertegenwoordigers
daarvan. Bilderdijk weigert het afleggen van de eed en schrijft een scherp rekest aan
de voorlopige regering, dat op 24 maart gelezen wordt en uiterste verontwaardiging
wekt. In het rapport dat de gecommitteerden daarop schrijven, wordt Bilderdijk een
gevaarlijk en schadelijk mens genoemd. Zijn schandelijk rekest zou geleerde wartaal
bevatten en wijzen op een ‘ingekankerde verkleefdheid aan het vernietigd stelsel van
list en geweld’. De wettigheid van de gezegende revolutie zou erin ontkend worden.
Bilderdijk wordt op 25 maart ontboden bij de advocaat-fiscaal en hij krijgt te horen
dat hij binnen vierentwintig uur Den Haag en binnen acht dagen de provincie moet
verlaten. Bilderdijk vertrekt op 26 maart naar zijn vader in Amsterdam, vergezeld
door zijn jonge vriend Gerrit Outhuys. Vader Isaäc of Izaak (1720-1798) woont daar
met zijn jongste zoon Isaäc of Izaak (1773-1851) op de Prinsengracht bij de
Vijzelstraat (nu nr. 800).

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

20
Lieve dierbare!
Ik heb te Leiden een zeer ellendige nacht doorgebracht, maar nu gaat het vrij
redelijk met me. Meld me toch hoe jij eraantoe bent. Ik hoop dat je niet ongerust
bent. Elter weigert ook.2 Men spreekt hier erg hoopvol. - Wil je mij met de rest de
etsinstrumenten sturen, die ik op het kleine tafeltje gelegd heb, en ook de kleine
Engelse verfdoosjes en platte crayondoos die in het kabinetje staan, en de twee met
perkament bespannen raampjes die in de la van de witte staande lessenaar liggen?
Ik zou ze op reis nodig kunnen hebben. Ik heb hier nu nog niet veel kunnen uitvoeren,
maar ik denk je morgen de volmacht die ik van Dekker verwacht, toe te kunnen
sturen.3
Wil je Gosse om brieven voor Denemarken en elders laten vragen? Is Beelaerts
bij Schubart om hetzelfde gegaan?4
Vader is verschrikkelijk bedroefd &c. Ik wacht op een brief van je om te horen of
deze goed en ongeopend overgekomen is. Vaarwel, mijn dierbare, en blijf moed
houden, zoals je doet: God zal voor alles zorgen en alles goed maken. Vaarwel! Onze
afspraak blijft gelijk. Vaarwel!
Vrijdag.
P.S.

Adres bij vader!

Eindnoten:
2 Samuel Elter (1756-1808), notaris te Amsterdam, was sinds 1785 getrouwd met de spirituele
zus van Bilderdijks vrouw, Maria Petronella Woesthoven (1760-1830). Hij weigerde Bilderdijks
vrouw en zijn kinderen in huis te nemen. Later zou het dan nog kinderloze echtpaar Bilderdijks
dochtertje Louise onder de hoede nemen.
3 Mr. Cornelis Willem Dekker was notaris te Amsterdam. Hij maakte op 30 maart de akte op
waarin Catharina als Bilderdijks gevolmachtigde aangewezen werd.
4 Aanbevelingsbrieven waren in die tijd voor iemand van stand onmisbaar bij een buitenlandse
reis, en zeker als men een baantje zocht, zoals Bilderdijk. Waardoor de Haagse uitgever P.F.
Gosse Bilderdijk aan aanbevelingsbrieven voor Denemarken kon helpen, is onduidelijk. De
Haagse advocaat Gerard Beelaerts van Blokland had blijkbaar een goede relatie met de Deense
ambassadeur in Den Haag, baron Herman von Schubart.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Amsterdam, 28 maart 1795
In een zeer verwarde en wanhopige brief van 27 maart meldt Bilderdijks vrouw
Catharina dat er een halfuur na zijn vertrek al verschillende geldbeluste schuldeisers
aan de deur waren geweest en dat ze niet weet hoe ze verder moet. Bilderdijk laat
in zijn antwoord niet merken dat hij op de hoogte was van de schulden waarmee hij
haar had laten zitten.
Lieve dierbare!
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Wat je me meldt, verwondert me zeer. Maar houd moed, en alles zal (daar ben ik
van overtuigd) goed komen. Alles komt neer op één punt, en dat is tijd winnen, en
de zaken zoveel mogelijk laten zoals ze zijn. Wat mij betreft, ik vind het hier bepaald
niet
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aangenaam. Steeds zonder geld en koud. Maar als ik het reisgeld maar eenmaal heb,
zal ik me met de hulp van God verder wel redden en ook voor jou zorgen. Probeer
alleen van de declaraties te innen wat je kunt, en handel verder naar je eigen gevoel.
- Mijn hoofd lijdt ontzettend onder de exclamaties &c. van vader. Hij is radeloos
bedroefd, en wil alles doen, maar kan niets doen behalve het mij lastig maken. De
route om weg te komen is nu ook gesloten. Daarom is reizen bijna ondoenlijk; maar
hoe het ook gaat, ik zal me erdoorheen scheuren, al was het naakt en zonder een duit
geld. - Ik zou jou en de kinderen willen zien, en je kunt met hen bij vader logeren.
Over alles dan mondeling. Aan hulp zul je geen gebrek hebben als ik vertrek, en de
verlossing uit de nood is nabij.
Ik heb Outhuys5 verzocht om jou te vragen mij een Italiaans boekje (de Aminta di
Tasso) te sturen, maar ik zie dat ik dat al bij me heb, zoek dus niet.6 Van het kabinet
merk ik de sleutel bij mij te hebben. Een smid bestellen zal je minder kosten dan de
porto van sleutels. Ik wacht daarom tot ik je hier zie om hem aan je te geven. Ik denk
dat het het veiligst is als ik deze brief insluit bij die aan Van der Linden, aan wie ik
op zijn verzoek enkele berichten schrijf over zaken &c.7 De tijd ontbreekt mij om
langer te zijn. Vaarwel, mijn enige! Vaarwel! Bemin
je Bilderdijk
Amsterdam 28 maart 1795.

Eindnoten:
5 Gerrit Outhuys (1773-1835) is een student theologie en oosterse talen in Leiden (vanaf 1797
predikant), bewonderaar en vriend van Bilderdijk. Hij zou voor Bilderdijk in diens ballingschap
enige publicaties die op stapel stonden, afwerken.
6 Torquato Tasso's Aminta (1571-1573) wordt beschouwd als het hoogtepunt van de pastorale in
de renaissanceliteratuur. Tasso bracht een groot deel van zijn leven in gevangenschap en
ballingschap door. Mogelijk wilde Bilderdijk het boekje bij zich hebben vanwege de
verwantschap.
7 Joannes van der Linden (1756-1835), rechter te Den Haag, werd zaakwaarnemer voor Bilderdijk.
Zijn broer Dirk, ook een vriend van Bilderdijk, had eveneens geweigerd de eed af te leggen.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 3 april 1795
De week dat Bilderdijk nog in de provincie Holland mag blijven, loopt af op 31
maart. Op de avond van die dag vertrekt hij per schip naar Groningen. De route
gaat via de Zuiderzee en de haven Lemmer in Zuid-Friesland.
Lieve dierbare!
Na drie nachten slapeloos op het water gezworven te hebben, kom ik nu in de
namiddag hier in Groningen vermoeid en afgetobd aan. Het logement waarin ik op
aanbeveling van twee mensen die hier geboren zijn, mijn intrek wilde nemen, bestaat
niet

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

22
meer, maar is gesloten (misschien omdat het de naam van Het Parlement van
Engeland voerde).8 Dus heb ik het eerste het beste waar mijn kruier en wegwijzer
mij heen wilde brengen, moeten proberen, en dit is De Nieuwe Munster, waar ik
ternauwernood een vertrekje met twee bedsteden gekregen heb, zonder enige meubels
behalve twee stoelen en een onbruikbare tafel. Ook moet ik mij laten welgevallen
dat er 's nachts nóg iemand slapen zal en dan is er ook nog inkijk door vensters op
het portaal. Ik moet dit verdragen om de nacht door te komen, want de stad is vol
vreemdelingen, maar ik hoop morgen een ander verblijf te zoeken, waar ik tenminste
in een hokje alleen kan zijn. Nu schrijf ik je deze, om je gerust te stellen met een
bericht, hoe verschrikkelijk weinig ik ook meedeel. Mijn eerste werk morgenochtend
zal nu zijn om bij de post te gaan horen of er brieven van je aangekomen zijn, zodat
mijn bezorgdheid gestild wordt. Ik hoop ondertussen dat het goed gaat met jou en
de beide kinderen, en dat de zaken zich schikken.
Aan de Lemmer kwam ik (nu is het vrijdagavond) op donderdagochtend pas aan,
en ik had niets dan tegenwind en vochtige mist; 't slechtste weer dat er voor mij uit
te zoeken valt. Maar al die tegenslag werd enigszins getemperd doordat ik een brave,
weldenkende schipper had, die mij alle mogelijke diensten, aandacht en vriendschap
bewees. Zijn hele scheepsgezin deed mee, net als verschillende Friese reizigers,
allemaal van dezelfde partij, die op de hoogte waren van mijn geval of er snel van
op de hoogte kwamen. Aan de Lemmer zag ik toevallig onze schipper Maarten
Johannesz, die wel eens bij ons gegeten heeft en ik trof overal dezelfde hoop en
verwachting, vol afkeer van de nieuwigheden. Jammer genoeg was mijn reisgezel
een Bataaf, in 1787 overgestapt in Franse dienst, met nog een Fransman.9 Ze waren
vriendelijk genoeg, maar vol Liberté et Égalité: ik heb echter niet veel met die lui
hoeven disputeren toen ik liet weten in welke kwaliteit ik daar was. Zeeziek ben ik
niet geweest, wat een geluk!
Aan de Lemmer moest ik dadelijk weer inschepen naar hier, en omdat dat vaartuig
onevenredig veel kleiner was en met volk opgepropt werd, geen kooien had en bijna
open was, heb ik hevige kou geleden door de vrij strenge vorst van die nacht.
Bovendien kon ik in die 32 à 33 uur ook geen ander eten dan heel slecht
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krentenbrood krijgen, nadat mijn Frans brood, dat ik uit de stad meegenomen had,
opgegaan was. Wat was ik begonnen als ik in mijn ruime mantel geen extra dekking
had gehad, die zowel voor kleding, bed als deken diende. Want een koudere nacht
als deze laatste was, herinner ik me niet meegemaakt te hebben.
Ik hoop maar dat je alle goede vrienden die mij opgebeurd hebben met hun
afscheidsbrieven, alvast mijn dank betuigd hebt. Ik zal hun die met de volgende post
zelf herhalen, maar nu vallen de ogen mij dicht van vermoeidheid. Ook is mijn hoofd
helemaal verward en van streek. Daarom vaarwel, kus onze lieve kinderen, en hou
van mij, zoals ik van jou hou, alleen van jou, onveranderlijk, en totaal! God is met
je! met ons allebei! en zal ons snel herenigen, gelukkiger dan ooit! Vaar- nogmaals,
vaarwel!
De jouwe
Groningen, de 3de april 1795.
P.S. Ik ben naar de post geweest, maar er zijn geen brieven voor mij. Bezorg me toch

het paspoort, vooral van de Deense minister: of laat mij weten, dat ik het niet krijgen
kan, en waarom? - Vaarwel, lieve!

Eindnoten:
8 Niet alleen een toespeling op de regeringsvorm van Engeland, waar het parlement ondergeschikt
was aan de koning, maar ook op het feit dat Engeland voortdurend in conflicten of oorlogen
met Frankrijk, en in deze tijd dus ook met Holland, verwikkeld is. Bovendien is Willem v naar
Engeland gevlucht.
9 Bataaf is de naam voor een patriot in deze tijd, voorstander van de Bataafse Republiek, dus
geen orangist.

Bilderdijk aan zijn vriend Outhuys. Groningen, 5 april 1795
Zeer geliefde vriend!
Hartelijk dank voor je aangename, je verkwikkende brief, die mijn hart verzadigd
en gesterkt heeft met de waarachtige troost van een zuivere vriendschap zoals die
van jou is. Ik dank je hartelijk en zal je mijn leven lang er de nodige erkentelijkheid
voor geven. God geve dat ik of de mijnen in de gelegenheid komen om je die op een
onvergetelijke manier te tonen.
Ik schrijf je deze gewoon om je mijn voorrede en enkele aanwijzingen voor de
druk van Ibn Doreid te doen toekomen.10 Niets hierin dus over politieke of huiselijke
zaken! niets over mijn reis, wat de bezorging zou kunnen vertragen. Als men mijn
brief onderschept, dan vertrouw ik erop dat men het onschuldig papier zijn
bestemming niet weigert en jou en mij en de poëzieminnen-
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de wereld het kleine en onschadelijke boekgeschenk niet misgunt, waarbij dit hoort
en dat zonder dit supplement onvolmaakt zou blijven.
Je zult het dichtstuk-zelf met de aantekeningen via mijn broer ontvangen hebben.
Nu vind je hierbij de Voorrede, met een titelblad en nog enige kleine toevoegingen
bij de noten, die je wel op hun plaats wilt inlassen. Ik vertrouw erop dat de voorrede
je bevalt; wil er het jaar des Heils invoegen, dat hetzelfde is als het 223ste van de
Hegira.11 Dit moet goed gebeuren, en ik heb geen boeken daarvoor bij de hand.
Ik laat jou beslissen bij wie je het stuk wilt laten drukken, maar volg in letter en
manier van uitgeven zoveel mogelijk de Vertoogen van Salomo;12 en (wil je dat doen)
begin met de voorrede, die cursief moet staan.
Achter de titel had ik graag in een kleine letter het citaat uit Cicero, dat je daar
lezen zult.13 Dat verklaart mijn manier van bewerken.
Om er nog iets sierlijks bij te voegen, zou het me plezier doen als je het silhouet
van mijn vrouw bij wijze van opdracht voorin plaatste op een apart blaadje, met de
letters daarboven en -onder zoals op het bijgaand papier.14 Als ik hier een silhouet
van haar had die op haar leek zoals ze nu is, dan zou ik die hier graveren, maar nu
moet ik je vragen dit bij jullie in Amsterdam of Rotterdam te laten doen, echter niet
door een knoeier, maar zo dat het goed is, want beter niet dan belachelijk slecht. [...]

Eindnoten:
10 Toen Bilderdijk Den Haag moest verlaten, was hij bezig met de bewerking van de Treurzang
van Ibn Doreid uit het Arabisch. Alleen de voorrede en de toelichtingen waren nog niet geheel
voltooid, en die zijn bij deze brief gevoegd. Hij droeg de verdere afwerking van de publicatie
en het nazien van de drukproeven over aan zijn jonge vriend. De eerste druk verscheen eind
1795 in Den Haag. Het lange gedicht uit de negende eeuw bevat de klaagzang van een oude
balling.
11 In de Voorrede van de Treurzang van Ibn Doreid staat dat de Arabische dichter geboren werd
‘in het Jaar der Hegira 223, 't welk overeenstemt met het Jaar 845 na 's Heilands menschwording’
(na Christus, het jaar des heils). Dit laatste heeft Outhuys dus toegevoegd. De Hegira slaat op
de uitwijking van de profeet Mohammed uit Mekka, die het beginpunt van de mohammedaanse
tijdrekening vormt.
12 Vertoogen van Salomo, berijmd door Bilderdijk, verscheen in 1788 bij Uylenbroek in Amsterdam.
13 Bilderdijk laat de Treurzang voorafgaan door een motto van Cicero waarin deze verdedigt dat
de vertaler niet als een tolk, maar als een dichter moet vertalen.
14 Een silhouettekening van Catharina Bilderdijk werd los aan de uitgave toegevoegd. Boven de
afbeelding stond: ‘Aan myne Egade’, eronder een citaat van Ovidius: ‘Zij doorstond, de
echtgenote te blijven van haar verbannen man’. Silhouetten werden gemaakt door de schaduw
van het profiel van een persoon na te trekken op ruitjespapier. Om gedrukt te worden moest de
silhouet dan nog gegraveerd worden op een koperplaat.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 7 april 1795
Bilderdijk vermoedt dat zijn post onderschept wordt. Daarom laat hij brieven meestal
adresseren aan zijn schuilnaam Ideman of aan Teisterbant, de naam die hij gebruikte
om op zijn vermeende adellijke afkomst van de heer van Teisterbant te wijzen. Ook
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laat hij wel brieven verpakken in een omslag aan een vertrouwde, die ze dan bij hem
bezorgt. Andersom moeten ook brieven van hem naar Holland vaak via schuilnamen
verstuurd worden. Met zijn vader, die ook een vurig antipatriot was, schrijft hij in
het Latijn, om meelezen te bemoeilijken. Namen in brieven worden vaak alleen met
initialen aangegeven en over politiek wordt in bedekte termen geschreven.
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Lieve, dierbare!
Mijn hart is vol angst omdat alle berichten van jou uitblijven. Tweemaal is er hier
sinds mijn aankomst post aangekomen en praktisch geen brief ontvang ik uit Holland.
Geen berichten van jou, van ons huis, geen paspoort, geen afschriften van mijn petitie;
niets van dat alles! Hoe denk je dus dat het met me is? Ondertussen verspreidt men
hier allerlei geruchten over oproer dat in Den Haag en Amsterdam plaats zou vinden,
wat heel verontrustend voor mij is. Och lieve, schrijf me toch snel, en stuur mij wat
afgesproken is, en waar ik zo om verlegen zit.
Ik ben nu in mijn tweede logement ellendig ondergebracht en word beroerd
geholpen en bediend! Maar straks trek ik in een ordentelijk burgerhuis, waar ik een
kamer besproken heb tot ik kan vertrekken. Dit is echter tot dusverre onmogelijk
geweest, omdat alles om de stad heen door troepen bezet is die geen doortocht
toelaten, en ik heb ook mijn paspoorten niet. Ondertussen onderga ik hier alle
beleefdheden en diensten die aardige mensen bewijzen kunnen aan iemand van wie
ze vinden dat die achting, eer en bewondering verdient. Men is hier niet alleen bekend
met mijn naam, vroegere en tegenwoordige lotgevallen, werken en handelen, maar
ook opgetogen over mijn handelwijze. Ik zou hier dus voor mijn genoegen kunnen
zijn, als mijn hart niet elders was en dus alles onbevredigend en vervelend is.
Omdat de aanschrijving over mij uit Holland aangekomen is, leek het erop dat
ook deze provincie overeenkomstig het vonnis voor mij gesloten zou worden.15 Maar
de vrede, vereniging, verwisseling van de Franse en Pruisische macht en het
wegtrekken van de eerste en het naderen van de laatste, met alle gevolgen die zoiets
voor een stad als deze onvermijdelijk meebrengt, schijnen de uitvoering van het
besluit verhinderd of buiten werking gelaten te hebben.16 Althans, er is mij tot nu toe
niets van aangezegd. Als het gebeurt, zou ik niet weten waar ik naar toe moet. Intussen
spant alles samen om beide partijen hier te overtuigen van een snelle omwenteling,
en die verwacht men in een paar dagen. Houd daarom moed, en probeer alles zoveel
mogelijk uit te stellen en onveranderd te houden. Treur niet, maar hef je hoofd blij
en gerust omhoog. De rol die kwaadaardigen nog kunnen spelen duurt kort, en dan
zullen wij God eindelijk mogen danken voor
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een volledige redding en (wat we nog nooit gehad hebben) voor een gerust leven.
Ik zal proberen mondelinge boodschappen aan jou over te brengen via iemand die
naar Holland vertrekt, want de omstandigheden van buiten kunnen nu beter niet
opgeschreven worden. De familie van onze K. bewijst me hier ongewone vriendschap,
zorg en aardigheid. - Groet alle goeie mensen van mij, Gr., Th., O. &c. &c.17 - Hoe
is het eraan toegegaan bij de eed voor de Hoge Raad?18 Kun je, zo vertel mij ook
daar wat over als je schrijft. Maar schrijf toch vooral om mijn hart over jou en onze
kinderen gerust te stellen.
Ik wilde hier nog veel bij doen, maar ik ben zo aangedaan dat mij ontglipt wat ik
schrijven wilde. Mijn adres is Ideman, poste restante; maar wil de brieven insluiten
in een envelop aan de heer Bosch, eerste commies van de posterij te Groningen.
Vaarwel, mijn wederhelft, laat me niet langer naar je tijdingen kwijnen, omhels
onze lieve telgjes namens hun vader, en kus hem in hen. Vaarwel nogmaals, en hou
van mij zoals ik van jou hou!
De jouwe
Groningen, 7 april 1795.

Eindnoten:
15 De Voorlopige Regering had aan alle provinciale besturen kopieën van Bilderdijks rekest en
het vonnis tot ballingschap gezonden.
16 Tussen Frankrijk en Pruisen was begin april vrede gesloten. Pruisen erkende het nieuwe bewind
in Frankrijk en de Bataafse Republiek. Dat betekende dat de Fransen de controle over dicht bij
Duitsland liggende gebieden als Groningen overliet aan Pruisen.
17 Gezien de potentiële meelezers gebruikt Bilderdijk hier initialen. Wie er met de familie van K.
bedoeld is, blijft onduidelijk. De andere initialen staan waarschijnlijk voor Willem Griffioen
(een bevriend arts), Hendrick Thesingh (advocaat) en Bilderdijks vriend Gerrit Outhuys.
18 De Hoge Raad, ingesteld door Willem van Oranje, was bedoeld als hoogste rechtsorgaan,
waarbij men in beroep kon gaan tegen vonnissen van de gewone hoven. Bilderdijk was benieuwd
naar het standpunt van de neutraal geachte Hoge Raad ten opzichte van degenen die weigerden
de eed af te leggen.

Bilderdijk aan de uitgever Uylenbroek. Groningen, 10 april 1795
Bilderdijk kan niet weg uit Groningen, omdat hem geen bruikbaar paspoort verstrekt
wordt. Hij zou naar Denemarken willen. In 1793 had hij via de Deense gezant baron
Herman von Schubart een lofzang aan de Deense koning aangeboden, die hij als
verlicht monarch bewonderde. De lofzang was een bewerking van een ode van de
Duitse dichter Klopstock, die jarenlang door het Deense hof gesteund was. Bilderdijk
hoopt misschien op een soortgelijke positie. Hij overweegt ook om naar Hamburg
te reizen, want het gerucht ging dat Willem v daar zou zijn.
Zeergeliefde vriend!
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Toen ik in Amsterdam kwam en je wilde zien zonder je in gevaar te brengen door
mijn ongeluk, heb ik je bij mij uitgenodigd. Toen die opzet was mislukt, moest ik
tot mijn ongenoegen ver-
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trekken zonder de voldoening je gezien te hebben. Anders had ik van mijn principe
moeten afwijken (dat is dat vriendschap met mij voor niemand een valstrik mag
worden), waaraan je weet dat ik altijd trouw ben geweest. Je hartelijke brief van de
zevende, die ik vandaag ontvang, heeft mijn verdriet daarover niet weinig verzacht,
en ik dank je voor de blijken van genegenheid die ik erin vind. Mijn gedrag zal ik
noch voor jou in deze regels, noch elders verdedigen. Als het zichzelf niet verdedigt,
dan zijn recht en waarheid mij toch liever dan mijn eigen rechtvaardiging. Ik heb
mijn welvaart aan mijn geweten moeten opofferen, ongeacht of dat dwaalt of gelijk
heeft. Ik heb mijn hart vooraf onderzocht en ben me ervan bewust dat geen drift,
geen gril, geen partijdigheid of een andere menselijke hartstocht dit offer heeft
gebracht, maar enkel en alleen (zoals ik zei) mijn geweten. Mijn ballingschap draagt
dus haar eigen vertroosting met zich mee in de rust van mijn hart. Bij alle
onaangenaamheden is ze best te verdragen, hoewel ik mij verschrikkelijk bezorgd
maak over de toestand waarin ik mijn vrouw met mijn kinderen achterlaat, want ze
staan bloot aan de gewelddadigste en giftigste uitingen van haat en partijdigheid.
Maar ook dit draag ik met de moed van een christen, en ik vind de gemoedsrust die
ik nodig heb. Ik ben in Holland helemaal geruïneerd (iets anders kan ik mij niet
voorstellen), en van de f 40.000 die ik in mijn praktijk heb uitstaan, zal in deze dagen
van algemeen geldgebrek, trouweloosheid en kwaadwilligheid misschien weinig te
innen zijn als men overhaast te werk zou moeten gaan. Ik beschouw dus alles als
weg, en zoveel jaren van dag en nacht werken als verloren. Gelukkig dat ik niet bang
hoef te zijn dat iemand te kort zal komen, zelfs als er geen penning van binnenkwam,
als ik mijn handen maar weer vrij heb en als er maar vrede komt zodat ik schikkingen
kan maken over goederen en inkomsten die nu in vijandelijke handen zijn. En die
tijd is ongetwijfeld dichtbij. Mij heeft deze oorlog f 34.000 aan bankroeten,
wanbetalingen en gedorven inkomsten gekost, en toch moesten de zaken doorgaan,
en er moest dagelijks nieuw geld opgebracht worden om ze door te kunnen laten
gaan. Met dat alles heb ik door de goedheid van de Hoogste het hoofd boven water
kunnen houden. Ook nu kan ik dat nog, en ik dank Hem met een hart vol gevoel van
ware dankbaarheid en vertrouwen. O, dat de-
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gene die mij vervolgen wil dezelfde rust in zijn hart mocht vinden! Dan zou hij
ophouden vervolger te zijn, hij zou mijn vriend worden!
Ik had wel gedacht dat ik bij de omwenteling van zaken geen praktijk meer zou
kunnen uitoefenen. Dit maakt mijn vooruitzichten tamelijk somber, omdat ik mijn
kapitaal in mijn beroep heb uitstaan zonder dat ik het daaraan kan onttrekken. En als
dat al voor een gedeelte mocht lukken, dan zou ik het nog niet kunnen uitzetten en
er vruchten van trekken, terwijl alle andere inkomsten voor mij afgesneden zijn
zolang deze oorlog duren zal. Ik schreef je toen ik dit besefte een brief, waarin ik
toonde mijn plan getrokken te hebben. Maar omdat ik de verzekering kreeg dat men
mij de uitoefening van mijn beroep niet onmogelijk zou maken, heb ik die niet
verzonden, want hij leek daardoor overbodig te zijn (nu is hij het wel door mijn
ballingschap: lees hem toch, ik voeg hem hierbij).19 Maar nooit had ik mij mijn
tegenwoordig lot kunnen voorstellen. Hoewel mij de mogelijkheid van gevangenis,
crimineel proces en dergelijke somber door de geest spookte, en ik bereid was de
wil van de hemel moedig te ondergaan, wat er ook gebeuren zou, toch was het niet
in mij opgekomen dat er een politieke uitzetting binnen vierentwintig uur uit mijn
woonplaats en binnen een week uit mijn hele vaderland, met weigering van paspoorten
&c. zou volgen. Deze laatste omstandigheid weet je misschien nog niet, en deze is
het lastigst voor mij, omdat die mij dwingt rond te zwerven bij de grenzen en het
weinige dat ik bij mij heb in armoede te verteren, zonder mij ergens te kunnen vestigen
of een middel van bestaan te zoeken. Dat noemt men tot het uiterste gaan, nietwaar?
Anders zou mijn reisdoel Hamburg, en mogelijk Kopenhagen zijn, maar het is
tegenwoordig onmogelijk daar te komen.
Maar wat houd ik je op met over mijzelf te spreken! - 't Werkje waarover je schrijft
was klaar voor de pers en de voorrede was ongeveer voltooid toen het voorgevallene
me trof. Ik meen echter dat het daarom niet moet worden achtergehouden. Maar
omdat de aantekeningen slechts heel slordig op het papier gesmeten zijn, soms met
halve woorden en uitdrukkingen, met de bedoeling om later door mij goed uitgewerkt
te worden, zullen die er nu sober uitzien. Ik heb aan de heer G. Outhuys de correctie
van de proeven en het overschrijven van de aantekeningen opgedra-
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gen, en ik smeek jou ook een oog op de drukproeven te willen houden, zoals je
gewoonlijk doet. Een nette uitvoering hoef ik je niet aan te bevelen, maar als het een
beetje snel gedaan kon worden, zodat ik nog over enige afdrukken kan beschikken,
dan zou me dat aangenaam zijn.
Heb nogmaals mijn oprechte dank voor je echt vriendelijke brief, en houd je
vriendschap voor mij in ere; je zult je er nooit voor hoeven te schamen, waarheen of
op welke manier het lot me ook wegslingert. Wees zo goed mij een afschrift te sturen
van het GEBED dat je van mij hebt, beginnend met Almachtig Vader, en eindigend:
wat zijn behoefte vragen, en van het versje Op de Barmeciden.20 Wil je, stuur het dan
met een paar woorden van jou voor mij daarbij aan mijn vader, of wikkel het in een
omslag aan... Ideman, te Groningen, met een omslag eromheen aan De heer Bosch,
eerste commies van de posterij te Groningen, en vertrouw het dan gerust aan de post
toe. - Groet je lieve vrouw en kinderen, en wie prijs op mijn vriendschap stelt, en
vaarwel!
Uit Groningen, 10 april 1795.

Eindnoten:
19 Dit is de brief van 11 februari.
20 De gedichten Gebed en Op de Barmeciden uit 1793 zouden pas in 1809 gepubliceerd worden
in Verspreide gedichten bij uitgever Immerzeel.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 11 april 1795
Dierbaarste!
Het is al de elfde dag sinds ons afscheid, en nog heb ik geen boodschap van je.
Wat kan, wat mag toch de oorzaak zijn van dit oponthoud van je brieven? Nu schrijf
ik je voor de derde keer sinds mijn aankomst, die gisteren acht dagen geleden was,
en ik kan mij niet voorstellen dat mijn berichten onderschept zijn. Bedenk dus hoe
ongerust ik ben over jou, over de kinderen, over alles. Wonderlijke berichten uit
Holland vervullen mij met nog meer zorg over dit stilzwijgen. Acht je de post te
onveilig, schrijf toch, schrijf bedekt, ja schrijf niets, maar dat ik tenminste je hand
zie; want wat anders kan mij in deze toestand evenveel bemoedigen? Ja zeker, ik zit
hier nog steeds op de paspoorten te wachten, waarzonder ik niet verder kan, en mijn
verblijf hier is immers helemaal nutteloos voor mij. Zijne Hoogheid (zegt men) is in
Hamburg; hem daar te ontmoeten zou een bijzonder voorrecht voor mij geweest zijn.
Maar hoe ongedurig mijn verlangen mij

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

30
ook maakt, ik kan niet verder, bij gebrek aan papieren die ik immers al acht dagen
geleden had kunnen, had moeten hebben. Waar ligt dit aan? Ach lieve, onderzoek
dit, en als degenen die de opdracht hebben, nalatig blijven, zie dan wat jij doen kunt
voor de uitvoering.21 Ik heb nu bij burgermensen intrek genomen, minder kostbaar
en in alle opzichten beter dan een openbare herberg, en ik ben er tamelijk goed aan
toe. Ik ontvang dagelijks bezoeken van al de voornaamste en beste mensen van deze
stad, academie en provincie, en word met een achting behandeld die ik mij in mijn
tegenwoordige toestand niet had durven voorstellen. Maar wat moet ik hier? Wat
voor genoegen verschaft mij dat alles, terwijl mijn hart in het onzekere is over jou
en mijn huis?
Je zult de volmacht van de heer Dekker ontvangen hebben, en je kunt op basis
daarvan iemand anders weer volmacht geven en die weer intrekken en veranderen
zo vaak als je wilt. Misschien doe je er niet slecht aan daar gebruik van te maken,
en jezelf nu en dan eens aan de beslommeringen en de onaangenaamheden van deze
tijd en de zaken te onttrekken. Maar dat laat ik aan jouw oordeel en goedvinden over.
Probeer zoveel mogelijk (afgezien van het innen van uitstaande rekeningen, wat
vanzelfsprekend nodig is) alles uit te stellen, want deze omstandigheden zullen van
korte duur zijn. Wees daar gerust op en vraag net als ik aan God dat Hij ons gelukkig
herenigt. Vaarwel, mijn waarde, vaarwel! en groet wie gegroet moet worden van
je Bilderdijk
Groningen 11 april 1795.
P.S.

Heeft Outhuys mijn brief gekregen?

Eindnoten:
21 Op 2 april had Catharina bij de Gecommitteerden een verzoek gedaan om een paspoort voor
haar man, waarop het besluit genomen was hem geen gewoon te geven, maar een dat paste bij
zijn situatie.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 14 april 1795
Bilderdijk krijgt eindelijk een brief van zijn vrouw in handen, die haar zorg uitdrukt:
‘mijn hart lijdt duizend angsten over je!’ Ze tobt met zijn schuldeisers en heeft een
advertentie geplaatst in de Nieuwe Nederlandsche (Haagsche) Courant van 10 (en
15) april 1795, waarin iedereen die iets te vorderen heeft van Bilderdijk uitgenodigd
wordt daarvan opgave te doen bij de advocaat mr. J. van der Linden. Over de
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paspoortkwestie schrijft ze het volgende in haar weinig verzorgde stijl: ‘men verbant
je en men beneemt je de middelen om daaraan te voldoen -dat is men plaatst je voor
een gesloten deur en men wil je dwingen daardoor naar buiten te gaan en je
dwingeland heeft de sleutel van diezelfde deur in zijn zak’.
Dierbaarste!
Je aangename brief heeft mijn hart verkwikt, en ik smeek je geen postdag naar
Groningen over te slaan zonder dat je me schrijft. Maak je niet te veel zorgen over
mij: nu heb ik het hier best redelijk, goed eten en een goed bed, en ik ben tamelijk
gezond; maar ik kan je niet zeggen hoe bezorgd mijn hart over jou is. Blijf toch bij
alles opgewekt, en vertrouw op God. Als wij ooit weldadig geweest zijn of ons tot
goede daden opgewekt gevoeld hebben, dan heeft Hij ons daarin verzekerd van zijn
genade en zorg voor ons. Die zal Hij niet verloren laten gaan. 't Valt hard als je veel
gegeven, veel getroost en veel gered hebt, nu in armoe, droefenis en bekommering
te verkeren. Maar terecht zegt een Arabisch dichter: ‘Nooit heb je iets vruchteloos
gegeven, al heb je het aan de wolven gegeven; en God-zelf is de goede borg van de
ondankbare mensen, en rijk genoeg om hun schulden af te betalen.’22 - Ik heb je
advertentie in de krant gezien en ik keur dat helemaal goed en aan te raden. Zorg te
innen wat je kunt, en houd verder wat je aan bezit hebt vast: want de tijd van herstel
spoedt op arendsvleugels naderbij. - Je opmerkingen over het weigeren van het
paspoort zijn juist: maar het hardst daarin is dat ik zo af moet zien van al mijn plannen,
en met de beste adressen in mijn zak de weg naar het naderend geluk afgesloten moet
zien. Als ik nu ook in Hamburg was, dan zou ik je wel wat geld met een wissel
kunnen overmaken, maar nu ben ik aan handen en voeten gebonden, omdat mij hier
de hulpmiddelen ontbreken die ik daar wel zou hebben. Schrijf echter als je het nodig
hebt, en ik zal van mijn reisgeld nog alles afhalen wat mogelijk is, en vanhier weggaan
en in een dorpje waar ik onbekend ben mijn verblijf nemen, om dat te kunnen doen.
De professor A.23 over wie je me schrijft, is een braaf, vroom, oprecht en echt
welmenend man, die mij uit zichzelf is komen opzoeken en die mij alle vriendschap
en hoogachting betoont; zoals ook veel anderen doen, zowel regeringsleden als
geleerden.

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

32
Ja, als jij bij me was en de zaken gered waren, dan zou ik hier met plezier en genoegen
zijn: maar hoe kan ik nu ergens vermaak in scheppen, wat men mij ook aanbiedt?
In Harderwijk hebben je Wageningse vrienden verschrikkelijk veel moeten
verdragen; dit gaat alle verbeelding te boven.24
Ik heb bij mijn aankomst aan broer en zus Elter geschreven, ze bedankt voor de
betoonde liefde, en (zoals ik al omstandig onder vier ogen mondeling gedaan had)
jou opnieuw aanbevolen in hun hartelijkheid. Wil je dat ik nog iets zou doen?
Groet alle vrienden en bekenden die het verdienen van mij. Schrijf mij eens, als
Furnee bij je komt, hoe het met Van de Spiegel en Rhoon staat.25 Men wil hier van
mij de Hollandse berichten horen. Maan ook alle brave mensen tot zwijgzaamheid
aan. Wat helpt geschreeuw of een vertoning zonder macht of uitwerking, laat ze maar
kalm en bemoedigd zijn.
Kijk (bid ik) of er in het witte boekenkastje boven, waarin jij boeken hebt, niet
nog een paar exemplaren van de Lycidas en de Geboortegroet aan den E. te vinden
zijn, en stuur mij die dan; ook een paar Lijkverzen op Broeder Johannes. Als zij niet
in dat kastje zijn, zijn er geen meer. Wil je er ook een paar afdrukken bij doen van
het Verjaarsvers op u?26 't Ligt in de eerste gesloten boekenkast op de zaal, achter
de boeken op de middelste plank.
Vaarwel mijn dierbare. De brieven aan Ideman, geadresseerd aan de heer Bosch,
eerste commies van de posterij te Groningen insluiten! Omhels onze lieve kinderen,
en ontvang in deze brief heel mijn naar u hijgend hart! Vaarwel nogmaals! Vaarwel!
14 april 1795.

Eindnoten:
22 Bron onbekend.
23 Professor mr. Jeremias Abresch uit Groningen was de broer van een vriendin van Catharina.
24 In Harderwijk waren veel plunderingen en gewelddadigheden geweest voor de orangisten zich
terugtrokken. Wie Catharina's Wageningse vrienden daar waren, is onduidelijk. Catharina was
afkomstig uit Wageningen.
25 Furnee was Bilderdijks secretaris. Van de Spiegel en (Bentinck, heer van) Rhoon waren
orangisten. Van de Spiegel was als raadpensionaris gevangengenomen. Bentinck, heer van
Rhoon hielp Willem v te ontvluchten, waarna hijzelf gevangengezet werd.
26 Lycidas, ter verjaarfeest van hare Koninklijke Hoogheid Frederika Sophia Wilhelmina was
afzonderlijk gedrukt in 1788, Geboortegroet voor zijne Doorluchtige Hoogheid Den Heere
Erfprinse van Oranje en Nassau was in 1787 gedrukt, By het lijk van mijn broeder Joannes
Bilderdijk in 1788. Het vers op Catharina, Op mijner Egâ verjaring, was ook apart gedrukt in
1794.

Bilderdijk aan zijn zwager. Groningen, 18 april 1795
Zeergeliefde broer!
Je liefdevolle brief van de veertiende was mij geen kleine troost in mijn
ballingschap die met zoveel zorgen gepaard gaat, en bovendien een sprekende getuige
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van je broederlijke meeleven, hartelijkheid en troostrijke zorg voor mij en de mijnen.
Ik weet met geen woorden uit te drukken hoe gevoelig ik daarvoor ben. De advertentie
is me uit de krant zelf bekend geworden, en
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door mijn vrouw en Van der Linden ben ik van jouw edelmoedige raad en daad niet
helemaal onwetend gelaten (hoewel in zeer algemene bewoordingen).27 Had ik ooit
gedacht jou of iemand van de mijnen zo tot last en hinder te worden! Maar ik maak
uit je brief op dat jouw hart wil voorkomen dat dergelijke herinneringen en de
stemming die ze meebrengen opgehaald worden door mijn hart. Het zij zo, en de
ongerustheid die mij nu geen goed doet, moet ik maar laten voor wat ze is! God wil
mij kennelijk troosten, en ik aanbid zijn alwijze wil, die immers goedheid, louter
goedheid is.
Bij jouw schrijven scheen je nog niets te weten van de gesloten vrede; nu zal ze
je echter al enkele dagen bekend zijn.28 Hier weet men er nog niets naders van af. De
patriotten laten hier het hoofd hangen of worden buitengewoon kwaadaardig: ik vrees
hier voor verschrikkelijke bewegingen (tenzij er snel krachtige maatregelen door
Frankrijk en Pruisen ingesteld worden). De patriotten staan hier tegen de
oranjegezinden als tien of twaalf tegen één. In de Ommelanden heel anders; daar is
het alles dol oranje en aan het gisten. In Friesland zijn op verschillende plaatsen de
gemeentebestuurders onder arrest gesteld, oranje vlaggen uitgestoken, &c. De artillerie
gaat vanhier naar Zwolle. Ondertussen zit ik hier en kan niet weg: tenminste niet
tenzij ik een speciaal vaartuig huur om met een witte vlag en trompetter over te
steken. Weliswaar met moeite, maar toch waarschijnlijk wel, zouden daar de
mogelijkheid en de vergunning voor te verkrijgen zijn, maar de kosten zouden voor
mij nu te hoog zijn. Als ik mijn paspoort had, dan zou ik aanspraak hebben op
schikkingen die verder alleen voor een hoge prijs te koop zijn. Een provinciaal
paspoort van hier te krijgen, zit er niet in.
Maar wat houd ik je op met mijn gehaspel. Laat me liever melden tot je
geruststelling dat het redelijk goed met me gaat, boven verwachting. - Je
voorzichtigheid kan ik niet anders dan prijzen; zo vaak het echter kan, hoop ik van
tijd tot tijd je hand te zien. Wees verder van harte gegroet, reken op mijn vertrouwen
en erkentelijkheid op en voor je liefde en (God weet of ik het je niet voor het laatst
en voor eeuwig toevoeg) vaarwel!
Groningen 18 april 1795.

Eindnoten:
27 Elter gaf geregeld geld aan zijn schoonzus voor haar levensonderhoud en om de schuldeisers
tevreden te stellen.
28 Namelijk de op 5 april gesloten vrede tussen Frankrijk en Pruisen, die de positie van de organisten
verder uitholde.
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Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 18 april 1795
Voor Catharina wordt de toestand steeds moeilijker. Ze ontdekt ‘dagelijks nieuwe
schulden die jij in 't geheim gehad heb en ik kan ze al berekenen op 14.000 à 15.000
gulden waar moet dat na toe en wat toch heb jij met dit alles gedaan’. Van der Linden,
die haar helpt met de regeling van de financiën, kan niet wijs worden uit Bilderdijks
manier van boekhouden. Als de schulden betaald zouden zijn, zou er weinig of niets
voor haar overblijven, dus zou ze terugkeren tot een stand ‘van wel geen finale armoe
maar erger dan ik heden schrijven wil’. Tegelijk vreest zij dat Bilderdijk te goed van
vertrouwen is: ‘Wees toch voorzichtig met lieden waar jij mee omgaat vertrouw geen
mens van degene die je omringen - ik weet niet waarom maar vrees voor verraad
van een man die altijd in je buurt is, is in mijn verbeelding’.
Dierbare!
Gelukkig dat je me bericht hebt van de brief van de zevende. Hij was mij anders
door de grote zorgvuldigheid van de postmeester nooit bekend geworden, maar na
jouw schrijven heb ik hem nu ontvangen, met de vriendelijke en verplichtende bijlage
of inleg van de Deense gezant.29 Ik heb daardoor nu je brieven tot en met de veertiende,
de dag van de verzending van de laatste. Tot nu toe zit ik hier in verbanning te wachten
op de papieren uit Holland, want vanhier uit Groningen een pas te krijgen, is volstrekt
onmogelijk, behalve van de Franse commandant, en die wordt alleen bij de Franse
troepen erkend. Ik moet dus vanuit Holland geholpen worden of het wagen om zonder
paspoort bloot te staan aan plundering en beroving en naakt en slechts te voet door
te reizen, of doodgeslagen te worden: er is geen derde mogelijkheid. Intussen is het
zoals je zegt, ik verteer hier geld zonder nut &c. - Wat mijn linnengoed betreft, ik
ben zo zuinig als maar kan, en laat het hier wassen. De lijst van mijn spul heb ik
gekregen en die is in orde: de gespen bij de eerste inspectie een andere plaats gegeven,
&c. - Door het verplaatsen en vervoeren was het goed zo in elkaar gezakt dat de
reiszak nog wel heel wat meer kon bergen.30
Je waarschuwt mij niet te goed van vertrouwen te zijn, maar overal kent iedereen
mij en dus kan ik me niet verborgen houden. Ik moet het dus wel aan God overlaten
of men het goed of slecht
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met mij voorheeft. Achtenswaardige mensen stellen ondertussen wel belang in mij
en laten me hun genegenheid en goede hart blijken; maar juist zij hebben niet de
minste macht of invloed, evenmin als hun partij.
Wat je me meldt van broeder en zuster Elter ontroert mij. Ik ontving tegelijk met
die van jou brieven van hen, vol genegenheid en zonder enig blijk ervan dat zij zich
voorstaan op wat ze doen. Dit maakt de weldaad des te groter en hun gedrag des te
edeler. Ik antwoord hun zoals ze verdienen, met die liefde en erkenning die mijn hart
voor hen voelt. Wat vader betreft, die meldt mij zijn pensioen kwijt te zijn en broer
Isaäc zal zijn ambt verliezen.31 En zal hij nu huizen of obligaties verkopen? Hoe kan
dat: in zijn hart en zijn wil toont hij mij goed te zijn, maar wat kan hij in deze tijd?
- Wat Van der Linden je zegt, klopt wel; daarzonder had ik je nooit de obligaties aan
Bromet laten tekenen; maar nu was het hetzelfde en jij werd er niet meer aansprakelijk
door dan je al was.32 Wij weten immers wel dat alles toch eigenlijk op een verplichting
voor de helft neer moet komen, als men het goed aanpakt; en Van der Linden zal dat
evengoed als ik zo aanhouden.
Wat je zegt over goed te verkopen is op zichzelf wel akkoord, en ik kan je van
hieruit geen beperkingen opleggen in de middelen die je te baat moet of kunt nemen.
Maar wat zal het goed tegenwoordig opbrengen? Je spreekt van terugkopen, wat
voor een prikje zou gaan? Ik vrees dat je dan wel alles zou moeten terugkopen, en
dan had je alleen maar kosten gemaakt. Wat mijn boeken betreft: de meeste en wel
veruit de meeste zijn voor mij absoluut nodig, want de aantekeningen die ik heb,
verwijzen allemaal naar de pagina's, er zijn tekens in de marge gezet &c. Verlies ik
de boeken, dan verlies ik alles wat ik verzameld heb in zoveel jaren studie, en de rest
van mijn leven, zo God het mij spaart, is niets waard, noch voor mij noch voor
anderen, omdat mijn geheugen weg is en ik 't niet meer aankweken kan. Onze Van
der Linden zal dit begrijpen. Besluit je het echter toch, wil er dan op letten alle boeken
te bewaren waar vouwtjes, tekens in de marge of losse papiertjes in gevonden worden,
en als het kan ook de juridische. Moet het, dan neem ik er afstand van en laat het
over aan God. Maar doe toch niets haastig; want de tijd van verlossing nadert van
dag tot dag.

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

36
Wees zo goed en schrijf mij over het geval van dominee Pantekoek wat uitvoeriger,
als je kunt.33
Vertrouw verder op God, die jou, mij en de kinderen niet verlaten zal, maar deze
smart alleen over ons laat komen om zijn macht aan ons op een glorievolle manier
te tonen.
Als ik eerder dan vader kom te sterven, dan is het waar dat de kinderen zijn
erfgenamen zouden zijn, maar met dat alles zou jij als mijn erfgename in aanmerking
komen voor moeders boedel, die met die van vader gemengd is gebleven en zeker
de grootste is, denk ik.34 Intussen is het goed dat Elter waakt over het belang van jou
en de kinderen, en ik dank er hem voor. - Ik hoop dat men het zal kunnen regelen
zonder tot het uiterste te gaan, maar als de kwaadaardigheid tot excessen leidt, ontzie
dan niets en red jezelf. Leef ik, dan zal niemand schade aan mij lijden, en zo niet,
dan vergeldt God de valsigheid van de snoodaards aan degenen die daarbij horen en
dat wat ik gedaan, bewerkstelligd en geleden heb, vergeldt Hij aan jou en ons kroost!
Je vraagt waar ik het geld gelaten heb? Ik heb me duizendmaal afgevraagd waar
ik het nog vandaan kon halen om aan alles wat onophoudelijk openstond, te voldoen!
De oude schulden brachten telkens nieuwe schulden voort en ik ben in de val van
Reigersman meegesleept, ziedaar het raadsel opgelost.35 Honderd dingen weet de
Prins zelf niet eens, anderen... maar jij begrijpt me.
Wat juffrouw Masson betreft, ruim twee jaar geleden leende ik haar f 300, die zij
na drie maanden terug zou geven. Dit kon zij niet. Dit bleef slepen, ten slotte had zij
meer geld nodig, en ik ook het mijne. Haar vader had er borg voor gestaan, maar
betaalde niet. Toen nam zij geld van Wolff op, en betaalde mij onder voorwaarde
dat ik haar het geld teruggeven zou als haar vader met mij afrekende, wat binnen een
jaar moest gebeuren, en vandaar mijn briefje. Een briefje van haar ligt in de secretaire
in een van de middelste laatjes. Ziedaar de hele geschiedenis, ontstaan uit louter
medelijden met haar nood. Ik had aan Van der Linden opgegeven om die zo snel
mogelijk af te werken, maar ik heb dat aan jou niet gemeld, omdat ik meende dat je
het vervelend zou vinden bij de tegenwoordige onmin met die mensen. - Je ziet
daaruit dat ik geen f 300 of f 370 aan haar schuldig ben, maar dat ik alleen als haar
vader f 300 betaalt, die aan haar terug moet ge-
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ven en anders niet. De f 70 zijn voor iemand anders geweest en al lang geleden aan
mij teruggegeven. En dit alles staat helemaal buiten de declaratie die ik voor de oude
Masson heb, en die bij jou ligt.
Wees intussen voorzichtig met het betalen van rekeningen die men jou of Van der
Linden opgeeft en laat er mij eerst kennis van nemen, want men zou mogelijk jou
geweldig tekortdoen of te veel of tweemaal geld vragen.
Dat Van Son met zijn typische duivelstronie zijn rol speelt, is duidelijk, maar het
zal heel kort zijn, reken daar maar op. Heeft Van Brakel het restant van Amiabel al
betaald?36
In die van jou was een brief ingesloten aan een juffrouw De Grave alhier van de
hand van Beelaerts, maar uit die brief bleek dat die bestemd was om die van jou aan
mij te bezorgen. Hoe zit dat? - Als Van der Linden de twee zaken die ik aan hem
gegeven heb, niet goed aan hem toevertrouwd acht, dan is hij gemachtigd om die uit
naam van de eigenaar of met voorkennis van de procureur op te eisen. Want ik heb
er niet over kunnen beschikken, behalve met goedkeuring van degenen wie het
aanging.
Vaarwel, mijn dierbare, groet alle vrienden, houd goede moed en bemin mij zoals
ik jou bemin! Vaarwel!
Groningen 18 april 1795.

Eindnoten:
29 De brief van de Deense ambassadeur in Den Haag, die ingesloten was bij een brief van
Bilderdijks vrouw, is niet bewaard gebleven. Het zal om een aanbevelingsbrief zijn gegaan,
zoals gevraagd in Bilderdijks brief van 27 maart.
30 Catharina had hem in een brief van 14 april geschreven: ‘intussen verteer jij geld en maakt je
linnen ook vuil hoe stel je 't hier mee. Jij hebt de lijst van jouw meegenomen goed wel anders
zal ik je nog een zende - de zilveren gespen daar mag je wel voor zorgen dat je ze niet verliest
ik had ze bij abuis in 't voorste gedeelte van je reiszak gestoken’.
31 Vader Isaäc, eigenlijk een medicus, had tot 1789 een gemeenteambt als opzichter bij het depot
voor officiële papieren gehad. Hij was met behoud van salaris ontslagen. Zoon Isaäc had een
ambt als weger in de Waag. Omdat ook hij weigerde de eed af te leggen, zal hij deze post wel
verliezen.
32 Wat Van der Linden gezegd heeft is niet duidelijk, maar het zal wel over Catharina's
aansprakelijkheid voor Bilderdijks schulden gegaan zijn. Bij de notaris was een schuldbekentenis
aan de geldschieter Bromet gepasseerd.
33 Dominee Cees Pantekoek uit Breda had in een rekest geschreven liever van zijn dienst af te
zien dan de eed af te leggen. Hierop werd hij gearresteerd en gevangengezet.
34 Catharina had er in haar brief van 6 april over gespeculeerd wat er zou gebeuren als Bilderdijk
eerder zou overlijden dan zijn vader. Dan zou het geld van vader bij de kinderen terecht komen
en niet in haar handen en zij zou dan alleen schade moeten lijden ‘wanneer zodanig een ongeluk
mij overkwam’.
35 Mr. Jacob Carel Reigersman, thesaurier-generaal, was voor Bilderdijk een belangrijke voorspraak
bij de Prins geweest, maar hij was onverwachts gestorven. Reigersman had erop gerekend
bevorderd te worden tot secretaris van de Prins. Waarschijnlijk had Reigersman aan Bilderdijk
bepaalde benoemingen of vergoedingen in het vooruitzicht gesteld waar de Prins niet van op
de hoogte was. Anderen wisten dit misschien wel en maakten nu misbruik van het feit dat
Reigersman niet meer kon getuigen.

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

36 Catharina had geschreven (6 april): ‘Van Son speelt zijn gewone rol.’ Deze Haagse notaris had
in een rekest om een voorlopig beslag op Bilderdijks boedel gevraagd via zijn schoonzoon en
de advocaat Van Brakel. Deze Van Brakel moest blijkbaar nog een rekening aan Bilderdijk
betalen voor ‘Amiabel’.

Bilderdijk aan zijn vriend Outhuys. Groningen, 24 april 1795
Zeer geliefde vriend!
Een kleine ziekte, die echter door Gods goedheid weer genezen is, heeft mij
verhinderd je met de vorige post te antwoorden. Het bezwaar waarover je mij bericht
in je gewaardeerde en aangename brief treft mij, maar ik weet niet welke raad ik je
zal geven. Als Uylenbroek niet wil, dan zal een ander ook niet willen.37 Misschien
zou het het beste zijn het stukje voor eigen rekening te laten drukken. Dit zou f 7 per
blad kosten, en dus geen grote uitgave en men zou het dan bij enkele boekverkopers
kunnen uitzetten. Maar dit zal mijn vrouw nu niet bevallen, omdat ik niet weet waar
zij het nodige geld vandaan kan halen. Kun je iemand anders vinden die het wil
drukken, als het maar geen knoeier onder

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

38
de uitgevers is, dan ben ik tevreden met alles wat jou goed lijkt. - N.B. Zou De Agé
het niet doen? - Maar dan moet hij het absoluut naar Uylenbroek sturen. [...]
Voortaan moet je de brieven aan mij poste restante naar Hamburg adresseren,
waarnaar ik maandag met een binnenschuit vertrek. God zij met je, lieve vriend, en
met je familie! Vaarwel! Van Hamburg, zo God het wil, nader! - Vaarwel.
38
Q.N.
Groningen, 24 april 1795.

Eindnoten:
37 Uylenbroek durfde bij nader inzien de Treurzang van Ibn Doreid niet uit te geven, vanwege de
orangistische faam van de auteur. De Haagse uitgever J.F. Jacobs de Agé nam de uitgave over.
38 Q.N.: quem novisti: die je kent. Uit veiligheidsoverwegingen ondertekende Bilderdijk sommige
brieven op deze manier.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 25 april 1795
Een rekest van Bilderdijk aan het gemeentebestuur van Groningen om een pas voor
Hamburg is op 25 april positief beantwoord. Ondertussen valt Catharina hem in
haar brieven hard op het lijf: ‘kom je terug en je schulden zijn niet afgedaan wat
dan? de oude boel! en een leven als 't onze op de oude wijs is een hel op aarde’. Ze
eist dat Bilderdijk zijn vader onder druk zet voor een fikse bijdrage aan de afbetaling
van de schulden en aan haar onderhoud: ‘Hoor man de zaken moeten gered en je
vader moet zich niet onttrekken want brieven die hij mij schrijft van dat wij hem zo
veel gekost hebben is gekke praat [...] voor de zaken gered zijn wil ik je niet zien
want ik walg van ons oude leven meer dan ooit’.
Lieve dierbare!
Omdat er met de vorige post geen brief van mij kwam, ben je zeker wel ongerust
geweest over mijn gezondheid; en niet zonder reden. Ik heb een zware aanval van
reumatiek moeten doorstaan met mijn vreselijke hoofdpijnen, maar ik ben nu na
aderlating enz. weer op de been. Mijn hoofd is nog zeer zwak en wordt enorm afgemat
door de verschrikkelijke aanloop waarmee ik hier leef. Want niet alleen heb ik veel
bezoek van geleerden en voorname mensen, maar ook allerlei welmenende burgers
en zelfs ambachtslui (en ik kan er mij in het huis waar ik verblijf niet aan onttrekken)
moeten mij zien, spreken, en naar hun vermogen met mij overleggen, hun gevallen
vertellen, raad krijgen, etc. etc. Dan komt er weer een schilder en vraagt of hij mij
mag portret-
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teren, dan weer wat anders. Met één woord, het is alsof ik een vreemd dier ben dat
iedereen moet bekijken. Intussen, zoals je zeer goed opgemerkt hebt, verteer ik hier
geld en boek geen vorderingen. Op de pas heb ik tot nu gewacht: ik wacht er nog tot
maandag op. Maar dan is mijn besluit genomen om naar Hamburg te vertrekken, het
gaat zoals het gaat, want ik kan het niet langer in deze onzekerheid uithouden, en ik
wil en moet voort. Ik heb een vissersschuit gehuurd om de reis te maken, een andere
mogelijkheid is er niet; en behaagt het God dan kan ik in drie of vier dagen daar zijn,
in acht als de wind tegen staat. Ik schrijf je dus nog met de post die maandag vanhier
gaat. En dit des te liever omdat ik mijn hoofd nog niet durf te vermoeien. Dat het jou
met de kinderen goed gaat, is een grote opluchting voor mij. Als ik niets anders met
de volgende post opgeef, schrijf me dan verder in een envelop voor de heer Fauche,
boekhandelaar te Hamburg, of poste restante daar. Groet alle vrienden, oude en
nieuwe kennissen van mij, en je krijgt de groeten van de kennissen die ik hier gemaakt
heb. - Wat je me schrijft over vader is op zich waar, maar hij schrijft mij dat zijn
pensioen hem ontnomen is en dat broer Izaak zeker zijn ambt verliest. Hij is nooit
iemand geweest die zich in harde omstandigheden heeft kunnen redden, en ik heb
hem er zo slecht aan toe gevonden dat ik vrees dat hij zijn kop verliest, en zelfs zijn
leven. Wat kan ik hem in die positie meer schrijven? Zijn verliezen in buitenlandse
en West-Indische fondsen zijn jaren geleden heel aanzienlijk geweest, en ik heb je
vaker gezegd dat wat hij me voor de universiteit verschafte, toen niet voldoende was
voor de kosten van mijn studie. Na mijn promotie heeft hij me nog een jaar
onderhouden. Mij dat te weigeren, terwijl ik hem nooit geld gekost, maar wel
ingebracht had, zou niet gestrookt hebben met onze verhouding en mijn rechten. Als
hij dus kort na ons huwelijk een som van f 4000 heeft verschaft, zoals je weet, dan
vind ik dat niet iets wat de vaderlijke relatie op welke manier dan ook te buiten gaat.
Ook heeft mijn moeder wel ervoor gezorgd dat dit bedrag gecompenseerd werd (zo
vatte zij het op) met juwelen, linnen en kleren voor mijn zuster; en aan Izaak is
daarvoor een gelijk legaat opgesteld. Maar moet ik in zijn huidige zwakheid van
geest zo bij de man aandringen dat hij eronder bezwijkt? Dit kan ik niet, voel je wel,
en des te minder omdat ik weet dat de man op het gebied van financiën geen be-
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kwaamheid of inzicht heeft om iets te arrangeren. God weet hoe kort hij er nog is,
en zou hij bezwijken in een afmatting van geest die mijn schrijven hem op het lijf
zou kunnen gooien, hoe zouden we daardoor geschokt zijn! - Broer Elter heeft echter
gelijk, en ik sta er ver van zijn gedrag of beschouwing van de zaak af te keuren, of
meer van hem te vorderen.39 Hij doet meer dan ooit te verlangen of te begeren zou
zijn, en jouw belang en dat van de kinderen heb ik hem ook op het hart gedrukt. Maar
hoe dan ook, ik kan vanhier af geen oog op het werk houden en geen regelingen
voorschrijven. Zelfs kan ik niet inzien waarom er zulke grote opofferingen geëist
worden als waarvan jij me schrijft (of het nu wanbegrip is, of vooroordeel, of beter
inzicht in dat wat ikzelf best begrijpen kan, terwijl het voor anderen volstrekt duister
en ondoorzichtig moet zijn). Maar, zoals gezegd, ik moet me daar niet in steken,
maar de redding van de zaak helemaal aan jou en onze familie overlaten, wat ik in
alle berusting en liefde doe. Loopt alles beter af dan men zich bij jou voorstelt, des
te beter, en dan is alles in orde. Maar men moet jou en de kinderen niet arm maken
door te haastige onderhandelingen, die te ver zouden gaan. Uit Hamburg schrijf ik
je nader en, hoop ik, tot jouw en mijn genoegen. - Je pakje heb ik niet gekregen. Heb
je dit misschien met een veerman of beurtschip gestuurd? Vaarwel mijn dierbare!
mijn hoofd tolt en ik moet de pen neerleggen. Omhels onze kinderen en ontvang
mijn groet, mijn hart, in deze brief! Vaarwel!
Groningen 25 april 1795.
P.S.

Ik heb je geschreven en herhaal het, dat ik je de handen in alles vrij laat, maar
als je mijn boeken verkoopt, houd er dan die uit die over talen handelen. Dit is mij
toch wel het voornaamste. En ik trek (moet het zo zijn) mijn hart van de goederen
af. Vaarwel. [...]

Eindnoten:
39 Volgens Catharina in haar brief van 18 april had Elter aangeboden de helft van de schuldenlast
op zich te nemen, mits Bilderdijk sr. de andere helft zou dragen. Dan zou Elter ook de opvoeding
van Louise en Catharina's onderhoud op zich willen nemen.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 28 april 1795
Dierbaarste!
Even heb ik nog de tijd om je te melden dat ik je brief met de
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ingeslotene van Beelaerts van Blokland40 ontvang, maar jouw pakje dat je over
Amsterdam gestuurd hebt, is mij niet ter hand gekomen. Ik heb geen tijd om de
genoemde heer vanhier te antwoorden, maar zal dat van de eerstvolgende plaats doen.
Groet hem intussen hartelijk, en alle vrienden. - Wat je pakje betreft, onderzoek met
welke veerman het meegegaan is, of het aangetekend en tot hoever het gefrankeerd
is en wanneer het weggestuurd is. En schrijf dit dan aan de heer Fellinga, medisch
doctor te Groningen, die er navraag naar zal doen, en het mij zal nasturen.41 Ik vertrek
nu zonder pas, maar als je die krijgt, stuur hem mij dan na naar Hamburg. Ik heb
zware hoofdpijn van vermoeidheid en onrust. Spoedig komt er verandering, de
Fransen trekken terug en verlaten snel deze provincie. De Pruisen trekken binnen.
Maar je weet dat ik het niet op de Pruisische macht begrepen heb. Wij weten hier
meer dan men in Holland weet, maar ik kan niet besluiten om hier gebeurtenissen
af te wachten die nog zes, acht, ja tien weken op zich kunnen laten wachten, en
evenmin om hier in moeilijkheden verwikkeld te raken. Het beste voor mij is dat ik
mijn reis afmaak. Komt de Prins in Den Haag, zorg dan hemzelf te spreken, en
schilder hem mijn hele lot. Want ik kan niet terugkomen behalve op terugroeping
met eerherstel van de Staten van Holland of op speciaal verzoek van Zijne Hoogheid,
en dan moet ik weten hoe. Enfin, zie maar hoe je het doet, als alles misloopt gaat het
om een kwade drie maanden. - Vaarwel, mijn dierbare, zoek troost bij God, zoals ik
ook doe, en bemin mij zoals ik jou. Vaarwel!
Groningen, de 28ste april 1795.
Ik sluit een versje in op een portret dat een zekere kunstschilder Hauck van mij
gemaakt heeft, en dat ik niet kon weigeren om te maken.42 Deel het de heer Outhuys
ook mee!
P.S.

Lieve, op het ogenblik dat de post vertrekt, valt er iets voor waardoor ik nog blijven
moet. De schipper kan niet vertrekken. Misschien schrijf ik je nog met de volgende
post vanhier. Vaarwel!

Eindnoten:
40 De Haagse advocaat Beelaerts van Blokland correspondeerde klaarblijkelijk ook met Bilderdijk
en de post werd in een gezamenlijk omslag verzonden.
41 Bij deze Joannes Fellinga had Bilderdijk onderdak gevonden.
42 Het gedichtje Op mijne afbeelding werd in 1804 gepubliceerd. Het portret zelf is niet
overgeleverd, maar Bilderdijk moet er nogal mismoedig opgestaan hebben: ‘Beschouwer! zie
my 't oog door 't geestuitputtend waken/ Verfletst en uitgedoofd by de afgeteerde kaken,/ En
zoek geen glinstring meer in de uitgeblakerde asch.’
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Bilderdijk aan zijn zwager. Groningen, 1 mei 1795
Waarde broer!
Ja, ik dacht te vertrekken, ik had een schuit gehuurd, die mij voor 20 dukaten te
Hamburg af zou leveren; maar de schipper kwam mij een uur voor de afvaart de reis
afzeggen. Sindsdien heb ik een massa pogingen gedaan om weg te komen, maar alles
tevergeefs. Men zegt dat het maar gelukkig is dat ik aan het gevaar ontsnapt ben
waaraan de gemelde schipper mij, bedoeld of onbedoeld, had blootgesteld en men
dwingt mij hier te blijven in de tegenwoordige stand van zaken, want de Elbe is door
een fort van de Engelsen onbevaarbaar en de reis over land is hoogst gevaarlijk
blijkens het lot van enige Groningers (van wie er een per vergissing opgehangen is,
en twee gevangen en weggevoerd zijn). Omdat ik geen paspoort uit Holland krijg,
heb ik hier een pas van het gemeentebestuur gevraagd, maar wel met voorkennis van
de provinciale regering. Men heeft mij te kennen gegeven dat ik hier naar eigen
goeddunken blijven of vertrekken kon, zonder enig gevaar om tegengehouden te
worden, en mij tevens een gewone pas voor de reis naar Hamburg verstrekt. Maar
het gevaar schuilt bij de Armeeën.43 Alle brieven en papieren worden doorzocht, en
de personen naakt uitgekleed om niets te kunnen verstoppen. Dus kan ik (desnoods)
zonder papieren of geld reizen, maar komt mij dit gelegen? Intussen heb ik uitstekende
brieven van de Deense ambassadeur en agent (behalve mijn brieven van de Koning
en eerste minister) en andere belangrijke brieven, maar voor de inhoud daarvan kan
ik niet instaan, en ik kan moeilijk daarvoor de strop wagen. Ik twijfel er ook niet aan
of ik zal te Hamburg welkom zijn bij J.C.H. (van wie ik de brief ken) en anderen.44
Ik heb er zelfs geld te ontvangen van cliënten, en mij dunkt dat ik, wanneer ik verder
reis, aan het hof van Denemarken een post zou kunnen vinden die beter voor mij is
dan die het vaderland mij kan geven.45 Maar wat doe ik tegen de onmogelijkheid?
Hier leef ik ondertussen voort, gefêteerd door geleerden, staatslieden, afgezette
regenten, kunstenaars &c. en half vermoord door talloze vragen naar de hoop op
verandering, die ik (meent men zeker) wel uit Holland meegenomen hebben moet.
Ik kwel mijzelf over de zotten zowel hier als in Den Haag, alsof ik aan mijn eigen
kwellingen niet genoeg had.
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Ach lieve broer! Wat zegt het weinig in tijden van smart als men wat beweging en
opzien in de wereld maakt en hoe weinig troost of afleiding zelfs levert mij het
gunstige oordeel op dat men in het algemeen over mij toont te hebben! En soms
maakt men daar toch nogal veel werk van. Wat mij betreft, ik heb er nooit veel waarde
aan gehecht, maar nog veel te veel, dit merk ik, en nu is dit alles voor mij zo laf! zo
smakeloos! En mijn werk thuis! Je gulle hartelijke brief lucht mijn hart daarover wat
op, maar kan ik nalaten mijn vrouw en kinderen mee te dragen op het hart? En dat
terwijl mij het zoeken van een bestaan in andere landen onmogelijk gemaakt wordt?
Mijn ziel geeft ondertussen mijn belangen geheel over aan Gods voorzienigheid
en aan jouw liefde en trouw met een gerustheid die ik zie als een buitengewoon
uitwerksel van Gods ondersteuning. Je vertelt er me niets over en helpt me. God
vergeldt je je broedertrouw, en je fijngevoeligheid om mij te sparen. Ik heb werkelijk
voorlopig genoeg te verdragen.
Van buitenaf gezien lijkt alles een goede kant op te gaan. Jij weet zeker vóór de
ontvangst van deze brief meer dan ik nu weet. God is met degenen die het goed
menen, en dit is zichtbaar. Details kan of mag ik niet schrijven. Dit begrijp je
makkelijk.
Doe wat je toegezegd hebt, waarde broer, en schrijf me zo vaak als je kunt.
Vergeten zul je mij niet, evenmin als je zult ophouden voor mij dezelfde te zijn die
je toont te zijn. Maar vertrouw er ook op dat mijn broederlijke liefde, mijn hartelijke
vriendschap en dankbaarheid niet zullen ophouden zolang ik ademhaal. Ontvang
mijn hartelijke groet en vaarwel! Vaar wel!Groningen 1 mei 1795.

Eindnoten:
43 Door het gebrek aan communicatie tussen de verschillende besturen, het binnenlandse leger en
de Franse en Pruisische troepen (armeeën) liep een uitgesproken orangist als Bilderdijk ondanks
een door de patriotten afgegeven paspoort toch nog gevaar.
44 De van oorsprong Amsterdamse schepen J.C. Hartsinck was voor de omwenteling gevolmachtigd
minister voor de Republiek in Nedersaksen en de Hanzesteden met als residentie Hamburg.
Ook hij had geweigerd de eed af te leggen en een scherpe brief daarover geschreven aan de
‘zich noemende Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden’. Daarop werden zijn goederen
in Holland in beslag genomen.
45 Bilderdijk had grote bewondering voor de monarchie in Denemar- ken en had in een gedicht
De alleenheersing: aan het volk van Denemarken (1793) zijn gedachten daarover uiteengezet.
Het gedicht had hij indertijd aangeboden aan de Deense gezant baron Von Schubart, die het
aan de Deense koning doorgegeven had.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Groningen, 5 mei 1795
Lieve!
Na veel gesukkel om of over land, of over water weg te komen, zit ik weer hier.
Alles is vruchteloos en de weg is gesloten, tenzij ik zonder geld of papieren wil reizen

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

en dat wil wagen wat iedereen mij afraadt. Een schipper nam aan mij over te brengen,
maar moest honderd dukaten hebben, en dan nog wilde hij mij geen
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garantie geven, maar hij zou het voor zichzelf wagen, en dat moest ik voor mezelf
dan ook maar doen. Ik heb al veel geleden door het reizen, maar voel me redelijk. Alleen voor dit heb ik tijd om je met deze post nog te melden. Je pakje is aangekomen
en in orde. Vaarwel, mijn dierbare, omhels onze lieve kinderen, en hou van mij! met de volgende post meer!
Groningen 5 mei 1795.
De kwartieren voor de Pruisen zijn hier tegen half mei gereed. Ze hebben al bezit
van Coevorden genomen. En de Fransen trekken terug.

Bilderdijk aan zijn schoonzus. Groningen, 5 of 6 mei 1795
Lieve zus!
Hoe aangenaam jouw lieve meeleven en het bewijs daarvan uit je aardige brief
voor mij is, zal ik je niet proberen uit te drukken. Ik weet dat jouw hart oprecht en
gevoelvol deelneemt aan mijn lot en ik dank er jou en de goede God voor. Lieve zus,
wie ben ik dat Hij mij in mijn lijden zo'n zoete troost gaf als jouw liefde en die van
je man! O hoe gelukkig acht ik mij dat ik de harten van jullie beiden heb leren kennen.
Zonder die had ik nooit broederlijke of zusterlijke liefde ervaren en-maar waarom
mijzelf week maken met voorstellingen die het hart meer ontroeren dan misschien
goed is? Mijn toestand is, met alle aardigheden die ik overal krijg, drukkend. Maar
Hij, die slechts kracht is, ondersteunt mij zichtbaar. En ja, ik beken het je, het is nog
niet in mij opgekomen degenen die mij verbannen met mezelf te vergelijken.46.
Duizend malen denk ik aan de plaats 1 Kor. 10:13, en ben dan getroost om alles te
ondergaan wat de heilige wil van mijn Eeuwige Vader meebrengt.47
Over mijn vruchteloze reis naar de Zoutkamp, Winschoten &c. zal ik je niet
schrijven, behalve dat ik mijn hoofd gestoten heb, dat alles vervallen is en ik hier
weer met de handen in elkaar zit zonder kans om het land uit te komen. Wat moet
ik nu doen?
Jij meent dat ik veel vrije tijd heb en niets is natuurlijker. Ondertussen is het
tegendeel waar en word ik afgetobd met bezoe-
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ken van allerlei slag van mensen. De een komt mij bekijken alsof ik een vreemd dier
uit verre landen was, want zo ziet men tegenwoordig iemand die bang is om een
valse eed af te leggen. De ander komt me beklagen, de derde ondervragen, de vierde
bij mij opscheppen over de daden die hij voor of na de omwenteling van 1787 verricht
heeft. En weer een ander probeert bij mij in een goed blaadje te komen en via mij
bij de Prins, uit voorzorg tegen de tijd dat er weer eens verandering komt (zoals hier
iedereen altijd zeker meent dat binnenkort zal gebeuren). Dan zijn er geleerden die
zich met mij of mij met hen meten willen en schilders die mij portretteren willen of
een silhouet willen trekken. Met mijn goed of slecht lijkende afbeeldingen beoefenen
ze een van de grootste takken van koophandel en industrie die er nu onder de
Groningers bestaat. Gewezen regenten, staats- of stadsministers, burgers en boeren
&c &c. moet ik allemaal te woord staan en dat zonder ooit mijn zes schellingen te
kunnen vorderen!48 Hoe hard moet dit een advocaat vallen, bedenk je dit wel? - Dan
weer andere bezoeken, uitnodigingen, lofverzen op mij, brieven over wetenschap of
kunst, om onderricht, opheldering &c. Ten slotte moet ik ook af en toe de handen
uit de mouwen steken en een tekening, een portret maken. En ik doe het omdat het
mijn gedachten verzet en dus nuttig is. Maar als ik de aanloop kon ontwijken die ik
krijg, zou ik wel tevreden zijn.
Toch krijg ik hier zonder ophouden veel vriendelijkheden van drie of vier achtbare
families. Ik voel me werkelijk aan hen verknocht sinds die korte tijd. Ach! In het
ongeluk klampt het hart zich vast zo gauw het iets vindt om zich aan vast te grijpen.
Een bijzondere professor in de theologie verleent mij allerlei diensten en toont mij
de diepgaandste hartelijkheid, hetzelfde doet een zeer eerbiedwaardige dame, dochter
van een groot staatsman.49 Ze is schilderes, dichteres en meer dan men zich voorstellen
kan aan de Prins gehecht. Ik kan niet minder zeggen van de dokter bij wie ik mijn
intrek genomen heb. Ik ben op een zonderlinge manier aan hem gekomen. Als je die
man ooit ziet, beoordeel hem dan niet op zijn uiterlijk, want dat bedriegt je ook op
een zonderlinge manier. Geen mens zou van hem verwachten dat hij zo'n enorme
kennis van de natuurkunde heeft, en ik heb onbegrijpelijk veel van hem geleerd.
Maar de man is zo druk en overdreven gedienstig, voorkomend en zorgzaam voor
mij, dat het mij afmat.
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Denk echter niet dat ik mij hiermee bij jou excuseren wil voor het nakijken van je
dichtstuk.50 Integendeel, dit zal me opbeuren en ik vraag je erom. Ik verwacht het zo
snel mogelijk.
Heb hartelijk dank voor je zorg over de kinderen en houd geduld als er niet met
die bereidvaardigheid op gereageerd wordt die jouw liefde en het belang van de zaak
eisen. Mijn vrouw heeft me wel in algemene termen iets geschreven over jouw en
broers bereidheid om jullie het lot van Louise aan te trekken, maar niets bijzonders
of zekers. Ik vertrouw jullie die taak toe, die jullie met zoveel liefde op jullie willen
nemen. Nee, ik had niet graag dat het lieve kind met het ander in Den Haag bleef bij
mijn vrouw. Maar let alsjeblieft op haar leugenachtigheid, die ik sinds enige tijd in
haar ontdekt heb. Die zou een overheersende ondeugd bij haar kunnen worden. - Ik
heb graag dat ze onder jouw ogen en zorg is.
De vragen die de oude nicht over mij stelt, ontroeren mij.51 De goede ziel begrijpt
het geval zeker nog niet half, en haar goede hart klinkt erin door. Groet haar toch
van mij en verzeker haar van mijn genegenheid.
Groningen is een grote en mooie stad en ik zou willen dat je me hier kwam
bezoeken. - Het is niet helemaal zo ondoenlijk. Nu het al wat verder in het seizoen
is en de wegen bruikbaar zijn, rijdt men met een postwagen van Lemmer naar hier,
en men hoeft nu van daar tot hier geen twee dagen achter elkaar op het water te
sukkelen, zoals mijn lot is geweest.
Hoe maakt onze Sindram het? Groet hem toch van mij en vooral de heer dokter
Oskamp!
Vaarwel, lieve zus, schrijf mij zo vaak mogelijk en blijf evenveel voor me voelen
als je me zo hartelijk toonde. Vaarwel, God zij met je en Hij moge jou en de jouwen,
de onzen, behoeden voor wat Hij over mij heeft laten komen. Maar zijn wil geschiede
en Hem zij eer, dank en lof! Hij sterkt mij! Vaarwel!

Eindnoten:
46 Petronella had in haar laatste brief (20-22 april) geschreven: ‘Ja lieve broer waar jij nu ook
zwerven mag, jij bent eindeloos gelukkiger, dan alle mensen die zich nu de zege over jou durven
toekennen’.
47 ‘Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, die u niet zal
laten verzocht worden boven hetgene gij vermoogt, maar Hij zal met de verzoeking ook de
uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.’ 1 Kor. 10:13, Statenbijbel.
48 Zes schelling (36 stuiver) was het gewone tarief dat Bilderdijk als advocaat vroeg.
49 Bedoeld zijn professor Petrus Abresch en A.W. Gerlacius van Iddekinge, dochter van een
Gronings burgemeester. Zij had een lofdicht op Bilderdijk geschreven.
50 Petronella had Bilderdijk in haar laatste brief gevraagd haar lofdicht op de overleden hoogleraar
oosterse letteren Schultens te corrigeren.
51 Met de oude nicht is de 91-jarige Amsterdamse Adriana van Onna, een kinderloze nicht van
de moeder van de zussen Woesthoven, bedoeld. Petronella had een goede verstandhouding met
haar. In het begin van hun huwelijk hadden de Elters bij haar ingewoond.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Delfzijl, 7 of 8 mei 1795
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Het zint het gemeentebestuur van Groningen niet dat het ‘gevaarlijk sujet’ Bilderdijk
nog steeds in de stad verblijft, ondanks het feit dat hij een paspoort heeft gekregen.
De stadsadvocaat heeft hem daarover on-
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dervraagd en Bilderdijk heeft toen uitgelegd dat hij talloze pogingen had gedaan om
weg te komen. Nu is de passage naar Hamburg opengegaan. Bilderdijk krijgt op 6
mei te horen dat de gemeente besloten heeft dat hij binnen 24 uur de stad moet
verlaten.
Lieve, dierbare!
Nu schrijf ik je uit Delfzijl, de laatste plaats aan de grenzen van dit land, om
overmorgen (als er een schip is) naar Emden te vertrekken, de enige route die voor
mij mogelijk is. Daar hoop ik dan kans te zien tot vervolg van mijn plan. Deze weg
is sinds drie dagen open en het gemeentebestuur van Groningen heeft dat te baat
genomen om mij een resolutie te laten aanzeggen waarin het te kennen geeft ‘dat ik,
omdat ik in Holland niet toegelaten word vanwege een rekest waarbij ik me aan de
verplichte eed onttrokken heb, en opvattingen liet blijken die mij als een gevaarlijk
lid van de maatschappij moesten doen kennen, er goed aan zou doen, nu de passage
open was, mijn reis voort te zetten, en dat het het gemeentebestuur aangenaam zou
zijn als ik de stad en haar jurisdictie binnen eenmaal 24 uur (zo luidt de resolutie)
verliet’.52 Ik heb geantwoord dat het mijn intentie was dit binnen 24 minuten te doen,
wat ik dan ook deed, en ik ben direct hierheen vertrokken. Uit Emden dus nader.
Ik logeer hier bij een vriend die mij alle vriendelijkheid bewijst, en ik heb in
Groningen ook verschillende vrienden gemaakt. Vooral de professor over wie je me
schreef en die een getrouwde zuster te Wageningen heeft, is voor mij buitengewoon
nuttig geweest, en een goede, eerlijke en hartelijke vriend van mij geworden. Van
de anderen bij gelegenheid, want het is niet goed namen te noemen.
Vaarwel mijn waarde, en bemin mij in onze dierbare kinderen! Vaarwel! De
morgen breekt aan, wees daar zeker van. Vaarwel en groet degenen die mij waarderen.

Eindnoten:
52 Bilderdijk parafraseert hier de tekst van de resolutie van de stad Groningen, die hem
waarschijnlijk voorgelezen is door de stadsadvocaat.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Emden, 9 mei 1795
Lieve, dierbare!
Deze ochtend deed zich een onverwachte gelegenheid voor om van Delfzijl naar
Emden in te schepen, waarvan ik gebruikge-

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

48
maakt heb, en dus ben ik nu hier. Morgen vertrek ik naar Aurik, en vandaar maandag
met de publieke postwagen naar Bremen en Hamburg, waar ik op het eind van die
week kan aankomen. Deze reis is geweldig afmattend, maar is minder slecht voor
mij (denk ik) dan over zee te gaan; omdat ik opnieuw gemerkt heb de schokken
daarvan niet te kunnen verdragen, en zelfs de zeelucht niet. Ik heb zelfs al bloedige
fluimen opgegeven omdat ik in Delfzijl aan de nachtlucht blootgesteld was, en ik
ben niet helemaal zonder vrees voor de gevolgen daarvan. Doch dit geef ik aan God
over! - Nu is men mij kwijt uit het land, feliciteer de kezen53 ermee.Ik heb gemerkt hier net zo bekend als in Holland te zijn. De Duitse kranten hebben
mijn geschiedenis hier en overal rondgebazuind en dit schijnt niet tot mijn nadeel te
zijn. Er liggen hier flink wat troepen. - Men roemt het gedrag van de Engelsen zeer,
die hier in groten getale ingekwartierd zijn geweest en praat veel, maar weet weinig
van wat er op handen is. Heb echter goede moed. - Groet onze vrienden, en bemin
mij steeds zoals ik jou doe. - Vaarwel!
Emden, 9 mei 1795.
P.S.

Ik ben met een Groningse pas, door de generaal MacDonald bekrachtigd, hier
gekomen. Als je echter een pas van de H.H. Mogendheden voor me hebt, stuur me
die dan met de eerste gelegenheid. Ik verwacht brieven van je in Hamburg, poste
restante.

Eindnoten:
53 Kezen: scheldnaam voor de patriotten.

Bilderdijk aan zijn schoonzus. Emden, 9 mei 1795
Waarde zus!
Ik mocht je bij mijn vorige brief wel (hoe zal ik 't noemen) uitnodigen, voorstellen
(nee, opperen zal het woord zijn) om mij in Groningen een bezoek te brengen. Ja!
morgen brengen! Ik rekende buiten de waard en er had dan geen gemene praat (zo
noemt men de gemeenteraad) moeten zijn; maar die lui konden mijn gezicht niet
verdragen. Nu zit ik (naar het oude spreekwoord) te Emden, God beter 't!54 en morgen
ga ik over land via de nu weer geopende postroute. Intussen heeft mijn geval in de
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Duitse kranten gestaan, en de mensen die mij aan mijn gelaat, houding, spraak &c.
niet alleen voor een Hollander, maar ook voor een Haags advocaat of zoiets (zeggen
zij) aanzien, vragen mij op straat en elders of ik soms de man ben die geen eed tegen
de Prins wil afleggen? Ik reis dus in een heerlijk incognito! Dan schudden zij 't hoofd,
vertellen mij veel moois van troepen, van koning, van prins, van wie weet wat al,
maar alles komt erop neer dat zij er niets van af weten. - Maar à propos, mijn vader
heeft je toch zeker de Groningse resolutie meegedeeld? Ik mocht wel lijden dat die
nu ook in de kranten kwam, want dat is de zweepslag die het paard doet draven.
Mijn arme dukaten &c. waarvoor jij zo goed gezorgd hebt, zijn allemaal uit de
beurs ontsnapt in het zakje en uit het zakje met het geschuif bij het lopen &c. via
verschillende tussenwegen in mijn onderkousen. Ik heb de lol gehad er een flink uur
mee onder de blote voeten te moeten wandelen. Dit ter informatie en tot lering voor
Louise, zodat zij voortaan de knoopjes onder aan de beurzen beter plaatst en doornaait,
want door de zwaarte zakt de stof uit en het geld valt erdoor, en het goud is te duur
tegenwoordig om er voetzolen van te maken. Ik zou evenveel lol bij het lopen gehad
hebben van kiezelsteentjes.
Maar ik weet niet wat ik je allemaal schrijf. Ik heb koorts, en mijn hoofd heeft
geleden van de schokken op het zeetochtje hierheen. Dit maakt mij wat ongedurig
en brengt mij in een half ijlende vrolijkheid. Ook moet ik schrijven tot ik in slaap
val, want als ik 't waag om mij heen te kijken gruw ik van het varkenskot waarin ik
de nacht moet doorbrengen. - Haal je eens dat verfijnd, van gemak gediend en
kieskeurig wezentje, of schepseltje, of mensje, zoals je het noemen wil, voor de geest
dat alles tot in de puntjes verzorgd wilde hebben-! Stel je die eens voor in een hok
als dit, aan een tafel op een stoel &c. die noch jij noch ik aan de ordinairste jakobijn
zou toewijzen. En bedenk dan daarbij het versje van Vader Cats, dat ik nu driemaal
per minuut, alsof het een Ave Maria was, opzeg:
Wie wil gaan reizen uit het land,
houdt wel drie dingen bij de hand:
Dat is, vooreerst, een varkensmuil
Wat zeggen wil: walg niet van vuil! &c.55
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Maar de vraag blijft of dit versje op mij wel toepasselijk is? Wie WIL, zegt het, maar
ik WIL niet, ik MOET. Ach lieve, sla de verschillende varianten van die plaats eens op,
om te zien of zij misschien enige opheldering geven. - En toch ben ik hier in een
deftig logement, maar het is overal vol met militairen. - De wijn is hier volstrekt
ondrinkbaar, zelfs de beste, maar men vindt er goede koffie en goede ham. Nu, het
wordt tijd dat ik afbreek. Vaarwel lieve zus, groet je echtgenoot, en wie nog meer
moeten, hartelijk van mij. Feliciteer ook de kezen met mijn vertrek uit het land, dat
nu daardoor van alle gevaar waarvoor zij bevreesd schenen, verlost is. Ik dacht toen
ik naar de laatste wegwijkende wal keek aan Gijsbrecht: ‘Vaarwel mijn Vaderland!
Verwacht’ &c.56
En het leek alsof de torens met hun nieuwe vlaggen mij daarop de woorden van
Willebrord (tegen Diederik) toeriepen: ‘Men sloeg u 't heilig kruis, terwijl gij
heentoogt, na.’57 Nu ja, dacht ik, maar hij kwam toch terug.
Nogmaals vaarwel-tot Hamburg! Vaarwel!
Emden, 9 mei 1795.

Eindnoten:
54 Toespeling op Brederodes Spaansche Brabander: Robbeknol zegt daar aan Jerolimo: ‘Van
waar? Van Embden, God bettert.’
55 Het vers van Jacob Cats uit de Spiegel van den ouden ende nieuwn tijdt (1632) luidt: ‘Wilje
reysen door het lant?/ Hebt vijf dingen byder hant:/ Hebt vooreerst een Esels oor,/ Dat is, past
op u gehoor,/ Hebt het ooge van een Valck,/ Dat is, let op menich Schalck,/ Hebt de beenen
van een Hert,/ Dat je niet gevangen wert,/ Hebt dan noch een Verckens muyl,/ Dats geseyt,
ontsiet geen vuyl,/ Hebt vooral een Kemels rugh/ Voor geluck en ongeluck.’
56 De afscheidswoorden van Gysbreght als hij weggaat uit Amsterdam in Vondels Gysbreght van
Aemstel (1638) zijn: ‘Vaer wel, myn Aemsterland: verwacht een' andren heer’.
57 Niet broeder Willebord, maar de portier zegt tegen Diederick van Haerlem, Gysbreghts vijand
en verrader, die bij het klooster aanklopt: ‘Men sloegh u 't heilig kruis, doen 't leger optrock,
na.’ Met andere woorden: men was blij toen u vertrok.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 15 mei 1795
Lieve dierbare!
Ik schrijf je nu uit Hamburg, waar ik gisteravond dodelijk vermoeid aankwam,
nadat ik twee nachten op een open wagen in aanhoudende stormwind, sneeuw, hagel,
en slagregen doorgebracht had, zodat ik helemaal uitgeput en krachteloos was. Het
logement dat mij aanbevolen was, had geen plaats; zes, zeven andere evenmin en ik
kon niet meer lopen toen ik bij een laatste kwam, 't Hof van Holland genaamd, waar
ik ook afgewezen werd, en toen helemaal radeloos was. Ik wilde vertrekken, toen
een meisje mij in het oog kreeg en mij tegenhield terwijl ze zei: 't is een Hollandse
heer. Ze vroeg me of ik me voor die nacht wilde behelpen met een eenvoudig verblijf,
dan kon ze er wel voor zorgen dat ik een plaats om te liggen kreeg. Ze deed dit,
bezorgde mij thee en het nodige en vervolgens een klein kamertje, waar ik op een
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En in het algemeen ben ik met het
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logement wel tevreden, zodat ik daar wel blijven wil als men tenminste over twee
of drie dagen een passende kamer voor mij klaarmaakt. - Dit meisje, dat mij werkelijk
een onbetaalbare dienst bewezen heeft (want ik geloof dat ik neergevallen zou zijn
als ik nog een half kwartier door had moeten gaan), gaat naar Amsterdam en Den
Haag en ik geef haar dus een brief aan jou en aan je zus mee. Kun jij de
menslievendheid (of hoe ik het noemen moet) die ze aan mij getoond heeft, belonen
door haar een baantje als kindermeisje in een net huis te bezorgen, dan doe je iets
goeds. Ze spreekt Engels, Frans en Hoog-Duits en is netjes en, voorzover ik kan
beoordelen, fatsoenlijk. Waar ze eerder gewerkt heeft, zal ze je zelf vertellen. Dat
ze van onze partij is, kun je makkelijk begrijpen.
Ik schrijf je met de post uitvoeriger, want die zal waarschijnlijk eerder aankomen
hoewel die later vertrekt, maar deze gelegenheid is in elk geval zeker, wat ik van de
post nog niet zeggen kan. Vaarwel mijn dierbare, schrijf mij toch en bemin mij even
teder als mijn hart jou bemint. Vaarwel!
Bilderdijk
Hamburg 15 mei 1795.
N.B.

Vrijdag.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 15-19 mei 1795
Dierbaarste!
Eindelijk ben ik in Hamburg aangekomen, waar mijn eerste zorg was op het
postkantoor naar brieven van jou te vragen, want ik dacht die daar te zullen vinden.
Mijn tweede zorg is nu je te schrijven. Schrijf me toch terug, want ik heb nu ongeveer
drie weken geen brieven van je gehad, en zelfs niet het minste bericht, en hoe bezorgd
ik over je ben, kun je wel begrijpen. Mijn vorige brief aan jou was uit Emden, die
daarvoor ging uit Delfzijl. Je hebt (daar vertrouw ik op) die brieven toch gekregen?
Mijn reis naar hier is afgrijselijk geweest en je kunt je geen idee maken van hoe
ik geleden heb. Alles is overal in de war; alle anders goed geregelde reisroutes lopen
in het honderd; alle loge-
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menten en burgerhuizen zijn volgepropt met militairen en met zowel Brabantse en
Franse als Hollandse emigranten of uitgewekenen. Voor geen enkele soort geld kan
men ergens huisvesting, spijs of drank of wat het ook mag zijn aan benodigdheden,
krijgen. Wat men nog hier of daar met smeken, dreigen of binnendringen vinden
kan, is ellendig slecht, louter uitschot; en is bovendien zo buitensporig duur dat je
ervan verbijsterd staat. Dat komt ten dele door de schaarsheid, ten dele door de
onmatige bedragen die de Engelsen overal ongevraagd of gevraagd gegeven hebben.
En toch kan men, wat men ook betalen wil, evenmin de nodige hulp krijgen als
levensbehoeften. Van Aurik tot hier heb ik via Oldenburg, Delmenhorst, Bremen op
een open wagen waarbij vergeleken onze boerenkarren herenkoetsen genoemd kunnen
worden, moeten schokken over bergen en dalen, door rivieren, heidevelden,
moerassen, de nachten door, in het afschuwelijkste weer van stortregens, hagel,
sneeuw, en stormwinden die de hoed van mijn hoofd waaiden, de banden waar ik
hem mee vastgemaakt had aan flarden scheurden, mijn ogen halfblind en het gehele
gezicht tot een weke pap bliezen waar het bloed uitloopt bij iedere trek van de mond
of de dikopgezwollen neus. Voor het overige heb ik overal reumatische pijn, vergezeld
van koorts (vanzelfsprekend), maar ik ben er toch nogal redelijk met mijn kop bij,
en ik zou zeggen af en toe zelfs gezond, als mijn benen niet zo zouden slepen wanneer
de koorts wat afgenomen is.
Is het niet wonderlijk dat alles zo voortdurend samenspant om mij bij deze reis
tegen te werken? Er zijn zoveel mooie dagen tussendoor geweest; mijn reizen moest
echter, hoewel het ongeveer half mei was, plaatsvinden in het ruwste winterweer dat
je had kunnen uitzoeken! Moet ik er dan in bezwijken? Is dat Gods wil?
Van Emden heb ik mij met een rijtuig naar Aurik moeten laten brengen, wat me
twee dukaten gekost heeft, en dat in een plaats waar men het anders voor een halve
rijksdaalder gedaan krijgt. Met de uiterste moeite vond ik in Aurik onderdak: een
vertrekje waar juist een Engelse officier uit getrokken was, en dus stinkend smerig.
Niets was er eetbaar of drinkbaar, zelfs de koffie niet. Ik moest daar tot maandag
wachten op de postwagen, en stelde mij een Hollandse postwagen voor of zo een als
men in het noorden
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van Duitsland heeft, maar hoe keek ik op toen ik die afgrijselijke ledematenbrekende
open kar zag, zonder dekzeil, zonder kussens, zonder portier, zonder opstaptree, waar
je met een ladder van tien wijde sporten in moest klimmen! Een meisje dat met mij
van Delfzijl naar Emden gekomen was, en naar haar ouders in Aurik moest, had mij
bij de heenreis in het oog gekregen en verzocht of ik haar mee wilde nemen, wat ik
deed. Te Aurik had ik naar laarzen gezocht, maar die waren er niet te krijgen, zoals
ook in Emden en zelfs in Groningen het geval was geweest, want alles was door de
troepen opgekocht of in beslag genomen. Dit had zij gehoord, en zij kocht toen een
paar IJslandse kousen om over alles heen te doen, waar zij bandjes om deed om ze
onder de voet vast te maken, en deze kousen gaf ze mij cadeau, uit erkentelijkheid
voor de dienst die ik haar gedaan had door haar op mijn rijtuig mee te nemen. Maar
toen het kind de wagen zag waar ik op moest gaan, schoten haar de tranen in de ogen.
‘Mijn God,’ zei ze, ‘is dat een rijtuig voor een heer als u bent!’ Ik was daardoor
aangedaan. Ik moest er echter mee voort, en daarop de akelige duistere nachten onder
de blote hemel doorbrengen, evenals de dagen. Een tijdlang werd ik vergezeld door
Franse emigrés, maar zeer vunzige knapen die van vuiligheid onverdraaglijk stonken.
Waar ik ondertussen aan kon komen was niets anders dan wat bier, soms wat brood,
maar heel slecht. Soms was er niets dan een schnaps te krijgen, en die schnaps was
geen goeie jenever zoals die bij ons in de gewoonste dorpskroegjes gevonden kan
worden, maar kimmel (zoals zij het noemen). Dat is een soort van korenbrandewijn
uit komijn gestookt, die erbarmelijk smaakt. Ik ben acht uur achter elkaar op pad
geweest zonder een slok drinken te kunnen krijgen, van eten spreek ik niet. In het
ene dorp vond ik nog wat vuur om bij te komen van mijn verkleuming, in het andere
niets. Eén avond liet ik een boerin wat bier en brood met een ei maken, maar verder
kon ik dat nergens anders vinden. In de steden vindt men, als men wat vindt, altijd
een kalfsbout met pruimen. Dat is de Duitse manier, maar wie het kalfvlees fijn kan
kauwen, kan met zijn tanden nog heel wat meer klaarspelen. Te Valkenburg echter
(tussen Oldenburg en Delmenhorst) kreeg ik een kom met gebonden soep waar een
beetje nootmuskaat in zat, met geroosterd brood en ik kan niet uitdrukken hoe mij
dat verkwikte.
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Bremen is een rustplaats voor één nacht geweest. Daar heeft de postmeester met mij
alle herbergen afgelopen om onderdak voor mij te vinden. Ik hunkerde naar slaap,
maar vruchteloos, nergens logies! Alles vol! De magistraat kwam eraan te pas, en
eindelijk landde ik aan bij ik weet niet wat voor een toverachtig oud gebouw, dat
eerder op een kasteel van meer dan zeshonderd jaar geleden leek dan op een
tegenwoordig woonhuis. Vijf soldaten hielden de wacht ervoor en het bleek achteraf
een gemeentehuis te zijn. Daar kreeg ik een bed op de grond, en een kan koffie van
een juffertje, de dochter van de schoolmeester die een gedeelte van dat gebouw
bewoonde. Maar het was er verschrikkelijk vuil en nog geen twee uur geleden door
een soldaat ontruimd die er ingekwartierd was geweest. Ik had toch nog een
slaapplaats en die kostte mij slechts een Hollandse daalder, terwijl dezelfde nacht
sommige vreemdelingen een Louis d'or58 hebben moeten geven om ergens in huis
op een stoel de nacht door te mogen brengen. Hier in Hamburg heb ik uren gelopen
eer ik het hokje vond waarin ik deze brief schrijf, en ik geloof dat ik bezweken zou
zijn als een Hollands meisje dit niet voor mij verzorgd zou hebben, uit genegenheid
voor de natie schijnt het. Nu ben ik hier voorlopig, maar kan dus niet blijven logeren.
Spijs en drank is er goed, de slaapplaats is zindelijk en zou goed zijn als die niet
slechts op een rustbank was, die dus niet behoorlijk afgeschermd wordt door
bedgordijnen. Dat bekomt mij met mijn reumatiek zeer slecht.
Wat zal ik je verder van mijn reis vertellen? Aurik is een aardig, net stadje.
Oost-Friesland lijkt veel op onze landstreek. Hannover is een grote, woeste,
ontzaglijke heide, maar de ligging van Hamburg is mooi. Oldenburg is een nest.
Delmenhorst nog erger, maar het vrouwelijk geslacht begint daar iets van het
noordelijke schoon in de gezichten te vertonen dat de Deense en Zweedse vrouwen
hebben, maar in Bremen zijn het weer overal jammerlijke Duitse gezichten. Zowel
Bremen als Hamburg zijn oude, vieze, akelige steden, en men loopt zich hier dood
om iemands woning te vinden, want de Hamburgers (wie men ook naar de weg
vraagt) zeggen nooit iets anders dan gerade aus. Het zijn echt modelvoorbeelden
van lomperiken. - Bij de heer Hartsinck ben ik in alle vriendschap ontvangen, en ik
heb er vanmiddag gegeten. Verder heb ik nog geen Hollanders geproken, be-
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halve Passavant de Passenbourg, die vroeger tegenover ons woonde, en die ik daar
ontmoette.59 De Hamburgers spreken en verstaan evenmin Hoog-Duits als de Bremers
en de Oost-Friezen, maar ze gebruiken een wonderlijk mengelmoes van Hoog- en
Neder-Duits door elkaar, half op zijn Fries uitgesproken.
Ik ben op de reis zeer ontdaan geweest doordat iemand mij verzekerde dat de Prins
overleden was. Het is echter niet waar. Hij is in Londen.
Dit schreef ik je vrijdagavond, maar omdat de post niet voor dinsdag vertrekt, kan
ik er meer bij voegen. Zondag at ik met verschillende Hollanders, onder wie mevrouw
Wieling en haar twee ongehuwde dochters (je kent de ene, die er zo goed uitziet),60
bij de heer Hartsinck, waar ik vanmiddag weer uitgenodigd ben. Ik ontvang daar de
nodige genegenheid, zowel van hemzelf als van mevrouw, die een Engelse dame
is.61 Ik heb me te Altona vervoegd bij een staatsraad van het hof van Denemarken,
voor wie ik een aanbevelingsbrief van de baron Von Schubart had, maar hij had tot
dan toe nog geen nadere berichten ontvangen van de gezant om mij in Kopenhagen
van dienst te kunnen zijn, zoals ik verwacht had. Ik zal Zijne Excellentie zelf
schrijven. Intussen heb ik een uitgebreide en gevoelige brief aan Zijne Hoogheid
geschreven, waarop ik het antwoord hier afwachten wil.62 Alles dwingt mij daartoe.
De heer Hartsinck heeft mij ondertussen een goed kamertje bezorgd bij een medisch
doctor hier, dicht bij zijn woning, dat mij een stuk goedkoper uitkomt dan huisvesting
in een ellendige herberg. De heer Henry zal je een dezer dagen mondeling tijding
van mij brengen.63
Je kunt je niet indenken wat ik geleden heb op de reis. Ik vervel helemaal in het
gezicht en op de handen. De rok die ik aanhad, is door en door versleten. Van mijn
grote mantel heb ik onvoorstelbaar veel nut gehad. Mijn pruik is even versleten als
mijn kleding.
De heer Hartsinck heeft al mijn werken, maar de Elius ontbreekt. Wees zo goed
mij daar één, of als het kan drie of vier exemplaren van over te zenden met jouw
Opstanding van Lazarus.64 Ook heb ik een opdracht van mevrouw Hartsinck (die
aardigheid in tekenen en schilderen heeft), om Engels chestkrijt uit Holland te
bestellen. Je kunt dat in Den Haag op de hoek van de Nieuwstraat en Groenmarkt
vinden, maar ik denk dat je het in
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Amsterdam nog goedkoper kunt krijgen. Zie dat je daar een pond of vijf, zes van
overzendt, er varen nu dagelijks schepen uit Amsterdam op Hamburg. N.B. Het is
een wit Engels krijt, maar wat geelachtig, dat wij om te tekenen gebruiken, misschien
zal men het onder de naam van chest niet kennen.
Misschien heb je wel een compleet exemplaar van de Dichterlijke handschriften,
1-7 Schakeeringen.65 Zo niet, laat er een komen voor de heer Hartsinck, die het mij
verzocht heeft, en adresseer het een en ander aan mij, maar het adres op een envelop
aan de heer Nestler, Medicinae Doctor, bij de Michaëliskerk te Hamburg. Dat kun
je ook met de brieven doen, ofwel doorgaan met die onder adres van Ideman, poste
restante te sturen.
Ik dacht nog al meer te schrijven, maar ik ben bij mevrouw Hartsinck, die visite
van Hollandse dames kreeg, op de thee gebleven, en vrees dat de post vertrekt.
Vaarwel, mijn dierbare! Groet alle vrienden, omhels onze lieve kinderen, en schrijf
mij toch wat mijn hart gerust kan stellen. Vaarwel!
Hoe is het met het dichtstuk van Ibn Doreid? Wordt het gedrukt? Zo niet, laat
de heer Outhuys er mij dan een kopie van sturen met jouw silhouet, dan zal ik het
hier laten drukken, en wel in Holland laten uitgeven. Maar laat hem het origineel
niet veilig wanen, het kon verloren raken. Van het silhouet berust het origineel bij
Schaasberg, maar dat hij er voorzichtig mee is!66 VaarwelP.S.

Eindnoten:
58 Gouden Franse munt, in die tijd ter waarde van ongeveer 12 Hollandse guldens.
59 Waarschijnlijk is bedoeld Johann David Passavant de Passenbourg, geheim regeringsraadsman
en geheim secretaris vóór de omwenteling bij het departement van de Duitse Staten van de
Prins.
60 Mevrouw Wielings man was vóór de omwenteling raadsman en rekenmeester van de Prins
geweest en gedeputeerde van de Staten-Generaal.
61 Hartsinck was sinds 1785 gehuwd met Anna Peterolle Crochatt uit Londen.
62 In zijn brief van 19 mei aan prins Willem v schetst Bilderdijk zijn beweegredenen voor het
rekest, en de zwerftocht die daarna begonnen is. Hij verzoekt Willem om hulp bij het vinden
van een bestaan, of om een aanbeveling bij een ander hof, waar hij te werk gesteld zou kunnen
worden.
63 Rudolph Henry was gezant van de hertog van Saxen-Gotha en Altenburg in Den Haag.
64 Bilderdijks romance Elius was in 1788 bij Uylenbroek in Amsterdam verschenen. Het prijsvers
van Catharina was in 1785 verschenen onder de titel: Lazarus opwekking. Ode door Vrouwe
C.R.B.G.W.
65 De Kleine dichterlijke handschriften was een soort serie-uitgave van P. Uylenbroek waarin
gedichten van verschillende dichters verschenen. Vrijwel elk jaar kwam er een Schakeering
(deel) uit. Tussen 1788 en 1808 verschenen twintig delen. Bilderdijk publiceerde er geregeld
in.
66 Simon Schaasberg jr. was een tekenaar in Den Haag.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 2 juni 1795
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Lieve dierbare!
Ik smacht naar tijdingen van je. Laat me toch een brief ontvangen. Elke postdag
laat ik vragen naar brieven met het adres van Ideman, van Teisterbant, van B., maar
vruchteloos. Vertrouw je deze adressen niet, sluit dan mijn brieven in een omslag
gericht aan de heer G.C. Enderes, koopman in wijn, of wijnhandelaar (zoals men in
Duitsland zegt) te Hamburg. - Ik heb naar de Prins geschreven, die in Engeland is,
en wacht op zijn antwoord en orders. Intussen zit ik hier redelijk goed door de
vriendelijkheid van de heer Hartsinck, waarover ik je in mijn vorige vertelde. Daar-
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zonder zou het slecht gesteld zijn met mij. Van de buitenlandse omstandigheden die
betrekking op ons land hebben, kan ik niet veel melden dan alleen dat het nu ernstig
gemeend schijnt te zijn dat men iets voor ons gaat doen. Binnenkort zal alles duidelijk
worden. Er schijnt ook zeker een omwenteling in Frankrijk ophanden te zijn.67 Hoe
is het met de eed in Amsterdam en Leiden en bij de Hoge Raad afgelopen? Schrijf
mij daar toch iets over. Kun je me niet de Amsterdamse en Leidse brief over de eed
(die in de kranten gestaan heeft) toesturen, of een exacte kopie of iets dergelijks?68
Ik wil daar gebruik van maken. Laat degenen die het goed menen met het land zich
toch stilhouden, en geen oproer maken! Dit is vooral nu noodzakelijk: inwendig
oproer (als dat niet in de leidingvoerende partij zelf voorkomt) kan niets dan kwaad
doen. Laat men hoop houden, maar niet veel daarvan laten blijken. - Vergeet niet
mij te melden van welke datum je voorlaatste geweest is, opdat ik weet of ik je
brieven wel krijg. Het ga je goed, en groet iedereen die het goed met ons meent
allerhartelijkst. Vaarwel en hou van mij.
Hamburg, de 2de juni 1795.

Eindnoten:
67 Bilderdijk is blijkbaar op de hoogte van plannen die gesmeed worden. Op 26 juni zouden naar
Engeland uitgeweken Franse antirevolutionairen landen op het schiereiland Quibéron. Willem
v greep dit aan om te pogen vanuit Noord-Duitsland met hulp van uit Holland gevluchte
orangistische militairen en Engelse troepen de Bataafse Republiek aan te vallen. Zijn zoon prins
Frederik moest de leiding krijgen. Dit zou het zogenaamde Rassemblement van Osnabrück
worden. De actie liep op niets uit.
68 In de Leydse Courant van 23 maart 1795 had een missive gestaan van de Provisionele
Representanten van het Volk van Amsterdam aan de vertegenwoordigers van het volk van
Holland in Den Haag. De Amsterdamse vertegenwoordigers vinden de eis tot het afleggen van
de eed voorbarig, omdat het bestuur nog slechts voorlopig is en nog niet overal zijn beslag heeft
gekregen. Een brief met dezelfde strekking van de Provisionele Raad van Leiden kwam in de
krant van 27 maart.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 4 juni 1795
Catharina had op 9 mei aan Bilderdijk geschreven: ‘ik heb 't zeer druk doordat ik
verhuisd ben dat je zeer verwonderen moet-ik meende je 't niet geschreven te hebben
maar ik droomde dat jij in vermomde gedaante hier kwam en de angst en de vrees
die ik uitgestaan heb in die droom voor jouw ontdekking deden het mij nu wel nodig
achten je dit te laten weten’. Over geldzaken schreef ze: ‘wees toch zuinig en laat je
toch niet meer schilderen dit kost al te veel en hoe moeielijk komt men aan 't geld
ach dat jij zo mild niet was-hoe komt het toch dat Van der Linden nog geen antwoord
van je heeft op zijn bericht en om de wissels van de heer Luninck worden wij zo
geplaagd zend die toch over’. Op 26 mei ging het opnieuw over de schulden: ‘hoe
nog alles gered zal worden weet ik niet-de schulden die wij hebben uitgerekend zijn
18.000 gulden wat een som-sinds je vertrek hebben wij nog geen penning van jouw
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van crediteurs opgesteld en de bedragen die aan
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schuld openstonden beliepen zelfs bijna 18.700 gulden. Onder de schuldeisers waren
een prentenhandelaar, boekbinder, behanger, stoelenmaker, pruikmaker, schilder,
linnennaaister, rijtuigverhuurder, banketbakker, juwelier, timmerman, smid,
spiegelverkoper, lijstenmaker, kleermaker (voor een bedrag van 1105 gulden), verder
schoenmakers, wijnkopers, chirurgijnen, apothekers. Zijn vrouw kan niet onkundig
geweest zijn van zijn uitgaven, want er zijn ook schulden voor kousen, stof,
galanterieën en juwelen, afgezien van die voor hout om te stoken, kaarsen, brood,
melk, groente, fruit, vis en vlees.
Lieve, dierbare!
Nadat ik vorige dinsdagavond mijn laatste met de post verzonden had, kreeg ik 's
ochtend daarop die van jou van de 9de en 26 mei, die mij zeer blijk maakten. Ik zie
daaruit dat je verhuisd bent en vertrouw dat je daaraan goed gedaan hebt. Ik ben wel
in je nieuwe huis geweest toen Van de Kop daar nog woonde, en het kwam mij toen
erg ouderwets en akelig voor, maar dit kan door verbetering van behang etc. een heel
ander gezicht gekregen hebben. Ook is het huis zelf en de stand ervan aanzienlijk,
en dus keur ik dit volledig goed. Wat je meldt over de hoogte van de schulden begrijp
ik niet. Wees toch voorzichtig en betaal niet wat al betaald is. Ook zeg je dat het
portretteren duur uitvalt, wat betekent dat? Ik hoop maar niet dat men je daarvoor
geld gevorderd heeft op een of andere manier? Als dit het geval is, kijk dan uit daar
iets van te voldoen, want ik ben daarover niets schuldig, zelfs de koperen lijst om
het vervaardigde portret niet (die ik aan Cuylenburg betaald heb, maar die echter op
de rekening van de weduwe Rieman te mijnen laste staat).69 Het is voor mij ook
moeilijk te begrijpen dat je van de uitstaande rekeningen nog niets, en zelfs niet ten
minste ruim f 4000 ontvangen hebt. Dat het geld schaars is, spreekt vanzelf, maar er
zijn zeker mensen die nog wel betalen kunnen onder de cliënten, en je hoeft nu niet
meer te ontzien wie ik altijd ontzien moest. Je moet dus wel zuinig geleefd hebben.
Wat mij betreft, hoe ik ook overlegd en bezuinigd heb, mijn geld is al tot op de helft
verminderd, en ik weet niet hoe ik het gedaan zou hebben als ik niet steeds bij de
heer Hartsinck kon eten. Je doet er goed aan steeds het beste te hopen, ga daarmee
door. Wat mij betreft, ik wacht op orders van Zijne Hoogheid, en wellicht dat ikzelf
van hier naar Engeland ga.
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Stuur mij ondertussen geen kleren of linnengoed. Wat heb ik aan het verslepen, dat
zo kostbaar is? Wacht maar tot ik een definitief verblijf weet, waar ik een soort van
huisvesting vind. Het Deense hof is goed, maar de politieke omstandigheden verbieden
mij daarheen te gaan zonder goedkeuring van de Prins, en de ministers zijn er zowel
hier als elders huiverig voor mij in het publiek eer te bewijzen (privé geniet ik er alle
beleefdheden en blijken van goede bedoelingen), zolang nog niet zeker is wat er
gebeuren moet. Want Rusland en Engeland bedreigen dat rijk met een oorlog70 en
dat vormt voor mij een lelijk obstakel om daar op de manier ontvangen en onder
bescherming genomen te worden die ze eigenlijk wel zouden willen, zoals je begrijpt.
Binnenkort hoop ik je meer te schrijven. Voor deze keer kan ik er het best mee
volstaan niet te veel te zeggen, of meer dan mij veroorloofd is.
Wij vieren hier nu de verjaardag van de koning van Engeland met toevoeging van
ons gewone Oranje boven, dus moet ik naar de heer minister Hartsinck.71 Morgen
meer!
Eén ding verwondert mij enorm, dat is dat ik zo goed de geweldige vermoeienissen
doorsta. Ook heb ik geen moeite met de nu zo veranderde armoedige levenswijze,
die niet voor mijn gestel geschikt is. Maar ik vrees steeds dat dit toch eens op een
ziekte uit zal lopen. Ik vind de lucht hier echter zeer goed en ik zou hier als ik er een
verblijf had met genoegen kunnen wonen. Dan zou ik wel mijn boeken moeten
hebben, want buiten de bibliotheek van de heer Hartsinck is hier geen boek te krijgen
dan wat Hoog-Duitse nieuwe werkjes zonder belang. Ik schrijf gelijk met deze aan
de heer Van der Linden, via wie je deze in handen zult krijgen, en zend hem de
wissels waarover je schrijft met de daarbijbehorende declaratie, die hij wel wil innen
na overhandiging van de wissels.
Vaarwel, mijn dierbare! hou van mij, wees vol goede moed, groet al de onzen,
zeg aan Furnee en De Mikker dat hun schrijven mij lief geweest is, en dat zij het af
en toe opnieuw doen; ik zal bij gelegenheid ook aan hen schrijven-Vaarwel!

Eindnoten:
69 In januari nog had Bilderdijk een groot geschilderd portret laten maken door C. van Cuylenburg.
De weduwe Rieman komt op de lijst van crediteurs voor als handelaar in prenten.
70 Catharina van Rusland had volgens de berichten in de kranten eind mei een verdrag met Engeland
gesloten om een overwicht te krijgen in de noordelijke zeeën. Daardoor werd de scheepvaart
van o.a. Denemarken en Zweden belemmerd. Die twee landen brachten een oorlogsvloot in zee
om Rusland het hoofd te bieden.
71 De Engelse koning George 111 was op 4 juni jarig. Omdat Hartsinck een Engelse vrouw had,
werd die dag gevierd.
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Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 9 juni 1795
Lieve dierbare!
Je weet dat ik je de verkoop van mijn boeken, die voor jou noodzakelijk is, moet
afraden als het anders kan. De redenen heb ik je reeds enige tijd geleden uit Groningen
geschreven. Maar kan het niet anders, ik laat jou de baas. Veel buiten de koop te
houden is in dat geval zeer verkeerd, want ze zullen in deze tijd zeker bitter weinig
opleveren. Er zijn echter zeker dingen die voor mij van belang zijn om niet verkocht
te worden, maar hoe kan ik mij die precies herinneren? Besluit je ertoe, stuur me dan
de catalogus tijdig met de een of andere gelegenheid per schip, en ik zal je dan die
nummers opgeven. Maar (zoals ik zei) 't goed wordt weggegooid tegen de kosten. Maar ook dit beveel ik in Gods handen aan! - Ik voel me met de tegenwoordige hitte
helemaal niet lekker en heb een aderlating hard nodig, maar kan geen chirurgijn in
de stad vinden. - Mijn zwarte oude rok heb ik moeten laten omkeren, en om hem wat
te kunnen sparen heb ik een zomerjasje (van kamgaren) laten maken, maar dit kost
hier enorm veel. Een paar schoenen kost mij 3 gulden en 10 stuiver Hollands geld.
Hoe is het met Elius? Je zus heeft mij een brief geschreven en meldt dat het goed
gaat met Louise en dat ze lief is. - En hoe gaat het je met de knechten en meiden af?
Zeker heb je bij het verhuizen in de secretaire in de voorkamer veel schetsen van
mij gevonden. Als er zich eens een gelegenheid voordoet om met een schip iets mee
te geven voor mij, doe dan die schetsen daarbij. Ze kunnen me hier van pas komen.
Vaarwel, mijn dierbare, verblijd mij steeds met je tijdingen en hou van mij!
Hamburg 9 juni 1795.

Bilderdijk aan zijn schoonzus. Hamburg, 9 juni 1795
Nu Louise bij de Elters in huis is, wordt de correspondentie tussen zwager en
schoonzus nog gemoedelijker en dankbaarder gestemd dan die al was. In uitvoerige
brieven antwoordt hij op vragen die ze hem stelt,
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soms over de opvoeding van Louise, soms over de literatuur of de wijsbegeerte.
Bilderdijk had aan Petronella geschreven hoezeer hij in zijn ballingschap overal
door vrouwen geholpen werd. In haar brief van 2 juni antwoordt zij hem spottend
met een citaat uit het Hooglied: ‘Ik geloof werkelijk dat jij alle vrouwen en meisjes
toeroept: Ik ben zwart maar aardig! Waarom zouden zij zich anders allemaal zo
uitsloven om je te helpen en je lot te verzachten, want zij kunnen toch niet allemaal
weten dat jij, die er vooral nu zo onbevallig uitziet, een man bent aan wie het hele
vrouwelijk geslacht oneindig veel verplichtingen heeft.’ Met Louise leest Petronella
de bijbel. Bij het ontbijt hadden ze eenmaal Mattheüs 5 gelezen en bij het tiende vers
moesten ze aan Bilderdijk en zijn lot denken: ‘Zalig die vervolgd worden om der
gerechtigheid wil; want hunner is het koninkrijk der hemelen.’ Zij raadpleegt hem
over andere lectuur dan de bijbel voor zijn dochter: ‘Een tijdje geleden hoorde ik
met zeer veel ophef spreken over de Julie van Rousseau; behalve dat het mooi van
stijl zou zijn en een kunstige plot zou hebben, werd het ook geprezen als een volmaakt
zedenkundig model. Je herinnert je misschien dat ik het Frans niet helemaal begrijp,
schrijf mij dus eens of het de moeite loont wanneer ik het lees met een dictionaire,
en of jij het voor je dochters niet weg zou sluiten. Ik heb het hier en daar eens ingezien,
maar weet niet of het voor alle meisjes wel geschikt zou zijn.’ Petronella verwondert
zich erover dat Bilderdijk ook in Hamburg weer bij een medicus ondergebracht is.
Plagend schrijft ze hem dat de medische faculteit maar goed in de gaten moet houden
of hij zijn eigenzinnige medische inzichten wel voor zich houdt.
Lieve zus!
Ik zou deze brief helemaal met uitdrukkingen van dankbaarheid en liefde moeten
vullen, wilde ik je enigszins mijn ontroering overbrengen om het zoet, het dierbaar
bewijs van je liefde en oprechte deelneming in mijn lot, dat je lieve brief voor mij
kenmerkt, net als alles wat je voor me doet. Je hebt dus mijn lieve Louise bij je! Je
wilt haar als je kind beschouwen! Als een moeder voor haar zijn! O hoe dankt mijn
vaderhart je, dat zo aan haar hangt en haar toch zo blij- en zo vrijmoedig aan je
overgeeft. Bij jou zal ze niet verdrukt worden, geen slachtoffer van ongelukkige
buien worden, niet door verveling en nietsdoen vervallen tot verkeerde
eigenzinnigheid, leugenachtigheid en lusteloosheid! Jij, je echtgenoot, jullie zullen
over haar waken met jullie hart en je
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ogen! Moge God jullie beiden alle vreugde schenken van zo'n weldaad! Ik noch het
kind zelf toch kan die ooit op deze aarde vergelden (wat voor uitkomst de Algoede
voor ons ook heeft). - Maar ik word week en moet de pen neerleggen. Och mocht ik
het kind nog eenmaal aan mijn hart drukken samen met degenen die zo goed voor
haar zijn!
Lieve zus, je voelt mijn gevoel! maar laat je liefde niet te ver gaan als je aan me
denkt. Ook dat is een kwaad. Je bijbelplaats van Matth. vs. 10 is opwekkend, als men
ze toepassen kan. Maar wat betekent het om vervolgd te worden om de gerechtigheid!
't Schijnt groot in het oog van de christen, als men vanwege een goede en
plichtsgetrouwe daad door de mensen in het onheil gestort wordt. Maar hoewel dit
er wel de schijn van heeft, is het toch nog niet vervolging VANWEGE de gerechtigheid.
't Is misschien een pure beproeving, een straf van God voor andere, vroegere
onrechtmatigheden, misschien zelfs voor de menselijke beweegredenen van die juiste
en plichtsgetrouwe daad. [...]
Drijf vrij de spot met mijn zwarte, afzichtelijke kop. Je weet niet hoeveel Groningse
dames mijn silhouet hebben willen krijgen. En zusjelief, hoe weinig verwachtingen
ik ook schep, het vrouwelijk geslacht interesseert zich nogal voor mij. Hier word ik
ook flink van die kant in de bloemetjes gezet en ze betwisten elkaar mij soms voor
de een of andere middag. Zeker, ce n'est pas pour l'amour de mes beaux yeux, zoals
men in het Frans zegt, en ook niet om mijn diep over het voorhoofd zakkende pruik.
Maar zal ik het je eens uitleggen? - Zou ik durven? - Welaan dan! Omdat ik de dames
op een zekere afstand houd en dit meteen laat merken. Dat is vreemd in deze tijd en
trekt de aandacht, en daardoor raken ze geïnteresseerd. Vroeger deden de vrouwen
dat bij ons, maar daarvoor is men nu te koket geworden. [...]
De Julie van Rousseau, zusje? - Je denkt er wel om: de man heeft zelf in een van
zijn werkjes gezegd dat een meisje verloren is als zij het boek of een bladzijde daarvan
leest. En ik meen dat hij het zelfs ter waarschuwing in de voorrede van het boek
zegt.72 En zou dat nu een volmaakt model van zedenkunde opleveren? Ja, zedenkunde!
Maar van welke soort? Van die van enkele opgewonden fantasten, die van zuiverheid
van ziel spraken terwijl ze de ongebondenheid oefenden, de verbeelding bedierven,
het verstand bedwelmden, het hart ongeneeslijk verwondden en zo een
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etterende zweer voorbereidden, die in een volslagen dodelijke, pijnlijke en gruwelijke
toestand openbarsten moet (als Gods tussenkomst het niet zou verhoeden). Ziedaar
wat dit stuk tot gevolg heeft. Ik gaf een meisje veel liever de Lettres persanes van
Montesquieu73 in handen dan dit boek vol schone onzin, harmonieuze wartaal en
gevoelens die als deugden vermomd zijn, maar in wezen God en de natuur onteren.
Maar is het de moeite waard, vraag je, om het met een woordenboek in de hand te
lezen? Ja, dat is het. Het is belangwekkend en boeiend, maar toch, wat zul je eraan
hebben?
Je mag wel voor de Medische faculteit opkomen. De Franse emigrés, van wie er
hier flink wat zijn, onder wie veel zieken, maken mij gewoonweg tegen wil en dank
medicus. Ik weet niet welke geest ze naar me toe stuurt, maar of ik wil of niet, ik
moet pols voelen en recepten schrijven. Nu ja, ik zal ze niet om zeep helpen, dat is
zeker, maar als ze niet vanzelf genezen, zal ik er niet veel aan helpen. Een van mijn
patiënten (je begrijpt wel dat het allemaal pro-Deoklanten zijn?), en wel een
procureur-generaal van Lotharingen, had ik onlangs een purgeermiddel
voorgeschreven om daarvan om het uur een kleine theekop te nemen, tot hooguit
drie als het niet eerder werkte. De drank moest na twee en vier dagen nog eens
gebruikt worden, maar mijn goede medebroeder neemt alles in één keer in, gaat 49
en een half keer naar de wc, valt vijfmaal flauw, en blijft halfdood van afmatting en
uitputting. Daar gaat mijn medische reputatie, dacht ik, maar nee, er waren mensen
tegenwoordig geweest bij mijn voorschrift van de dosering en ik kreeg geen schuld.
Ik moest opnieuw wat voorschrijven, en omdat de man daar toch beter van werd,
had ik een wonder gedaan. Zie je, zo gaat het met de mensen.
Gisteren kwam een vreemde graaf mij raadplegen over waar N.B. de ziel zit? Sommige mensen vertellen dat ik alle dingen weet, en de hemel weet of men
eerstdaags niet bij me komt om gestolen zaken weer terug te brengen, want van nu
af aan ben ik al meer dan een halve tovenaar. Ach zusje, wat is de wereld toch zot.
En hoe gemakkelijk is het zich met bedrog te verrijken als men zich daar laag genoeg
toe gedaald voelt. - Misschien mag ik erbij voegen hoe zwaar daarentegen het nodige
te vinden is als men het niet wil verkrijgen via slimmigheden of bedrog, niet via
blind overwicht dat men op sommige mensen kan uitoefenen, en
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niet via iets wat ons karakter onwaardig is. Ik wacht nu op het antwoord van de Prins.
Als het briefport niet zo hoog was, dan zou ik de kopie van mijn brief aan hem hierbij
voegen. Eer ik zijn antwoord heb, kan ik geen beslissingen nemen. Buitenlandse
omstandigheden hebben mijn eerste plannen tegengewerkt en men kan mij nu in
Denemarken niet goed ontvangen. Als ik er als onbekende kom, dan is de weg naar
wat ik zoek niet zo goed te openen. Misschien moet ik naar Engeland! - Hoe het zij,
ik verlang naar uitsluitsel. [...]

Eindnoten:
72 In het voorwoord van Julie ou la nouvelle Héloïse stelt Rousseau: ‘Nooit las een volmaakt zedig
meisje Romans, en voor dezen heb ik het opschrift zoo duidlijk gesteld, dat men het boek
opslaande terstond weten kon, wat men er van te denken hebbe. Zij die, in weêrwil van den
tijtel, ééne bladzijde er van lezen durft, is een rampzalig meisje; maar dat zij haren val niet aan
dit boek wijte, het kwaad had zich reeds te vooren bij haar gevestigd.’ De ongetwijfeld ironisch
bedoelde waarschuwing is hier geciteerd uit een Nederlandse vertaling uit 1797.
73 Montesquieu stelt in de Lettres persanes de Franse maatschappij aan de kaak, gezien uit het
standpunt van een onbedorven natuurmens.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 3 juli 1795
Lieve!
Sinds lang heb ik op een schrijven van jou gewacht, en de dagen in voortdurende
ongerustheid over jou en de onzen en tevens in het hartstochtelijkst verlangen
doorgebracht. Veertien dagen geleden overviel mij een heftige galziekte, waar ik
flink door geleden heb. Nu ik voor het eerst weer rechtop zit, schrijf ik deze brief
met moeite. Ik twijfel echter niet aan mijn herstel.
Jammer genoeg is hier niets te krijgen wat een zieke kan verkwikken. Bijvoorbeeld:
men heeft de stad voor mij afgelopen om wat aalbessengelei te vinden, maar zonder
resultaat. Goeie beschuit is hier niet. Ik kan wel bouillons, soepen &c. in overvloed
krijgen, maar die doen mij geen goed, en alles wat men hier vindt is helemaal zonder
specerijen, en je weet dat ik daar niet buiten kan. [...]
Ik ben hier zeer bezig met veel van onze Hollanders. Onze Van der Duyn74 kwam
eergisteren aan mijn bed afscheid nemen omdat hij naar Engeland ging vertrekken.
Wij werken hier hard, maar ik ben bang dat wij weinig uitwerken kunnen. De brieven
van Zijne Hoogheid zijn echter nogal bemoedigend, evenals die van de prinses van
Brunswijk.75 Ik denk binnen een paar dagen daarheen te gaan. Mogelijk moet ik dan
naar Rusland, mogelijk naar Engeland. God weet wat ervan worden moet. Houd
intussen moed, mijn dierbare, maar verwacht niets van Pruisen. Niets!
Enige tijd geleden schreef je mij dat je me kleren wou opsturen. Waar ik ook heen
ga, alles zal toch deze plaats moeten passeren en dus denk ik bij nader inzien dat het
het beste is dat je maar hoe eerder hoe liever opstuurt wat je nog kunt opsturen,
zolang
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ik nog hier ben of er tenminste nog een vriend is. De beste weg is de koffer in Naarden
op de wagen naar Hamburg te zetten, aan mij geadresseerd maar met een envelop
aan Dr. Nestler, bij de Michaëliskerk te Hamburg. Maar de koffer moet wel gesloten
en stijf ingepakt zijn. Doe er dan ook, als je wilt, enig eenvoudig tafellinnen in. Deze
vrachtwagens schudden afgrijselijk en worden onderweg uitgeladen. De koffer moet
er dus tegen kunnen en ook moet hij goed vol zijn. Wil je, zo vul hem aan met de
volgende boeken, als er ruimte is, te weten 1. De Authores classici van Mannheim;
en is er meer plaats, 2. de kleine Franse en Italiaanse boekjes in bruine bandjes met
goud, waarvan de meeste boven in de kast tussen de schoorsteen en de ramen gestaan
hebben; 3. de Engelse dichters in blauwe bandjes, die boven in de grootste kast op
de ontvangkamer stonden. Vooral, probeer een compleet exemplaar van mijn werken
daarbij te doen. In de gladhouten secretaire heeft veel daarvan gelegen, maar er moet
vooral de prijsverhandeling van de Maatschappij van Letterkunde76 bij, die in de
voorste gesloten kast op de ontvangkamer stond, en een exemplaar van al de losse
stukjes die bij de pakketten hier en daar verspreid lagen.
Wanneer je het opstuurt, schrijf me dat dan tegelijk, of een dag of twee van tevoren
per post.
À propos. Vergeet niet, om vooral erbij te doen, De Gorter, Formulae medicinales,
een bruine band die in de grote kast gestaan heeft in het voorste vak, op de middelste
planken. En kan het erbij, de vijf of zes delen van Van Zwieten, In Aphorismos
Boerhavii, vier of vijf delen met rode ruggen en de rest in bruin papier. Onze vriend
Van der Linden zal ze je wel aanwijzen, ook een octavo Hollandse bijbel.
Nu zul je (vrees ik) in de war raken met al dit gehaspel. Wat ik het liefst had zal
ik het dikst onderstrepen, en zo verder.77 Dit zal je tot leidraad dienen bij het inpakken,
want waarschijnlijk kan toch niet alles erin.
Maar ik moet afbreken. Meld mij toch hoe het loopt, hoe het gaat, en hoe het met
de kinderen is. Ik droom alle nachten erg akelig. Ik denk echter, wij worden over
korte tijd (God geve 't) herenigd voor een gelukkiger leven. - Vaarwel mijn waarde,
hou van mij zoals ik van jou hou. Vaarwel!
Hamburg 3 juli 1795.

Eindnoten:
74 Willem van der Duyn, gewezen generaal-majoor die betrokken was bij de offensieven van prins
Willem v.
75 Bilderdijk bedoelt hier brieven die in het algemeen geschreven waren aan vertegenwoordigers
van prins Willem v. De prinses van Brunswijk was een zus van Willem v, getrouwd met de
erfhertog van Brunswijk-Wolfenbüttel.
76 Dit is de Verhandeling over het verband van de dichtkunst en welsprekendheid met de
wijsbegeerten die in 1780 door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde met een gouden
medaille bekroond werd. Het stuk verscheen in 1783.
77 Van de uiteenlopende boeken (klassieke en moderne literatuur, medicijnen, eigen werken) had
Bilderdijk het liefst: Authores classici, de Formulae medicinales en de bijbel (vijfmaal
onderstreept). Daarna zijn eigen verhandeling en zijn werken (viermaal onderstreept), dan de
aforismen van Boerhave (driemaal), vervolgens de Franse en Italiaanse boekjes (tweemaal) en
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ten slotte de Engelse dichters. De Authores classici is een editiereeks van klassieke schrijvers,
die in Mannheim werd uitgegeven. Bilderdijk bezat ten minste 63 delen daarvan.
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Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 17 juli 1795
Catharina klaagt in een brief van ongeveer 5 juli dat ze in zes weken niets meer van
Bilderdijk gehoord heeft. Ze vermoedt dat zijn brieven onderschept worden, want in
Holland gaat het gerucht dat Bilderdijk bij een plan tot een tegenaanval betrokken
is. Abbema, de opvolger van Hartsinck als gezant in Hamburg, heeft daarover
geschreven aan de Voorlopige Regering. Catharina verzoekt haar man de brieven
via de Deense ambassadeur te versturen, want dan was er nog enige zekerheid om
ze in handen te krijgen. Von Schubart heeft haar dit aangeboden. De zaken voor de
verkoop van de boedel zijn inmiddels geregeld. Er is op 8 juni een akkoord gemaakt
met de crediteuren om de bibliotheek van Bilderdijk te verkopen, zodat daaruit de
schulden betaald kunnen worden. Maar de financiën voor Catharina zijn niet op
orde: ‘de vraag is alleen waarvan ik leven moet? Je vader doet niets dus is van het
goed van je moeder waar jij altijd zo hoog van opgaf niets voor ons gebruik dan de
klanken of een schaduwbeeld dat niet aan te vatten is’. Bovendien had ze inkwartiering
van Fransen gekregen: ‘ik en de meid hebben op de grond geslapen en zij hadden
bezit van onze ledikanten genomen en toen iemand bij de gemeente dit als onredelijk
afschilderde antwoordden die schelmen dat die klachten niets betekenden - dat ik in
plaats van op de grond mij te behelpen met de meid met hun wel in een ledikant kon
leggen [...] ik moest dit godloos leven in mijn huis dulden mijn goed bederven en mij
laten uitvreten en zuipen en kon er niets tegen zeggen’.
Lieve dierbare!
Vandaag ontvang ik eindelijk eens een brief van je, terwijl ik aanhoudend alle
weken, en vaak tweemaal in de week onder verschillende adressen aan je geschreven
heb, en je telkens gevraagd heb toch enig bericht van je te mogen krijgen. Ik vermoed
nu dat al die brieven onderschept en kwijtgeraakt zijn, en zo is het zeker ook met die
van jou gegaan. Ik heb geen gebruik gemaakt van het adres van de heer Von Schubart,
deels omdat zoiets mij op de lange duur wat indiscreet leek, en deels omdat de visie
die die heer sinds een paar maanden uitdraagt mij deed vermoeden dat hij liever niet
met mijn brieven belast zou willen zijn. Uit jouw schrijven maak ik nu met het
grootste genoegen op dat het anders zit. Je vraagt me hoe het met me gaat, hoe ik
leef en of ik
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goede hoop heb. Dit alles en meer bijzonderheden heb ik je van tijd tot tijd geschreven,
maar (zo blijkt nu) voor anderen. Ik heb een zware reumatiek gehad, waarvan ik nu
nog niet helemaal hersteld ben, hoewel het wel beter gaat. Ik leef in een klein kamertje
dat tamelijk goed is, werk dagelijks voor de goede zaak met de Hollandse minister
en veel van onze voornaamste mensen die meer en meer uit Holland hierheen komen,
en meestal naar Engeland oversteken. Dikwijls dineer ik bij de heer Hartsinck; zo
niet dan bestaat mijn maaltijd uit brood voor een halve schelling (Hollands) en wat
kersen, of voor enige daalders worst, en mijn drank is thee, want het bier is hier wel
zeer goed, maar ik kan het niet verdragen, en de wijn is ondrinkbaar slecht en kost
dan nog een Zeeuwse rijksdaalder of meer per fles. Intussen heb ik naar Engeland
en elders geschreven voor een post. Nu houd ik me bezig met onder Engelse naam
en gezag de deserterende Hollandse militie aan te werven, met de bedoeling daarvan
een korps in dienst van Zijne Hoogheid te formeren. Dit schreef ik je ruim acht dagen
geleden, met de toevoeging dat wie daar maar gebruik van wil maken, naar Osnabrück
moet gaan (wat dicht bij onze grenzen ligt), waar de kolonel Van der Maesen het
commando over het Hollandse depot voert. Een man van eer, en alle vertrouwen
waard.
Hieruit kun je ook begrijpen wat de oorsprong is van het gerucht dat Abbema
doorverteld heeft. Ik heb nu niet alleen goeie hoop, maar meer dan hoop, namelijk
vaste uitzichten, en daar werk ik aan. Misschien dat ik binnenkort zelf naar Engeland
moet. Mijn reis naar Rusland, waar ik onlangs over schreef, gaat niet door.
Voor de boedelzaken is een oplossing gevonden, meld je me. Goddank! Maar je
vraagt waarvan je moet leven? Ik ben even bezorgd over hoe je daar leven moet
(zoals het in Holland toegaat), als over hoe je het nodige krijgt. Mijn bloed kookt bij
het lezen over de mishandelingen die je ondergaan hebt. Maar lieve! de wraak slaapt
niet. God is met ons! - Waarom echter geen verzoekschriften aan de
vertegenwoordigers van Holland gemaakt? Dit was de weg geweest. Nu je me meldt
dat Van der Linden weer het baljuwschap van Den Haag waarneemt, begrijp ik wel
dat hij je die raad niet gegeven heeft, maar dit alleen al is ontrouw. Hij had je moeten
helpen, en had het gekund.78 Onder-
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tussen zullen die mishandelingen doorgaan, en terwijl ze doorgaan worden ze steeds
erger en onverdraaglijker. - Mij lijkt dat je de boeken maar in kisten moet pakken,
met dat wat je meent van de meubels te moeten bewaren, en die in Amsterdam of
elders in bewaring geeft. Dan draag je je volmacht aan Elter of iemand anders over
en je komt hierheen. Je zult hier met dezelfde liefde als ikzelf bij de heer Hartsinck
ontvangen worden, en we zullen hier samen brood en huisvesting vinden tot mijn
toekomst duidelijk is. De beste weg is met een Hamburgse schipper te Amsterdam
voor jezelf en bagage een prijs overeen te komen en over de Wadden scheep te gaan.
Maar als je bang bent voor de zeereis (die eigenlijk het gemakkelijkst en zekerst is),
dan is de postwagen die van Naarden afrijdt, het beste. Neem dan Elius en (als je
wilt) ook een meid of iemand anders mee, die kan bij gelegenheid altijd weer
teruggaan. - Geld dat iets voorstelt heb ik hier niet meer. Maar als je liever wilt
blijven, meld me dan wat je wilt dat ik je vanhier overstuur: ik zal zorgen het bij
elkaar te krijgen. - Als je de beslissing neemt hiernaartoe te komen, dan kan degene
aan wie je de volmacht gegeven hebt na je vertrek de meubels op de veiling doen.
Hij kan dan bepalen wat de prijs is waaronder men de voornaamste stukken niet laat
verkopen, maar de koop ophoudt en de stukken terugneemt. - Bij het inpakken van
de boeken moet je voorzichtig zijn en erop letten dat de kisten goed schoon, goed
droog, en goed dicht zijn, omdat anders de boeken bederven. [...]
Deze gaat weg onder adres van de baron Von Schubart. Ik wacht op dezelfde
manier jouw antwoord af en besluit deze. God brengt ons genadig in elkaars armen
terug! Ik durf het pakket niet zwaarder te maken door meer te schrijven. Vaarwel
mijn dierbare, houd goede moed en maak het mij niet moeilijk met verwijten, maar
hou van mij op dezelfde manier als God weet dat ik van jou hou; vaarwel!
Groet allen die het goed bedoelen.
Hamburg, de 17de juli 1795.

Eindnoten:
78 Joannes van der Linden, Bilderdijks zaakwaarnemer, was als orangist enige tijd buitenspel
gezet, maar had zijn functie als rechter weer opgenomen. Bilderdijk veronderstelt hier dat hij
daardoor te voorzichtig was om een verzoekschrift aan de Voorlopige Regering te doen om
Catharina te vrijwaren voor inkwartiering.

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

69

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 23 juli 1795
In een brief van ongeveer 10 juli meldt Catharina dat Van der Linden, die de
crediteurszaken voor Bilderdijk behartigt, meent dat het niet eerlijk is om boeken
buiten de boedelverkoop te houden, die plaats zal vinden om de crediteurs te kunnen
betalen. Ze beklaagt zich bitter over haar omstandigheden en over Bilderdijks vader,
die haar niet helpt: ‘moet ik dan met Elius gebrek hebben en dat door je eigen vader
is hij dan geen mens’. Ze verwijt Bilderdijk dat hij nog geen betrekking heeft gevonden
en meent dat hij niets meer te verwachten heeft van het hof: ‘zou het niet beter zijn
dat jij je probeerde te vestigen voor je eigen rekening-het hof heeft je immers altijd
ondankbaar behandeld en zullen zij jou of mij brood geven geloof dat niet en de
hovelingen gebruiken je omdat je de prins kent en maken indruk met jouw verstand
wat is toch de grootheid’. Zij doelt hiermee op activiteiten waar Bilderdijk inderdaad
ten behoeve van Willem v mee bezig is. In Osnabrück worden er troepen verzameld
om met hulp van Engeland Holland aan te vallen. Het tekent de wanrodelijke situatie
dat ook Pruisen militairen werft onder het mom van Oranje. Bovendien worden er
ook voor Engelse troepen soldaten aangetrokken, maar die lopen grote kans in
Frankrijk ingezet te worden in de opstandige Vendée, waar nog steeds een sterke
antirevolutionaire beweging is. Bilderdijk werft voor een korps dat zeker in Holland
zou opereren. Catharina ziet deze gevaarlijke actie met lede ogen aan. Zij voelt niet
veel voor een hereniging en in haar brief volgt een stortvloed van verwijten: ‘ik heb
tien jaar in jouw echt gekwijnd en ongelukkig geweest omdat jij de liefde niet kende
en nooit kennen zult ik heb dit harde noodlot gevoeld en gedragen op een manier
die mij nooit zal doen blozen van een schuldig geweten-God bestiert alles en jouw
donders ratelen niet meer boven mijn hoofd wees gelukkig en ik zal nog voor jou
kunnen bidden-voor jou die mijzelf de eeuwige verdoemenis hebt toegewenst en mij
de ongelukkigste vrouw van de wereld gemaakt hebt-die mij zelfs geen stuk brood
nalaat voor mij of jouw kinderen die ons nooit aanzag dan om ons een afgrijselijke
blik toe te werpen een blik van verachting maar ik zal zwijgen opdat ik niet spreken
zal van mishandelingen in mijn zwangerschap bedreven-geloof alleen dat er tussen
ons nooit hereniging kan of zal plaatshebben’.
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Lieve!
De heer Van der Linden heeft gelijk, maar omdat ik niets van het arrangement met
de crediteuren wist, kon ik niet weten dat ik er geen recht op had om over mijn boeken
te beschikken. Nu heb ik het gezien, en het is goed. Ik heb hem ook daarover
geschreven. - Wat jezelf en Elius betreft verwijs ik voorlopig naar mijn vorige brief,
waarvan ik niet aannemen kan dat die bij het schrijven van jouw brief al aangekomen
was, hoewel ik iets dergelijks nooit anders dan half kan nagaan, omdat je altijd
verzuimt de datum bij je brieven te zetten. - Voor het overige doe je er slecht aan in
die brieven te schrijven zoals je schrift, omdat je wel begrijpen kunt dat ik je op alles
wat daarin voorkomt niet antwoorden kan, en er werkelijk zoveel wezenlijks te
schrijven zou zijn, voor ons van oneindig belang, waarover ik geen letter vind. Je
klachten over mij komen wel op een heel ongelukkig moment: of ik slecht of goed
gehandeld heb, is tussen God en mij, en Hij mag je het ongenoegen van je hart
vergeven waaraan je je overgeeft, en de overspanning van je ziel waar je in opgaat
om je ongeluk nog dieper te voelen. Ik heb je niet ongelukkig gemaakt, maar mij aan
jouw ongeluk onderworpen om jou gelukkig te maken, en om met jou, verenigd voor
de eeuwigheid, God te danken. Ik heb je ontvangen als een gave van God, mij door
God toegezonden, en mijn hele hart aan jou gekoppeld, wat ik nog doe. Maar jouw
eindeloze misnoegen en ontevredenheid over Gods beschikkingen en over alles wat
je omringt, het meest over dat wat het dichtst bij je is, hebben én jou én mij ongelukkig
doen leven. Zo werd ik gedwongen het vertrouwen dat ik je gegeven had, op te
schorten en de zaken zo te arrangeren als ik het met mijn afgematte hersens het best
kon. God heeft ons gezegend, aanhoudend gezegend, maar jouw ontevredenheid en
ondankbaarheid hebben die zegeningen vergald, en de glans eraan ontnomen en mijn
hele verstand en humeur omgekeerd. Ziedaar wat de oorzaak is geweest van alles
wat er te klagen valt. Mijn ziel, mijn hart is helemaal liefde, brandende liefde voor
jou, en voor jou alleen, maar jij hebt mijn liefde versmaad en gehoond. Je hebt
gemeend dat je mij liefde kon beantwoorden met een zekere dienstvaardigheid zoals
een vriendin, zus of dienstmeid die ook kan opbrengen. Dit heb ik vanaf het eerste
begin ondervonden, en met zoveel ernst en drift verfoeid en moeten verfoeien. Je
bent
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onbekwaam geweest om te beminnen, omdat je niet vatbaar was voor zelfopoffering,
zelfs niet voor God, en je hebt de zaligheid die God aan het huwelijk verbonden
heeft, met voeten getreden en versmaad. Je spreekt van plichten alsof het doen van
een bevolen daad de vervulling van plichten zou zijn. Nee, Liefde en uit Liefde, uit
brandende en vurige Liefde te handelen, dat is wat het wezen van de plicht inhoudt:
dat eist God voor zichzelf en dat eist hij in het Huwelijk. Zonder Liefde is de mooiste
daad, namelijk de vervulling van wat Hij gebiedt, niet beter dan afgoderij en
heiligschennis, maar met Liefde is alles te vergeven. Maar jij hebt nooit (dit wijt ik
aan je opvoeding) enig idee van godsdienst in het praktische leven gehad en vandaar
de gruwelijke godslasteringen waaraan je je in koelen bloede en misschien zonder
het te weten meer dan eens schuldig gemaakt hebt, en die mij buiten mijzelf deden
raken. Ten slotte heeft een neiging naar het slechte je naar omgang met mensen
gesleept die je nog verder naar beneden moest trekken. In één woord, je hebt je hart
opengesteld voor alles wat tegen God en tegen mij is, en daar komt alles door. - Niet
echter dat ik je dit verwijt! Nee, ondanks alles ben jij me het dierbaarste op aarde en
in de eeuwigheid en het enige op aarde wat mij vasthoudt. Maar verdiep je in jezelf
en verhard je hart niet voor God. Hij heeft me zeker wel voorspeld dat ik met jou
een kruis aanvaardde (de bewijzen zijn er), maar Hij heeft het mij gewillig doen
aanvaarden om jou te bezitten, te behouden en tot hem te leiden. Nooit heb ik, noch
voor noch na ons trouwen (drie of vier van de eerste brieven misschien uitgezonderd)
een brief van je gekregen die niet vol stond met klachten die God onwelgevallig zijn,
en nu eens over het een, dan weer over het ander gaan. Zelden heb ik het middagof het avondeten met je gebruikt, of je viel me lastig met klachten en ontevredenheid
over Gods bestel. In godsnaam ten slotte, houd hiermee op, wees eens tevreden onder
Gods hand, en waardeer wat Hij geeft, niet wat Hij je niet geeft. En brengt Hij ons
bij elkaar (wat ik Hem smeek, want een man als ik kan niet van een hap brood genieten
of enige zielsrust vinden waaruit tevredenheid kan opbloeien, behalve samen met
zijn wederhelft), dan beginnen wij een nieuw leven om Hem te danken en van zijn
gaven te genieten. Als dit de vrucht van het ongeluk moet zijn, dan betalen wij er
niet te veel voor.

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

72
Laat voor het overige alles hierbij blijven. Want waarom ons zorgen maken? Het
verleden is voorbij, en niets is van belang dan de toekomst. Daarvoor te zorgen is
mijn plicht en ik vervul die voorzover ik kan door pogingen om mij hier een bestaan
te verschaffen, maar hierover nader!
Je schrijft me dat het hof mij altijd ondankbaar behandeld heeft en dat is waar,
maar kan dit mij ontslaan van de plicht om het, als het kan, te dienen? Zeker niet, en
mijn gevoel ontslaat er me nooit van. Wat grootheid is, is de kwestie niet, maar waar
God ons toe roept! Zijn wenk te volgen is onze plicht, en die te betrachten zal nooit
spijt veroorzaken, al zou alles tegenlopen. Aan Hem is het om voor een zeker bestaan
te zorgen, dat Hij zich verwaardigt mij aan te wijzen. - Bidden wij Hem niet (zoals
jij zegt) voor mij, dit is weer een hatelijkheid! Nooit heb ik tot God voor mijzelf
gebeden, of het was om jou en mijn kinderen, maar bidden wij voor ons, voor onze
lieve spruiten, en dat Hij bij dat wat Hij geeft een nieuw hart geeft dat erkennen en
genieten kan, en dat Hij ons bevrijdt van alle zelfoverschatting en eigendunk.
De soldaten en officieren die bij ons komen, worden geëngageerd in dienst van
Engeland, maar om voor de Prins te gebruiken. Hun uniform is bij ons blauw met
oranje kragen, opslagen &c. en de officieren hebben een zwarte pluimbos op de helm
met oranje daarbovenop. Men geeft geld, en als er een compagnie bijeen is, begint
de gage te lopen. - De commandant van deze werving is de luitenant-kolonel Van
der Maesen, een braaf commandant, en bij de troepen welbekend. Hij is in Osnabrück.
Maar de mensen moeten voorzichtig zijn dat ze niet in verkeerde handen vallen,
want de Pruisen werven wat zij maar kunnen, en gebruiken daarom mensen met
oranje kokardes, die de lui alles wijsmaken tot zij ze in hun greep hebben. Ook werft
men voor Engeland meer korpsen, waarin Fransen en van alles aangenomen worden.
Wie daarin komt, loopt gevaar om naar de Vendée gestuurd te worden. - Maar ons
korps, waarvoor ik me inzet, is voor de Prins, en daar sta ik voor in, en het zal niet
naar Frankrijk gaan. Ik zal immers onze landgenoten niet verleiden ten behoeve van
de Fransen, dus kunnen ze mij wel vertrouwen. De kolonel Van der Maesen is de
commandant, maar het korps van Damas is voor Franse emigrés en om elders gebruikt
te worden.
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Vandaag (als hij gisteren niet al vertrokken is) gaat iemand vanhier die geld bij zich
heeft voor de werving. Hij zal met een brief van mij bij jou komen en hem kun je in
dat opzicht vertrouwen. Franck noch Box kan ik hier aanstellen.
Groet alle vrienden van mij, en ontvang mijn groeten met een hart vol liefde,
werkelijke liefde. Maar jij hebt het verdrietig gemaakt en aan het bloeden gebracht.
Ik wacht op je antwoord op mijn vorige, houd in de tussentijd hoop en moed. Vaarwel,
en hou van mij zoals ik van jou hou.
Hamburg, 23 juli 1795.
P.S.

Wees toch vooral voorzichtig met het onderwerp van de werving, dat je je
daarover niet uitlaat bij mensen die gevaarlijk kunnen zijn. Het punt is te teer, en
men zou in staat zijn jou daarom in hechtenis te nemen, en God weet wat nog meer.
Zie toch dat je alle moeite doet om mij de kranten te bezorgen waarin de brief van
Amsterdam en die van Leiden over de eed staat, of de brieven zelf. Ik heb ze absoluut
nodig. Misschien ziet de heer G. er wel kans toe.
Wil de inliggende brieven bezorgen. Van die voor de heer E. en mevrouw Van H.
hangt veel af. Waar de eerste woont weet ik niet, maar jij zult dit gemakkelijk kunnen
achterhalen, maar wees voorzichtig dat de brief niet onderschept wordt.
Vaarwel, lieve, vaarwel!

Bilderdijk aan zijn schoonzus in rebusvorm (zie de illustratie, waarbij
de achttiende-eeuwse omzetting). Yarmouth, ongeveer 7 augustus 1795
Lieve zus,
Veel van mijn brieven zijn vermist. Mét die mogelijk mijn antwoorden aan jou.
Als ik dat niet fout heb, dan zijn er geen redenen om mij te verdenken, maar meld
het mij en blijf steeds houden van je broer
Q.N.
Yarmouth, augustus 1795.
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Bilderdijk aan zijn vrouw. Hampton Court, 10 augustus 1795
In verband met zijn werkzaamheden voor Willem v vertrok Bilderdijk naar Engeland.
Hij reisde met prins Frederik, de tweede zoon van Willem v, die door deze aangewezen
was om het opperbevel over het Rassemblement van Osnabrück te voeren. In Engeland
trof Bilderdijk de prinselijke familie op slot Hampton Court, waar ook een aantal
aanzienlijke Hollandse families toevlucht gezocht had. Bilderdijk maakte daar kennis
met de Engelse koning.
Lieve!
Ik heb alleen tijd om je mijn behouden aankomst in Engeland en hier in
Hamptoncourt te melden. Ik ben eind juli van Hamburg vertrokken, trof te Cuxhaven
prins George Frederik van Oranje aan, en ging vandaar de zee op, waar ik door storm
en tegenwind opgehouden werd. Gisteravond kwam ik hier aan, eergisteravond te
Londen. Dit land is nergens mee te vergelijken. Hoe lang ik hier blijf weet ik niet,
maar zeker is dat ik nog terug naar Hamburg moet. Ga door met mij daar (zoals
gewoonlijk) te schrijven, dan krijg ik je brieven hier en elders, waar ik ook heen
moet, het beste en het snelste. Ik heb veel geleden op reis, maar nu gaat het tamelijk
goed. ALLES gaat hier vrij GOED, maar door mijn kleding val ik op en men heeft mij
enige keren de naam van a french dog &c. &c. toegevoegd. Ik vertelde de mensen
meestal that I were not a french dog, but a poor dutchman, bannished out of Holland
for loving my Prince, en dat ging goed, maar ik moest telkens van voren af aan
beginnen, en ik heb mij helemaal op zijn Engels moeten kleden, van hoed tot
schoenen. - Met de volgende post meer! Groet alle vrienden, omhels onze kleine
voor mij, en hou van mij. Ik zie er nu uit om mijzelf niet te herkennen en ben helemaal
Engelsman. God bless the King, and the Prince of Orange! zo roept het volk mij hier
toe.
Hamptoncourt, 10 augustus 1795.
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Bilderdijk aan zijn schoonzus. Londen, 22 augustus 1795
De 22. augustus
Lieve &c. (want men weet niet hoe voorzichtig men moet zijn),
Als je het bovenstaande chronostichon of tijdvers kunt lezen, zul je de plaats
waaruit ik je schrijf (zowel als het jaartal, in getalletters uitgedrukt) weten.79 Ik
vertrouw er echter op dat dit je al bekend is. - Mijn hart zet mij aan om je te schrijven,
maar wat ik je schrijven zal, weet ik niet. Je veel te vertellen van mijn verblijf, zou
een eindeloos werk zijn. En wat anders blijft er over omdat ik in zo lange tijd taal
noch teken van je gekregen heb, en de brieven van mijn vrouw hoe langer hoe
wonderlijker worden? Ach lieve, schrijf mij toch iets! Ik smeek het je. Schrijf me
dat het goed met jullie gaat, en met mijn dierbaar kind voor wie jullie zorgen. En
kun je, voeg er dan bij dat mijn vrouw en zoontje het goed maken. Vertroost mij
hiermee, niet vanwege onze banden, maar uit menselijk en christelijk mededogen.
Nogmaals, ik smeek het je.
Kon ik met twintig, ja al was het met driehonderd woorden, je mijn tegenwoordige
leefwijze schetsen, ik deed het, want werkelijk, alles is hier zo vreemd en zonderling
voor een Hollander, dat alles verbazing wekt. Zeker zou je mij bij een onverwachte
ontmoeting niet herkennen, zoals ik nu gekleed en uitgedost ben. En je moest me
dan op zijn Engels zien zitten eten!80 - Helaas! ik kan op die manier nog koning van
een horde Tartaren worden, als ik me zo naar alles leer voegen. Intussen is het hier
hetzelfde als overal, alleen weet men hier mijn naam goed uit te spreken. In Hamburg
noemden de Franse emigrés mij Belvedére, en de Hamburgers Belderbeck; maar de
Engelsman zegt, rechtschapen B--k. Ook hier is mijn naam en mijn geschiedenis mij
vooruit gevlogen, en de hele wereld kent mij. Men schrijft mij zoveel wijsheid,
kundigheden en bekwaamheden toe dat iedereen die wat weet, jaloers op mij is en
iedereen die niets weet mij ziet als een object voor halve adoratie, in plaats van voor
hulp of medelijden. Heel mooi als je niet zou hoeven te eten en verder niet aan het
achtergebleven deel van jezelf moest denken. - Van mijn ontmoetingen, verblijf &c.
in Hamptoncourt zal ik je niets melden behalve dat ik ziek van ontroering ben. Ach!
als je het goede hart van de oude
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Prins had gezien en de tranen zien rollen die ik gezien en gevoeld heb! - Ik heb daar
ook de Koning en de koninklijke familie gezien, die er kwamen ontbijten.
Allerminzaamst en uiterst spraakzaam. Een ander had daar misschien partij van
getrokken, maar hoe zou ik in staat zijn om aan mijzelf te denken, als ik iemand zie
die mij zo hevig ontroert? En zolang het lot van mijn vaderland onbeslist is, kan ik
dan aan een vestiging in een vreemd land denken? Heb ik er niet te veel bloed, en te
veel goeds in achtergelaten om er zo van af te zien? - Was het eenmaal gered naar
mijn wensen, ja, dan zou mijn hart gerust ademhalen, en de Engelse grond mij
misschien de aangenaamste in Europa zijn. De voortreffelijkheden van het land zijn
onbeschrijflijk, Londen een onbegrijpelijke wereld waarin men zich verliest door
zijn overvloedigheden. Het volk is goed, eerlijk, ijverig naar geest en lichaam en
(wat ik me heel anders had voorgesteld) minzaam en hulpvaardig. Het is waar dat
ik nu van de Hamburgse lomperiken kom, zodat het verschil dus noodzakelijkerwijs
in hun voordeel uitvalt, maar het is toch inderdaad zo. Trouw en liefde voor vorst en
constitutie zijn overheersend in hun karakter. Vanzelfsprekend dat dit mij bij hen in
een gunstig daglicht stelt. Maar toch niet iedereen die ik op straat of in een of ander
dorp ontmoet, kan mij kennen en ik ervaar tot mijn vreugde van iedereen dezelfde
behulpzaamheid. - Wat maakt men elkaar in Holland dan wijs?
Binnenkort moet ik weer overzee. - Ik ben er wel de man naar om zo te zwerven,
nietwaar? En toch moet het. Ik laat de goede zaak niet in de steek, zolang God ze
niet in de steek laat. Iedere dag bevestigt door de gebeurtenissen mijn vaste hoop en
verwachting op een komende omwenteling van heel de wereld. Wij zijn in
voorbereiding (dat is zeker) en mogelijk staan er nog ijselijke dingen te wachten eer
die dag aanbreekt. Maar hetzij dit gebeurt, hetzij alles in het vervolg onmerkbaar bij
elkaar komt, de tijd kan niet ver meer zijn, anders (ik moet het zeggen) gaat heel
onze protestantse leer haar geloofwaardigheid verliezen. En zelf weet ik dan de loop
der tijden en zaken helemaal niet meer met elkaar in overeenstemming te brengen.
- Lieve-vertel je de kleine Louise wel eens van die heerlijke en ontzagwekkende
toekomst? O laat dat toch niet na, als je van me houdt. Het lieve kind zal die blijde
dag toch beleven (hetzij met, hetzij na ons)! God geve het!
Hoe staat het toch met mijn Ibn Doreid (de Arabische dichter),
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wiens elegie door mij bewerkt en met aantekeningen verrijkt, bij De Agé in Den
Haag gedrukt werd? Geruime tijd geleden hoorde ik dat de man daar in de gevangenis
zit, maar is de druk daardoor opgeschort of afgebroken?81 Dat men dan toch op het
manuscript let! Ik smeek je, laat je daar iets aan gelegen zijn, en schrijf er eens over
aan de heer G. Outhuys, theologisch student te Leiden, van wie ik ook al lang geen
berichten meer heb gekregen. Stellig is die brave jongen nog niet veranderd?
Ik had je nog meer willen vragen over mijn achtergelaten manuscripten, maar voor
nu is het genoeg. 't Zijn hersenkindjes, is het dus een wonder dat men er een zwak
voor heeft? Ik ben bang dat ze verspreid en zoek zullen raken. Als ik jou met het
bewaren mocht lastigvallen, of slechts met de inventarisering! Maar ik verwacht
eerst een briefje dat mij verzekert van je gevoel en voortdurende liefde voor mij.
Eraan te twijfelen is geen misdaad of onrecht. Nooit heb ik ze verbeurd, maar God
weet wat in de verwarring van zaken waarin ik het land verliet misschien de schijn
tegen mij heeft kunnen wekken, hoewel van mij uit daar alleen mijn naam bij
betrokken kan zijn.
Vaarwel! Groet wie jou en mij dat waard zijn, en blijf liefde voor me koesteren.
Vaarwel nogmaals!

Eindnoten:
79 Bij deze brief is een rebus gesloten die aangeeft dat de brief van Londen naar Amsterdam
gestuurd is in 1795.
80 Bijgesloten is een tekening van Bilderdijk aan een Engelse eettafel. Hij vraagt aan het personeel
of er iets anders is dan runderlap en bier, en krijgt als antwoord dat er niets anders is, maar wel
meer (zie illustratie).
81 Inderdaad was Jacobs de Agé gevangengezet omdat hij geheime overeenkomsten tussen de
Fransen en de Pruisen gedrukt had.

Bilderdijk aan zijn zwager. Glückstadt, 26 september 1795
Op 28 augustus wordt in Nederland een proclamatie bekendgemaakt die behelst dat
op correspondentie met ‘vijanden van de staat’ opsluiting, geseling of de doodstraf
staat. Bilderdijks correspondentie wordt er nog omzichtiger door: vaker worden er
brieven onder couvert of schuilnaam verzonden, namen in brieven zijn vervangen
door initialen of aanduidingen, zoals hieronder de heren O., wat waarschijnlijk een
afkorting voor ‘van de Oranjepartij’ is.
Waarde broer!
Bij het instappen van de pakketboot om naar het vasteland terug te keren, ontving
ik jouw alleraangenaamste brief van 29 augustus jl. met de bijlagen. Ik schrijf je deze
uit Gelukstad, een aangenaam stadje in het Deense gebied, hoewel ik niet weet of
hij je daardoor wel eerder in handen zal komen dan wanneer ik
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wacht tot mijn aankomst in Hamburg. De vriendelijke en voor mij zo aangename
brieven van de heren O. kan ik echter vanhier niet beantwoorden, want tijdens mijn
afwezigheid uit Duitsland is alles in de war gelopen. Hoewel ik in Engeland dagelijks
berichten ontving, zal ik er hier de knopen uit moeten halen als er ooit weer een
bruikbaar touw van gemaakt moet worden. Groet hen intussen van mij, en verzeker
hen van mijn achting, vriendschap en bereidwilligheid om hun van dienst te zijn, als
er maar mogelijkheden voor zijn, wat ik eerst nog zien moet.
Nee lieve broer, ik zal me niet laten tegenhouden om het gedicht van zus na te
kijken, want het zal me, zoals je terecht zegt, opbeuren doordat het me bij jullie
terugvoert. Ik wil het graag zien met de brief die erbij hoort. Schrijf mij toch vaak:
jullie brieven zijn mijn enige troost. Die van mijn vrouw zijn koud, kort en zonder
de minste gevoelsuitstorting, alsof ze enkel en alleen geschreven werden door een
gemachtigde die niets met mij te maken heeft, en alleen om te voldoen aan een zeker
plichtsbesef. Ach! moet men dan eeuwig tegen Gods wijs bestel morren! - En kan
de tegenslag zelf ons niet wijs maken? [...]
Van mijn Louise wil ik graag wat geschreven zien. Daarmee doe je me een plezier.
Ik begrijp dat de lucht in Amsterdam haar geen kwaad doet. Maar hoe is het toch
met Elius?
À propos van Louise: vraag zus toch erop te letten dat het onschuldige kind niet
de ellendige gewoonte blijft volhouden om te liegen. Ze heeft nu het voorbeeld ervan
niet meer voor de ogen en kan het dus afleren.
In Engeland was ik volmaakt gezond, ondanks de felle hitte, zonneschijn en al het
andere dat altijd zo slecht voor me geweest is. En nauwelijks heb ik hier weer een
voet aan land gezet, of ik voel me weer vol reumatische pijnen.
Heb dank voor al de liefde die je geeft aan mijzelf en (wat dubbel aan mijzelf is)
aan het lieve kind voor wie jullie zo goed zijn. Ik hoop dat ze je er eenmaal voor
beloont met al die voldoening die liefde van een kind aan een gevoelig vaderhart kan
geven. - Maar ik moet dit afbreken, ik kan niet meer verder hieroverAan zus geef ik antwoord zo gauw ik haar brief en de bijlagen gezien zal hebben.
Geef nu mijn vurige broedergroet aan haar, verder mijn groeten aan iedereen die
rechtvaardig denkt en zich mijn lot aantrekt. - Eén verzoek hierbij: zou jij mijn vader
met
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drie woorden op de hoogte willen brengen van mijn behouden terugkeer op het
vasteland? Ik heb geen tijd om ook aan hem te schrijven. Vaarwel, lieve broer, en
wees steeds verzekerd van mijn hartelijke liefde.
W
Glückstadt 26 september 1795.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 1-2 oktober 1795
De poging van Willem v om met troepen die hij in Osnabrück verzameld heeft onder
aanvoering van prins Frederik Holland binnen te vallen, is mislukt. De koning van
Pruisen, Frederik Willem 11, heeft uit angst voor oorlog vrede met Frankrijk gesloten.
Het Rassemblement wordt ontbonden. Ook de inval van Franse emigrés uit Engeland
in Frankrijk, die ondersteunend had moeten werken, is zonder succes verlopen.
Bilderdijk is opnieuw werkeloos.
Lieve!
Zie daar ben ik weer in Hamburg. Bij mijn aankomst vond ik je brief van ... (hij
is alweer zonder dagtekening) met die van mevrouw O'Sullivan en De Mikker, en
de koffer en doos die juist op de dag van mijn vertrek aangekomen waren.82 Ik heb
het een en ander goed aangetroffen en dank je voor de bezorging. Maar de beschuit
is door het schudden uit de bus en overal tussen de kleren en boeken geraakt, zodat
ik alles heb moeten uitslaan en uitborstelen. Heel aangenaam is mij de aalbessengelei,
temeer omdat ik het hele jaar geen aalbessen (je weet hoeveel ik daarvan hou) gegeten
heb, en er steeds naar verlangd heb. Ze komen hier weinig voor en zijn dan slecht
en er wordt weinig om gegeven. Ik heb ze nergens aangetroffen. Je hebt me elf deeltjes
van de kleine editie van Metastasio gestuurd, maar het zijn er twaalf: het negende
deeltje ontbreekt.83 Probeer me dat bij gelegenheid ook over te sturen, want nu is die
incompleet. In hetzelfde formaat en bandje is er een boekje getiteld Imitatio Christi
van Thomas à Kempis, zie dat je dat erbij doet en als het kan de twee deeltjes Poésies
van Voltaire, ook in dat formaat en bandje.84
Geen vaatje haring (dat mij alleraangenaamst geweest zou zijn,
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want wij kunnen die hier ook niet krijgen) is bij mij aangekomen, evenmin als bij
iemand van mijn kennissen. De goede Pronk heeft zijn goede hart getoond en daar
ben ik hem erkentelijk voor, maar het moet onderweg gestolen zijn.85
Je hebt er goed aan gedaan niet te reageren op het vragen om reisgeld.86 Het waren
misschien listen om je in het ongeluk te storten. En zelfs wanneer die mensen eerlijk
waren, dan zou men nog oneindig veel risico nemen, want ze vertellen dat dan bij
hun aankomst in Osnabrück, Nienburg of elders en het is overal vol revolutionaire
spionnen, die meteen alles doorgeven. Op die manier is de jood Wolff in de
Gevangenpoort gekomen. Een Hollander prees de man voor een daad waar veel
betrokkenheid en dapperheid voor nodig waren, en dat is de bron van zijn ongeluk.
De hele wereld is overstroomd met revolutionairen, ze zijn overal ongemerkt en
zonder dat men het weet ingedrongen, zien en weten alles, hebben overal de hand in
en breiden zich wijd en zijd aan alle kanten uit. In Engeland schijnt er geen gevaar
voor een revolutie te zijn zolang deze koning in leven is, maar als de prins van Wales
op de troon komt, dan is het daar ook gedaan, vrees ik.87
Verder werkt alles eraan mee om voor de Franse wapens en leerstellingen de hele
wereld in te ruimen. - De koning van Pruisen heeft onze troepen uit de Kreits verjaagd,
verspreid en gedeeltelijk bij de zijne ingelijfd. De Keizer gaat het keizerrijk verlaten
om zijn oostelijke erflanden te verdedigen, namelijk Bohemen en Hongarije.88 De
staten van Hannover hebben de nieuwe wervingen die de koning van Engeland als
keurvorst van dat land daar liet uitvoeren, met geweld verstoord, doen stoppen en
de wervers weggejaagd.89 Men zegt dat ze een afzonderlijke vrede met de Fransen
gaan sluiten zonder de keurvorst daarin te kennen. De Fransen zetten ondertussen
hun tochten voort. Ze zijn over het Pruisische gebied heen gemarcheerd en bevinden
zich nu in het Nassause gebied. - Engeland kan de last van de oorlog niet langer en
vooral niet als enige dragen. Rusland zal elders de handen vol krijgen (N.B. ik heb
de Russische vloot voor Tessel zien liggen).90
Wat bewijst dit nu allemaal? Zeker dat het ogenschijnlijk met Europa gedaan is
en alle heerschappij en macht te gronde zullen gaan. Wij naderen het uur waarop de
koninkrijken der aarde van de
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Heer Jezus zullen zijn. Bidden wij dagelijks met de apostel Johannes: O Heer Jezus
kom spoedig!91
In Engeland is een profeet opgestaan genaamd Richard Brothers, die zegt een
afstammeling van Jakobus, de broer van de Messias, te zijn. Hij zou de man zijn die
de joden binnenkort in hun land terugbrengen moet. Zijn verklaringen van sommige
teksten lijken op het eerste gezicht niet te kloppen, maar bij nader inzien zijn ze toch
aannemelijker dan ze lijken. Hij houdt net als Swedenborg heel sterk vast aan de
vereenzelviging van God en Jezus en hij past op zichzelf een aantal plaatsen toe die
tot dusverre op de Messias toegepast werden. Hij is het (zegt hij) die als stadhouder
van Jezus de aarde in Jezus' naam duizend jaren regeren zal. Hij is de tweede Mozes,
het lam dat Johannes voor de troon zag staan ALSOF het geslacht was, dat betekent
92
NIET werkelijk geslacht, maar mishandeld. Hij is door de regering opgesloten als
geschift in zijn hoofd, nadat hij zijn gevangenneming voorspeld had. En het begin
van zijn mishandelingen viel juist op de dag van het doden van het paaslam bij de
uittocht van de joden uit Egypte. Zijn aanhangers zien hierin een bevestiging van de
voorspelling van zijn verklaring en van de waarheid van zijn boodschap en
openbaring.
Sinds de twee, drie dagen dat ik hier weer terug ben, ben ik behoorlijk ziek. In
Engeland was ik zo gezond! Misschien moet ik alweer op reis, mogelijk naar Rusland.
Ik heb nu een wonderlijk leven. - Mijn adres blijft altijd hetzelfde als eerst in
Hamburg.
Ik heb een zeer verdrietige overtocht uit Engeland gehad, ben zes dagen op zee
geweest, in een kleine pakketboot, zoals van Dover naar Calais placht te varen en
die de helft kleiner is dan die op Hellevoetsluis. Ik was daar ingepakt tussen ongeveer
vijftig mensen, onder wie veertien vrouwen met hun kinderen, die de hele reis zonder
ophouden gebraakt hebben. Ik kan je niet zeggen wat die bedorven lucht me allemaal
heeft doen uitstaan in een vertrekje van twaalf voet vierkant.
Prins Frederik is nu in Nienburg en verzamelt daar zijn troepen. De erfprins is in
Berlijn en is van plan naar Petersburg te gaan.93 God geve dat er iets goeds uit
voortkomt! Maar omdat alles tot dusverre mislukt is, durf ik nergens op te rekenen.
't Moet wel zo zijn dat de Fransen die in Holland liggen goed
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oranje zijn, want ze hebben verschillende Hollanders, soldaten en andere, paspoorten
gegeven met de uitdrukking ‘om zich naar het stadhouderlijk leger te begeven’.
De mislukking van de landing op de zeekust van Frankrijk heeft Engeland voor
dergelijke pogingen erg wrevelig gemaakt en ik heb voor ons land niets kunnen
bereiken.
Vaarwel, mijn dierbare, houd goede moed en heb vertrouwen en hou van mij.
Hamburg 1 oktober 1795.
P.S.

Ik schreef deze gisteren, maar vandaag heb ik zo'n hevige reumatiek door het
hele lichaam, met onbeweeglijke stijve nek en lendenen, dat ik mij twee à drie uur
lang de rug heb moeten laten masseren om er enige beweging in te krijgen. Dat heeft
de goede mevrouw Hartsinck met ongelooflijke goedwilligheid en gedienstigheid
voor mij gedaan. Sindsdien is de pijn ook wat minder.
Ik had verwacht dat je bij mijn kleren vooral mijn bontmantel niet vergeten zou
hebben, die in dit jaargetijde hier goed van pas komt, vooral als ik nog verder
noordwaarts moet. Wil toch de eerste de beste gelegenheid nemen om hem mij te
sturen. Vaarwel!
Uit de brief van mevrouw O'S. moet ik opmaken dat die en dus ook die van jou
waarin die bijgesloten was, op 9, 10 of 11 september verzonden moet zijn. Ze zijn
echter niet eerder in Hamburg aangekomen dan verleden vrijdagavond. Wat een
lange tijd! Hoe is dat mogelijk? - Vaarwel, nogmaals, vaarwel!
Wanneer je me de bontjas sturen zou, kijk dan of je er één of twee paar
beddenlakens bij doet, want de smerigheid van het beddengoed is hier en daar niet
te verdragen als je reist. - Vaarwel.

Eindnoten:
82 Catharina's laatste brief moet er een zijn die omstreeks 10 september geschreven is. De brieven
van de klerk De Mikker en de vrouw van een Engelse majoor in Nederlandse dienst (O'Sullivan)
zijn niet bewaard gebleven.
83 De achttiende-eeuwse Italiaanse dichter en toneelschrijver Pietro Metastasio was in zijn tijd
een beroemdheid vanwege zijn classicistische, aristocratische werk. Bilderdijks editie is in
Londen gedrukt (1784).
84 Omdat boeken vroeger ongebonden afgeleverd werden, liet de eigenaar ze door een eigen
boekbinder van een band voorzien, en vaak koos hij dan voor eenzelfde uitvoering voor zijn
hele bibliotheek. Overigens is de combinatie van Voltaire als godloochenaar en Thomas à
Kempis, de navolger van Christus, wel opmerkelijk.
85 De vishandelaar Pronk, een van Bilderdijks crediteuren, had aan hem een vaatje haring gestuurd,
zoals in Catharina's brief van circa 10 september gemeld werd.
86 Catharina schreef dat zij naar aanleiding van de geruchten dat Bilderdijk in Duitsland een leger
aan het vormen was, talrijke mensen aan huis kreeg die om reisgeld kwamen vragen.
87 Koning van Engeland was sinds 1760 George 111, een absoluut monarch. Zijn oudste zoon, de
latere George IV, was een losbol die grote schulden maakte.
88 De keizer van Oostenrijk, Franz I, voerde met afwisselende intensiteit oorlog tegen Frankrijk.
89 Hannover was een zelfstandige staat. Door erfopvolging was de keurvorst van Hannover koning
van Engeland geworden in het begin van de achttiende eeuw. Hannover kreeg toen een eigen
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adellijk college als bestuur. Er was veel onvrede over de politiek van de Engelse vorst, die
Hannoverse soldaten voor zijn eigen belangen inzette.
Catharina de Grote van Rusland had een kleine vloot afgestaan aan Engeland, maar wenste zich
verder buiten de oorlog met Frankrijk te houden. Zij had haar handen vol aan een oorlog tegen
Perzië.
Vgl. Openbaring 11:15 en 22:20.
Toespelingen op Openbaring 20:4, waarin staat dat de goede mensen na het einde der tijden
duizend jaar zullen heersen als koningen. Over het lam spreekt Johannes in Openbaring 5:6:
‘ik zag [...] een lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven oogen; welke zijn
de zeven Geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.’
Prins Willem, de erfprins, getrouwd met Frederika Louisa Wilhelmina van Pruisen, streed tegen
de Fransen met een Oostenrijks leger. Na de vlucht naar Engeland vestigde hij zich in Berlijn
voor studie, en vervolgens in Silezië, waar hij omvangrijke landgoederen aangekocht had. In
Petersburg zetelde Catharina de Grote, die zich buiten de oorlog met Frankrijk hield. Zij weerde
alle revolutionairen uit Rusland.

Bilderdijk aan zijn schoonzus. Hamburg, 10 oktober 1795
Zie mij nu dan weer in Bochbori! ik wil zeggen in Hamburg, dat in de Slavische
tijden, toen men er offerde aan Radegast en Siwa &c., deze naam droeg.94 - Wat een
geleerde aanhef! nietwaar?
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Het vloeit mij zo uit de pen, dierbare, want werkelijk, ik dacht aan niets minder dan
aan het verklaren van Slavische oudheden, nu ja, ik houd er ook meteen mee op.
Mijn verlangen naar de terugreis was groot. Vanzelfsprekend! Ik wist dat ik een brief
van jou zou vinden, mijn hart dreef mij voort en rustte niet voor ik de doos geopend
en het zegel op het pakje verbroken had. Op de lezing van de brief volgde die van
het gedicht; daarop een herlezing van beide en enige kladpapieren met opmerkingen,
die je hierbij vinden zult en aannemen voor wat ze eigenlijk zijn, onbekookte
aanmerkingen namelijk, die ik overlaat aan je eigen oordeel en smaak, en niets meer.
- Over het gedicht zelf straks nog enige woorden! nu over je aangenaam briefverslag!
Ik zie de lieve Louise zoals jij haar mij afschildert, tegenover je zitten met die
lieve eenvoudigheid, die ze, God geve het, behouden mag, en met al die mij zo
ontroerende trekken die mij in haar moeder zo dierbaar waren, en nog zijn in wat
ervan overgebleven is. - Ja lieve, de tranen springen in mijn ogen, en ik kan het niet
laten om een kus van vaderliefde voor het dierbare kind op dit papier te drukken.
God moge haar zegenen en hen die goed voor haar zijn!-[...]
Je zult wel begrijpen dat mijn Engelse en andere reizen mij nogal iets gekost
hebben en ofschoon ik die niet gemaakt heb zonder zeker te verwachten het geld
terug te krijgen, heb ik het echter moeten voorschieten en zit nu, tot er teruggave
komt, vrijwel zonder. - En om mij toch vooral goed aan de grond te helpen (zie hoe
de boze geest alles samenkoppelt!) krijgt mijn vrouw het in haar hoofd om mij de
koffer met kleren die ze me toestuurde nota bene met de wagen mee te geven. Dat
heeft alles aan volledige verruïnering blootgesteld, zodat het me nog verbaast dat
het na zo'n lange en hobbelige weg in zulke rijtuigen nog aan is kunnen komen (daar
is misschien een klein goed geestje aan het werk geweest). Bovendien draaide het
er ten slotte op uit dat het mij 48 mark, dat is ongeveer 35 Hollandse guldens, aan
vracht kostte. En dan vind ik er bij het openmaken niets in van wat ik het meest nodig
had, zelfs mijn bontjas niet. - Zo gaat het als alles tegenzit, alle hoofden zijn dan
verward en verdwaasd, en alles loopt samen om het je lastig te maken, zonder dat
dat aan de personen zelf te wijten is, die (ik weet en voel het) werkelijk door een
maalstroom
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meegetrokken worden waaraan ze niet kunnen ontkomen, zodat ze, zelfs soms tegen
beter weten en goede beslissingen in, verkeerde dingen doen.
Heb je ooit op deze dingen gelet, lieve -? En het ooit overwogen? Ach let er eens
op en je zult hoe langer hoe meer overtuigd raken van de invloed van de geestenwereld
op ons. Hoe dikwijls zijn wij werkelijk beklagenswaardige lijders en werktuigen,
zelfs wanneer we bestemd lijken te zijn om vrij te handelen en te ondernemen. Neem
eens enkele gebeurtenissen met mensen in gedachten die het meest je verwondering
gewekt hebben. Denk daar eens ernstig over na: het onderwerp verdient het en het
zal je helpen om het systeem van de ware vrijheid (ik spreek van de zedelijke vrijheid)
met andere ogen te beschouwen dan doorgaans gebeurt. Over de monaden hierna
eens. - Je weet dat ik over het algemeen vrij veel van Leibniz hou.95 Volgens mij is
hij de grootste geest geweest die sinds de herleving van de literatuur en de
wetenschappen opgestaan is. Ook ontleende hij zijn kennis aan eigen overdenkingen
en ontwikkeling en niet aan onderwijs.
Wat praat je me over een romance op het oude, toverachtige kasteel van Bremen
96
-? Ik mag je verteld hebben dat ik er daar een gemaakt heb, maar zeker heb ik er
geen opgeschreven. Ook wil ik mijn avonturen op reis niet in romancen overbrengen,
want het zijn er werkelijk te veel en sommige zouden - hoe zal ik het zeggen - niet
altijd even goed met onze beschaafdheid stroken - want men maakt nogal wat mee
als men wat ver heen reist, en dan hier en daar in kleine nestjes van steden bij allerlei
soort volk overnachten moet. - Kwamen wij weer eens bij elkaar, o wat zou ik allemaal
te vertellen hebben, maar alles wat interessant is als het mondeling verteld wordt, is
toch op papier niet belangrijk genoeg. [...]

Eindnoten:
94 Bochbori is de naam die de oude Slaven aan Hamburg gaven. Radegast is hun hoofdgod en
Siwa de godin van het leven.
95 Bilderdijk was een aanhanger van de monadenleer van Gottfried Wilhelm Leibniz, de Duitse
zeventiende-eeuwse filosoof. Volgens hem bestaat het heelal uit een continuüm van krachtcentra
van spirituele aard. Dit zijn de autonome monaden, waarvan de werkzaamheid bestaat in het
hebben van voorstellingen.
96 Zus Elter had aan Bilderdijk geschreven: ‘Als je eens wat stuurt, denk dan alsjeblieft aan de
romance die je op het oude, toverachtige kasteel bij de dochter van de schoolmeester gemaakt
hebt.’ Dit is weer een toespeling op Bilderdijks brief van 15-19 mei aan zijn vrouw over het
onderdak in Bremen. Bilderdijk speelt met de dubbele betekenis van romance: verhalend gedicht
en avontuurtje.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Hamburg, 12 oktober 1795
Lieve! Je zult mijn vorige brief met het bericht over de ontvangst en de staat van de
koffer ontvangen hebben. Ik heb toen vergeten te melden dat die mij 36 Hollandse
gulden aan vracht heeft gekost. Stuur daarom voortaan alles per schip. Je zult altijd
gelegen-

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

85
heid vinden bij Hamburgse schippers die dagelijks vanaf Amsterdam af en aan varen.
De berichten die ik hier krijg over het woeden van de cholera maken mij zeer
ongerust over jou en de kinderen. God behoede jullie allemaal! - Over mij: sinds ik
terug ben uit Engeland ben ik erg ziek door hete koortsen. Ik hoop echter dat het met
mij in orde komt.
Over publieke zaken kan ik het niet wagen je te schrijven. Weet echter dat die niet
vooruitgaan. Wat moet men doen, het is in de hand van God en Hij zal het besturen,
daarop vertrouwen wij!
Wat mij betreft, hoe zou ik in deze algemene verwarring mijn lot nog hebben
kunnen bepalen? - Alles spant samen tegen de rechtschapenheid, de deugd en het
verlichte verstand. Geen ministerie zal nu iemand van onkreukbare principes als de
mijne aanstellen, terwijl alle hoven steeds meer naar de Franse richting overhellen.
- Wat dan? Wetenschappen -? Wie denkt er nu aan om onderwezen te worden, bij
de totale omwenteling van dit werelddeel? - Ik heb echter mijn plannen gemaakt, en
laat mij door geen moeilijkheden afschrikken. God leeft, en met Hem is er uitkomst
en Hij zorgt voor toevlucht zonder beperking. Maar hierover nader op een andere
tijd. Vaarwel, omhels onze Elius en hou van mij.
Hamburg 12 oktober 1795.
P.S.

Teken toch op je brieven de datum aan.

Bilderdijk aan zijn vriend Outhuys. Hamburg, 29 oktober 1795
[...] Ik begrijp dus uit je brief van de 20ste september (hoe lang is die brief onderweg
geweest! gisteren kreeg ik hem) dat mijn Ibn Doreid afgedrukt ligt. - Wat heb je je
niet een moeite gegeven, lieve vriend! en hoe heb je zulke namen als Rau, Te Water
&c. bij het bagatel kunnen betrekken?97 - Heb dank voor alle zorg, werk, aandacht
en onrust die je daardoor gehad en geleden hebt, en vergeef mij dat ik je ermee belast
heb. - Je vraagt mij wat nu te
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doen? Ik geloof dat jouw vrienden gelijk hebben en dat het vooral op dit moment
geen geschikte tijd is voor de publicatie van het werkje. Ik denk zelfs dat er geen
gevaarlijker tijdstip mogelijk is dan dat waar jullie nu in zijn, namelijk dat van de
oprichting van de Nationale Conventie. Ik verwacht dat dit gepaard zal gaan met
verschillende voorvallen die alles onweersachtig en stormachtig zullen maken. Het
zal voor iedereen raadzaam zijn de vensters te sluiten en niet op straat in de wind te
lopen. Ik volg verder jouw eigen oordeel en dat van je kundige vrienden ter plaatse
die het verloop van de storm kunnen waarnemen. Maar ik ben erg blij dat het afgedrukt
is. Ik ben er steeds bang voor geweest dat door de voorgevallen gebeurtenissen de
zaak niet alleen halverwege kon blijven steken, maar dat zelfs het manuscript verloren
kon raken, en dus het volgende zou kunnen gebeuren (als ik het kleine met het grote
mag vergelijken):98
- ‘dat een dag de vruchten van zoveel dagen en nachten van
opeengestapelde inspanningen vernietigt-’99
Zeker, de wereld zou er geen Aeneïs, ja heel weinig, ja niets aan missen, maar ik
had nogal een zwak voor het stukje, en in de voorrede en de aantekeningen kwamen
enige reflecties voor die ik mij niet opnieuw zou hebben kunnen herinneren. - Maar
hoewel je de uitgave ophoudt, zul je wel zo vriendelijk willen zijn om mij zes of acht
exemplaren van het stuk over te sturen, en er één aan mijn zus Elter te Amsterdam
te geven (onder strikte geheimhouding). Hier vraag ik zeer nadrukkelijk om, nisi
causam, zoals de gerechtsdienaars zeggen.100
Als je het mij verstuurt, wil je het dan over water doen? Je kunt het meegeven met
een van de Hamburgse schippers die in Amsterdam in groten getale liggen en dagelijks
afreizen. Adresseer het aan de heer Enderes, koopman in wijnen te Hamburg, maar
voeg er in het adres bij dat het voor mij is. Mijn zus zal dit dan wel bezorgen (wanneer
je haar het pakket ter hand stelt), maar zorg ervoor dat bij het afzenden tevens een
brief aan mij met de post meegaat waarin mij de naam van de schipper gemeld wordt.
Verstuur die ook weer in een envelop aan de voornoemde Enderes.
Het bericht dat je me geeft over &c. doet mij echt verdriet.
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Maar hoe kan het anders. Wanneer je eenmaal de grenzen van de schroom
overschrijdt, &c.101 Wat zegt Cicero daar ook al weer over? Ik heb hier bijna geen
boeken en geen geld om mij iets aan te schaffen.
Over de grote zaken schrijf ik niets. Dan zou ik vrienden in gevaar brengen en het
zou riskant zijn. En ik kan dus ook niet goed over mezelf schrijven. Ik ploeter wat
ik kan, maar alles is donker om mij heen. - Misschien dat ik met een volgende post
iets van mijn De Ponto102 stuur aan mijn vrouw of mijn zus (want tussendoor moet
er toch ook wel eens een versje uit!). In dat geval kun je erop rekenen dat je dat zult
horen. Nu heb ik geen tijd om meer aan je te schrijven dan dat wat ik niet van mijn
hart kon krijgen om uit te stellen. Dat had des te meer haast omdat ik misschien zeer
binnenkort weer naar Engeland ga en dan graag voor mijn vertrek het verzochte zou
ontvangen om het mee te nemen. Schroom echter in geen geval (of ik nu vertrokken
mocht zijn of niet) mij altijd in Hamburg te schrijven (onder het opgegeven adres).
Dit is het middelpunt waar tegenwoordig al mijn poststukken heen moeten, waar ik
ook zijn mocht. Dat geldt zowel voor de stukken die aan mij gericht zijn, als voor
dat wat ik naar Holland verzenden wil.
Groet je ouders van mij en verzeker hen van mijn achting en vriendschap! Ontvang
zelf de groeten van
de vriend die altijd van je houdt
Q.N.
Hamburg, de 29ste oktober 1795.

Eindnoten:
97 Rau en Te Water waren hoogleraren aan de Leidse universiteit. Hoe Outhuys hen bij de
Treurzang van Ibn Doreid betrokken heeft, is onduidelijk.
98 In de brief staat in het Latijn: ‘si magna licet componere parvis’. Vgl. Vergilius Georgica 4,
176.
99 In de brief staat in het Latijn: ‘ut hos congestos noctesque diesque labores Hauserit una dies’.
Dit citaat uit een anoniem gedicht gaat over de wens die Vergilius op zijn sterfbed uitsprak om
zijn Aeneïs te verbranden. Keizer Augustus negeerde die wens.
100 Nisi causam: behalve als je een reden kunt geven waarom je dit niet zou doen.
101 De naam van degene om wie het hier gaat, is uit veiligheidsoverwegingen achterwege gelaten.
Misschien de gevangengezette drukker Jacobs de Agé? Bilderdijk citeert in het Latijn Cicero,
Epistulae ad familiares 5, 12, 3: ‘Ubi semel verecundiae fines transieris.’
102 Bilderdijk doelt hier op zijn in ballingschap geschreven gedichten. Hij zinspeelt op de titel van
Ovidius' in zijn ballingschap geschreven Epistolae ex Ponto.

Bilderdijk aan zijn zwager. Hamburg, 7 november 1795
Elter en zijn vrouw zijn voor Bilderdijk de enige vertrouwenspersonen in Nederland,
en hij hecht dan ook sterk aan hen. De toenemende verwijdering van Catharina
bespreekt Bilderdijk met zijn zwager in zijn brief onder bedekte termen, zijn vrouw
steeds aanduidend met het onpersoonlijke ‘men’. Deze brief is een antwoord op
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Elters schrijven van 24 oktober, waarin zijn zwager uiteenzette dat het hem bezwaarde
om in zijn brieven berichten door te geven die Bilderdijk ongerust maakten. Van de
financiële zaken was Elter niet helemaal op de hoogte en hij
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kon er ook niet openlijk over schrijven omdat brieven nog steeds geopend werden.
Maar in elk geval wist hij wel te schrijven dat er een overeenkomst tot uitstel van de
betalingen was en dat er van de uitstaande rekeningen nog niets geïnd was. Bij deze
brief waren een paar regels gevoegd in het Engels van de hand van Bilderdijks
dochtertje. Bilderdijk schrijft niet alleen terug aan Elter, maar ook diens vrouw
ontvangt een brief en een dik pak met poëzie en enkele tekeningen.
Waarde broer!
Wees maar niet bang dat je mij te sterk ontroert door je deelnemende brief. Het is
voor mij zalf op de hartwond om je zorg, je tederheid, je bekommering over wat mij
overkomt te ervaren. Hoezeer mijn ziel al geen twijfel koesterde of kon koesteren
aan je waarachtige liefde, verknochtheid en verlangen naar mijn geluk, waarvan ik
zo vaak de bewijzen ontvang, toch is het voor mij een dubbele vreugde als je hart
zich via de pen voor mij opent. Die paar regels van Louise zijn mij even dierbaar.
Hierbij vind je een brief in antwoord op die van haar, maar ik vraag je om te
overwegen of het wel goed is dat ze die krijgt, omdat ik haar daarin een beetje
complimenteer met wat ik over haar gedrag hoor. Men moet de kleine ijdelheden
van kinderen niet te vroeg strelen, en nu zij onder jullie leiding staat, weet ik niet of
het wel goed is dat ze gevoelig wordt voor de goed- of afkeuring van iemand anders
dan jou en jouw vrouw. Het beste is (denk ik) dat de kinderen het afhankelijkst zijn
van de gevoelens van de mensen met wie ze het meest te maken hebben. - Oordeel
zelf!Dat de tijdsomstandigheden, mijn afwezigheid, gebrek aan informatie en bovendien
de achteloosheid en koelheid van de enige die met de invorderingen belast kon
worden, veroorzaakt hebben dat er geen vooruitgang is in het innen, heb ik vanaf het
begin wel gevreesd. Achteraf kan ik dat nog beter begrijpen, na ophelderingen die
ik onlangs via-via gekregen heb. En ik voel heftig wat voor een verwarring in de
plannen dit heeft kunnen en moeten brengen. Intussen gaan de zaken evenveel buiten
jou als buiten mij om, en laat men mij van alles wat men doet of niet doet onkundig,
en volgt de weg van zijn eigen hoofd en inzicht, die helemaal niet overeenkomt met
mijn denkbeelden. Noch het maken van een nieuwe overeenkomst met Bromet, noch
sommige andere dingen had men mogen doen zonder mijn voorkennis.103
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Het betrekken van een ander huis heb ik nooit ondersteund of goedgekeurd, want
daardoor heeft men zich enorme uitgaven en talrijke inkwartieringen op de hals
gehaald. Maar ik had wel gewild dat boeken &c. ingepakt en elders ondergebracht
waren, en dat men zich dan op een heel andere manier voorlopig had beholpen zodat
men geen inkwartiering had gekregen en toch even fatsoenlijk maar minder kostbaar
en rustiger zou wonen. Of men had meteen met het kleine kind naar mij toe moeten
komen, maar wat wil je? Moet ik mij dit alles en alles wat men verder nog in mijn
afwezigheid meent te moeten uithalen, niet laten welgevallen, of moet ik een volmacht
intrekken die ik fatsoenshalve heb moeten geven? - Weet ik zelfs wel of het weinige
dat men mij nog schrijft, waarheden zijn? - Dat alles betekent ondertussen niets, lieve
broer, als ik mijn vooruitzichten met de haast die de dringende zaken schijnen te
vereisen, waar kan maken. Daar is zoveel (God weet hoe?) in de lucht opgegaan, het
zal er als alles lukt (dan althans) ook niet op aankomen, maar als mij dit niet lukt, en
ook de verlossing en het herstel lang op zich laten wachten, hoe dan? Vergeef, waarde
broer, dat ik mijn hart eens in jouw boezem uitstort, maar mijn hart lijdt hevig onder
mijn ongeluk, en dat wordt nog versterkt door de grove fouten die men maakt doordat
men vasthoudt aan eigen opvattingen en aan de meningen van een of twee zotten.
Die strelen haar eigenliefde doordat ze bewondering hebben voor het verstand van
die vrouw (omdat het, ja zeker, dat van hen overtreft). Ook zie ik tot mijn smart dat
haar geest en hart afstand van mij nemen, evenals van de mensen die door de nauwste
bloedverwantschapsbanden inzicht in de zaken, tederheid, recht op vertrouwen,
verknochtheid en respect voor haar opvattingen hadden. Met dat alles, mijn hart is
oneindig verkleefd aan dat waarmee het zich eenmaal verenigd en onlosmakelijk
verbonden heeft, en het is (zoals het ondanks alle schijn altijd geweest is) te zwak
om maatregelen te nemen die het koel verstand misschien zou voorschrijven. - Jij
begrijpt me volkomen, al verbloem ik mijn uitdrukkingen? Ik kan zonder mijn ziel
geweld aan te doen niet duidelijk schrijven over dit punt en het is de eerste keer dat
ik ertoe kom zoveel te zeggen, maar hoeveel het mij kost - het zou onfatsoenlijk ten
opzichte van uw vriendschappelijkheid zijn als ik daarover helemaal zou zwijgen.
[...]
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Maar, beste broer, terwijl ik hier als Jonas onder de wonderboom of David bij de
steen Ezel104 zit te wachten op wat ik verwacht en af en toe werk, maar niet altijd
genoeg bezigheden heb voor de behoefte van mijn geest, lijden mijn hoofd en hart
verschrikkelijk door de werkeloosheid waaronder ik doorgaans gebukt ga. Mij hier
op een nuttige manier bezig te houden is niet mogelijk: ik heb mezelf aangeboden
om in het Frans en Latijn enige werkjes over esthetica, geschiedenis, geneeskunst
&c. te vertalen. Het eerste zou half-en-half gelukt zijn als ik me voor een Fransman
had willen uitgeven (want of die hun taal beheersen of niet, die kunnen vrij
neerkrabbelen), maar het was de vraag of de vertaling wel gelezen zou worden als
uitlekte dat die door een Hollander gemaakt was. Voor het laatste is het hier niet de
juiste plaats, maar alleen in academiesteden, waar ik me ook liever ophield, was het
niet dat 1• ik dan te ver weg ben en 2• dan ook nooit een goede maaltijd zou krijgen,
die ik nu bij Hartsinck zo vaak geniet, en dus strikt tot water en brood veroordeeld
zou worden, terwijl mijn gestel niet toelaat dat ik alleen daarvan leef. Voeg daar 3•
bij dat ik er in geval van ziekte dan ook zeker van zou zijn niet de minste toevlucht,
hulp of toezicht over mij en mijn zaken te hebben. Maar zou ik in Holland niet iemand
kunnen vinden voor wie ik het een en ander vertaalde etc., bijvoorbeeld de
goedgeschreven en belangrijke geschiedenis van Gustaaf de Derde, kort voor mijn
ballingschap in het Hoog-Duits geschreven?105 Een van de werken van Kant? - of
wat men mij op wil geven in welk vak dan ook mits het geen revolutiegeest behelst,
en uit welke taal het ook zijn mag. Of wil men een oude auteur? Pindarus,
Kallimachus, Homerus zelf? Enkele belangrijke stukken, zoals Hymnus van Homerus
aan Ceres, die veertien jaar geleden gevonden is? Het is toch een schande dat ze in
onze taal nog niet gelezen kan worden, terwijl ze nog niet uitgegeven was of de
Duitsers hadden er al de vertaling door Stolberg van, die wel slecht is, maar toch een
indruk van het stuk geeft?106 - Of wil men een goede prozavertaling van Ossian, want
in verzen is het niet mogelijk er iets goeds van te maken zolang men het
oorspronkelijke niet zelf in handen heeft, maar de prozavertaling van Macpherson
uit het Engels moet volgen?107 - Men is vijftien jaar geleden met een uitgave van een
Shakespeare-vertaling begonnen, allerellendigst, en gemaakt naar een Hoog-Duitse
bewer-
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king (die men nog niet half begrepen heeft) in plaats van naar het oorspronkelijke.
En deze uitgave is blijven steken. Wil men deze vervolgen of opnieuw oppakken?
Ik zal het goed uitvoeren en (als men wil) bovendien de grote kunstplaten die de
Engelsen daarbij maken, overbrengen in klein formaat.108 - Ik kan daarvoor tijd vinden,
en ik zal er met plezier aan werken, mits mijn werk slechts een matige erkenning
krijgt, waardoor ik mijzelf in deze omstandigheden en vóór mijn lot zich verder
voltrekt, kan voorzien van het nodigste en mijn vrouw het overige kan geven. - Och
beste, kun je hierover ook spreken, óf met Allart, óf met Loosjes, of wie je maar het
geschiktst vindt.109 - Ten slotte, wil men iets van mijn dichtwerken, bijvoorbeeld een
verzameling van romancen, publiceren onder dezelfde voorwaarden, dan ben ik ook
tevreden (waarvoor ik dan een verhandeling over dat soort van poëzie waarvan Feith110
niets begrepen heeft, wil schrijven waarin ik de oorsprong, geschiedenis, aard, stijl,
&c. van de romance, en de verschillende toepassingen van die naam op geheel
verschillende soorten werken met de reden en oorzaak daarvan zal aantonen). Maar
studiewerken van lange adem of die waarvoor het nodig is veel erbij te lezen, kan ik
hier niet aanpakken of afmaken. - Maar misschien meen je dat dit alles wartaal is en
te hersenschimmig om er aandacht aan te geven. En in dat geval gedraag ik me
volgens jouw vermogen om te oordelen, het mijne heeft te veel geleden.
Ziedaar de zesde bladzijde volgeschreven en nog niet klaar? - Ik zal je echter niet
langer ophouden, maar de rest voor een deel opsparen voor een volgende, voor een
ander deel in mijn brief aan je vrouw gieten, aan wie ik het hele pak toestuur (met
haar ben ik toch gewend over dit vak te corresponderen). God behoude de gezondheid
van jullie en de mijnen. Ontvang mijn groet, mijn hartelijke groet, ook aan alle goede
vrienden. Neem mijn bijgesloten dikke brief voor lief, wat zus ongetwijfeld ook zal
doen, schrijf mij vaak en vaarwel!
De broer die van je houdt,
Baruch111
Hamburg, 7 november 1795.

Eindnoten:
103 De geldschieter Bromet had het akkoord dat Van der Linden met Bilderdijks crediteuren gesloten
had op 30 maart in eerste instantie niet willen tekenen. Hij staat op de lijst met schulden voor
f 7000 en f 1200. Hij eiste directe terugbetaling van de f 1200 waarvoor Van der Linden en een
ander zich borg gesteld hadden.
104 Nadat de profeet Jona in Ninevé de ondergang gepreekt had, wachtte hij buiten de stad af hoe
het ermee verder zou gaan onder een wonderboom, die de Heer voor hem had op laten schieten
opdat hij schaduw kreeg (Jona 4:6). David verborg zich voor de woede van koning Saul bij de
rots Ezel (1 Samuel 20:19).
105 Bilderdijk bedoelt het boek van E.L. Posselt, Geschichte Gustaf's 111. Karlsruhe 1792.
106 De aan Homerus toegeschreven hymnen verschenen in Leiden in 1780 (Homeri Hymnus in
Cererem, nunc primus editus a D. Ruhnkenio). De vertaling door Chr. Graf von Stolberg
verscheen in Hamburg in 1782.
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107 Zoals bekend waren de gedichten van Ossian een mystificatie. James Macpherson had ze vanaf
1762 uitgegeven als een zogenaamde vondst van handschriften van de Gaelische dichter Ossian
uit de derde eeuw. Bilderdijk twijfelde dus niet aan de authenticiteit.
108 Er waren vijf delen van een Shakespeare-vertaling verschenen tussen 1778 en 1782 in Amsterdam
bij Albrecht Borchers. Deze was geïllustreerd en volgens de titelpagina vertaald naar het Engels
en Hoog-Duits. Het Duitse model bevatte dertien delen.
109 Johannes Allart en Adriaan Loosjes waren vooraanstaande uitgevers in respectievelijk Amsterdam
en Haarlem.
110 Rhijnvis Feith heeft in zijn Brieven over verscheiden onderwerpen 1 (Amsterdam 1784) een
verhandeling over de romance opgenomen, geïllustreerd met twee voorbeelden.
111 De schuilnaam Baruch die Bilderdijk hier gebruikt, verwijst naar het Oude Testament. Baruch
wordt in Nehemia 3:20 een van de ‘zeer vurige’ herbouwers van de muren van Jeruzalem na
de ballingschap van de joden genoemd.
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Bilderdijk aan zijn schoonzus. Hamburg, 7 november 1795
Misschien door zijn aanhoudend slechte gezondheid en ondervoeding werd Bilderdijk
in Hamburg publiekelijk onwel. Het tafereel van de consternatie heeft Bilderdijk
voor zijn schoonzus uitgetekend (zie illustratie). Het geeft met de daarbij opgetekende
conversatie een goed beeld van het internationale ratjetoe aan vluchtelingen dat zich
in Hamburg verzameld heeft.
[...] Dit is een toneel van de Babylonische verwarring in allerlei talen van allerlei
soorten van uitgewekenen en andere vreemdelingen in mijn kamer. Men wilde mij
enige minuten lang wijsmaken dat ik dood was, en ik kon het niet tegenspreken.
Omdat het tot de merkwaardige gebeurtenissen in mijn leven hoort, heb ik er je een
schets van gemaakt.
Der guter Herr Doctor! ich wil ihm die Schlafe reiben.
Give him some drops of my Elixir.
I would, Lady, it could help him, but I fear!
Il faut voir.
Je n'en crois rien, Milady, c'en est fait: ‘Chantons, chantons sans cesse &c.’
Was, Schwernöht! woll man denn, wenn der Kräncke todt ist?
Iag lyfe emillan fruktan och hopp.112
Ich glaube, es ist eine Syncope.
Aber nimmen sie dieses Opiat, das ist ein erstaunendlich Mittel.
Mais, Madame, on ne peut pas assommer les gens par ces niaiseries que voilà.
Il povero Dottore, egli e morto: per certo il credo, e tutto questo e in vano.113
Il lui faudroit plutôt un De Profundis.114
Mettons le toujours au Lît, peut-être qu'il se rétablira.
Frustra est, decessit planè, nec reviviscet.115
El buen Sennor cayo muerto de la sangre, que perdia.116
Hij is aan het aderlaten gewend, ik zou hem nog maar een aderlating geven.
Het is alsof de man hier alleen maar terug moest komen om te sterven.
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Ja, ik dacht het wel, dat hij te zwak was voor al die inspanningen.
Comment, comment donc, er war nicht zwakch, er war freilich gäntz sterk.
&c. &c. &c.

Eindnoten:
112 Gebroken Zweeds voor: ik leef tussen vrees en hoop.
113 De arme doctor, hij is dood; stellig geloof ik (lees io voor il) dat, en dit alles is tevergeefs
(Italiaans).
114 De Profundis: begin van Psalm 129: Uit de diepten (van ellende) roep ik tot u, o Heer!
115 Het is tevergeefs, hij is kennelijk gestorven, en zal niet meer tot leven komen (Latijn).
116 De goede heer is gestorven door bloedverlies (Spaans).

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, 22 december 1795
Lieve, dierbare!
Het verbaast mij sterk dat je brief van de 30ste november opnieuw inhoudt dat je
geen brief van mij ontvangen hebt sinds de verzending van het bewuste kistje met
de bontjas, boekjes &c. Want ik heb juist bij de aankomst daarvan meteen op je
brieven en de daarbij gevoegde geantwoord en sindsdien nog twee keer geschreven.
Mijn laatste echter waarin ik je bericht gaf van mijn vertrek naar Londen, kan je niet
dan na het verzenden van jouw laatste brief ter hand gekomen zijn, maar dan
ontbreken er nog twee brieven. Als je ze nog zou ontvangen, wil me dat dan melden,
zo niet, dan zal ik in Gelukstad en Bremen daarnaar zo gauw mogelijk navraag doen,
want ik zou niet willen dat vooral de eerste van die twee brieven in verkeerde handen
zou komen. Ik hoop echter toch dat ze alleen een omweg genomen hebben en nog
terecht zullen komen, want dat komt tegenwoordig veel voor. [...]
Ik heb bij de reis van Hamburg naar hier tien dagen en nachten op het water
doorgebracht, en veel geleden bij die lastige overtocht door het ongunstige weer. Het
gaat me echter tamelijk goed, en ik verheug me op de goede tijdingen die ik hoop te
ontvangen over jouw toestand en die van de kinderen. - Nog een poosje moed
houden!Als je zo nu en dan gelegenheid krijgt om mij direct te schrijven via iemand die
met een neutraal schip naar Engeland vaart, dan is mijn adres hier:
No. 39 Sloanestreet, Knightsbridge, London. Daarbuiten blijf je mij op de gewone
manier naar Hamburg schrijven, vanwaar de brieven mij tweemaal per week
doorgezonden worden.
Het spijt me dat het stukje van Ibn Doreid zo vol drukfouten zit, en dat jouw
silhouet, dat verder best goed getekend en gegra-
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veerd is, helemaal niet op je lijkt. Je bent er verschrikkelijk in mishandeld.117 [...]

Eindnoten:
117 In de tweede druk van Ibn Doreid (1808) zal Bilderdijk klagen dat het werk tijdens zijn
ballingschap slecht gecorrigeerd is, en nu pas ‘gezuiverd’ kon verschijnen. Catharina's
(charmante) silhouet was op een aparte bladzijde voorin afgedrukt (zie illustratie).

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, 14 januari 1796
Lieve!
Ik kan me bijna niet meer herinneren wanneer ik brieven van je gehad heb, en ik
weet niet of ik dit toe moet schrijven aan het onderscheppen van jouw brieven aan
mij, of van de mijne aan jou, want dat je helemaal niets schrijven zou, kan ik mezelf
niet opdringen om te geloven. - Deze zelfde onzekerheid maakt ook dat ik nu niet
meer weet wat ik je schrijven kan, of wat ik je schrijven moet. Meld mij toch of je
brieven ontvangen hebt, en van welke datum. En meld mij ook wanneer jij mij het
laatst geschreven hebt. Het eerste is het enige waardoor ik kan weten wat ik jou te
melden heb over mezelf en over wat ons beiden aangaat, en wat daarover bij jou al
bekend is. En dan zal ik tenminste een beetje kunnen gissen of onze briefwisseling
wel of niet veilig is. - Wij hebben hier de hele winter geen vorst gehad, en warm
zomerweer, zodat men geen vuur heeft hoeven aanleggen. - Ik weet niet of ik je in
mijn vorige gemeld heb dat ik in Hamptoncourt een paar dagen doorgebracht heb
bij Zijne Hoogheid. - Het jonge prinsje herkende mij nog, vloog naar mij toe, en
noemde mij bij mijn naam, tot grote verwondering van grootpapa en oom Frederik,
die daarbij waren.118 [...]
P.S. Schrijf mij toch, zodat ik weet welke brieven je ontvangen hebt: dan zal ik verder

schrijven, en houd intussen alle dingen zoals ze zijn. Vaarwel, mijn dierbare! Vaarwel!
-

Eindnoten:
118 Het jonge prinsje is de driejarige prins Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning
Willem II. Grootpapa is prins Willem V en oom Frederik is diens tweede zoon.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, 15 februari 1796
Catharina sappelt in Holland even moeizaam verder als Willem in Engeland. Ze
schrijft hem dat ze gerekend had op de hulp van Bilderdijks vader, maar die vond
niet dat hij daartoe verplicht was. Catharina had hem daarop geantwoord dat in elk
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geval de twee kinderen recht op steun hadden, temeer omdat hij wel Bilderdijks zus
Belle Wentholt
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en haar kinderen hielp. Er kwamen haar geruchten ter ore dat het Bilderdijk in
Engeland bijzonder goed ging en dat hij aan zijn voormalige vriend Kumpel, die
hem ervan beschuldigde geld achtergehouden te hebben, een groot bedrag
aangeboden had. Ze hecht niet veel waarde aan die geruchten. Zo schrijft ze althans,
maar ze wil er natuurlijk ook het fijne van weten. Behalve over financiële zaken gaat
haar brief ook over het overlijden van een gezamenlijke kennis, die precies op de
manier die Bilderdijk voorspeld had gestorven was. Bilderdijk had ook zijn eigen
dood voorspeld, maar zijn moeizame ballingschap heeft hij niet voorzien, schrijft
Catharina: ‘maar jij hebt toch je tegenwoordig geval nooit vooruitgezien tenzij je
dit voor je vermeende dood moet nemen - want hierdoor ben je bijna voor ons als
dood en dan is je voorzegging nu vervuld - het ga je goed en krijg de groeten van
heel veel brave lieden’.
Lieve!
Ja, je hebt wel gelijk, eer ik aan Kumpel of zijn kompanen tienduizend gulden
geef of aanbied, zul jij er ten minste dertig-, ja zestigduizend van mij ontvangen.
Hier kun je zeker van zijn. - Men vertelt dus zeer grote dingen over mij? O dat is
heerlijk! En als wij het hier in ballingschap zo goed hebben, hoe fraai zal het dan
wel niet zijn als wij eens in ere hersteld worden! God geve het! maar in de tussentijd
verzeker ik je dat het zo niet gesteld is. En om je een proefje te geven: vandaag moest
ik in Hamptoncourt zijn. Ik had hiervoor een halve guinea gespaard om met de
gewone postwagen heen en weer te gaan (wat een weg van veertien mijl is). Bij de
wagen aangekomen vond ik daar een van de voornaamste staatslieden van een van
onze provinciën die met de voerman niet tot een akkoord kwam omdat hij 1• geen
Engels verstond en 2• niet genoeg geld had. De man ging daarom weg en besloot te
voet heen en weer te wandelen. Dit trof mij en ik stelde hem voor de heenreis voor
hem te betalen, en samen terug te lopen. Wij kwamen dus in Hamptoncourt als heren
aan, en na Zijne Hoogheid en de familie gesproken te hebben, vertrokken wij.
Ongelukkig genoeg kwam de hertogin van York er juist ontbijten, en dus kon de
Prins ons niet met goed fatsoen op het dejeuner uitnodigen, omdat wij er nogal
verwaaid uitzagen en onze kleren een vrij sobere indruk maken. Wij wandelden dus
nuchter terug, legden al ons geld van beide kanten bij elkaar, en ontdekten dat wij
net een tweestuiversbroodje en drie zure appels kon-
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den kopen, waarmee wij dan ook ons ontbijt, middag- en avondeten hielden. Verder
kwamen we blootsvoets thuis, omdat onze oude schoenen het onderweg begeven
hadden en nadat ze opengescheurd waren in de modder bleven steken, zodat we
genoodzaakt waren ook onze kousen uit te trekken. Ziedaar hoe heerlijk ik
tegenwoordig leef! - Ondertussen heb ik gelegenheid gevonden om met het vertalen
van processtukken uit het Frans, Hoog-Duits, Italiaans, Spaans, Portugees &c. in het
Engels zo ongeveer mijn onderkomen en sober eten te verdienen, maar dit is tot nu
toe ook alles. - Mijn lot is voor het overige nog onbeslist; de Prins heeft het naar
verhouding nog armoediger dan ik en ontbeert alles. Over de grote zaak kan of mag
ik niet schrijven, houd echter moed! en wanhoop niet! maar geloof ook niet aan alle
ijdele hoop die men in Holland zo lichtvaardig uitkraamt. Nog een stootje geduld!
en dan hoor je meer! [...]
Men heeft hier veel moeite gedaan om mij een ambt in het Engelse war-office, dat
is het Departement van oorlog, te bezorgen, maar het is mislukt, omdat ik N.B. geen
geboren Engelsman ben. Men blijft proberen voor mij iets anders te vinden, en je
begrijpt wel dat ik aannemen zal wat ik krijgen kan. Maar ik heb geen geld om mij
te laten naturaliseren. Voor de rest houdt men mij hier voor heel wat wonderlijks,
en half tovenaar. Och! de Engelsen zijn (en dit had ik nooit gedacht) in het algemeen
domkoppen, en het komt alleen door de uitgestrektheid van het rijk dat het schijnt
dat er zoveel grote geesten zijn, want naar de grootte van het land zijn het er eigenlijk
weinig. En dan nog moet men de lui niet van al te dichtbij bekijken. [...]
Je meldt me de dood van mevrouw Van der Heim, zoals ik voorspeld had. Maar
mijn eigen lot heb ik niet kunnen voorzien, zeg je. Het is zo: ik heb het lot van het
land voorzien, en het bewijs daarvan is mijn voorspelling op de verjaardag van de
erfprins in 1787 en andere verzen, maar ik dacht niet dat te zullen beleven.119 Als ik
vóór dat voorval gestorven was, dan was jij er beter aan toe geweest. Hoe dan ook,
ik heb God nooit om een lang leven gebeden, maar alleen om jouw welzijn en dat
van mijn kinderen, maar is het zo vreemd dat God iemands aangekondigde sterfuur
opschort? Denk aan Hiskia!120 Het was een zegen voor hem, voor mij is het misschien
als tuchtiging bedoeld, en ook voor ons allen is het een tuchtiging, maar ook dat is
een zegen.
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Wat je me meldt aan vader geschreven te hebben is heel goed. Jij en mijn kinderen
staan zo dicht bij hem, en hebben evenveel recht op zijn onderhoud (als ik het niet
verschaffen kan) als zijn eigen kinderen. En hetzelfde recht heeft zuster Belle met
haar kinderen bij de ouders van Wentholt. God geve echter dat het nog maar voor
een korte tijd is dat dit punt in overweging genomen moet worden.
Schrijf mij toch iets over Elius! Groeit hij? Gaat het goed met hem? Hoe is zijn
karakter? zijn verstand? zijn aard? - Doe mij ook het genoegen mij een vlechtje van
je haar te zenden, maar wel zo lang als mogelijk is. En een van Elius. Dit is makkelijk
in een brief te stoppen.
De heren ministers klagen dat de Hollandse brieven in zoveel omslagen zitten, die
de briefporto omhoogdrijven. Ik weet niet of dat ook met die van jou het geval is,
maar hoe dan ook, maak de brieven zo dun en zo licht mogelijk.121
Om je een staaltje van de Engelse domheid te geven: 't is vrij gewoon dat een
Engelse op een wagen etc. vraagt of er in Holland ook een maan schijnt. Dat zij een
hoefijzer boven de voordeur of onder tegen de drempel spijkeren om het huis tegen
tovenaars te beveiligen. En dergelijke meer.
Nog een woordje over Kumpel. Als je het goed vindt dan kun je namens mij
verzekeren dat ik over die knaap nog precies hetzelfde denk (en in elk geval niet
beter) dan ik de laatste tien of twaalf jaar gedaan heb. Dit einde van mijn brief kan
als bewijs daarvan dienen. Ik zou menen dat een eerlijk man zijn eer zou verliezen
als die met hem zou spreken wanneer die hem kende zoals ik hem ken. Ja de beul
zelf zou zich als beul vernederen als hij met hem sprak.
Vaarwel, lieve, dierbare, hou van mij zoals ik van jou hou! Vaarwel!
Je Bilderdijk
Londen. 15 februari 1796.
P.S.

Altijd hetzelfde adres in Hamburg.

Eindnoten:
119 In de apocalyptische Geboortegroet uit 1787 voorspelt Bilderdijk gruwelijke tijden voor
Nederland, en een uiteindelijke zegen voor het vorstenhuis.
120 In 2 Koningen 20 wordt het verhaal van koning Hizkia verteld, die via de profeet Jesaja hoorde
dat hij zou sterven. Nadat hij gebeden had riep de Heer Jesaja bij zich om Hizkia mee te delen
dat hij nog vijftien jaar zou leven.
121 Blijkbaar kon Bilderdijk zijn post nog steeds via ministeriële wegen verzenden, ofwel via
Hartsinck in Hamburg ofwel via rechtstreekse diplomatieke post naar Engeland. De omslagen
dienen om de adressen van tussenpersonen voor de bezorging te vermelden.
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Bilderdijk aan zijn schoonzus. Londen, 26 februari 1796
Waarde, geliefde! Duizendmaal duizendvoudige dank voor je verkwikkende, je
beminnelijke, je hartelijke brief! - De dag daarvoor kreeg ik het korte briefje in
handen waarin mij de vermissing van twee pakjes gemeld werd en blij zag ik de
volgende dag dat het eerste en grootste echter toch terechtgekomen was. Ik denk nu
dat daarna ook het tweede wel bezorgd zal zijn. Zo niet, dat wacht ik op je volgende
bericht. Afgesloofd en vermoeid als ik ben, beur ik me nu op met het plan om jou
en mij een poosje te vermaken. Je zult een lange, zeer lange brief ontvangen, want
ik ga ervoor zitten om je te schrijven. Zijn reis zal echter tot mijn verdriet zeker
langer duren dan ik eraan schrijf of dan jij erin leest. Eens was het anders, en ach!
God kan teruggeven wat er eens was.
Deze brief zal je nu eens geen verzen brengen. O er is hier wat anders te doen dan
verzen maken. Me de benen lam en de voeten tot bloedens toe kapot te lopen op de
eindeloze straten of wegen van kiezelsteen, (‘zodat het sijplend bloed de blanke
kiezels kleurt’ of hoe zegt Ibn Doreid?)122 ziedaar mijn dagwerk. Uit het Frans,
Hoog-Duits, Spaans, Italiaans &c. documenten voor processen in het Engels te
vertalen, ziedaar mijn nachtwerk tegenwoordig. Gelukkig dat ik daarmee tot nu toe
mijn onderdak en eten heb kunnen betalen! Maar lieve, laat je dit niet te veel van
streek brengen. Je ziet dat God tot op heden voor mij gezorgd heeft. Ach! Hij is
oneindig goed, en geeft troost en steun. Zijn wil geschiede. [..]
Je bent dus ingenomen met mijn tekeningetjes van Urzijn en Valentijn!123 Ze
verdienen werkelijk je jaloezie niet, maar ik beloof je weer een nieuwe over dat
onderwerp, zodra ik er eens zin in krijg. Waarom vraag je het niet ronduit, lieve zus?
De vraag is voor mij een eer en een bewijs van je liefde! - Maar je zegt met geen
woord over het dichtstuk of je het goed of slecht vindt. Mijn vrouw vindt het even
goed als de Elius124 (ik betwijfel of jij en je man wel hetzelfde vinden?) en bedankt
mij ervoor in een brief. Dit is de eerste dank die ik ooit van haar gekregen heb in
mijn huwelijk! Gezegend dit stukje! - maar ik wil niet week worden. En jij, vergeef
deze opmerking, die zeker hors d'oeuvre is. [...]
Het spijt me dat ik broer zoveel last veroorzaakt heb. De brief
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van Uylenbroek die je aan mij doorstuurt, is vol van de gewone
vriendschapsbetuigingen en helemaal in de oude stijl en toon. Hij vraagt mijn
goedkeuring over het plaatsen van mijn stukjes in de nieuwe Schakeering en wil
weten waar hij het exemplaar voor mij etc. naar toe sturen kan, verder niets
bijzonders.125 Ik zal hem antwoorden in de brief die ik probeer hierbij in te sluiten.
Het is niet waar dat ik ooit een contract met hem gesloten heb. Ik heb hem een keer
het kopijrecht van Mijn verlustiging via een akte present gedaan. Ik had dat eerst
voor mezelf gehouden in een expliciete akte omdat ik het morsen van Hoogeveen
met de werken kende.126 Maar ik heb nooit iets anders met hem verhandeld, of hij
noemt misschien een contract, dat ik hem op zijn verzoek de stukjes toevertrouwd
heb die hij onder zich heeft om er in de Schakeering naar zijn wens gebruik van te
maken, mits hij van elk stukje dat hij plaatst er enkele los voor mij laat drukken. Dat
heeft hij dan ook altijd standvastig gedaan. Wat de lijst betreft, ik geloof dat die goed
is, behalve dat het versje Op Marat niet van mij is ('t is mogelijk van iemand anders,
die hij makkelijk met mij verwaaren kan) en dat mij voor de geest staat dat hij nog
een puntdichtje moet hebben dat begint met: Geen trage dienst is dienst &c.* Ik mag
lijden dat hij de stukjes verder blijft plaatsen, daarvoor zijn ze gegeven en ik trek dit
liever niet in. Maar mij lijkt dat hij niet kan weigeren er mij een afschrift van te
geven. Graag had ik dat je probeert dat te krijgen, al moest het zijn door hem een of
ander nieuw stukje van mij aan te bieden. Stelt hij nog evenveel prijs op mijn werk
als vroeger, dan kan hij daarmee wel overgehaald worden, lijkt mij; zo niet, dan zal
hij niet weigeren terug te geven wat hij van mij heeft. - En als hij je weer een brief
voor mij geeft, open die dan en lees hem. Je kent mijn intentie, en al kende je die
niet over het een of ander, dan laat ik nog aan jullie beiden gerust over wat er
geantwoord moet worden.
Het is een grote dwaasheid, maar ik heb nu een zwak voor wat ik in Holland
gemaakt heb. Ik zou daarom wensen dat die stukjes niet kwijtraakten. Wat ik nu doe
interesseert mij minder, maar toch spijt het me dat je De krijg van Inisthona niet
gekregen hebt, met het ontwerp dat erbij was.127 In de eerste plaats om het ontwerp,
dat ik in klad gezonden heb zoals het uit de pen vloeide, en waarvan ik dus geen
afschrift noch eerste opzet heb. Vervolgens

*

Bij nader inzien vind ik het op de lijst. [noot van Bilderdijk]
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omdat ik het nogal goed in zijn soort vond, en omdat de kladversies in mijn handen
nu makkelijk kwijt kunnen raken, hetzij bij een ongeluk op zee nu ik meermalen de
overtocht moet maken, hetzij door ziekte of sterven in een vreemd land waar niemand
er zorg voor zal dragen. [...]
Jullie geloven dus, mijn waarde mensen, dat het in Engeland zo mooi en overdadig
is als de geruchten en de fraaie prenten, lakdozen en staalgravures die ze maken ons
willen doen geloven als we bij ons thuis zijn? Jullie bedriegen jezelf, mijn dierbaren,
zoals ik en iedereen met mij zichzelf bedrogen heeft. Engeland is juist het tegendeel
van wat men ons afschildert. Ver van bruusk of brutaal te zijn, zijn ze juist gedienstig,
vriendelijk en hartelijk voor een vreemdeling, als die maar niet de Franse insolence
(die daar voor wellevendheid en beleefdheid doorgaat) uithangt. In alles wat handwerk
is munten zij uit, maar dit komt doordat ze de vreemdelingen gebruiken die er zich
vestigen, en die weten zij te waarderen. Dit is een vak waar ze hart voor hebben en
kundig in zijn. Maar wetenschappen en fraaie kunsten! O spreek me daar niet van.
De graveerkunst (die ten dele mechanisch handwerk is en daardoor hun specialiteit,
schijnt het) is de enige waarin ze het ver, ja zeer ver geschopt hebben. Maar de
schilderijen waarnaar hun beste gravures gemaakt zijn, zijn om over te jammeren.
De beroemdste man die ze nu in de schilderkunst hebben is sir Joshua Reinolds (sir,
zeg ik, want hij is om zijn kunst geadeld en baronet gemaakt). Hoe weinig ik altijd
van die man verwacht heb, kun je lezen uit de bijlagen van mijn Prijsverhandeling
bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (in 1777 meen ik).128 Ik verwachtte
dus al niet veel bijzonders, maar ik had nooit kunnen geloven dat het zo jammerlijk
was, al had men mij wijsgemaakt dat het kladderwerk was-van een middelmatig
schilder van een of ander Europees land. En de rest is weinig beter (waaronder
Wheatley de beste is, die echter geen droog brood verdient). Alles komt neer op
bepaalde Italiaanse modeschetsen die antiek moeten heten en ellendig zijn, zonder
waarheid, geest noch werkelijk idee. Er zijn hier ook overal schilderijenkabinetten,
maar men vindt daar weinig of niets goeds in, behalve dan de stukken van Hollandse
meesters die er ook in voorkomen. Die adoreren ze om kwaliteiten die er niet in zitten
en die er ook niet in behoren te zitten. Verder worden (dit is steevast het geval) prullen
op-
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gehemeld, en wat er hier en daar aan prijzenswaardigs is, wordt verschopt en veracht.
- De Engelse natie heeft geen smaak, maar door zich sinds jaren te willen dwingen
om smaak te krijgen, heeft zij er zich aan gewend om bepaalde voorwerpen als mooi
te beschouwen zonder daar iets van te voelen, en vandaar die valse smaak. Vandaar
dat een klad met de pen waar niets goed in is voor een meesterlijk stuk zal doorgaan,
als er slechts wat slingerlijnen door elkaar gesmeten zijn. Een goede uitvoerige
tekening, hoe zeker, hoe gedurfd, hoe fier en eerlijk ook geschilderd of getekend,
wordt als een prul opzij gelegd. Het is werkelijk nogal kluchtig om mee te maken.
Je kunt aan de tronie soms zien dat Mylord in zijn hart wel anders voelt als hij het
ene stuk aanprijst en het andere veracht. Maar hij beseft dat zijn achting ervan afhangt
of hij zijn gevoel kan onderdrukken en zo moet hij tonen smaak en kundigheid te
bezitten. Ja kundigheid! zo heet het, wat denk je? Voor geen volk op de aardbodem
hebben ze achting, behalve voor de Italianen, en die bootsen ze na (onnozel als ze
tegenwoordig in de kunsten zijn). Ook geven ze aan alles antieke of Italiaanse vormen.
Antiek zeg ik, of wat men hun voor antiek in de handen stopt. - Hun beeldhouwerij
is heel slecht. De beste stukken in hun kerken zijn van Nederlandse meesters. - Hun
bouwkunst is over het algemeen niet veel beter dan de onze, behalve dat zij grote
gebouwen neerzetten. De tegenwoordige is veel slechter dan bij ons. - Hun muziek
is het allerslechtst, behalve die van de Duitse en Italiaanse meesters, die hier in
overvloed zijn, en die van alle kunstenaars de enige zijn die er geld verdienen. Zij
beklagen zich echter (terecht) voortdurend over het totale gebrek aan smaak en over
de valse smaak die niet te overwinnen valt. - Geleerdheid en de wetenschappen zijn
er erg zeldzaam. De roem van Engeland komt door de uitgestrektheid van het rijk,
waarin zeker gezien zijn grootte eigenlijk ongelooflijk weinig mannen leven die in
de wetenschap grondig en kundig zijn, maar er zijn er in elk geval een paar heel
goede. Verder is het waan en eigenliefde, dikwijls belachelijk. - Wie niets weet en
wind maken kan, maakt in dit vak grote opgang, maar anders ook niemand. De natie
is dom, vol bijgeloof, wangeloof en vooroordelen, die niet te verdrijven zijn. En wat
iemand in zijn hoofd haalt, drijft hij door, en dat heet hier dan dat iemand vrij, solide
en een man van karakter is. - De justitie is allergruwzaamst. Over
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de godsdienst zal ik weinig zeggen, maar de onbegrijpelijke hoeveelheid eden, die
hier dagelijks afgelegd worden en die voor alles vereist zijn, zelfs bij een dagvaarding
voor een kleine som geld, is afgrijselijk. Niet zonder reden zegt Brothers, die
tegenwoordig in het gekkenhuis opgesloten is, dat die gruwel ten top gestegen is en
de ondergang van het land moet veroorzaken.129 - Ziedaar een kleine schets van
Engeland! van de welvaart die hier bovenmatig is en echter uit koude praalhanserij
zonder enig genot bestaat. Over de zedeloosheid &c. zal ik hier niet spreken, dit zou
mij nog verder afleiden en het wordt tijd dat ik terugkom op ons onderwerp.
Je gelooft dus, zeg ik, dat het in Engeland zo gesteld is dat ik daar makkelijk een
ruim bestaan kan vinden? - Ambten zijn voor vreemdelingen gesloten, maar die
bedoel je ook niet?
Maar de letteren? Men studeert niet meer. De fraaie kunsten en wetenschappen!
men kent ze niet en gaat ze in Italië... leren, denkt men, maar dat betekent
waarschijnlijk afleren. Enige tijd geleden begon men hier over een algemene taal te
spreken en er boeken over te schrijven. Dat maakte opgang, als een nieuwigheid. Je zult zeker denken dat ik hierin wel zal meetellen en hogerop komen? - Inderdaad
vond ik mijn naam in een van die boekjes als uitvinder van duizend wonderen in dat
vak, gespeld Becderdyk, met de bijvoeging Attorney General of Holland. Ik heb
sindsdien over dat onderwerp verschillende lezingen gegeven, en aan enige heren
de letters geleerd. Die zijn nu erg in hun schik omdat ze weten waarom de B be, en
G ge heet. Ik heb hun wat Engelse woorden uitgelegd die ze niet begrepen &c.
&c.-Hiermee en met duizend dingen van allerlei soort heb ik de naam van
Encyclopedie gekregen, en a marvellous man is mijn gewone titel bij de mensen. Maar een bestaan voor this marvellous man te vinden zou nog heel wat meer
marvellous zijn.
De tijd is dan ook wel heel ongelukkig. Alles is hier vol met duizenden
geëmigreerde Fransen, en onder hen zowel geestelijken als andere mensen die veel
kunnen, gestudeerd hebben of ontwikkeld zijn. De Engelsen hebben hen enthousiast
ontvangen, geplaatst &c., net zolang tot de hoeveelheid het onmogelijk maakte. Nu
wil men van geen vreemdelingen meer horen. Vrouwen en ook mannen die zeer
beschaafd zijn en van de hoogste geboorte in Frankrijk, generen zich niet om hier
op een vlierinkje
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voor een Engelse schelling een Engels hemd te naaien en hongeren dood onder dat
werk, dat hun nog geen vierde deel van het droog brood verschaffen kan dat nodig
is om te leven.
Men geeft tegenwoordig (zover is het nu gekomen) Franse, Latijnse, Italiaanse
les voor een kop thee: welteverstaan met de toast (geroosterd brood met boter) die
daar altijd bij gebruikt wordt. En de hemel weet hoeveel honderd leermeesters er
zijn wier hele leven afhangt van die lunch of het namiddagonthaal, en die niets eten
als ze een dag geen les geven. - Voor een tekenles betaalde men vroeger een halve
guinea per uur, nu geeft men een schelling aan een emigrant, soms een knoeier, maar
ook per toeval wel eens een man van zeer ongewone capaciteiten, zoals ik heb menen
te zien.
Met dit alles, lieve zuster, als ik tussen de twintig en zesentwintig jaar oud was en
mijn naam niet zo bekend was in Engeland als hij is, dan zou ik wel kans zien om
me een bestaan te verwerven, maar ik kan geen dingen doen die niet in
overeenstemming zijn met mijn leeftijd en het aanzien dat ik hier geniet. Ik kan, ik
mag, ik moet, ik wil zulke kennissen niet maken, zulke gunsten niet verkrijgen, zulke
personen niet in de arm nemen, zulke middelen niet gebruiken van welke ik wel inzie
dat die me erbovenop zouden helpen. Sommige daarvan zou ik altijd verachtelijk
gevonden hebben, maar sommige kunnen in eer en geweten aangegrepen worden
door iemand die nog geen stand of verworven naam op te houden heeft. - Alles wat
ik nu kan doen, is een kans te ontdekken die ik kan gebruiken, zonder mezelf onrecht
aan te doen.
Maar in die tussentijd moet ik wonen, gekleed zijn en eten. God heeft het tot
dusverre voor mij verzorgd, en zal het verder ook doen; maar is het mijn plicht niet
het mijne ook daaraan bij te dragen? En wat blijft er voor mij op het moment behalve
dat wat ik je voorstelde? Overweeg het zelf, mijn waarde, en oordeel! Zegent Gods
goedheid dit, dan zal het me brood verschaffen. Zo niet, dan zal Hij het me langs een
andere weg geven, en ik zal de voldoening hebben van het werk zelf, want dat is
altijd goed voor het hart, zoals de Prediker wel terecht heeft opgemerkt.130 [...]
Je aangenaam verslag over de kleine Louise heeft mij getroffen. Ik herlees het
telkens en dank God vurig voor wat jullie doen voor het lieve wicht. Als je mijn hart
kon zien dan zou je het zien
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branden in dank aan jou, maar ik heb geen woorden om me uit te drukken. Wat je
doet voor haar is wat een verlichte en tedere moeder zou doen, en ik hang er mijn
zegel van volledige goedkeuring aan. God geve er zijn heilige zegen over, en Hij zal
jouw en mijn gebeden voor het onschuldige kind verhoren, opdat het geen prooi voor
de verleiding van de wereld wordt! O laat haar toch bedacht zijn op de zedelijke
uitwerking van de kleinste daden, en degenen die kwaad doen niet veroordelen, maar
medelijden met hen hebben. Ik heb altijd ondervonden dat dit de beste waarborg is
tegen verleidingen: je eigen daden niet vertrouwen en God tot toeverlaat en steun te
nemen. Misschien heb ik het verkeerd, maar wie het gevoeligst is, staat er het
gevaarlijkst voor: koude hoogmoed verhardt en brengt de mens ten val; dweperij
sleept de mens vroeg of laat naar het verderf. Maar met christelijke nederigheid en
onder voortdurend omhoogzien naar de leidende ster en in bange oplettendheid voor
het voetpad, kan de zedelijkheid veilig zijn weg gaan. En ach! waarom mag ik niet
ronduit zeggen: gaat! - Het is hard-maar ik zou dan te veel zeggen.
Wat het spreken van onwaarheden betreft, lieve zuster, laat me je waarschuwen
daar toch dubbel op te letten. Het is misschien een aangeboren neiging in het arme
kind, en die is mogelijk sterker geworden door voorbeelden. Ik zou willen dat een
ontzettend voorbeeld uit de geschiedenis haar daartegen schrik in kon boezemen.
Het geval van Athenaïs bij Cats is dat, maar is het wel geschikt voor een kind?131
Kun je dat van Ananias niet daarvoor gebruiken?132 - Dit punt pijnigt me steeds.
Heeft het kind enig idee waarom men mij verbannen heeft en van de omkering in
Holland? Lieve, meld me dat eens met een enkel woord! Weet zij van degenen die
ervoor gestemd hebben om mijn hoofd te laten rollen? Van de zaak bedoel ik, niet
de personen: ikzelf wens de namen nooit te weten te komen.
Heeft zij enig idee van de menswording van de Heiland en van zijn lijden? Van
zijn toekomst? Van de hoop daarop en van wat daaraan vooraf moet gaan? - Ik meen
dat je mij had beloofd daarover wat te melden. Ik vergis me misschien. Ik laat ook
aan jouw zorg en fijngevoeligheid over of en hoe en wanneer je haar daarover eens
wilt onderhouden. Verander je plannen daarmee niet
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naar aanleiding van mijn vraag, maar doe me het genoegen mij mee te delen wat ze
hiervan begrijpt.
De sprong van een kind naar de hoge ouderdom is misschien niet heel groot. Weet
de oude nicht van mijn geschiedenis?
Je beschaamt me, hoewel ik voel dat dit je bedoeling helemaal niet is, lieve zus,
met wat je me aan het eind van je brief voorstelt.133 Wat moet ik antwoorden? Ik beef
omdat ik tussen twee uitersten sta. Nee, ik wantrouw de Algoede niet, maar mogelijk
tart ik God uit hoogmoed. Welnu, ook deze vernedering voor het stugge, nog altijd
trotse hart kan er nog wel bij! Ik onderwerp mij aan deze zuivering van het kwaad
dat ik nog koester. Ach! kon ik nog lager vallen dan door te leven van liefdesgiften!
- Echter zou ik tegen God en tegen jou zondigen als ik die van jou op dit moment
afwees. Ik zondig zelfs, voel ik, door die niet blijhartiger aan te nemen. Vergeef mij
dit en aanvaard desalniettemin, dierbaarste vrienden, mijn dank ook hiervoor, evenals
voor alle andere weldaden aan mij en de mijnen!
Om iets over te maken wat zeker aankomt, weet ik geen andere manier dan een
wissel te trekken op iemand in Hamburg van wie zeker is dat die hem zal accepteren.
Een wissel van hier op Hamburg is nu ongeveer de enige die gewoon of bruikbaar
is. - Ook moet alles de omweg over die stad nemen, behalve als men direct hierheen
schrijft met een particulier vaartuig dat onder neutrale vlag uitvaart. Mijn adres is
hier W-B-Nr. 8 Haymarket, St. James, Loedon. Maar om direct te schrijven moet
men de schipper of passagier al heel goed kennen eer men hem in vertrouwen neemt.
In Hamburg blijft het het gewone adres.
À propos! Ik heb je geen nieuwjaarsvisite gebracht, ofschoon ik nu in de buurt
woon. Ziehier echter een kaartje, me dunkt dat ik je dit verschuldigd ben. Men drukt
er hier allerlei raadsels in verzen en proza op af, en dit is de reden waarom ik het je
als een gedenkstukje toestuur.
Ik ben moe van het schrijven, en het is nu echter te laat om naar bed te gaan. Ik
ga een paar regels met het penseel hierbij voegen (want over iets anders denken zou
me nu onmogelijk zijn), en daarna zal ik deze brief sluiten.
Neem de bijgevoegde bagatel voor lief, waarde zuster, tot ik je iets wezenlijkers
als aandenken zend.134 Terwijl ik dit schrijf,
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komt een schilder mij vergunning vragen om mijn portret te maken. Ik heb het hem
bereidwillig toegestaan, want waarom niet? Lukt het, dan zal ik proberen daar een
tekening van te krijgen, om je te laten zien welke indruk ik nu maak met mijn
zwart-grijs platgekamd haar, dat nog kort is, en toch zo gedragen moet worden omdat
ik geen pruik en geen poederbelasting meer kan betalen (die kost een guiniea).135 Wil je me het plezier doen mij een lokje van Louises haar te sturen? Dit is makkelijk
in een brief in te sluiten.
Ziehier de brief voor Uylenbroek, waarvoor ik aan je man vraag of die hem wil
overhandigen. Ik twijfel er niet aan of hij zal de stukjes of afschriften vervolgens
wel geven, want zijn plan blijft er gebruik van te maken, en hij wil de eerstvolgende
Schakeering beginnen met de Lofzang aan Delos. Vooral vraag ik te staan op de
navolgingen uit Boëtius, omdat deze een geheel vormen dat ik ooit met het prozawerk
waaruit ze gehaald zijn, verenigen wil.136
Maar ik houd je al te lang op met mijn fraaie opdrachten. Je ziet wel dat het waar
is dat het papier niet blozen kan. Maar als ik aan jou schrijf, kan ik niet ophouden.
Het is altijd alsof ik jou zie praten met het lieve kind, dat gelukkig is door jouw liefde
en jou en je man allebei toelacht. Dit schilderij zit als het ware ingebrand in mijn
verbeelding, en ik kan het geen ogenblik van mij afzetten. En dat kind is boven alles
ook steeds in mijn hart aanwezig. Voor het andere kind ben ik wel gevoelig, maar
in vergelijking met haar toch koel. Is dit het gevolg van de eerste, onverdeelde
vaderliefde? Of zie ik in haar het beeld van een vurig beminde moeder, die toen nog
niet in de wereld kwam en met haar hele hart van mij was, wat ik terugvind in haar
lieve ogen? Of komt het omdat ze in haar eerste kinderjaren meer onder mijn ogen
opgroeide dan de latere kinderen?137 - Ach, was het dit laatste, waarom is zij dan niet
evenzeer de vreugde van haar moeder als die van mij? ja, ik mag het zeggen, als die
van jou? - Maar ik zeg te veel, en mijn hart blijft me voorhouden dat ik ongelijk heb,
want hoe zou zij het kind minder kunnen liefhebben dat haar toch teer bemint, en
wie ik altijd geleerd heb lief voor haar te zijn, hoewel ik datzelfde niet altijd
wederkerig gezien heb. - Maar, vergeef me, mijn waarde, al deze nonsens van een
zwak hoofd en een verscheurd hart. Kon ik, ik zou je dit besparen en de helft van
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dit blad maar overschrijven. Ontvang mijn hartelijke groeten en mijn dank, ook voor
broer. Weet hoe hoogstgevoelig ik ben voor jullie beider liefde, en groet de oude
nicht van mij. Omhels toch mijn Louise voor mij; wees voor haar... ach je bent het
al, een moeder! Vaarwel!London, 26 februari 1796.

Eindnoten:
122 In de Treurzang van Ibn Doreid gaat het hier over de kameel die zijn last zonder opgeven torst,
zelfs wanneer hij zijn poten ‘op't gesteent’ te barsten treedt en scheurt;/ En met zijn sijplend
bloed de blanke kijzels kleurt.
123 Bedoeld is Bilderdijks romance ‘Urzijn en Valentijn’, een bewerking uit Percy's bekende Relicts
of ancient English poetry, die Bilderdijk meegestuurd had in zijn laatste brief aan zijn schoonzus.
Hierbij zaten tekeningen of vignetten, waarover Petronella schreef dat ze ze wel had willen
stelen in plaats van door te sturen naar haar zus. Ze vroeg zeer omzichtig naar eigen exemplaren.
De romance zou in 1799 gepubliceerd worden.
124 De romance Elius was in 1788 bij Uylenbroek verschenen.
125 Bilderdijk had aan zijn zus en zwager gevraagd zijn manuscripten bij elkaar te zoeken en er
een lijst van te maken (22 augustus en 10 oktober). Hij had bij zijn vertrek een deel bij zijn
vader in een kast gestopt, maar een deel was ook bij Uylenbroek, die voor Bilderdijks vertrek
af en toe dichtstukjes kreeg om ze naar behoeven in zijn serie Kleine dichterlijke handschriften
in een van de Schakeeringen (delen) op te nemen. Uylenbroek was ten opzichte van Elter, die
hem verschillende malen had opgezocht, zeer terughoudend geweest in het afstaan van
manuscripten. Hij had gezegd een contract met Bilderdijk te hebben (vgl. de brief van Petronella
van circa 30 december 1795) en hij beweerde dat de stukjes die bij hem lagen zijn eigendom
waren. Daarvan had hij een lijst gemaakt die Petronella had overgeschreven en doorgestuurd.
De brief van Uylenbroek is niet bewaard gebleven.
126 C. van Hoogeveen was de eerste uitgever van Bilderdijks bundel erotische liefdespoëzie Mijn
verlustiging (1781).
127 De krijg van Inisthona, ook een bewerking naar Ossian, was door Bilderdijk begin november
naar de Elters verstuurd. Het stuk zou pas een halfjaar later boven water komen. Het werd in
1799 gepubliceerd.
128 In Bilderdijks Verhandeling over het verband van de dichtkunst en welsprekendheid met de
wijsbegeerte, bekroond in 1780 door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, schreef
hij over de portretschilder Reynolds dat deze in zijn verwarde geschriften een verkeerd beeld
gaf van de Nederlandse schilderkunst.
129 Zie voor de ondergangsprofeet Richard Brothers Bilderdijks brief van 1-2 oktober 1795.
130 Vgl. Prediker 2:10: ‘mijn hart was verblijd vanwege al mijnen arbeid; en dit was mijn deel van
al mijnen arbeid’.
131 In Jacob Cats' Tooneel der mannelijke achtbaarheid komt het vers voor: Aller princessenspiegel,
aller vrouwenspoor. Dit gedicht gaat over de schone Athenaïs uit een onbekend geslacht, die
de vrouw van de keizer geworden was. De keizer schonk haar een prachtige appel. Er kwam
een jonge man langs die een gedicht op de appel maakte, en tot beloning gaf Athenaïs de appel
aan de jongeling. De jongen vond de appel zo mooi dat hij hem de keizer aanbood. Deze ging
naar zijn vrouw en vroeg waar de appel was. Zij loog dat ze die opgegeten had. Daarop verstootte
de keizer haar.
132 Vgl. Handelingen 5:1-11. Ananias en zijn vrouw logen over de verkoopprijs van een stuk grond
tegen de apostel Petrus, en beiden vielen dood neer.
133 Petronella stelde in haar brief voor hem ‘een kleinigheid’ (geld) te sturen en vroeg wat de beste
manier was.
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134 De tekening die Bilderdijk hierbij voegde is niet bewaard gebleven.
135 Haarpoeder, dat een gesoigneerd heer gebruikte, onder andere tegen ongedierte, was duur omdat
daar een zware belasting op geheven werd.
136 De ‘Lofzang aan Delos’ zou inderdaad in de Schakeering van 1796 verschijnen. De bewerkingen
van Boëtius waren reeds verschenen in vroegere Schakeeringen van de Kleine dichterlijke
handschriften. Boët(h)ius, Romeins wijsgeer uit de vijfde eeuw na Christus, schreef zijn
bekendste werk, De consolatione philosophiae (Over de vertroosting van de wijsbegeerte), in
ballingschap, wachtend op zijn terechtstelling. Dit werk is een mengeling van proza en poëzie.
137 Uit het huwelijk met Catharina Rebecca zijn behalve Louise (1785) en Elius (1791) nog drie
kinderen geboren, van wie geen enkel het eerste levensjaar haalde.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, tweede helft april 1796
Vanaf begin april 1796 gaat Bilderdijk met twee monden spreken. Hij heeft dan zijn
liefde verklaard aan de negentienjarige Catharina Wilhelmina Schweickhardt, dochter
van een Nederlandse kunstschilder (van Duitse komaf), die zich om zijn vak in 1786
in Engeland gevestigd had. Bilderdijk gaf Italiaanse lessen aan zijn dochters.
Wilhelmina is zeer terughoudend. Tegelijkertijd houdt Bilderdijk de band met zijn
vrouw aan. Hij lijkt ondanks alle eerdere verkoeling niet van plan zijn huwelijk op
te geven. In dit stadium heeft Catharina nog niets in de gaten. In een vriendelijk
briefje heeft ze haar man aangeboden nog wat af te staan van haar weinige geld, na
zijn verhaal over de voettocht naar het hof.
Lieve dierbare!
De omstandigheden bij jullie en hier zijn er oorzaak van dat ik geruime tijd heb
moeten stilzitten zonder je te durven schrijven, en ik heb het aan dezelfde
omstandigheden toegeschreven dat ik van jou geen berichten ontving. Nu krijg ik er
echter van jouw hand en (God zij dank!) hoor ik dat het je goed gaat en dat met de
kinderen alles in orde is. - Als mijn vorige brief je te veel getroffen heeft, vergeef
me dat en maak je niet te veel zorgen over mijn toestand. God is goed en hoewel ik
letterlijk geen duit bezit en sinds ruim een halfjaar ook niet bezeten heb, lijd ik echter
ook hier geen gebrek. Ik krijg achting, eerbied en liefde, en tevens eten en drinken
en onderdak, schone was &c. en men geeft het mij met de fijngevoeligheid en
vriendelijkheid van een edel denkend hart dat mij door zijn weldaden niet vernedert,
maar eerder verheft. Ik ontvang hier zelfs lofverzen!138 Ondertussen werk ik hier aan
een Engels proces dat erg belangrijk is. Als het gelukkig
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uitpakt, zal mijn werk beloond worden, maar als het verloren wordt zal ik voor niets
gewerkt hebben. Verder adviseer ik over Hollandse testamenten &c. En ik geef les
in het Italiaans en Latijn. Tot nu toe heeft dit mij wel nog geen geld opgebracht, maar
het zal toch wat uithalen, en ooit zal de grote dag toch wel opgaan. - Doe jezelf
daarom niet voor mij tekort. Zodra ik iets heb, zal ik het je toesturen, dat is mijn
plicht en die is mij dierbaar, maar denk er toch niet over om iets van wat jij bij elkaar
haalt aan mij over te maken. Niettemin dankt mijn hart je ervoor, neem die dank aan
met mijn vurige liefde, die altijd voor je blaakt en blaken zal!
Zus heeft mij twee maanden geleden geschreven dat ze me iets wilde zenden, en
ik heb gemeend dat in mijn toestand niet te mogen weigeren. Misschien weet je dat
al, misschien maakt zij er een geheim van. Als dit komt, dan is het nog minder nodig
iets af te halen van het weinige dat jij overhebt. Komt het niet (want alles is
tegenwoordig onzeker waar zelfs brieven niet zeker aankomen) dan zal ik echter
geen gebrek lijden. God zal voor me zorgen.
Ik had in mijn vorige om een lokje van jouw haar en dat van de kinderen gevraagd.
Och lieve, stuur me dat toch. Een brief hierin te doen voor degene die mij onder jouw
couvert geschreven heeft, is mij nu niet mogelijk.139 Groet hem van mij, groet alle
vrienden, omhels Elius en veel groeten van mij! Hou van mij!

Eindnoten:
138 Ongetwijfeld zijn dit lofverzen van Wilhelmina geweest, die in het kader van haar lessen gemaakt
werden. Bilderdijk zelf schreef in deze periode al diverse gedichten voor haar.
139 Onder de brief van Catharina van 20 maart stonden een paar regels in de hand van een zekere
M.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, begin mei 1796
Begin mei introduceert Bilderdijk de familie Schweickhardt in de brieven aan zijn
vrouw. De schilder heeft een portret van Bilderdijk gemaakt, dat hij ten geschenke
geeft aan Catharina. Het is een medaillon, geschilderd met olieverf op koper (zie
illustratie). Bilderdijks initialen, gevlochten van zijn hoofdhaar, zouden erachterop
staan, maar die zijn nu niet meer aanwezig. Hij heeft er een lang gedicht bij
geschreven, ‘Op mijn afbeeldzel’, waarin hij beschrijft hoe de schilder de gedachten
van de banneling in het portret gevangen heeft. Ook Schweickhardts dochter heeft
een vers bij het portret gemaakt, dat eveneens naar Catharina gaat.
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Lieve, dierbare!
De man die je deze brief overhandigen moet, is een betrouwbare Hollandse
visschipper op wie men zich verlaten kan (als er ooit op een mens staat te maken
valt). Hij is een oude bekende van de man van wie je het geschenk krijgt, dat hij ook
ongeopend aan je moet overhandigen. Wij hebben de heer Schweickhardt (die achter
ons op de Beestenmarkt woonde in hetzelfde huis waar later Vitringa en vervolgens
Pous gewoond hebben, en dat nog van hem is) nooit gekend toen hij in Holland in
onze buurt woonde. Maar toen ik in London kwam heb ik bij hem en in zijn huis en
van zijn hele familie de blijken van een vriendenhart gevonden dat zijns gelijke
eigenlijk niet heeft. Ik zal en ik kan je niet uitdrukken met hoeveel achting, hoeveel
eerbied, hoeveel liefde en hartelijke verknochtheid ik bij hem ontvangen ben en hoe
ik voortdurend gastvrijheid geniet aan zijn tafel en in zijn huis. Alles wat vriendschap,
zorgvuldigheid en zorgzame aandacht voor iemand kunnen betekenen, krijg ik. Ja
het is niet mogelijk een sterveling meer te vereren, te onthalen en (mag ik zeggen)
te dienen zonder in afgoderij te vervallen. De bron hiervan is naast een vurige
verknochtheid aan de goede zaak, het waarachtig christendom, dat immers een
ongelukkige als door God geheiligd beschouwt. Bovendien is mijn roep mij zowel
hier als op andere plaatsen vooruitgesneld. Men ziet mij als iemand die niet-alledaagse
kundigheden heeft. Gedurende mijn omzwervingen heeft men al verschillende malen
portretten van me willen hebben, en hier en daar zijn ze geschilderd, en deze vriend
heeft er ook een willen maken, hoewel hij niet gewend is die te schilderen (ook niet
voor grof geld). Men vindt zijn werk heel gelijkend, en hij heeft er jou één present
willen sturen, dat hierbij gaat als een vriendengift, die je niet anders dan heel dierbaar
kan zijn, maar het is tegelijk een meesterstuk van een gedurfd en delicaat penseel.
Hij heeft er mijn initialen achterop gezet, gemaakt van mijn eigen hoofdhaar, en alles
zoals je het aantreft is een geschenk van hem. Hij wenst dat het voor jou een voorteken
mag zijn van de naderende terugkomst van degene die erop afgebeeld staat. Ik voeg
er een vers bij dat ik erop meende te moeten maken, en dat mijn hele dankbaarheid
voor de weldaden van de man uitdrukt. Tevens sluit ik een Engels gedichtje van zijn
oudste dochter bij, een meisje van ongewoon talent. Het is gemaakt bij

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

110
dat portret en het drukt de allervleiendste gevoelens uit voor ons allebei. Je zou er
goed aan doen, als je ermee instemt, een kleine brief aan deze vriendelijke mensen
te schrijven, als een blijk dat hun pogingen om zowel jou als mij een genoegen te
doen, je niet onverschillig laten.
Ik ben benieuwd te weten wat je van de gelijkenis vindt? Ik denk dat je zult menen
dat ik behoorlijk verouderd ben, te bruin, en dat ik iets meer vlees op mijn wangen
en kin heb dan ik vroeger had. Ik draag nu hier in Engeland mijn eigen haar weer,
maar rond geknipt, en (zoals je op het portret ziet) gepoederd. Omdat Schweickhardt
niet kon verdragen dat ik als een Franse revolutionair rond zou lopen met sluik zwart
en nu helemaal grijs geworden haar, heeft hij voor mij de poederbelasting betaald
(die heel hoog is en die ik niet betalen kon) en mij de kwitantie daarvan geschonken.
Sindsdien loop ik gepoederd. - Zo voorziet hij in al mijn behoeftes, zelfs als het alleen
maar om luxeproblemen gaat. Hij sluit me altijd de mond met driedubbele dank aan
God dat hij het heeft, dat hij het geven mag, en dat hij het aan mij kan besteden. Leer de hele man kennen aan deze karaktertrek (en zijn hele huisgezin is zo)!
Op de achtste maart hebben wij, ettelijke Hollanders, een feest gehad waarbij ik
voorzitter was en evenals een Hollands-Engelse juffrouw een feestzang heb moeten
houden.140 Ik stuur je er een afschrift van hierbij, want ik durf op geen andere
gelegenheid te vertrouwen. Wil je me het plezier doen me te melden hoe je het stuk
vindt?
Alle pogingen om een bestaan te vinden in Engeland schijnen door Gods
voorzienigheid gedwarsboomd te worden. Ik begrijp daar niets van, tenzij Engeland
(wat ik denk) zeer dicht bij zijn val is, en ik gespaard moet worden om daarin
verwikkeld te raken, net als enige andere personen die opeens gemaand worden het
land te verlaten. - Er zijn grote gebeurtenissen op komst, en deze eeuw zal niet
eindigen zonder nog ontzettende omkeringen te zien. - Lieve dierbare! laten we leven
in de verwachting van de grote toekomst die nabij is! En laten we het lijden zegenen
dat we ondervinden in deze droevige dagen, die niet zullen aanhouden! God zal ons
leed heiligen en ons genadig zijn! Amen! [...]

Eindnoten:
140 De achtste maart was de verjaardag van prins Willem v. Bilderdijks hooggestemde feestzang
‘De achtste maart in Londen’ (ô Vorst! ô Neêrlands Vorst en Vader,/ In wien het Vaderland
het Vaderland verliet!/ 't Is uit geen' huurlings drabbige ader,/ Dat deze gulle dichtstroom vliet.')
bestond uit zestig strofen. De Hollands-Engelse juffrouw die ook een feestzang hield, was
Catharina Wilhelmina Schweickhardt.
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Bilderdijk aan zijn zwager. Londen, 12 mei 1796
Enige dagen geleden ontving ik die van de zestiende, vandaag een tweede van die
dag, en ook de verkwikkende maar in veel opzichten smartelijke van 30 april. Dank
voor je zorg, je liefde, oplettendheid en voor de hartelijkheid die uit alle handelingen
blijkt. De voorzichtigheid verbiedt mij meer te zeggen. Zelfs dan als men spreken
moet en mag, legt zij ons de harde zwijgplicht op, omdat men de gebeurtenissen niet
kan voorzien die onze verwachtingen, hoe redelijk ze ook lijken, teleur kunnen stellen.
Jouw hart begrijpt me echter, en dit is voldoende voor dit ogenblik.
Hoe lijd ik mee in het ongemak en de verliezen waarover je me schrijft.141 Moge
God de verdrietige snel herstellen, en jou en haar troosten in het gemis van een
vriendin en bloedverwante. Ik heb me duizendmaal de nog jeugdige vriendin van
mijn zuster voor de geest gehaald, die mij een zeer beminnelijke dame leek met meer
dan gewone gaven. Het bericht van haar overlijden treft mij sterk, want het
onverwachte van de gebeurtenis roept waarachtige deelneming op. - Het tweede
sterfgeval was minder onverwacht voor mij, en ik had al gemeend uit een brief van
mijn oude heer (hoewel die erg verward en onduidelijk was) daar iets over te moeten
opmaken, maar grijpt me meer aan dan ik mij voor kon stellen, en (werkelijk!) ik
had het met heel wat ontberingen willen afkopen als het in deze omstandigheden niet
gebeurd was. Ik weet niet of ikzelf voor zo'n geval enige orders of schikkingen
gegeven, gemaakt of beraamd heb, ik kan er zelfs niet aan denken. Hoe het zij, wil
toch altijd begrijpen dat ik buitengewoon veel waarde hecht aan jullie raad, jullie
zorg, en aan wat jullie denken ten aanzien van deze of andere zaken waar ik direct
of indirect mee te maken heb. Altijd zullen die met mijn goedkeuring en ratificatie
bekrachtigd worden (zelfs op het moment dat je het mag eisen). En ik smeek jullie
hiernaar te handelen, in alles. In het bijzonder beveel ik jullie de belangen van mijn
kinderen aan. Ik weet dat jullie van ze houden, en God geve dat zij jullie tederheid
altijd op hun beurt beantwoorden zullen met een lieve dankbaarheid voor wat jullie
voor hen en voor hun ouders doen. - Ik heb nog geen brief over dat onderwerp van
de onmiddellijk belanghebbende. Als ik mijn gevoel bij haar kon over-
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brengen, dan zouden jullie je over niemand te beklagen hebben, mijn dierbaren; wij
zouden-maar als wij al te gelukkig waren, zouden wij misschien God vergeten.
Wat ik van de kleinen hoor maakt mij week! Ach! mocht ik ze nog eenmaal aan
mijn hart drukken, en dan-! Ik hoop dat de lieve Louise dankbaar, gehoorzaam en
zachtaardig is, dan verlang ik niet dat ze schittert met haar geest of haar lichaam.
Vooral ben ik bang voor vroegrijpe geest en kennis die tot eigenwaan leidt wanneer
die er eerder is dan het oordeelsvermogen. In de handen waar ze nu is, zal ze bepaald
niet verwaarloosd worden, daarover ben ik gerust. Maar denkt zij soms aan haar
vader? En hoe zijn hart naar haar trekt? Wat Elius betreft, ik heb het kind nooit
genoeg gezien om er geest of smaak in te kunnen ontwikkelen, maar een goed,
zorgdragend toezicht, zeg je! Ja dat dit nodig is voor hem, voel ik wel, en hoe kan
dat nu tot stand gebracht worden? In deze tijd beslissingen over hem te nemen is
(naar het mij toeschijnt) iets onmogelijks. Breid echter, smeek ik, jullie goede raad,
jullie toezicht ook over dat weesje uit. Je kunt zien hoe noodzakelijk dat voor hem
is om niet ongelukkig gemaakt te worden door een verkeerde aanleg. - Maar vrees
niet voor de toekomst die hun wacht. Nee, mijn waarde! O zij zullen (die hoop gloeit
in mij, en waarom zou ik er God niet voor danken?) zij zullen een blije, een heildag
zoals ze die gewenst hebben zien aanbreken. God geve slechts dat ze trouw zullen
zijn aan zijn heilig Evangelie!
Het doet met verdriet dat de brief met De krijg van Inisthona niet ontvangen is.
Niet zozeer om het stuk, als wel om het ONTWERP dat erbij was, en waarvan (omdat
ik het zoals het uit de pen vloeide heb ingesloten) geen kopie of eerste klad bij mij
gebleven is. Ik stelde me daar veel van voor, maar ik beschouw het als een wenk van
de Voorzienigheid dat ik die weg niet in mag slaan. Welaan dan, goede God! Uw
wil geschiede! maar noch die weg, noch deze: waarheen dan? Ik zie de val van dit
land tegemoet, en Uw hand sluit voor mij zichtbaar alle wegen die ertoe kunnen
leiden dat ik er een bestaan vind; maar waarheen moet ik me dan wenden? Zo denk
ik, zo vraag ik duizendmaal, maar tot heden vraag ik tevergeefs. Met dat al, God is
goed en (ja, ik voel het) Hij waakt over mij!
Maak je geen zorgen en overhaast je niet met de lijst van mijn
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werken. Ik verwacht dat je die op je gemak afmaakt en er is niet de minste noodzaak
van haast bij. Vraag niet of je brief mij aangenaam is! Welke andere opbeuring vind
ik behalve de aanspraak van jullie beiden? Het is de enige waarin ik hartelijkheid
ontdek. O houd een plaats voor mij in jullie hart en laat dat steeds vervuld zijn van
de troost en opwekking waarmee God zich laat zien aan degenen die met Hem zijn.
Denk verder aan mij, ik kan niet meer schrijven-Het ga jullie goed!
12 mei 1796.

Eindnoten:
141 Elter had in zijn brief van 30 april geschreven dat zijn vrouw aan een hinderlijke oogontsteking
leed. Verder trok zij zich de onverwachte dood van een 35-jarige vriendin sterk aan. Het tweede
sterfgeval was dat van de oude alleenstaande nicht Van Onna, die op 3 april was overleden.
Haar erfenis speelde een belangrijke rol in de financiële oplossingen die Catharina bedacht. Zij
had al een voorschot gekregen op haar deel.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, 5 juli 1796
Catharina is na het overlijden van nicht Van Onna naar Amsterdam gereisd om bij
de verdeling van de kleren en het meubilair te zijn. Ze logeerde bij de Elters, maar
kreeg daar onenigheid over de erfenis. Zij voelt zich benadeeld, zoals ze aan haar
man schrijft op 30 april. Ook begint zij door te krijgen wat er zich in Londen afspeelt.
Bilderdijk probeert haar in zijn brief wat te kalmeren.
Lieve dierbare!
Je beide brieven, die van 30 april en deze laatste als antwoord op wat ik met de
schipper meegestuurd heb, heb ik ongeveer gelijktijdig in handen gekregen (hoewel
ze lang na elkaar geschreven zijn). - Ik voelde mij na de lezing van de eerste niet
weinig bezwaard en wist niet hoe ik mij ten opzichte van de inhoud moest gedragen.
Want in de situatie waarin wij nu zijn, zou elke verdere verkoeling van de band met
bloedverwanten alles voor jou nog moeilijker maken, zolang ik niet in staat ben je
vanhier de ondersteuning te sturen die je nodig hebt. En je tweede was mij des te
aangenamer, omdat ik daaruit begreep dat je dit zelf ingezien had, en veranderd bent
van idee over wat mij te doen stond. Heb nog een korte tijd geduld, mijn waarde,
God bereidt zich voor om op te staan, en Hij zal alles sturen. Die tijd nadert, en met
reuzenschreden.
Ja, ik ben wel veranderd sinds mijn ballingschap, en je zou dit nog veel meer
zeggen als je mijn hoofdhaar zag, helemaal vergrijsd en verbleekt. Je brief aan de
jongejuffrouw Schweickhardt
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heb ik heel lief gevonden en je Engels was heel goed en zelfs elegant; net als je
verzen voor Nieuwland, waar ik niets van wist.142 Oefen je op die manier in het een
en ander. Je doet er goed aan je op deze manier te onderscheiden. Het meisje was
bijna verrukt van verering door je brief, en verzocht mij jou haar dank in een andere
brief van haar hand te mogen betuigen, wat ik graag aannam. Ze heeft een goed hart
en is vol geest en talent, en erg op mij gesteld, zoals men overal wel is. Maar ik
begreep de passage niet in je brief waarin je het erover hebt van mij over te geven
aan haar vriendschap en liefde en van onze verwijdering als onherstelbaar te
beschouwen.143 Zeker, als dit door een andere hand aan iemand anders geschreven
was, dan zou men het als een uitdrukking van jaloezie of als een verwijt uit
achterdochtigheid kunnen beschouwen, maar ik begrijp niet hoe je zo over mij kunt
denken, want mijn gedrag en principes zijn toch al te duidelijk om hierover te kunnen
spreken. En waarom de hereniging zo verworpen, terwijl die toch zo dichtbij lijkt te
komen? Ik zeg: zo dichtbij, en dat zegt iedereen. Maar hoewel ik de redding altijd
in dit jaar 1796, het laatste schrikkeljaar van deze eeuw, verwacht heb, begrijp ik
wel dat ik daarop niet met de handen in de schoot moet zitten wachten. Omdat ik
alle mogelijkheden heb uitgeput om het levensonderhoud voor mij en ondersteuning
voor jou bijeen te halen, heb ik nu het besluit genomen om met de eerste gelegenheid
naar West-Indië te vertrekken, en wel naar de kolonie Demerary, die nu sinds heel
kort in handen van de Engelsen is, om te zien of God me daar een voorlopige vestiging
wil vergunnen. Het is heel goed mogelijk dat er intussen in Holland dingen gebeuren
die jou ertoe zullen brengen om voor mij te handelen en uit te spreken wat je hart en
geweten je in zullen geven, en ik zal me daarnaar voegen. Hoe het zij, mijn eerste
zorg zal zijn (zoals het hoort) om aan jou de vruchten over te maken die Gods zegen
aan mijn werk zal geven, en mijn tweede zal zijn om de hereniging waar mijn hart
zo vurig naar verlangt voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat de genadige God mijn
verlangen vervult. Hij geeft mij meer krachten dan ik heb met mijn verzwakt gestel!
Het ga je intussen goed, omhels onze kinderen en hou van mij zoals ik van jou hou!
Vaarwel!
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P.S.

Mijn adres blijft steeds hetzelfde, te Hamburg en verder te Londen.

Eindnoten:
142 De dankbrief aan Wilhelmina voor haar vers bij Bilderdijks portret is niet bewaard gebleven.
Catharina's eigen vers ‘Gedachten bij het graf van Nieuwland’ was een gelegenheidsvers dat
in 1795 gedrukt was. Pieter Nieuwland, dichter en wiskundige, overleed in 1794 op jonge
leeftijd.
143 De brief waarin Catharina dit schrijft, is niet bewaard gebleven.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 7 juli 1796
Vanaf begin juli zijn er brieven van Bilderdijk aan zijn geliefde bewaard. Van
Wilhelmina zijn er maar heel weinig overgeleverd. Het paar schrijft elkaar in het
Italiaans. De brieven lijken daardoor het ‘huiswerk’ van de lessen te zijn en wekken
nog geen achterdocht bij de familie. Hoewel de liefde vanaf het begin wederzijds
lijkt, weert Wilhelmina Bilderdijk af. Ondanks haar jeugdige leeftijd heeft zij goed
in de gaten wat de maatschappelijke gevolgen van een relatie met de getrouwde
banneling zouden zijn. In de eerste brief van Wilhelmina die bewaard is (6 juli),
corrigeert ze Bilderdijk, die boos op haar was omdat zij niet met hem, maar met een
ander naar de schouwburg gegaan was: ‘is die toorn en minachting terecht, wanneer
men de gevoelens van het hart weet te verbergen en zich onderwerpt aan de
voorschriften?’ Aan het slot van de brief vraagt ze toch vergiffenis.
Mijn meisje!
Is het dan werkelijk waar, o mijn alleraanbiddelijkst meisje, mijn godin! dat je je
vernedert om vergeving te vragen aan degene die als hij vertrapt zou worden onder
jouw voeten maar al te gelukkig zou zijn om voor jouw mooie ogen te mogen sterven?
o onuitsprekelijke lieflijkheid! o goedheid zonder weerga! Nee, mijn godheid! dit
hart zou nooit zo aanmatigend kunnen zijn dat het zou wagen zich te verzetten tegen
jouw verlangens, en het kan in zijn droefheid slechts klagen over de wreedheid van
zijn lot. Als mijn hart door zijn tranen, die de heftigheid van de hartstocht losmaakten,
uit stommiteit te grof geweest is ten opzichte van de terughoudendheid en het respect
die ik voor je in acht neem, vraag ik op mijn knieën vergiffenis aan de
grootmoedigheid van zijn meesteres, echter zonder het te verontschuldigen. - Maar
waarom vreest, waarom onderdrukt je lieve hand de uiting van een teder gevoel, die
uit je pen leek te willen vloeien? Ach! als je mond en je ogen dan moeten zwijgen,
laat dan tenminste je medelijdende hand niet weigeren mij de enige troost te bieden
die mij nog rest, als je niet wil dat ik sterf als het beklagenswaar-
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dig slachtoffer van een noodlottige afstandelijkheid. Je kunt de gevoelens van het
hart verbergen (ik geef het toe), (als ware gevoelens zich al kunnen verbergen), maar
laat dit niet voortduren zonder dat een straal van welgezindheid af en toe de
ontroostbare doet herleven, die geheel afhankelijk is van jouw wenken, van jouw
blikken, die je slechts kan aanbidden, die altijd hetzelfde brandende vuur in zich zal
dragen waarheen hij ook gaat om zijn ellendig leven voort te slepen. Hij zal nooit
enige vreugde of enig geluk kennen behalve in de onverbrekelijke toewijding die hij
gezworen heeft aan dezelfde vlam die hem weldra aan de rand van het graf zal hebben
gebracht doordat zijn hart verteerd wordt, maar die nooit de onblusblare vuurgloed
zal kunnen ontnemen aan de ziel van hem die altijd zal blijven
de zeer nederige en toegewijde dienaar, mijn meisje,
van je edele persoon, Bilderdijk, gezegd Teisterbant.
Londen, 7 juli 1796

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 22 juli 1796
Mijn meisje!
Geloof je, mijn alleraanbiddelijkst meisje, dat de liefde soms ondankbaar is? Dit
is maar al te waar, en als je er een voorbeeld van wilt, kijk naar mij! Ja, mijn
allerbeminnelijkste, ja! Zie hoe ik mezelf beschuldig van de zwartste, de
verschrikkelijkste van alle misdaden! Jouw mooie hand heeft mij vereerd met de
grootste gunst waarnaar dit hart vroeg, waarnaar het vurig verlangde en toch beklaagt
het zich omdat het ontgoocheld is en teleurgesteld in zijn verwachting en in de hoop
die jij het gegeven had. Ach! wat een ondankbaarheid! Maar dit moet je tenminste
overtuigen, o mijn liefste, dat dankbaarheid en liefde niet hetzelfde zijn en dat betalen
met dankbaarheid niet hetzelfde is als liefde beantwoorden. - O even wrede als mooie
vrouw! Waarom veins je? Je weet maar al te goed dat alles wat geen liefde is, in het
rijk der liefde voor valse munt telt, en dat het brandend hart alleen maar liefde wil
ontvangen en alleen daarmee genoegen neemt. Wat moet je nu doen? Hoe kunnen
zoveel bekoorlijkheid, zoveel tederheid, zoveel gevoeligheid, zo'n edelmoedige geest
samengaan
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met zo'n wrede en verregaande trouweloosheid? O jij, mijn liefste, mijn enig goed,
mijn godheid! Jij die zegt dat mijn geluk je dierbaar is en dat het voor je telt, je
verwaardigt je niet het besluit te nemen de ongelukkige die voor je voeten sterft te
redden, terwijl dit je slechts vier onschuldige en tedere woordjes zou kosten. Ik ben
die onwaardig, dat weet ik, dat erken ik, en het vuur dat mij verteert heeft het recht
niet je medelijkden op te wekken. Maar wees dan, o meedogenloze, ten minste
oprecht! heb de moed je hart voor mij te openen en toon mij alle minachting, alle
haat en afkeer waarvan het vol is voor deze ongelukkige, die zich jouw overgrote
ongenade op de hals gehaald heeft. Verberg het niet achter de doorzichtige sluier
van een geveinsd medelijden en van een dankbaarheid die me niet toekomt en die
dodelijk voor me is. Graag zal ik sterven, o ziel van mijn leven! graag zal ik sterven,
zo wil mijn bitter lot het, en mijn dood is het niet waard dat jouw mooie ogen zich
met tranen vullen of je dierbaar hart bedroefd wordt. Maar terwijl ik buiten mezelf
ben en smachtend en moeizaam het zwakke leven in tranen en zuchten voortsleep,
moet ik verdragen wat ondraaglijk is. Maak dat ik toch mag sterven in het licht van
je heldere ogen, begenadigd door een zoete lach, en als je dat niet kunt, verzeker me
er dan tenminste van dat je uit medelijden mijn liefde zou willen beantwoorden en
de diepe wond genezen die mij het leven kost. - O mijn godheid, mijn godin! vergun
mij dit! o! zeg mij dat je van mij houdt (maar het is niet mogelijk dat ik voor zo'n
groot geluk geboren zou zijn!) of zeg mij dat je toch de wreedheid van mijn lot
verzachten wilt hoewel je niet van mij kunt houden. Zeg dat je mijn hartstocht
goedkeurt, zodat die openlijk alle banden mag verbreken die hem tot nu toe beteugeld
hebben, maar die door het ongeduld van mijn lijden niet langer vastgehouden kunnen
worden! - O mijn onvergelijkbare! ik vraag je het leven of de dood; geef mij het een
of het ander, maar wees barmhartig en kwel niet vergeefs het gevoeligste hart dat
ooit bestond en dat tot zijn laatste snik altijd zo zal zijn,
van de meest nederige en toegewijde dienaar
van je edele persoon, mijn meisje
Bilderdijk
Londen, 22 juli 1796
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 27 juli 1796
Op de onstuimige brief van Bilderdijk antwoordt Wilhelmina: ‘Hoe is het mogelijk,
mijn te zeer beminde vriend, dat je mij vragen kunt je te onthullen wat ik mijzelf niet
zou durven onthullen?’ Ze vreest dat de liefdesverklaring die hij van haar vraagt
zijn achting voor haar zou wegnemen. Maar, zo vervolgt ze, ‘als ik duizend zorgen
heb om iemands geluk, als iedere zucht van hem er duizend aan dit hart ontrukt, als
het geluk slechts bestaat in zijn aanwezigheid, als men duizendmaal wil sterven
omwille van zijn geluk, als dit alles ondubbelzinnige aanwijzingen zijn voor wat je
vraagt, ach, wees dan zo eerlijk om medelijden met haar te hebben in plaats van de
ongelukkige te verachten’.
Mijn meisje,
Nee, mijn aanbiddelijke! ik wil je hart niet kwellen, dat niet voor wreedheid is
gemaakt maar voor tederheid en zachtaardigheid; ik wil het niet kwellen door aan te
dringen op iets wat je zoveel moeite zou kosten om het mij te onthullen. De
fijngevoeligheid van de ziel is onscheidbaar verbonden met de ware hartstocht en
zal nooit door mij beledigd of veronachtzaamd worden. Nee, ziel van mijn leven, ik
ben overgelukkig als het mij gegund is te raden wat er in je omgaat en ik me mag
vleien met de zoete hoop dat je het slachtoffer niet afwijst, niet volledig minacht.
Wie zich werpt in het onweerstaanbare vuur van je mooie ogen, beklaagt zich niet
en weent niet, als zijn offer maar niet afgewezen wordt door de godheid aan wie het
opgedragen is. Ik heb je tranen zien plengen, je al te kostbare, al te hoogstaande
tranen, die ik werkelijk onwaardig ben, en ik verlang mijn leven en mijn geluk niet
voor een dergelijke prijs te kopen. Nee, mijn godin, ik geloof niet dat je helemaal
ongevoelig bent voor mijn lijden, ik voel het. Maar als je bang bent je hart voor mij
te openen en mij de bodem daarvan te onthullen, waarom doe je dan zoveel moeite
om mij ieder teken en elke wenk te weigeren die mij in mijn zeer bittere smarten zou
kunnen verzekeren van je medelijden? Waarom weiger je de onschuldige kussen die
mijn trillende lippen soms, zij het zelden, zich verwaardigden op je aanbeden hand
te drukken? Waarom weiger je mijn wonde te genezen, althans de hevige pijnen
ervan te stillen met je zoete adem? Waarom wend
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je ook je lieftallige ogen af, bronnen van mijn leven en glanzende fakkels van mijn
verlangens, waarvan al mijn heil afhangt? Helaas! is dit dan niet wreed: heimelijk
mededogen hebben met andermans leed, en met het medelijden opgesloten in het
hart zich dan hard en onbuigzaam en onvermurwbaar voordoen aan de ongelukkige,
die daar dan dubbel onder lijdt? - En waarvoor ben je dan bang? O mijn godheid, jij
die leest in mijn hart, in mijn gedachten, die er het enige onderwerp, het enige idool
van bent en aan wie al mijn gevoelens bekend zijn! Kun je er mij dan van verdenken
zo'n zwarte ziel te hebben dat ik voor de vreselijkste ondankbaarheid ontvankelijk
zou zijn? Ach, geloof dat niet! Als ik je nu bemin, als ik je aanbid, als ik,
terneergeworpen aan je voeten, de afdrukken ervan kus, als ik je ongevoeligheid
vereer, aanbid; wat zou ik niet allemaal doen als jij, geroerd door wat ik onderga,
erin zou toestemmen mij te behandelen met die goddelijke goedheid, met die
welwillendheid die én jou waardig is én de zuiverheid (mag ik zeggen) van mijn
brandende liefde! als je erin zou toestemmen mij enige tederheid terug te geven, als
jij mij enkele vonken zou tonen van hetzelfde vuur dat mij verteert! Ach waarom
moet ik mezelf geweld aandoen als het toch waar is dat ik me niet hoef te beklagen
over je hart? Als het medelijden dat je voor me voelt werkelijk niet gehuicheld en
niet geveinsd is? Als het meer betekent dan koude erbarming die zelfs de wreedheid
in eigen persoon niet zou kunnen weerstaan wanneer die zo'n lijden van een
medeschepsel zag? Als het medelijden uit tederheid is, van een zoete en liefdevolle
aard, die gemaakt is om mij te troosten, om mijn wonde te helen, o maak mij dan de
gelukkigste man van de wereld, en nooit zal de dag komen dat ik jouw zoete, jouw
aanbiddelijke ketenen af zal werpen, of dat ik, onderworpen slaaf en toegewijd
aanbidder, zal ophouden mijn bron van onderdanigheid en verering te beminnen!
Open (smeek ik je) je hart voor mij, aarzel niet, mijn beminnelijk meisje! Heb
medelijden, toon dat met de onbevangenheid die past bij de zuiverheid van je
onvergelijkelijk hart, en geef toe dat je instemt met de verering die ik je zal geven
tot ik er niet meer zal zijn.
Door je goedheid, mijn meisje, je hartstochtelijke dienaar
Bilderdijk
Londen, 27 juli 1796
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Bilderdijk aan zijn vriend Outhuys. Londen, augustus 1796
Zeer geliefde, dierbare!
Ja, het is zo, de onrust van de onzekerheid waarin ik leef ontneemt me vaak de
tijd die mijn hart zou willen gebruiken om zich met een geliefde vriend te
onderhouden. Bovendien komen er helemaal geen gedachten in me op doordat ik
geen enkel vooruitzicht heb op iets wat zeker is. Voeg hier aan toe dat ik gedurende
die onzekerheid niet werkeloos ben geweest, maar dag en nacht (meer dan zes
maanden lang) heb gewerkt aan een heel omslachtig en belangrijk proces. Bij de
uitkomst bleek het voor niets te zijn geweest-zou je anders kunnen verwachten? - en
er is geen beloning of uitzicht daarop. - Ziedaar ongelukken in het ongeluk! Ik heb
sinds half december in consulten, schriftelijke adviezen, memories, rekwesten,
vertalingen van rechtszaken &c. zeker meer dan 250 guinea's verdiend, en behalve
drie guinea's van een Hollander heb ik aan al de overige bankroet geleden. En zoiets
is hier niet vreemd, vooral als men vreemd is. Wat me het meest ondersteunt zijn de
Italiaanse lessen die ik geef, en daarnaast de vriendschap van een paar Hollandse
families, maar wat maakt dit uit in een land als dit? - En toch wil je dat ik hier blijf!
Ja, kon ik, mijn vriend, dan ging ik zeker naar zo'n werelddeel als dat waar de nood
mij nu heen drijft.
Maar het kunst- en geleerdheidopwekkend Albion dan? Zo noem jij het en iedereen
met jou. Duizendmaal sprak ik er met duizend anderen ook zo over. Maar toen kende
ik het niet, en geloof mij, geen natie in de wereld is minder bekend dan de Engelse.
Ze is juist (en bijna in alles) het tegendeel van wat men zich van haar voorstelt. Ik
ben zeker minder de dupe geweest van wat er algemeen over haar gezegd wordt dan
anderen, want ik stelde haar in verschillende vakken, en vooral in de dicht- en
schilderkunst al veel lager dan de andere Europese beschaafde naties. Maar ik had
nooit kunnen geloven hoe het werkelijk is. Men zegt bij ons dat de mensen er ruw
zijn en een onbeschaafd en onbehouwen voorkomen hebben. Het tegendeel is waar,
de mensen zijn er beleefd (zelfs in de laagste volksklasse) en hulpvaardig, meer dan
bij ons, maar... er is charlatanerie bij hen nodig. Zelf excelleren ze daarin en ze drijven
die onwaarschijnlijk ver door. Die moet ook alles bewerkstelligen bij hen (ze hebben
dat zelf
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niet door en leren dat ook niet) en het is de enige manier om fortuin te maken of een
inkomen te vinden. En of dit nu de weg is die ik moet betreden, laat ik aan jouw
oordeel over.
Jij wilt dat ik mijn bestaan met schrijven zoek? - Onlangs hebben mijn gedachten
zich in die richting gekeerd, maar juist ontvang ik een brief van mijn zus Elter, die
de laatste stoot geeft om mij daarvan af te brengen. Ik kan jou haar redenen niet
uitgebreid meedelen, maar ik vind dat ze juist en waar zijn en mij verplichten erin
te berusten.144 - Voor het overige kan ik hier met mijn volstrekte gebrek aan boeken,
hersens en rust toch geen werk produceren dat van belang zou zijn en geleerdheid
of denkkracht uitstraalt. Ook ben ik in heel korte tijd zo aan alles ontwend dat ik
nauwelijks in staat zou zijn om een eenvoudige brief in goed Grieks op te stellen.
[...]
Wat gaf ik niet om een paar uur mondeling onderhoud met jou! Maar, lieve vriend,
dit is mij ten enenmale ontzegd. Het is niet waarschijnlijk dat ik een hete luchtstreek
overleef, uitgeput en verzwakt van hoofd als ik nu ben, en ooit het verwoest Europa
terugzie. Maar dit beveel ik God aan, wiens heilige wil geschiede! Aan Hem, aan
zijn oneindige goedheid geef ik mijn lot tevreden over. Bid slechts voor mij, dat zijn
genade bij mij de eerlijke beginsels blijft behouden, en dat ik niet onder de
verleidingen van geest en lichaam bezwijk.
Als je bij mijn zus iets uit mijn ballingschap te lezen krijgt, meld mij dan eens hoe
je het vindt. Ach! Ik ben dezelfde niet meer die ik geweest ben. Ik vind mijn schrijven
dor, hard, onbevallig, eentonig, net zoals ik vind dat mijn denkvermogen uitgeput is
en mijn vuur gedoofd. Met één woord: ik ben in een staat van verdorde ouderdom
en zelfs dat wat ik voortbreng en nog een beetje dichterlijk is, heeft geen bevalligheid,
geen zwier, geen houding. Ik drukte het zo uit in een vers dat ik onlangs op de
verjaardag van een meisje maakte:145
Al vindt men soms een handvol rozen
In late najaarslucht geteeld,
Zij missen het hartbekorend blozen,
Dat door de lentebloemen speelt.Zo zonder geur en frisse verven,
En op haar steel gedoemd te sterven,
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Vertrapt haar 's wandelaars logge voet:
En geen der prille herdersknapen
Verwaardigt zich haar op te rapen
Tot siersel van de zonnehoed.

Ziedaar wat de voortbrengselen van een afdalende leeftijd zijn.
Dit bovenstaande, lieve vriend, schreef ik enkele weken geleden, maar omdat ik
geen gelegenheid had om de brief weg te sturen, bleef hij liggen. Intussen zijn
sommige zaken veranderd en het schip waarmee ik vertrekken zou is zonder mij naar
Demerary vertrokken. Jou alles, ja zelfs iets van de redenen van de verhindering te
verklaren, hoort nu tot de onmogelijkheden. Maar geduld!
Men meldt mij dat je oom nu in Amsterdam woont. Hoe komt dat? - Gaat datgene
waarover wij wel eens meer gesproken hebben nog steeds door? - Gegroet, mijn
waardste, en blijf houden van degene die van jou houdt.
Q.N.

Eindnoten:
144 Petronella Elter had hem op 19 juli geschreven dat het eigenlijk niet verstandig was om tegen
geld te publiceren in Nederland, wat hij nooit gedaan had. Het zou zijn reputatie geen goed
doen.
145 Deze strofe stamt uit de lange ‘Ode’ die Bilderdijk voor de twintigste verjaardag van Wilhelmina
op 3 juli maakte.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, circa 10 september 1796
Bilderdijks overtocht naar Demerary in West-Indië gaat dus niet door en misschien
is een van de redenen wel zijn nieuwe liefde. Inmiddels begint de moeder van het
meisje door te krijgen wat er speelt. Bilderdijks lessen worden gestaakt en hij mag
niet meer aan huis komen. Er wordt over gedacht om Wilhelmina naar Nederland
te sturen, waar de Haagse kunsthandelaar Vallette de zaken van de familie
Schweickhardt behartigt. Brieven moeten nu op een slinkse wijze aan elkaar
toegespeeld worden. Het onderstaande briefje is op een kartonnetje geschreven dat
Wilhelmina stiekem in handen geduwd zal zijn.
Vergeet me niet. Schrijf me dikwijls. Zorg ervoor mij een portret van je te sturen,
gemaakt (zo mogelijk) door de oude vriend van je vader, Temminck, ik zal het graag
betalen. Ik van mijn kant zal je het mijne toesturen. Bewaar je waardigheid, herinner
je altijd je afkomst en mijn liefde, en laat je niet ontmoedigen door wat lage en
minderwaardige mensen zeggen. Neem het huis van Vallette niet, je zult zeker wel
een voorwendsel vinden. Verwaarloos

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

123
je talenten niet, maar oefen ze elke dag. Wees tevreden, dan zal ik het ook zijn, en
bedenk dat mijn geluk in jouw handen ligt, en daarin alleen. Adieu.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, circa 11 september 1796
Mijn aanbedene! Je geeft me het leven terug, het geluk! Ja, mijn liefste, ondanks de
afstand waarin ik gescheiden van je leef, voel ik de weldadige invloed van dit
aanbiddelijke hart, dat al mijn wensen wil en kan vervullen. Ja, de oneindige goedheid
van God heeft ons toch niet zo gevoelig gemaakt, heeft toch niet gewild dat ons
wederzijds geluk zo zou afhangen van zo'n brandende liefde voor elkaar, om ons
vervolgens deze liefde te verbieden? Wij zijn voor elkaar geboren, om te genieten
van een zuiver en heilig vuur dat de geest verheft en iedere hartstocht zuiver maakt
om ons weer nader tot God te brengen. We zijn toch niet geboren om ten onder te
gaan in de wrede kwellingen van een bekrompen geest die ons een afkeer zou
bezorgen van de goddelijke schepper van ons bestaan, omdat deze in onze harten het
verlangen naar geluk gelegd had dat Hij verboden had? Nee, mijn liefste, je bent de
mijne, je bent het door de wil van de godheid, van wie de essentie gevormd wordt
door de goedheid, en die men op waardige wijze aanbidt door zich te verheugen over
zijn weldaden met waarachtige blijheid, en die men geniet in dankbaarheid en
erkentelijkheid. Laten we van elkaar houden, mijn ziel! en moge geen enkele kracht,
moge niets op de wereld, moge zelfs de dood ons niet uit elkaar rukken! Laten we
de hele wereld verachten; laten we alles vergeten wat ons in de weg zou kunnen
staan; en laten we aan God onze brandende harten opdragen, die verenigd zijn door
het meest edele en verheven gevoel waartoe de mensheid in staat is. Laten we alles,
elke overweging opofferen aan deze liefde, waarvan het vuur, als het waarachtig is,
elke hindernis moet verteren en vernietigen, o mijn godheid, alles geef ik voor je op;
ik vraag je niets: maar als je hart durft te spreken, luister er dan naar-! Daarvan hangt
al mijn geluk, mijn hele leven af. - Adieu!
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Bilderdijk aan zijn schoonzuster. Londen, 27 september 1796
Waarde, geliefde!
Ditmaal was mijn hart vervuld van het verlangen om je een zeer lange brief
vergezeld van een aantal bijlagen te schrijven, maar omdat de beslommeringen
waaronder ik gebukt ga aan het toenemen zijn, weet ik niet wat ik wel of niet aan
kan roeren. Je te bedanken, lieve waarde, voor je opbeurende laatste brief, waarnaar
ik zolang uitgekeken had en die mij om duizend redenen zozeer heeft ontroerd, is
natuurlijk mijn eerste opwelling. Jijzelf voelt met welk een hart ik dit doe. Neem dus
deze dank aan, ofschoon ik die niet uitdruk of onder woorden breng. Ik ben er zeker
van dat je dit doet, en dit troost mij ervoor dat ik je mijn dank niet kan bewijzen.
Ik moet, mijn waarde, wel instemmen met jouw redeneringen over het grote plan
van verzen &c. uit te geven en ik geloof dat jijzelf en broer gelijk hebben.146 - Op
Ossian in het bijzonder valt dus niets aan te merken; anders zou ik eenvoudig zeggen
dat Ossian noch in het oorspronkelijk, noch in de uitgave van MacPherson (die de
plaats van het oorspronkelijk inneemt) in het minst iets heeft van de Klopstockiaanse
uitdrukking die de Duitsers tegenwoordig meestal in hun hexameters volgen, en die
Van de Kasteele van hen nageaapt heeft.147 Zo vertalen zij ook Homerus, Kallimachus
&c., maar dat is daarom nog niet eigen aan deze Grieken, en even weinig aan de
oude bard. Het lijkt mij zelfs van wezenlijk belang te zijn dat men de man in zijn
ware gedaante, ontheven van dat wonderlijk floers van de Duitse brabbelaars, leert
kennen. - Maar, zoals ik zeg, de zaak in het algemeen moet men maar zo laten.
Wat Manilius betreft. Hij is heel mooi, en het mooist voor degenen die het Latijn
het beste begrijpt (want er zijn er weinigen die hem goed begrijpen). Maar zijn
sterrenkunde is ten aanzien van de vaste sterren mijn model geweest in mijn
sterrenhemel; en wat betreft de loop van de planeten, het hemelstelsel &c. heeft hij
het zo fout als de tijd waarin hij leefde noodzakelijk meebracht. Dus Manilius vertalen
kan niet de bedoeling zijn.148 Maar met raadpleging van hem en van wat overgeleverd
is van Aratus, kan zeker wel een heel goede hedendaagse sterrenkunde bewerkt
worden, die wel bevallen zou.149 - Maar jij hebt het probleem
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daarvan al aangeroerd: ik ben hier niet in de gelegenheid om een dergelijk werk te
doen, en zolang ik om in de verre omtrek lessen te geven mij de benen aan stukken
moet lopen van 's ochtends acht tot 's middags vier uur, kan ik na de middag geen
werk doen waarbij ik moet nadenken.
Omdat we nu bij de poëzie zijn, zou ik wel de vermiste stukjes hierbij kunnen
voegen voor jou, maar ik heb geen lust en tijd gehad om ze over te schrijven. Je houdt
ze dus te goed tot de eerste gelegenheid.
Ik kan niet begrijpen dat mijn vrouw je het portret niet heeft laten zien dat van mij
door de beroemde Schweickhardt gemaakt is en dat aan haar ten geschenke gezonden
is. Ik had er een vers van mijzelf en een Engels gedicht van de oudste dochter van
de man bij gevoegd. Het vers van dat meisje was heel mooi, en mijn vrouw heeft (in
plaats van de schilder daarvoor een kleine dankbrief te schrijven, wat betamelijk zou
zijn geweest, zoals ik haar meldde) aan deze dichteres een grote half Hollandse, half
Engelse sentimentele brief geschreven, waarin onder andere nota bene enkele verzen
waaronder staat: ‘Uit mijn lijkvers op Nieuwland’.150 - Wat is er met dat lijkvers op
Nieuwland? Is dat gedrukt? Hoe is het? en door wie is het nagekeken? - Ik heb je
nog meer vragen over dat onderwerp te stellen, maar dit is, hierover, genoeg.
Maar nee, ik moet het je zeggen. De laatste brief die ik van haar kreeg, behelsde
een tot viermaal toe herhaald voorstel, of laat ik liever zeggen, verzoek, ja aandrang,
versterkt met bedreigingen &c., om in te stemmen met een ontbinding van ons
Huwelijk. - Wat denk je van zo'n poging en hoe moest me dit op het hart vallen? Lieve zuster, je weet ongetwijfeld genoeg om te begrijpen hoeveel ik van haar
gehouden moet hebben om mij aan haar te verbinden (voorbijgaand aan de bezwaren
die er waren over bedenkelijkheden van vroeger), en haar te verkiezen tot mijn vrouw
boven twintig meisjes die met elkaar twistten om mijn hand.151 Ik onderzocht niet of
zij haar jeugdigheid even ongeschonden aan mij aanbood als ik de mijne, en ik heb
altijd, ervoor en erna, hart en oren gesloten voor alles wat men mij soms wel wilde
toefluisteren; ja nooit is mij wegens iets van die aard een verwijt tegen haar ontglipt,
noch heb ik over haar latere gedrag enige achterdocht gekoesterd. En ondanks al
haar krankzinnige
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wisselmoedigheid en mijn wanhoop over haar ongevoeligheid in het lichamelijke en
lauwheid in het morele, heb ik haar altijd bemind boven alles wat je je kunt
voorstellen, en ik kan noch zal ooit ophouden haar boven alles te beminnen, wat er
ook gebeuren mag of kan. En na zoveel jaren van onoprechtheid, heimelijkheid,
koudheid en gevoelloosheid waarmee mijn vlammende driften beantwoord werden
en die telkens gehoond en wanneer ze maar kon afgewezen werden, dringt zij aan
op een ontbinding van het huwelijk. Ziedaar iets wat ik niet begrijp. Ben ik dan zo
gevaarlijk en tevens onuitstaanbaar dat men zijn leven bij mij niet zeker is en mijn
omhelzingen niet meer verdragen kan (zo schrijft ze)? Wel, de Hollandse democraten
hebben ervoor gezorgd dat ik haar vanuit Engeland tenminste noch vermoorden noch
zwanger maken kan, en zij is, lijkt mij, veilig genoeg. Wat moet dus die ontbinding
van het Huwelijk? Wat bedoelt ze ermee en wat wil ze daarmee bereiken? - Schaamt
ze zich om mijn vrouw te zijn, dan kon ik het begrijpen, maar dit schijnt het geval
niet te zijn. Ja, het tegenovergestelde lijkt mij bijna zeker uit alles wat ze doet. Verveelt het die ingetogen en koudbloedige vrouw nu dan zo erg om te leven op de
manier waarop zij zo ontelbare keren bij mij aangedrongen heeft, dat zij niet schroomt
tot zoiets gruwelijks over te gaan als de echtscheiding is? Of moet misschien dit plan
iets anders verbergen, wat ik niet vermoeden durf? Lieve zuster, ik smeek je,
onderzoek dit, helder dit voor mij op, geef mij raad. Want ik verlies mij in de
dwarrelingen van mijn gedachten. En hoe kan dit anders? - Ik laat het aan jou over
om van deze brief gebruik te maken of niet, maar help mij uit deze verwarring en
droefheid. Jouw opmerking op mijn stukje over de tortels zweeft voortdurend door
mijn gedachten; ach! verberg niets voor mij, ik smeek het je.152
Ik heb haar intussen beantwoord zoals ik meende dat het goed was: zonder te
redeneren heb ik haar de gruwelijkheid van de zaak, mijn denkwijze daarover en de
zedelijke onmogelijkheid daarvan getoond. Ik heb geen afschrift van mijn brief. Van
de hare wilde ik je een kopie toesturen, maar ik vrees dit pakket te groot te maken.
Je zorgen om de kleine Louise, en wat ik zowel van anderen als van jullie over
haar vriendelijkheid hoor, ontroert me. God alleen kan jullie vergoeden wat ik jullie
verschuldigd ben in dat dierbaar
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onderpandje. Maar ik moet afbreken. Groet je man hartelijk van mij, neem me de
zichtbare verwarring die je in deze brief aantreffen zult, niet kwalijk en schrijf me
toch snel. Het ga je intussen goed, en verwacht binnenkort een andere en vrolijkere
(misschien meer amusante) brief, die echter eerst zal wachten op die van jou. - Het
ga je goed, nogmaals!L-n, 27 september 1796.
P.S.

mag ik wel vragen om de bijgesloten brief te adresseren?

Eindnoten:
146 Bilderdijk gaat hier in op Petronella's bezwaren tegen broodschrijverij, die ze uiteengezet had
in haar brief van 19 juli.
147 Bilderdijk had gevraagd of een Ossian-vertaling in Nederland aan zou slaan. Daartoe had hij
een proeve opgestuurd naar Elter, die na lange omzwervingen aangekomen was. Petronella had
die vergeleken met de in hexameters uitgegeven vertaling van P.L. van de Kasteele (uitgegeven
in 1793 bij Allart in Amsterdam), en de vijfvoetige van Bilderdijk veel beter gevonden. Maar
ze betwijfelde of er in Holland nog wel aandachtvoor Ossian zou zijn.
148 Het leerdicht Astronomica van de Latijnse dichter Marcus Manilius was door Bilderdijk
gedeeltelijk bewerkt tot Starrenkennis (1794). Bilderdijk had er dus bezwaar tegen nog meer
van hem te vertalen, want de rest van diens werk was sterk verouderd.
149 De Griekse dichter en sterrenkundige Aratus is de auteur van het leerdicht Phaenomena et
prognostics, ook over sterrenkunde.
150 Vgl. Bilderdijks brief van 5 juli 1796 aan zijn vrouw, waarin hij haar complimenteert met haar
brief en gedichten.
151 Of wat Bilderdijk hier suggereert waar is, valt niet te controleren. In elk geval was zijn huwelijk
met Catharina in 1785 urgent: elf weken later werd Louise geboren. Tijdens de verloving met
haar had hij ook nog een briefwisseling met een Leids meisje, dat hem zijn dubbele binding
kwalijk nam.
152 Het gedichtje ‘Hoop’, dat Bilderdijk in 1795 aan Petronella opgestuurd had, was een lied over
tortelduiven die als het nest vernietigd wordt, opnieuw gaan bouwen en opnieuw de liefde
bedrijven. Zijn opmerking ‘verberg niets voor mij’ duidt erop dat hij Catharina verdacht van
ontrouw. Petronella vroeg aan Bilderdijk waarom hij het ‘Hoop’ noemde. Bilderdijk herdoopte
het in ‘Troost’.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 6 oktober 1796
Wilhelmina is door haar moeder een tijdje naar Lewisham ten zuiden van Londen
gestuurd, waar de bevriende familie Yeates haar opvangt. Het is de bedoeling dat
ze door een scheiding van Bilderdijk op andere gedachten zal komen. Na haar
terugkeer is haar eigen familie vriendelijker voor haar dan daarvoor. Bilderdijk ziet
met lede ogen aan hoe zij daardoor aan het twijfelen raakt over haar liefde. Hij had
blijkbaar een aanvaring met de moeder gehad, waardoor een verzoening ondenkbaar
was.
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Wees gerust, mijn leven! Ik maak het goed, voorzover het goed kan gaan met iemand
die losgerukt is van alles wat zijn goed is. En hoe wil je dat ik het maak? Hoe zou
het lichaam gezond kunnen zijn, terwijl het hart lijdt? Ach, als ik een perfecte
gezondheid zou genieten terwijl ik gescheiden van jou was (wat ik ben), dan zou je
daar toch geen genoegen in scheppen. Het zou er een teken van zijn dat mijn hart
nooit totaal vervuld van je was, dat het zou kunnen leven, zou kunnen ademen zonder
jou, die er de levensbron van is. Ach, hoe vrees ik dat jij het wel zonder mij kunt!
Waar je nu bent word je dus welwillend behandeld, iedereen toont je liefde,
mededogen en tederheid; hun fijngevoeligheid stel je op prijs; hun gekunstelde
vriendelijkheid neemt je voor hen in; je bent niet gemaakt om je natuurlijke
zachtmoedigheid en je toegeeflijkheid ten opzichte van anderen te beteugelen; je
bent te zwak om je hart te laten verstarren; je zult zwichten, je zult én mij én jezelf
opofferen aan je zachtheid. Ik zeg niet te veel, mijn
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aanbeden meisje! en ik vrees niet zonder redenen. Je bent er al mee begonnen. Je
bent niet meer zoals je enige dagen geleden was; als het ware gevangen, vervolgd
en onderdrukt. Je bent zoals je altijd was, in je familie, en meer geëerd en geholpen
dan ooit. Ook kun je niet weigeren mee te werken aan hun feestelijkheden. O jij,
godheid van mijn ziel, zozeer bemind en aanbeden door een hart als het mijne! Ik
moet je dus vergeten, je met geweld uit mijn hart bannen, omdat je me veracht en
niet de kracht hebt om je beloften na te komen! Maar dat zal ik niet doen, dat zal ik
nooit kunnen: ook al zou ik de meest verschrikkelijke dood sterven, toch zou ik je
altijd met dezelfde hartstocht en met dezelfde trouw en zuiverheid aanbidden. O,
mijn liefste, wat doe je? wat wil je? wat ben je van plan, wat is je doel? Geloof je
soms dat je de zaken tot een verzoening kunt brengen? Dat is toch de onmogelijkheid
zelve. Dat was in de eerste dagen mogelijk; maar na wat er gebeurd is, is alleen al
de gedachte eraan absurd. Alles verhindert het, en niets zal mij ertoe brengen, behalve
als het de meest schitterende genoegdoening zou opleveren. Wat aarzel je dus om
een besluit te nemen? Wacht je om het vertrouwen te herwinnen, dat je daarna zult
misbruiken? Zullen we elkaar dan weer in het geheim zien? Nee, mijn aanbiddelijke,
dit is jou en mij te onwaardig. Ach, als je me bemint, zoals ik vraag bemind te worden,
en als we niet hoeven te blozen om dit zuivere en heilige vuur, dan is er geen reden
je gevoelens te verbergen, of om een ogenblik te aarzelen tussen mij en mijn vijanden,
die ook de jouwe zijn. Je kunt, je moet wijken voor dwang, maar alléén voor dwang.
En als die tegen je gebruikt wordt, dan zal ik je weten te bevrijden, ik zal én je vrijheid
weten te wreken én je eer, die mij duizendmaal liever is dan een leven dat voorzien
is van alles waar de mensen het meest naar verlangen. Ondertussen is het jouw zaak
om boven de pogingen te staan die ze zullen doen om jou van mij te scheiden; om
mij te troosten, mij te leiden, en (bovenal) mij jouw liefde te geven, die de man wiens
leven afhangt van jouw verwachte terugkomst, zal weten te verdienen. Adieu, zoete
ziel van mijn leven! Adieu!
Donderdag.
17 10/3 96.153

Eindnoten:
153 De datering op 3 oktober kan niet kloppen, omdat dit een maandag was. 6 oktober is wel een
donderdag.
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Portret van Willem Bilderdijk in een medaillon, geschilderd door Hendrik Willem Schweickhardt
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Portret van Bilderdijks vrouw Catharina Rebecca Woesthoven, geschilderd ongeveer 1793 door
Charles Howard Hodges
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Silhouet van Catharina Rebecca Bilderdijk-Woesthoven, gebruikt in de uitgave van Ibn Doreid
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Aquarel door Willem Bilderdijk van de jonge Catharina Wilhelmina Schweickhardt
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Links: miniatuurportret van Catharina Wilhelmina Schweickhardt uit ongeveer 1797, schilder onbekend

Rechts: miniatuurportret van Petronella Elter-Woesthoven, geschilderd door L. Temminck
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Bilderdijk aan tafel in een Engelse herberg (22 augustus 1795)
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Tekening van het tumult toen Bilderdijk een flauwte kreeg (7 november 1795)
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Rebusbrief aan Petronella Elter-Woesthoven, begin augustus 1795
('Geliefde zuster; Vele mijner brieven zijn vermist. Mét die, mooglijk mijn antwoorden aan u. Misleidt
die gedachte mij niet, neem er geen reden uit, van mij te verdenken; doch meld 't, en blijf steeds
beminnen uw broeder Q.N. Yarmouth, augustus 1795.)
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, tussen 6 en 13 oktober 1796
Geloof niet, mijn allerliefste, dat een laaghartige en mij onwaardige wrok tegen je
moeder mijn hart vervult. Ach, als zij mij onrecht heeft aangedaan, dan vergeef ik
haar van ganser harte en hoe ze me ook gekrenkt zou hebben, het zou onmiddellijk
vergeten zijn. Ik ben nooit wraakzuchtig geweest en het zoetste op de wereld was
voor mij altijd de kwetser te vergeven en te overwinnen door de zachtmoedigheid
van een geest die verheven is boven iedere aanval van andermans beledigingen.
Maar, ziel van mijn leven, daar gaat het niet om. Ik laat alles voor haar varen, mijn
waardigheid, mijn kwaliteiten, mijn eer! Eén ding kan ik echter niet vergeven; één
ding slechts dat me erg aan het hart gaat, namelijk dat ze mij van jou gescheiden
heeft. Als ze dat gedaan had in een opwelling van woede die haar tot razernij bracht;
als ze dat doelbewust gedaan had, gedreven door een moederlijke bezorgdheid die
misschien verkeerd, zeker ongegrond, maar in elk geval respectabel is, dan zou ik
alles in stilte verdragen hebben zonder mij erover te beklagen. Maar dat dit alles het
resultaat is van een van tevoren beraamd en na lange tijd uitgevoerd plan, waar zij
met geveinsde welwillendheid over gezwegen heeft en dat de breuk onherstelbaar
moest maken, hoe zou ik ooit een dergelijke kwaadwilligheid kunnen vergeven?
Nee, dat kan ik niet, dat mag ik niet en ik kan het des te minder omdat zijzelf geloofde
dat je echt van me hield en dat jij evenzeer aan mij gehecht was als ik dat aan jou
ben en ook omdat zij gezegd heeft dat onze scheiding jou óf het leven óf het verstand
zou kosten. Ziedaar hoe ze over jou dacht en ziedaar de liefde die ze voor je heeft,
dat ze je blootstelt aan alles wat ze zelf al veronderstelde van je te kunnen verwachten.
Ongetwijfeld wist je dit niet, maar het is waar. Zwichtend voor de aandrang van de
heer Röhrs en opgehitst door je zus Christina (die op haar beurt weer was opgestookt
door de vrouw van deze predikant), heeft zij geen gevolg gegeven aan een opwelling
van liefde, maar aan een doelbewust en weloverwogen beraamd plan om ons voor
heel ons leven ongelukkig te maken en daarbij je gezondheid op het spel te zetten.154
En jij wilt dat ik dit vergeef? Nee, ik herhaal het, dat kan ik niet. [...]
Je vraagt me om een voorbeeld hoe ons lijden te verdragen.
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Ach jij wrede, dat geef ik al doordat ik leef. Ja, ik leef nog, ik leef een leven vol
wanhoop en verschrikkingen, maar ik leef. Wat vraag je nog meer? - Wil je misschien
dat ik tevreden, dat ik vrolijk ben? Ach! ik zou een monster zijn als ik dat kon.
Men heeft me verteld dat bekend is dat je een sieraad van mij op je hart draagt. Is
dat waar? hebben ze het je afgenomen? - o mijn ziel, bedrieg me niet, verberg de
waarheid niet voor mij: houd niets achter, alles kan ik verdragen, maar je ontrouw
zou ik niet kunnen overleven en ontrouw zou het zijn mij de waarheid te verhullen.
Je hebt toestemming gekregen om met kapitein Christiaans mee te gaan, maar
wanneer zal hij arriveren?155 wanneer zal hij weer vertrekken? Wat een eindeloze
tijd! en intussen blijf je steeds gevangen buiten mijn gezichtsveld: je bent me
ontnomen, je bestaat niet voor mij; ik besta niet voor jou. En ondertussen wil je dat
ik leef!
En wat voor een troost is het voor mij je zo ver van mij te weten! Je zult dan vrij
zijn; je zult bevrijd zijn van de verdrukking waar je nu onder lijdt; maar ach! zul je
daarna voor mij leven? En als je het al zou willen, zou je het ook kunnen? - Of zou
ik minder lijden door zonder jou achter te blijven, omdat je in Holland zult zijn? Nee, ziel van mijn leven; ik zal je afwezigheid niet kunnen verdragen: je bent mijn
hart, het leven zelf.Ik zal steeds opnieuw sterven omdat ik je verloren heb: ik zal nog eerder sterven
aan [...] dan aan een meer rustige dood [...] maar sterven zal ik [...] tenzij jij [...]*

Eindnoten:
154 De Lutherse predikant Röhrs en Wilhelmina's jongere zus Christina hebben de moeder blijkbaar
gesteund in haar plan om de geliefden uit elkaar te halen.
155 Kapitein Christiaans voer met het schip Het rendier op en neer tussen Holland en Engeland.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, waarschijnlijk 13 oktober 1796
Wat zeg je mij, mijn ziel! Je zou de wereld kunnen verachten zoals Héloïse als... Je
kunt het dus niet! Ach, ik sprak maar al te zeer de waarheid toen ik zei dat er maar
één, één Héloïse kon bestaan!156 O mijn alleraanbiddelijkste! geloof je dan dat de
liefde, deze zuivere en heilige vlam, die neerdaalt uit God, om weer tot Hem op te
stijgen, een schuldig gevoel kan zijn? Ach, als dat zo was, hoe misdadig zou ik dan
zijn! Geloof je niet dat haar godde-

*

Deze brief is beschadigd overgeleverd doordat er een stuk van het papier schuin afgescheurd
is. De laatste zinnen zijn slechts gedeeltelijk te reconstrueren.
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lijk vuur de harten verheft en iedere daad zuivert? Zou je God niet kunnen heiligen
en verheerlijken als je in mijn armen ligt? Ach, als dit waar is, ben ik de
onfortuinlijkste en ongelukkigste mens die leeft.
Nee, mijn liefste! ik respecteer ieder vooroordeel dat heilzaam is voor de
maatschappij, dat is voor mij een plicht. Maar bedenk dat niets meer waar is dan wat
er eens gezegd is, namelijk dat de liefde iedere daad heiligt: dat alles wat niet uit
liefde voortkomt zondig is, en dat de Liefde geen kwaad kan doen. En dit kan ook
niet anders, omdat de Liefde de enige binding van het heelal is; de enige wet en de
openbaring van de geestelijke wereld waarvoor wij geboren zijn. - O mijn liefste: de
Liefde is godsdienst; maar de onechte liefde is heiligschennis. Stel je daarom op de
proef, mijn beminde. Als je me niet echt bemint, als je me niet voor eeuwig bemint,
ach! dat zou mijn dood zijn, maar in dat geval vraag ik je niets. Laten we dan voor
eeuwig scheiden; ruk mij uit je hart en laat mij de dood zoeken, die ik ver van jou
zal vinden. - Maar - als je van me houdt! Ach! als dit waar is en geen bedrieglijke
illusie! o mijn godheid! wat op de wereld zou ons moeten beletten om boven elke
menselijke voorstelling gelukkig te zijn!
O jij, van wie ik zo waarachtig hou, met de meest onveranderlijke hartstocht! jij,
die meer voor mij betekent dan duizend werelden - ! maar dit alles is niet genoeg
om uit te drukken wat ik voor je voel. Jij dus, die ik aanbid als de godheid, van wie
al mijn heil afhangt! Spreek! heb je me veroordeeld om tot het uiterste van al het
lijden te gaan? Moet ik sterven in de wanhoop om een verworpen liefde? of kan ik
hopen op het geluk, het enige geluk waarnaar ik vurig verlang?
Weet je het dan niet, mijn aanbedene? Het was de heer Röhrs die allereerst bij je
zus en vervolgens bij je moeder deze afschuwelijke ideeën heeft ingefluisterd, waarvan
wij nu het slachtoffer zijn. Dit is maar al te waar. Adieu, mijn enige hoop. Adieu!
Weet wel dat een enkel woord van jou over mijn lot beslist. Adieu!
Donderdag.

Eindnoten:
156 Toespeling op de bekende geschiedenis uit de elfde eeuw van Abélard en Héloïse, een liefdespaar
van wie de liefde ook ontstaan was was uit een leraar-leerlingverhouding. Nadat hun geheime
huwelijk was ontdekt, werd Abélard door Héloïses oom gecastreerd. De brieven van het paar
stonden na publicatie ervan model voor liefdesbrieven. Veel dichters hebben de geschiedenis
berijmd.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, tussen 13 en 16 oktober 1796
Ik wacht dus op een lange brief van jou, mijn alleraanbiddelijkste! Maar welke
tegenwerpingen wil je me nog maken? Ach, als je van me houdt, mijn allerliefste,
wat kan ons dan nog in de weg staan? Wees de mijne, maak me de gelukkigste man
van de wereld en laten we er God voor dankzeggen, laten we de hele wereld vergeten,
wat raken ons de praatjes van kwaadwillige, van dwaze, van misleide mensen? Als
een welgezinde God ons zijn goedkeuring geeft, laten we dan tevreden zijn met ons
geluk en verder niets meer vragen! - of als je plezier hebt in de loftuitingen van de
wereld, weet dan dat je haar goedkeuring slechts krijgt door haar te verachten. Zij
geeft nooit haar lof aan degene die erom vraagt, maar zij onderwerpt zich aan degene
die haar veracht en zij is kwistig met haar complimenten aan degene die boven haar
staat.
Wat voor een tekening vraag je aan mij, mijn liefste? welk onderwerp en hoe
gemaakt? bloemen, landschappen of iets anders? in kleuren, in zwart of bruin
gewassen, of gearceerd (gestreept) met de pen? Je zegt maar wat je wilt en ik zal
alles voor je maken. Mijn aanbeden godheid! ach wat hou ik van je, hoe aanbid ik
je!
Het is wel zeker, mijn liefste, dat de heer Röhrs de eerste was die praatjes over
ons verspreid heeft, waardoor ons lijden begonnen is. - Adieu, mijn godheid, adieu!-

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, tussen 13 en 16 oktober 1796
Er komen nieuwe verwikkelingen in de verhouding doordat een achterneef van
Bilderdijk bij hem is komen wonen. De 24-jarige Jacques Rietveld Texier had in
Leiden rechten gestudeerd maar de studie niet afgemaakt. Bilderdijk gaat hem
gebruiken als postillon d'amour, omdat hij wel bij de Schweickhardts in huis komt.
Hij kan Wilhelmina alleen nog in het park en in de kerk ontmoeten.
Ja, mijn geliefde, hoe absurd het ook mag lijken, ik heb je de ware oorzaak
aangewezen van het verraderlijk gedrag van je kleine zusje waaronder je zo geleden
hebt.157 Het is geen zwakheid, maar pure kwaadwilligheid; evenmin is het valsheid
van karakter, maar
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het is wrok, vermengd met een kwaadwillige afgunst die zij niet bedwingen kon. Zij
is niet zo zwak, niet zo jong als je denkt; ik heb haar doorzien en kan je (als je dat
wilt) alles verklaren. Zij had in het park een rendez-vous dat zij diezelfde ochtend
afgesproken had met Van Schaik, die met haar door het raam overlegd had. Dit is
niet ontgaan aan mijn spionnen die haar in de gaten hielden, maar ongelukkigerwijs
kreeg ik dit niet vóór de ontmoeting te horen. En omdat Van Schaik mij bij de ingang
van het park gezien en gesproken had, durfde hij zich niet bij jullie te voegen, maar
veinsde hij jullie niet te zien. Als ik daar enig idee van had gehad, zou ik hem
tegengehouden hebben en naar jullie toe geleid, en alles zou goed gekomen zijn.
Maar zeg dit aan niemand, ook niet aan mijn neef; want daardoor zouden mijn
spionnen bekend worden: en zij moeten ook voor hem een geheim blijven. Ziehier
de woede van een minnaar! dat blijft voor mij niet verborgen. - Jij, mijn aanbedene,
denkt veel te goed over de mensen. Jezelf bent het voorwerp van afgunst en algemene
afkeer. Je jongere zus heeft geen slecht karakter, maar zij is wispelturig en
onnadenkend en zwicht voor iedere aandrang om jou te benadelen. De andere is je
vijandin door karakter en temperament en ze doet je oneindig veel nadeel omdat je
van haar houdt met een ongewone affectie en zonder haar te wantrouwen.158 Zij wordt
beheerst door een zinnelijk temperament en daarom is ze zo jaloers, zo afgunstig op
jou en op iedere vrouw. Maar bovendien is ze je tegenstandster door haar hoogmoed,
want je stelt haar in de schaduw en zij kan haar minderwaardigheid niet verdragen.
- O mijn leven! je wordt elk moment verraden en je bemerkt merkt het niet! Geloof
dan tenminste hem, die door de sluiers heen kan dringen en die niet misleid wordt
door de uiterlijke schijn van een geveinsd medelijden, waarmee men je onschuldige
hart wil winnen. Geef aan niemand je vertrouwen.
De ring is gemaakt om aan de wijsvinger gedragen te worden, maar ik geloof dat
hij voor die vinger te smal is, ik had er de maat niet van maar ik denk niet dat het
verschil groot zal zijn. In twee uren kan hij vermaakt worden. Draag hem uit liefde
voor mij en denk waar en wanneer ook aan hem die je altijd zal beminnen met dezelfde
hartstocht en wiens enige geluk bestaat in het gelukkig maken van jou, wanneer dan
ook. - O mijn hart! vergeet
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mij niet. Je kent dit hart: troost mij tijdens je afwezigheid met je zeer lieve brieven.
Adieu!

Eindnoten:
157 De zeventienjarige Betzy Schweickhardt moet geklikt hebben over een afspraakvan Bilderdijken
Wilhelmina, hoewel zij blijkbaar zelf een liefdesavontuurtje met een zekere Van Schaik had.
158 Het is niet geheel duidelijk wie van de twee zussen Schweickhardt Bilderdijk nu het meest
wantrouwt: de achttienjarige Christina of de zeventienjarige Betzy.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 21 oktober 1796
Mijn aanbeden vriendin, ik heb het briefje ontvangen dat je zo goed was me
vanochtend te sturen en dat me ten zeerste getroost heeft door het nieuws dat ik kreeg
over het herstel van je gezondheid. Ik zal je de uiterst bedroevende toestand niet
beschrijven waarin ik wegkwijnde nadat ik je voor de laatste maal verlaten had, noch
hoe vurig ik verlang je weer te zien om aan jouw boezem al die gevoelens uit te
storten die dit aandoenlijke hart voor je koestert. Want het is doordrongen van jouw
onvergelijkelijke verdiensten, evenals van de tederheid die je voor me toont. Ik hoop
dat je vandaag uit zult gaan en dat ik de kans zal krijgen je te ontmoeten. Ach! wat
ben ik je oneindig veel dank verschuldigd voor je bijzonder elegante sonnet, dat mij
de tranen uit mijn ogen heeft doen stromen. Ik wens daarop zo vurig te antwoorden
als ik maar hoop te kunnen zonder je smart te verhevigen. Ga door, o mijn liefste,
met mij te troosten met je zeer zoete en aanbeden brieven en bewaar voor mij dit
tedere, dit aanbiddelijke en onvergelijkelijke hart, dat men onmogelijk kennen kan
zonder het te aanbidden met alle verering die het hart vervult.
Van je zeer toegewijde Teisterbant.
Vrijdag, 21 oktober 1796.
P.S.

Ik verwacht morgen je berichten en ik verzoek je dringend niet te vergeten mij
die te sturen op de manier die jij het meest geschikt vindt, aangezien ik je niets kan
doen toekomen.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 29-30 oktober 1796
Wat zal ik zeggen, mijn aanbedene? wat zal ik antwoorden op je allerliefste brief?
Je bemint me, je zegt het, en je vindt uitvluchten om te ontwijken wat mijn liefde je
vraagt en wat die van jou
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(als het waarachtige liefde is) mij zou toestaan. Ach, mijn zoete lief! - Nee, ik zal je
niet tegenspreken, je hebt mij de mond gesnoerd: ik zou je wellicht kunnen doen
beven door een enkel woord, maar ik zal nooit misbruik maken van een
besluiteloosheid die mij tot voordeel zou strekken, wanneer ik je zou confronteren
met het wrede alternatief dat ik zie naderen. - Nee, ik zal lijden, ik zal mijn ellende
verdragen, zonder je te verontrusten door de aanblik van een ellende die zeer snel
ten einde zal zijn. Ik voel dat ik niet meer kan leven, maar ik offer mijn leven op aan
jouw fijngevoeligheid (ik geloof dat het dat werkelijk is), of liever aan de bedeesdheid
die je zo eigen is en die altijd prijzenswaardig is wanneer men vreest de plichten te
verzuimen die het hart voorschrijft. Bemin me toch, bemin me (omdat je toch niet
anders kunt) met een vruchteloze liefde die niets anders weet te doen dan zichzelf
te beklagen; maar bemin me slechts, op welke manier dan ook, en de dood zal vredig
en aangenaam voor mij zijn.
‘Wat zullen de mensen zeggen?’ ‘Hoe kunnen wij ons onderscheiden van de
onwaardigen die zich minnaars noemen?’-Ach! mijn leven, mijn godin! Stel jij me
dergelijke vragen, na alles wat ik je gezegd heb-? En toch hou je van me! o als ik je
zou willen antwoorden!‘Maar het leven van je vader!’159 - Je raakt mijn hart op de meest gevoelige plaats,
bij deze gedachte. Je weet het, zeer beminde! dit is niet mij weerleggen, maar mij
iedere wijze van spreken ontnemen. Je weet hoe ik je waarde vader hoogacht, hoeveel
ik van hem hou! en je wilt mij tot zwijgen dwingen? Goed! Ik zal niets meer zeggen.
Maar, o mijn godin, zo laat je me achter, zo lever je me uit aan de meest
verschrikkelijke gruwelen! o God! wat zal er van mij worden?
Mijn neef zegt dat je, ondanks je schrijven, niet naar de kerk zult gaan. Ik zal je
dus niet zien! en als ik je hier zou zien, hoe zou dat moeten? Ach! het is onmogelijk
jou te zien zonder je te spreken, zonder mij aan je voeten te werpen. Ach! maak dat
ik je zie, doe het, mijn aanbedene! Ik kan de scheiding die mij van je verwijdert niet
meer verdragen.
Spreek niet meer met mijn neef over dingen die ons betreffen. Hij is bang geworden
en sedert enige tijd gedraagt hij zich met
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een zekere lichtzinnigheid en onverschilligheid die mij niet bevallen. En misschien
zou hij je dingen zeggen die ik absoluut niet goed zou keuren. - O mijn goedheid, je
hart alleen kan je vertrouweling en raadgever zijn en alleen je hart is het waardig dat
te zijn. Maar dit aanbiddelijke hart! wat zegt het? wat spreekt het uit?
Adieu! mijn geliefde, adieu!
Zondag, middernacht.

Eindnoten:
159 Wilhelmina's vader, hoewel pas vijftig jaar oud, kreeg ernstige gezondheidsklachten, die haar
in gewetensnood brengen. Voor zijn leven werd gevreesd.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 1 november 1796
In een overtuigende brief roept Wilhelmina Bilderdijk tot de orde. Hij moet zich niet
zo overgeven aan zijn eigen leed: ‘Ach, wrede vriend! Is dat wat ik verwacht had?
Roep je vastberadenheid, je tegenwoordigheid van geest terug! En denk aan wat je
aan God verschuldigd bent en aan degenen die je dierbaar zijn! Waar is dan dat
edele hart, waar die verheven gevoelens van eer, reputatie en discretie? jij die je
altijd zo verheven voordoet! - Ach als mijn vrede je lief is, waarom maak je mij dan
zo ongelukkig? O God! Alleen Hij weet wat ik lijd! maar doet het je dan geen verdriet
dat ik gestraft word? - Bedenk wel dat deze zeer te beklagen persoon zal sterven als
jij je niet dwingt om je leed te verdragen zoals het een werkelijk edele en grote geest
betaamt. Ben je van plan een einde te maken aan het leven van een ongelukkige?
Ook al was ik bovenmenselijk, dan nog, mijn lief, zou ik je niet om mij kunnen zien
lijden zonder door verwijten diep gewond te raken.’
Ik krijg op dit moment je briefje in handen, vol troost, grootsheid en waardigheid.
Hoe bewonder ik je, mijn allerliefste! en hoe toon je je de bewondering van de hele
wereld waardig. De verwaarring die mij bij het lezen ervan bevangen heeft, beneemt
me het vermogen je te antwoorden. Ik zal niets doen, mijn zeer beminde, wat je zou
kunnen tegenstaan, of wat niet in overeenstemming zou zijn met de verheven
gevoelens die ons beiden bezielen. Maar jij, zul jij in je onschuld enige beledigende
verdenkingen kunnen verdragen, zonder dat ik je openlijk vrijpleit? Ach! waarom
heb je niet geluisterd naar wat ik je enige dagen geleden zei! Nooit zou men ook
maar het geringste in het geheim moeten
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doen. Maar wat te doen? - Troost je, draag je lijden met een moed die door de
zuiverheid van de gevoelens die wij in ons hart koesteren, ondersteund wordt; en
geef mij enige troost, als je kunt. Adieu!
in haast
1 november 1796.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, 3 november 1796
Maandenlang heeft Bilderdijk niet aan zijn vrouw geschreven. Deze was zo ongerust
geworden dat ze een brief naar zijn vader stuurde om nieuws, want ze wist nog niet
dat de reis naar de West niet was doorgegaan. Vader Bilderdijk meldt haar dat zijn
zoon nog in Londen is en dat hij niets schrijft uit voorzichtigheid.
*

Wellicht dat de tijd nabij is dat wij weer samen gaan wonen in een hereniging die
gelukkiger zal zijn dan zonder het voorafgegane lijden voor ons beschikt was geweest.
Ik zie van dag tot dag de voorlopers van grote gebeurtenissen aansnellen en
voorbijgaan. Hoe 't zij, de stand van zaken kan zo niet blijven. - Ik riep eenmaal: de
Fransen zullen in 't land komen; zij naderden, werden teruggedreven, en men geloofde
het niet meer. - Laat men het nu geloven! God wil niet dat ik jou, dat ik anderen
bedriegen zou, maar dat men trouw aan God en zijn plichten blijft! - Ik zeg ook niet
dat er niet nog een andere gebeurtenis aan vooraf zou moeten gaan, die voorspeld
is. - Maar laat dat alles vrijelijk over aan de Voorzienigheid. Zijn beloften wankelen
noch voor deze, noch voor de toekomstige wereld.160
Je vraagt mij naar neef? Ja, hij is mij komen opzoeken (hij is mijn lessen getrouw
gebleven en daarom naast mij balling geworden) en wat kan ik anders dan het
schamele brood dat God mij nog geeft, met hem delen? Je weet dat ik altijd van hem
gehouden heb en nu doet het mij genoegen en het troost me dat hij er is. Ik vind hem
enorm veranderd, en hij heeft onderscheidings-vermogen, kundigheden en
wereldkennis verworven, wat hem voor mij des te nuttiger maakt. Mijn eenzaamheid
viel mij hard

*

Van deze brief is alleen het tweede blad overgeleverd.
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en bracht risico's mee. Zijn liefde en oplettendheid roepen mij tot mijzelf terug, en
ik beschouw met dankbaarheid de hand van God, die hem op een bijzondere manier
tot mij gebracht heeft. Ik wilde een reis naar West-Indië gaan maken, die verijdeld
is; en ik zal zeker de winter in Londen doorbrengen, als tenminste de goede Hemel
de afloop van de gebeurtenissenreeks die op handen is, niet verhaast. - Vaarwel! hou
van mij, omhels de kleine Elius voor mij, en voor jou met verdubbelde tederheid.
Laat nooit in je hart opkomen dat verkoeling in het mijne voor mogelijk gehouden
kan worden. Vaarwel nogmaals! Londen, 3 november 1796.
[...]

Eindnoten:
160 Bilderdijk refereert aan teksten uit de Openbaring, waarin de komst van het duizendjarig rijk
voorafgegaan wordt door grote rampen.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 4 november 1796
Het is maar al te waar, mijn alleraanbiddelijkste, dit gevoelige en gekwelde hart is
niet tot rust gekomen, het kan niet rustig zijn. Ach, als het dat zou zijn, zou het je
niet beminnen zoals het nu doet. Het maakt je verdrietig dat ik aan je liefde twijfel.
Nee, mijn ziel, ik twijfel niet; althans, ik twijfel er niet aan dat jijzelf gelooft in de
liefde die je me verzekert. Maar helaas! terwijl je mij deze zoete, deze heilige
genegenheid garandeert, zoek ik tevergeefs naar de tekenen, de kenmerken ervan.
Je spreekt me over de roem, over mijn reputatie, over... wat nog meer? Ach, de wereld
kent me te goed om niet blindelings mijn gedrag goed te keuren en als zij het ooit
zou wagen mijn daden te veroordelen, dan zou het onwaardig zijn als ik me daarvan
iets zou aantrekken. Men kan en mag niet aannemen dat een daad van mij voor wie
dan ook twijfelachtig zou kunnen zijn. Maar hoe dan ook, zou je je ergens zorgen
om moeten maken, om datgene te verwaarlozen wat het als enige waard is om van
een verliefd hart de aandacht te krijgen? Offer dan mijn leven op, en nog erger, offer
mijn verstand op, wat zeg ik, offer diezelfde reputatie die jou zo kostbaar lijkt maar
op aan het spookbeeld dat je je in je hoofd haalt. Want het is wel zeker dat ik binnen
weinige dagen mijn volledige verstand, evenals dit ellendige leven, verloren zal
hebben als de toe-
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stand blijft zoals hij is. Je houdt dus niet van mij, vergeef me dat ik het zeg, maar
het is nodig dat ik het zeg: je houdt niet van me, je houdt slechts van een ijdel
denkbeeld, van een lichtzinnig idee van de mensen, dat beneden jouw en beneden
mijn gedachten is. Ach, hij die verliefd is, kan in zijn gedachten, zijn ogen en zijn
gevoel alleen maar liefde hebben en dat wat de liefde eist, maar hij is niet in staat
om met jouw angstvalligheid te overwegen wat het oordeel van een menigte zal zijn,
die even onwetend als onstandvastig in haar mening is. Voor minnaars is er slechts
één theater, en dat is dat van hun hart: en niets interesseert hen dan de gevoelens die
de een voor de ander koestert. Dat is de liefde, mijn beminde! Zo hou ik van jou. De
liefde is een brandend vuur, een vlam die onstuimig oplaait om alles wat zich tegen
zijn geweld verzet te verteren. Ach, hoe ver staat dit beeld af van wat jij in je brieven,
in je gedrag toont. Je huilt, mijn aanbiddelijke! je huilt, en deze tranen doorboren
mijn hart, ze vergroten mijn smart, ze doen mij een leed aan dat iedere verbeelding
te boven gaat. Je vleit jezelf met de hoop op een meer gelukkige dag, maar waar is
die dag? Hij zal nooit komen voor de ongelukkige die zijn dood voelt naderen, die
alle woede, alle hevigheid van de liefdesdorst ondergaat, aan wie je de bron van
herstel weigert, maar die niet gemaakt is om zich tevreden te stellen met een vage
hoop die hem voorgehouden wordt, meer om hem te misleiden dan om hem een
waarachtige en duurzame troost te schenken. O zoete, o aanbeden godheid van mijn
ziel! Verontschuldig, vergeef mijn ongeduld, maar hij kan slechts leven, slechts
ademen in het licht van jouw ogen, in de lucht die jij uitademt. Jij bent alles voor
mij, je bent de zon die mij verlicht, de adem waarvan ik leef. Ik verwijt je niets.
Liever zal ik duizendmaal ten onder gaan dan jou verdrietig maken, maar wat moet
ik doen? Laat me tenminste sterven, maar laat me alléén sterven en laat mij de troost
mee in het graf nemen dat je van me gehouden zou hebben als je de moed daarvoor
gehad zou hebben, dat je in je hart om me weent, dat je de herinnering aan mij zult
bewaren en dat deze je dierbaarder zal zijn dan de ongelukkige zelf, die het leven
verlaat omwille van jouw gemoedsrust, die je vergiffenis vraagt omdat hij je in
verwarring gebracht heeft, en die zijn enige roem en zijn enige gelukkige uur zal
vinden in de dood, die hij omhelzen zal met meer
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vuur dan zelfs de meest hartstochtelijke minnaar ooit getoond heeft. Adieu, mijn
allerliefste! Adieu. Ontvang de vurige kus die ik op dit papier druk. Adieu!
Vrijdag.
4 november 1796.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 5 november 1796
Wat ontmoedig je mij, o mijn allerliefste, mijn onvergelijkbare! Geloof je dan dat
de gevoeligheid van dit hart grenzen kent; of dat de krachten om weerstand te bieden
aan het verdriet tot in het oneindige reiken? Nee, mijn godheid, ik ben geen God, of
een steen zonder enig gevoel: ik verdraag mijn smarten, maar voor een lijden dat zo
buitensporig is dat het de menselijke natuur te boven gaat, moet men wijken. Ja,
ballingschap, de dood, de verschrikkelijkste kwellingen van het lichaam kan ik
verdragen, de armoede zelfs heeft mij niet afgeschrokken, maar nooit zal ik het idee
kunnen verdragen jou te verlaten, gescheiden van jou te leven, jou ver van mij
verwijderd te zien. Dat gaat de kracht van een beminnend hart als het mijne te boven.
Ach, de hemel wil niet dat ik jou zou opofferen aan mijn hartstocht. Ik vraag je toch
al niets, maar laat dit hart tenminste de vrije loop geven aan zijn tranen. Ik zeg je
opnieuw dat ik je niets vraag, omdat ik je niets te vragen heb wat mogelijk is in de
toestand waarin wij nu beland zijn. En wat anders zou ik kunnen willen, kunnen
verlangen dan te sterven in jouw armen? maar nee, zelfs dit is te veel: ik moet buiten
jouw gezichtsveld sterven en evenmin is het mij toegestaan om aan jouw voeten de
laatste adem uit te blazen. Roep je mij terug tot het leven? Ach, welk leven? Een
leven vol beklemming, vol kwellingen? Was het maar zo! dat zou nog draaglijk zijn.
Maar nee, dit leven is niet hard, niet wreed: het is onmogelijk. Ik zal er zelf geen
einde aan maken. Dat hoef ik niet: de smart die mij buiten zinnen gebracht heeft, zal
mij er snel van verlossen. Ik weet niet meer wat ik doe, wat ik zeg, wat ik wil, wat
ik schrijf. In hemelsnaam, heb medelijden met de ongelukkige die overweldigd wordt
door zijn smarten; maak hem niet nog zwaarmoediger door hem voor te houden dat
jouw dood op de zijne
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zou volgen! Dat idee kan hij niet verdragen. Leef, leef gelukkig, mijn godin; en
vergeet zo nodig de arme ongelukkige die het slachtoffer geworden is van het
allerwreedste lot. Maar gun mij tenminste, voordat ik sterf, één enkele blik, één enkel
gesprek. Wat heb ik dan gedaan dat ik deze enige gunst niet verdien? Let intussen
goed op jouw gezondheid. Troost mij, o mijn enige troost op de wereld! Het is aan
jou de uitbarstingen te kalmeren van een ziel die zichzelf niet meer in de hand heeft.
Praat me niet over eer, over reputatie, over de achting van een ijdele en dwaze wereld
die de heiligheid niet kent van een waarachtige en ongeveinsde liefde, noch de
zuiverheid van een barmhartige en reine ziel. Wat betekent heel de wereld voor mij
zonder jou? wat betekent heel de wereld voor mij als ik jou bezit? - Ach mijn
allerliefste meisje! ik weet bijna niet of ik leef; ik weet niet wat ik zeg. Ach, je hebt
me getroost, je hebt me het leven hergeven door je zeer zoete en zeer schone verzen.161
Ik dank je daarvoor, met alle dankbaarheid waartoe het tederste hart in staat is. Is
het dan waar, dat je van me houdt? dat je me niet*

Eindnoten:
161 Wilhelmina schreef in deze tijd verschillende (autobiografische) gedichten, die later door
Bilderdijk vertaald zijn uit het Engels en opgenomen in diens Poëzij (1803).

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 8 november 1796
Het is al de derde dag dat ik je niet schrijf! Ach! mijn godheid, hoeveel moeite kost
mij dat! Hoe heb ik intussen geleden! hoe lijd ik nog! Mijn hart is gewond, tot het
uiterste bewogen. Je prachtige verzen hebben me vervuld met een onuitsprekelijk
zoete genegenheid, die lijkt op het rustige weer dat volgt op een vreselijke storm die
verwoesting en dood meevoert. Want, mijn ziel, het gaat heel slecht met mij: mijn
hoofd doet pijn, mijn zenuwen trillen: ik heb mijn zinnen verloren en ik weet niet
wat ik doe of 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 bovenmatig belast en overspannen zijn. Maar waarom zou je je bekommeren om
mijn ellende? Wees jij maar gelukkig! wees tevreden; geniet de meest volmaakte
gezondheid, en dan is die van mezelf niet van belang. Houd alleen niet op van mij
te houden, aan mij te denken, met die genegenheid die je mij gezworen hebt en die
nooit zal mogen veranderen!

*

De rest van deze brief is afgescheurd.
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Gisteren heb ik de hele dag doorgebracht zonder het minste bericht van jou. O wrede!
je zou me ten minste op de een of andere manier met de gewone post kunnen
schrijven. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik de straten doorloop in de hoop dat
het lukt om jou te ontmoeten. Afgelopen zondag doolde ik in het park rond in hetzelfde
verlangen, maar alles was vergeefs en het scheelde maar weinig of ik was van smart
bezweken toen ik die zo geliefde plek terugzag, waar ik je zo vaak heen geleid en
gediend heb -! Om hemelswil, troost mij: verzeker mij van je liefde, je trouw, laat
me weten hoe het met je gaat, wat je voelt, wat je denkt: en geef me iets wat ik voor
je kan doen. Stuur me ook nog je schaduwportret (silhouet) dat ik op een avond bij
jullie thuis gemaakt heb, zodat ik tenminste de contouren bezit van dit engelachtige
gezicht, waarvan de aanblik het enige voedsel voor mijn leven is. Adieu, mijn liefde,
adieu! vergeet nooit je zeer toegewijde
Teisterbant
Dinsdag 8 november 1796.
P.S.

Ik lijd aan een verschrikkelijke reumatische pijn in mijn schouders. Sta me toe
dat ik je de wollen doek vraag die jij voor dezelfde kwaal gebruikt hebt. Die is met
jouw pijn in aanraking geweest en zal de mijne genezen.
Hartsinck zal een dezer dagen bij jullie komen om de schilderijen te bewonderen.
Laat hij jou niet zien! Een andere keer zal ik je uitleggen wat de reden is die mij
hiertoe aanzet en die voor ons allebei zeer ernstig is.162

Eindnoten:
162 Waarom de Hamburgse beschermer Wilhelmina niet mocht zien is onduidelijk. In elk geval
zou het niet goed zijn als hij lucht zou krijgen van de affaire, misschien omdat hij in Londen
was om te bemiddelen voor Bilderdijk bij prins Willem v.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 9 november 1796
Ja, mijn aanbedene, de doek die je me gisteren stuurde heeft me genezen en hoe zou
het ook anders kunnen? Ik heb hem om mijn borst gewikkeld, het zakdoekje dat je
eens om je hals droeg heb ik onder mijn hoofd gelegd en het leek net of je ziel
aanwezig was in de zoete gedachten die mij vertroostten terwijl ik in een zachte en
heerlijke slaap gesust werd door je aanbeden verschijning. Ontvang hiervoor mijn
dank, ontvang hem ook voor je lieve por-
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tret, hoewel dat weinig lijkt op deze lieftalligheid die mijn hart zozeer aanbidt. Maar
zorg boven alles, o mijn goedheid, zorg dat ik je zie, dat ik met je kan spreken, en
(als ik moet sterven) dat ik tenminste aan je voeten sterf! - Ik kan de wrede
afwezigheid niet meer verdragen, waarin ik tijdens deze eeuwige decamerone leef.163
Ik heb het verstand verloren, ik sta op het punt het leven te verliezen, een leven (o
God!) waarvan jij zegt dat het je lief is! een leven dat jou toebehoort, dat van jou is.
Ach, heb medelijden met de kwellingen die ik in deze ellendige toestand verdragen
moet! Het portret is mij dierbaar, maar toch is dit het niet wat ik van mijn leven
verwachtte. Ik verwachtte het origineel, het oorspronkelijke, wat wil zeggen de echte
contouren van de schaduw van je profiel, en ik vraag je nogmaals me het waard te
vinden het me toe te sturen. Mag ik het van je afsmeken? Ja, ik heb je prachtige gebed gecorrigeerd: dat wil zeggen, ik heb slechts enkele
verzen veranderd, om je een teken van gehoorzaamheid te geven.164 Ik zou het je
toesturen, maar ik kan geen afstand doen van welk ding dan ook dat met jou te maken
heeft. Als je er nog een ander afschrift van hebt, zal ik je de weinige wijzigingen
toesturen, maar vraag me niet het door jou geschrevene terug te geven. Ik kus het
duizendmaal per dag en nooit moge het mij ontnomen worden.
Ik heb je tekening afgemaakt, maar ik weet niet hoe ik je deze kan doen toekomen.
Ik zou graag meer voor je willen doen. Dit is het enige middel om me bezig te houden,
omdat ik denk voor jou te werken. Ach kon ik dat maar werkelijk doen! met welk
een vrolijkheid zou ik het zwaarste werk doen en wat zou ik gelukkig zijn als ik aan
jou de vruchten van mijn inspanningen kon opdragen! Ziel van mijn leven! waarom
ben je aan mij ontnomen? Vanmorgen heeft een boekhandelaar mij het voorstel gedaan om een groot deel
van de dichtwerken van de Hollander Cats in het Frans of Engels te vertalen. Als ik
het voorstel accepteer voor de Franse vertaling, zou jij dan de Engelse willen maken?
- Dit zou ons misschien een eerlijk en onafhankelijk bestaan verschaffen. - Sidder
niet, beef niet, mijn zeer aanbedene! ik vraag je niets, maar zo kan ik niet leven. Heb
erbarmen, heb medelijden, en laat mij tenminste sterven terwijl ik je voeten, die mij
vertrappen, omhels. - Denk erover na, en zorg ervoor dat ik je antwoord weet.
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Adieu, mijn alleraanbiddelijkste! Vergeet de ongelukkige niet die geen leven, geen
verstand, geen bestaan heeft zonder jou. Adieu!
Woensdag
9 november 1796

Eindnoten:
163 Boccaccio's Decamerone (midden veertiende eeuw) is opgedragen aan mensen met
liefdesverdriet. De raamvertelling bevat verhalen en liederen van jonge mensen die een stad
ontvlucht hebben waar de pest heerst. Bilderdijk past het element van het liefdesverdriet en de
vlucht toe op zijn eigen situatie.
164 Wilhelmina's Gebed, later door Bilderdijk vertaald en gepubliceerd in Poëzij, is een antwoord
op Bilderdijks eigen gedicht met dezelfde titel en de bekende beginregels ‘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!’ Bilderdijk schreef dit op 6
november. Wilhelmina's Gebed begint in de vertaling aldus: ‘Algoedheid, Gy, die my tot op
dit uur behoedde,/ Zie nog meêdoogend neêr op 't schepsel van uw hand’.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 11 november 1796
In oktober had Bilderdijk nog geprotesteerd tegen het plan van moeder Schweickhardt
om Wilhelmina naar Nederland te sturen. Nu is er opnieuw sprake van een
overplaatsing van Wilhelmina en blijkbaar heeft Bilderdijk er inmiddels vrede mee.
Waarschijnlijk verwacht hij zich bij haar te kunnen voegen. Maar Wilhelmina heeft
de reis afgezegd omdat ze ziek is geworden. Vooral de moeder blijft zich verzetten
tegen de verhouding met de getrouwde man. Vader Schweickhardt is in deze tijd te
ziek om de ontwikkelingen tegen te werken. Juist vanwege haar vader raakt
Wilhelmina in de knoop.
Wat doe je nou, o mijn godheid? Alles was geregeld; ik verwachtte je óf tijdens je
doorreis, óf in elk geval vanavond bij de boot van Bodeman,165 ik hoopte je te kunnen
begeleiden tot aan Gravesend, je mijn brieven voor Holland te kunnen overhandigen,
alsmede enkele aanbevelingen die nuttig voor je zouden kunnen zijn. Ik brandde van
verlangen om je de meest recente (misschien wel de laatste) bewijzen te geven van
mijn vurige liefde en dan word ik uiteindelijk toch nog teleurgesteld! - o jij
wispelturige! wat wil je? wat ben je van plan? Je kunt niet scheiden van degenen die
je dierbaarder zijn dan ik. Ik zie alles en terwijl ik de hele wereld in de steek laat om
jou te beminnen, om alleen voor jou te ontbranden in een onuitblusbaar vuur, ben jij
te zwak om het plan uit te voeren dat je voor jou, voor mijn, voor ons beider heil
bedacht had. - Ben je ziek geworden? Ach ik ben net zo ziek als jij, maar welke ziekte
zou mij kunnen tegenhouden als het mijn beurt zou zijn om je de liefde te bewijzen
die ik voor je koester? - Vergeef mij, o mijn liefste, maar ik kan niet geloven dat dit
de ware reden is van je wegblijven, want ik voorzag al dat je niet zou vertrekken.
Als je maar niet echt ziek bent! O God, wat zou ik
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ongelukkig zijn! en wat zou ik mezelf de argwaan die ik koester verwijten! Ach,
wees oprecht, zeg me hoe je het maakt, wat heb je? word meteen beter en laat deze
prachtige en uitmuntende kans niet lopen om je te ontdoen van de
allerverschrikkelijkste tirannie, die op het punt staat ons te doden. Zorg er in ieder
geval en hoe dan ook voor dat ik je kan zien, ik ben nergens bang voor, laat me toch
weten wat ik doen moet, ik zal alles proberen en weiger niets. Maar als ik je niet zie
en als ik je niet spreek, ben ik aan het einde van mijn leven gekomen.
O! mijn aanbiddelijkste! als ik er al naar verlang om je weg te sturen, dan doe ik
dat slechts om ons dichter bij elkaar te brengen. Elke dag wordt het onmogelijker
om ooit bij je terug te komen door het onrecht dat men mij aandoet. Of je gaat zonder
uitstel naar Holland, of je zoekt een ander toevluchtsoord buiten de stad, anders kun
je er zeker van zijn dat mijn dood onvermijdelijk is, aangezien ik ternauwernood
weerstand kan bieden aan de kwellingen die mij te gronde richten.
Ontvang, o ziel van mijn leven, dit gouden kettinkje dat ik je stuur en waaraan je
het juweel kunt hangen dat je uit liefde voor mij draagt. Laat het een symbool zijn
van de liefdesketenen die ik voor jou draag, en die mij zo zoet en heilig zijn. Vergeef
me dat het maar een nietig geschenk is; je weet dat ik niets bezit en dit is het resultaat
van twaalf dagen sparen, waarin ik geen middagmaal gebruikt heb. Je weet dat ik
zonder jou nergens van kan genieten: eten doodt me wanneer ik weet dat jij als een
gevangene leeft en ik ben overgelukkig als jij het aanneemt en draagt en het daarmee
wilt beschouwen als een herinnering aan wat ik voor jou geleden heb. Ik sta me er
niet op voor: geloof dat niet. Maar als ik al moet lijden, laat me dan mijn lijden aan
jou opdragen, als aan de enige godheid aan wie ik mij wil opofferen. Haar genade
en welwillendheid is de enige beloning die ik vraag. Adieu, mijn aanbedene! troost
me met de verzekering van je liefde: wees gezond, wees tevreden, maar wees de
mijne. Dit enkele woord omvat alles wat nodig is om een eeuw van leed en verdriet
weer goed te maken. Adieu! Open voor mij de hemel die je in je aanbeden hart draagt.
Adieu!
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11 november 1796.
Op dit moment ontvang ik je briefje. Je bent dus werkelijk ziek. O mijn
alleraanbiddelijkste! vergeef me wat ik geschreven heb. Nee, mijn godheid, alles is
goed, ik verwijt je niets, ik keur alles goed. Je schrijven heeft me gekalmeerd, heeft
me vrede en rust teruggegeven. Maar houd je aan je woord! Laten we elkaar zo snel
mogelijk zien! - Laat het laatste geneesmiddel dat ik je voorgeschreven heb opnieuw
klaarmaken. - Als het je goed lijkt, kunnen we het voorstel voor de vertaling van
Cats aannemen. Als je naar Holland gaat, zul je daar met het werk kunnen doorgaan,
wat ons misschien iets goeds kan brengen. Adieu, mijn leven, adieu! ik wacht op een
zeer troostrijke en liefdevolle brief van je. Adieu!-

Eindnoten:
165 Kapitein Bodeman voer met het schip De Juffrouw Henriëtte geregeld tussen Engeland en
Holland.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 13 november 1796
Wat een verschrikkelijke gedachte schrijf je me toe, zoet licht van mijn leven! Je
veronderstelt dat ik zou geloven dat jij zo slecht zou zijn een ziekte te veinzen? Nee,
hoewel die list helaas onder vrouwen gemeengoed is, weet ik maar al te goed dat jij
zó boven je sekse staat dat je niet in staat bent tot een daad die niet zou passen bij
de waardigheid en zo beminnelijke onschuld die jou onderscheidt en je boven alle
vrouwen siert. Nee, mijn aanbedene, dit kwam nooit in mijn gedachten op. Ik dacht
dat een geestelijke inzinking, een gebrek aan moed omdat je immers van je naasten
ging scheiden, jou ziek van verwarring en verdriet gemaakt hadden, en dat je daardoor
terneergeslagen was. O mijn liefste, ik weet maar al te goed hoe de ziel het lichaam
opbeurt of neerslaat en hoe het laatste instort zodra de geest zijn kracht verliest. Maar
nee, mijn lief! dat denk ik niet meer. Je hebt me overtuigd en nu doe ik niets dan
vrezen voor de toestand van je gezondheid. Ziedaar opnieuw een serie ongelukkige
dagen waarin ik niet het geringste levensteken van je ontvangen heb. Waarom laat
je me toch in zo hevige ongerustheid? Waarom lever je me over aan deze angsten?
Je had me ten minste gerust kunnen stellen, mij te hulp kunnen schieten met een brief
van je aanbeden hand, waarvan mijn leven en mijn enige gelukzaligheid afhangt.
Hoe eindeloos lang zal ik dan moeten smachten en zuchten
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om je te zien? - Verzin ten minste een middel, een gelegenheid om elkaar ergens te
ontmoeten. Ik brand van liefde en ongeduld: het vuur verteert me, doodt me, vernietigt
me. Ach! wat ben je koud en ongevoelig als je niet voelt wat ik moet lijden!
No, I don't fear, that Inconstancy's stain
Should foul a breast so clear.
But then when suffering is in vain,
The faith requires no idle pain,
But efficacious care.166

Maar wat doe ik? Misschien niets anders dan je verdriet verhevigen. Ach hoe droevig
zou ik zijn als dit het jammerlijke gevolg was van mijn klaagzang! Nee, mijn enige
troosteres, veracht liever al mijn geween of vergeet me zelfs, liever dan dat mijn
liefde je nog meer tranen zou kosten. Wees tevreden, wees gelukkig! - wat mij betreft,
mijn geluk zal erin bestaan mezelf opgeofferd te hebben aan de vrede, aan de rust
van alles wat ik beminde, van wat ik aanbad op deze aarde. Neem mijn gezondheid
en mijn leven, die ik je met hetzelfde plezier offer als mijn plichtgevoel me altijd
ingegeven heeft, maar wijs de hartstocht van dit hart niet af. Adieu!
Zondag, 13 november 1796.

Eindnoten:
166 Mogelijk een citaat uit een van Wilhelmina's gedichten?

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 14 november 1796
Fantastisch! Dat ontbrak nog aan mijn verdriet, dat je zou weigeren een klein geschenk
aan te nemen dat voor jou een symbool moet zijn van mijn leed. Aan wie anders kan
ik mijn lijden opdragen dan aan jou, voor wie ik dit verdraag en die er het waardige
en aanbeden object van is? Ga! als je er het hart toe hebt, wijs mijn lijden af, drijf
het op de spits, tot het uiterste: reeds sta ik aan de rand van de afgrond, er is geen
grote inspanning voor nodig mij hier voor altijd in te storten. - Ja, mijn godin, het
doet me goed om althans het weinige dat ik besparen kan aan jou op te offeren, ook
omdat ik geen hap door mijn keel kan krijgen, want het eten zou me de keel
dichtsnoeren. Vergun mij dat de onthou-
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ding waartoe ik door mijn verdriet gedwongen wordt, niet helemaal voor niets is
geweest. Denk intussen niet dat ik honger zou lijden uit ijdel vertoon of om mij dat
als verdienste aan te rekenen. Nee, ik lunch soms met mijn neef, ik verslind enkele
kruimels, maar die zijn nat door mijn tranen, die ik toch niet kan onderdrukken,
hoewel ik me inspan ze te verbergen. - Het is een feest voor mij wanneer ik de maaltijd
kan vermijden, die zo bitter voor me is en mijn afschuw opwekt. Wat ik je aangeboden
heb, is het resultaat van deze dagen vol liefdesverlangen, waarin ik vrij was om de
ingevingen van mijn bedroefde hart, dat iedere troost zonder jou afwijst, op te volgen.
- Ach mijn leven! wat zou mij kunnen troosten als ik jou verloren heb? Wat betekent
heel de wereld als ik jou mis? Ach, er bestaat geen eten, er bestaat niets voor mij wat
ik niet verafschuw, waarvoor ik geen afkeer voel zonder jou. Helaas, ook tot God
kan ik mijn toevlucht niet nemen; ik kan niet bidden sinds jij me ontroofd bent. En
om wat anders zou ik bidden dan om wraak... Maar dat zal ik niet doen: deze
onmensen, deze barbaren die mij doden, die mij kruisigen met de meest verfijnde
kwellingen, zijn jou dierbaar; en ik heb het hart niet mij te wreken of wraak over hen
af te smeken. Ach, ach! zij zijn jou dierbaar! mijn moordenaars! Zij daar, die mij
meer dan duizend vuistslagen toedienen op het kloppend hart, waarin jij leeft! Ach,
als ik denk aan wat ik nu zeg, hoe kan ik dan geloven dat jij houdt van dit ellendig
slachtoffer van een wreedheid die jij zo lijdzaam toestaat? - Vergeef mij, o mijn ziel!
ik ben niet meer bij zinnen, je ziet het; ik ijl en ik weet van mijzelf niet wat ik zeg
of wat ik doe. Maar jij, zoet leven van mijn ziel! het is aan jou mij een milde en
welwillende hand te reiken, mij tot mijzelf te brengen, door je over te geven aan mijn
liefde. Ik strek mijn armen naar je uit, smekend om je hulp en bijstand: kom dichter
bij me, kom in mijn armen, zodat ik je met mijn tranen doorweek, zodat ik met een
zucht aan je voeten sterf! O jij, mijn enige troost, voer me niet tot de uiterste wanhoop!
Mijn toestand verdraagt geen uitstel; zorg dat ik je zie, dat ik je spreek; het is het
leven dat ik je vraag, het leven zelf; want zonder deze gunst sterf ik. Vaarwel meest
aanbedene van de wereld! Vaarwel!
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middernacht. Maandag.
Ook vanmorgen heb ik met mijn neef ontbeten, wees dus gerust, mijn lief! het gaat
beter met me, althans niet slechter. Maar waar dient dat voor, als ik jou verlies? Jouw mooie en lieve hand zal me troosten in deze verschrikkingen, maar vergun me
je te zien, als je niet wilt dat mijn leven ophoudt! - Adieu!
Maandag, 10 uur.

Bilderdijk aan zijn schoonzus. Londen, 17 november 1796
Aan zijn vertrouwde schoonzus durft Bilderdijk inmiddels wel al zijn klachten over
de houding van zijn vrouw te schrijven, maar over zijn verhouding met de jonge
Engelse hoort zij niets. Wel geeft hij te kennen dat hij nogal in trek is bij vrouwen,
en dat zijn hart nu zwaar getroffen is.
Lieve, dierbare! Hoewel ik niet weet wat ik je schrijven zal, drijft mijn hart me echter
om je een paar letters te sturen. Ik ben naargeestig, zwaarmoedig en ik moet mijn
hart, ik zal niet zeggen uitstorten, maar tenminste ontsluiten voor iemand die in staat
is om het te begrijpen en te delen in wat het voelt. Maar hoe weet het zelf wat het
voelt! Omdat het al zo lang gewend is om zich te pantseren, komt dat wat het nu treft
veel harder aan dan wanneer het gewoon was geweest om open te staan voor
indrukken. Ach! lieve zus! mijn hart is altijd zo week, mijn gestel altijd zo vurig
geweest. Ik heb mijn hele leven zo geleden door de enige, de overheersende behoefte
om een vrouw te bezitten die zich met mij (hoe moet ik het uitdrukken) vereenzelvigen
kon en wilde. Ik verbeeldde mij me in haar te kunnen verliezen, terugvinden, de
hemel te vinden en zalig te worden. - Ik was altijd een gunsteling van het schone
geslacht; er was geen vrouw, geen meisje dat mij niet eerde en liefhad. Twintig
meisjes betwistten elkaar mijn hart. Ik kon het maar éénmaal wegschenken, en toen
ik dit deed-o geen liefde in de wereld was ooit zo vurig of zo standvastig als die
waarmee ik het deed! Maar hoe is die beantwoord? - Hoe ongelukkig werd ik er altijd
van om onverschilligheid, koudheid of
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ontzag in plaats van liefde en overvloedige hartelijkheid aan te treffen! Hoe kon ik
daar met mijn verstand bij! en hoe heb ik de jaren doorgebracht die mij (met mijn
hart- en geestesgesteldheid) de gelukkigste op aarde hadden moeten maken! Ach!
nooit heeft mijn hart enig genoegen kunnen smaken, nooit ben ik in staat geweest
om zelfs maar één mondvol eten of drank te nuttigen waar zij niet in deelde, zij die
mijn hart vervulde (nee, ik zeg het niet goed, zij die het had kunnen en had moeten
vervullen, maar er een verschrikkelijke leegte in achterliet die geen wereld opvullen
kon). Ik heb tijden van razernij, ik heb tijden van de diepste naargeestigheid, van een
bedrieglijke onverschilligheid gehad. Ik heb mij nu eens aan de vurigste liefdesblijken,
dan weer aan de zwakste weekhartigheid, dan weer aan een strenge wreveligheid,
en daarna aan vriendschappelijke vertrouwelijkheid overgegeven, om toch eenmaal
meester te worden van dat gestel, dat zich niet overmeesteren liet. Ik wilde het
vatbaarheid inboezemen voor een geluk dat zij altijd afwees en versmaadde. Ik heb
meer gedaan, ik heb ten slotte een koelheid voorgewend die mij het hart brak, maar
waarvan ik verwachtte dat die tenminste iets in het hart wakker maken zou dat haar
tot mij terugbracht, tevergeefs. Het scheen haar zelfs genoegen te doen dat er van
het huwelijk tussen ons niets meer bestond dan de naam. - Goeie hemel! Stel je
iemand voor van mijn vurig gestel, die het zich sinds zijn vroegste jeugd tot de
heiligste van alle plichten gesteld heeft om alleen man te zijn voor die ene vrouw op
de wereld aan wie hij zijn ongeschonden jeugd aanbieden zou! Stel je voor dat die
twee, drie jaar leeft zonder zijn vrouw, aan wie zijn hart zo verknocht is, te omhelzen!
En zo was het, toen mijn ballingschap begon. - En stel je diezelfde man voor in zijn
ballingschap, altijd en overal verwelkomd, gefêteerd, en (ik durf het niet te zeggen
met de juiste term die ervoor staat) altijd aangehaald door vrouwen van allerlei rang,
stand, leeftijd en verdiensten. Stel je diezelfde man voor die vervuld is van zijn plicht
en van het voorwerp dat hem eens en voor altijd het enige goed geworden is, en die
de brandende behoefte van zijn hart en zijn kokend gestel dagelijks tracht te koelen
met vergeefse kussen op het silhouet dat sinds dertien jaren op zijn borst hangt, en
die daarmee de slapeloze nachten vol ellende en kwelling bekort! Stel je die voor,
zeg ik, op het ogenblik dat hij een brief ontvangt als die waarover ik je
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laatst schreef. - Verdient die, lieve zus, niet op zijn minst je medelijden? verdient
die niet een letter troost ter verzachting?
Zie dit niet als een verwijt, mijn waarde, dat je me niet geantwoord hebt. Ik weet
maar al te goed hoe moeilijk het antwoord op een brief met een dergelijke inhoud
voor een hart als het jouwe wezen moet. Wat kun je mij zeggen wat geen doodssteek
voor mij is, en dit verbiedt je tederheid je. - Maar schrijf toch, schrijf mij drie woorden,
opdat ik tenminste zie dat jij, zal ik zeggen medelijden hebt? nee, slechts dat je een
ogenblik aandacht gunt aan dat waarover hij zich beklaagt.
Lieve! Geen mens (hoezeer een hoogstaand hart ook altijd probeert om een zwak
te verbergen en te matigen dat, als het zich eenmaal meester van de mens zou maken,
hem zou meeslepen in buitensporigheden zonder weerga), geen mens die meer zwak,
meer gevoel voor het vrouwelijk geslacht heeft dan ik! Hoezeer ik mijn ogen en
mond altijd verboden heb om mij hierin te verraden, toch liet mijn zwak zich bij tijd
en wijle te vaak zien en had dan uitwerkingen die ik altijd betreurde en nooit bedoeld
had. Als ik ze niet kon voorkomen heb ik ze altijd tegengewerkt en me eraan
onttrokken. Maar het is maar al te waar wat mij onlangs iemand met verstand en een
scherp inzicht toevoegde: ‘ondanks je ingetogenheid heb ik je nooit anders kunnen
beschouwen dan als de vurige minnaar van alle vrouwen’. Geen vrouw die maar de
geringste schoonheid, de geringste bevalligheid, de minste geest, verstand of
goedhartigheid bezat of zij bracht mij buiten mijzelf van verrukking. Maar ik breng
alles wat mij in een ander beminnelijk voorkomt terug op mijn vrouw. Ik heb er
plezier in elke volmaaktheid in haar nog groter te vinden, elke beminnelijkheid nog
treffender. Als mijn verbeeldingskracht in dit opsieren iets vindt wat ik niet op haar
toegepassen kan, dan is mijn liefde zo verstandig om de verborgen eerste beginsels
van die volkomenheid toch in haar te ontdekken. Dan ben ik even verrukt over die
waarneming als verlangend naar het gelukkige vooruitzicht dat die zich nog veel
mooier zullen ontwikkelen. - En zo, mijn waarde, voedt mijn hartstocht zich eindeloos
en zet er zich toe aan om in de volkomenheden van andere vrouwen de mijne te
beminnen, ja te aanbidden. Door de versterkende invloed van mijn verbeeldingskracht
is het gevolg van de indruk die zij op mij maken, dat zij mij des te meer afkeer
inboezemen van
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hun tendresses, naarmate ik er meer mee op heb. - Ook zegt men hier ronduit: ‘The
only way to his heart is the love of his wife. Indeed, she must be the most charming
creature and the most accomplished woman, who ever existed; or, with all his wisdom,
he is the greatest fool we ever saw.’-Je zult hier in het voorbijgaan weer gelegenheid
vinden, mijn waarde, om een bevestiging te vinden van hetgeen de mond der waarheid
gezegd heeft, dat namelijk wijsheid voor God, dwaasheid voor de wereld is.167
Is er iets wat mij steun en kracht kan geven in zo'n denk- en handelwijze en in het
lijden dat dit meebrengt, dan is dat alleen de hoop dat ik door de lange afwezigheid
en het ongeluk eenmaal weer in de armen van die vrouw het geluk zou terugvinden.
Door de afstand en het leed zouden immers de harten week gemaakt kunnen zijn en
afgeleid van onderwerpen die buiten ons staan. Die hereniging zou ik nooit te duur
gekocht achten, al had ik het niet alleen met dit verlies van staat, goederen en
vaderland, maar met mijn bloed moeten betalen. En omdat deze hoop, dit vooruitzicht
me ontvallen, o wie houdt mij nu staande in de dwarreling van driften, behoeften en
woelingen waar mijn verstand in bezwijkt! Ach! waarde, kun je je iets zo
verschrikkelijks voorstellen?
Ik ben niet jaloers, mijn waarde! Dat was ik nooit. Ik ben er altijd van overtuigd
geweest, en ik ben het nog, dat zij mij zelfs nu en ondanks haar veranderde verlangen,
meer, ja eindeloos meer bemint en waardeert dan ze één man op de wereld kan
beminnen. - Maar jammer genoeg is haar hoogste liefde ondergebracht in een rationele
formule, = o, of tenminste in een oneindig kleine grootheid, terwijl ik het beste deel
van mijn leven eraan gegeven heb om het tot een aanwijsbare hoeveelheid te brengen.
Maar wat moet er van dit alles worden? Ik vraag dit mijn hart, en het kan, het wil
niet antwoorden. Stel dat wij over enige tijd... ja, wat? kan ik het schrijven? dat de
antipoden met ons van standplaats verwisselen en het dag werd waar het nu nacht
is. Hoe zou, hoe zal dan het gedrag zijn? Zal ze mij ontvluchten, me trotseren? of
mag ik mij nog vleien met een inkeer die de Hemel voor mij openen zou? - Stel dat
de zon nog bij lange na niet doorbrak, dat de tortel het nestje op de een of andere
berkentak gebouwd had en zijn wederhelft toekoerde en toezong?168 Zou zij doof,
weigerachtig zijn? het huwelijk openlijk verbreken door er zich
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misdadig aan te onttrekken? Wat moet ik denken? - Een raad in dat alternatief,
dierbare! een raad! bid ik, weiger mij die niet.
Nadat ik met deze brief enkele dagen geleden tot hier gekomen was, om hem af
te maken als zich een of andere gelegenheid voor zou doen buiten de gewone omweg
van de post, kreeg ik een volgende brief van mijn vrouw, die me zeer veel kalmte
teruggaf. Weliswaar bevat die brief herhalingen en scheldwoorden &c. &c. maar hij
is warm geschreven, en dat komt niet overeen met een koud vooropgezet plan. - Nee,
ik geloof niet dat het haar ooit ernst was. Ik kan, ik wil het niet geloven. Zo
gedrochtelijk kan zij niet denken.
Enige dagen geleden, lieve zus, heb ik met een schipper een portret meegegeven
om jou te overhandigen. Men zegt dat het sterk en veel meer lijkt dan een van de
andere acht afbeeldingen die er gedurende mijn ballingschap door verschillende
handen van mij gemaakt zijn, en het is mijn eigen werk. Ik dacht dat het je niet
helemaal onaangenaam zou zijn. Zodra ik kan stuur ik je iets anders ter herinnering.
Graag maak ik van deze zelfde gelegenheid gebruik om je een pakje van nieuwe
Ellendige verzen of versjes (want het zijn allemaal kleinigheden) toe te zenden, maar
lust en tijd ontbreken mij om ze in het net over te schrijven.169 Hierna dus-en ook,
wat heb je eraan? Ik voel van dag tot dag meer dat mijn geest uitgeput en mijn
verstand verzwakt is. En nog menen sommige moeders in Londen (gelukkig voor de
reputatie van het menselijk verstand zijn het er niet zo heel veel) te moeten denken
dat ik gevaarlijk voor het hart van hun dochters zou kunnen zijn, en dat de arme
schapen te veel van mij houden. Geloof jij dat, mijn lieve? Ik bedoel of jij gelooft
dat zij het werkelijk denken, want de zaak zelf kan niet in ernst bedoeld zijn. - Zeker
is het ondertussen dat wij aan het vrouwelijk geslacht veel meer aandacht schenken
dan men hier in Engeland doet, waar het lijkt alsof de dames voor zeer inferieure
wezens doorgaan, en de paarden het voornaamste zijn, of althans meer bemind bij
de heren van de schepping. Men kan er dan ook zeker van zijn dat iemand die hier
een vrouw boven een paard stelt, en dit durft te zeggen, of die een half kwartier een
gesprek met een dame uithoudt, geen Engelsman is.
Texier, die mijn eenzaamheid met mij is komen delen, verzoekt je, na de
verzekering van zijn hoogachting, zijn inliggende
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brief aan mevrouw verder te bezorgen. - En ik neem de vrijheid je te vragen om de
daarbijgevoegde brief van mij aan mijn broer Isaäc (ik vergat even dat ik er slechts
één over heb)170 in zijn handen te bezorgen, buiten mijn vader om, die ik apart schrijf.
- Ik reikhals naar berichten van je; schrijf mij toch dat het bij jullie allemaal goed
gaat en hoe de lieve Louise het maakt. Wees verder allebei evenveel verzekerd van
mijn oprechte verknochtheid, liefde, en gevoeligheid voor alle bewijzen van tederheid
die ik van jullie ontvang. God zal ze u vergelden! - Vaarwel, waarden, vaarwel, en
vergeet niet soms te denken aan
Jullie oprechte
Londen 17 november 1796.
P.S. Kun je me ook voor een redelijke prijs een Cats (tenminste zijn Huwelijk en zijn

Trouwring) toesturen?171 Maar niet met de post. Men wil hier een proefje van een
vertaling van zijn werk uitgeven en men is daarvoor bij mij gekomen. Hij gaat hier
door voor een van de beste dichters van de latere tijd, maar niemand bezit zijn werken.
Ik kan er wel een te koop vinden, maar voor niet minder dan 8 guinea's. Misschien
heb jij goede connecties met andere schippers, maar ik ken hier twee betrouwbare.
Kapitein Bodeman, die met De juffrouw Henriëtte en kapitein Christiaansz, die met
Het rendier vaart. Beiden varen ze steeds op deze stad, en meestal direct. Ik denk
dat ze makkelijk op te sporen zijn. Ik heb het laatste deeltje van de Handschriften
nog niet gezien.172 - Is je dichtmuze nu zo diep ingeslapen dat ze niet eens wakker
wordt? - of heeft de Nationale Conventie haar verbannen? In dat geval, lijkt mij, zou
ik haar bij mijn zwerftochten wel ergens ontmoet hebben, en zeker had ik haar meteen
herkend.
[Het ga je goed!]173
P.P.S. Mag ik de brief aan mijn vader voor de zekerheid ook hierin sluiten? Nogmaals

het beste!

Eindnoten:
167 ‘De mond der waarheid’ is Paulus, die in 1 Kor. 3:19 zei: ‘Want de wijsheid dezer wereld is
dwaasheid bij God’, enigszins anders dan Bilderdijk citeert.
168 Opnieuw haalt Bilderdijk het gedicht ‘Troost’ (eerder ‘Hoop’ genoemd) aan, waarin een tortel
voor zijn vrouwtje een nieuw nestje bouwt wanneer het oude door een storm vernietigd is. De
liefde begint dan opnieuw. Bilderdijk vraagt zich af wat Catharina zou doen als hij zich elders
zou vestigen.
169 Bilderdijk speelt hier met de betekenis van ellendig. Niet alleen is miserabel bedoeld, maar ook
uit-landig, in ballingschap gemaakt.
170 Sinds de dood van Johannes in 1788 had Bilderdijk inderdaad alleen nog zijn broer Isaäc over.
171 Cats' Houwelick (1625) en zijn Trouringh (1637) zijn beide berijmde adviezen voor het
huwelijksleven. Ze werden vaak herdrukt.
172 Bilderdijk bedoelt het laatste deeltje van Uylenbroeks Kleine dichterlijke handschriften.
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erachter.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 19 november 1796
*

neef spreekt erover mij te verlaten. De verschrikkelijkste eenzaamheid omgeeft mij.
Help me, haal me uit deze verschrikkingen. Kom me troosten of maak dat ik tenminste
in jouw aanwezigheid mag sterven. Geef me die gunst, ik vraag het je opdat ik niet
sterf, mijzelf en mijn lot verwensend en misschien... o God! verhinder dit! maar ik
kan niet leven en ik kan niet rustig sterven zonder jou. - O jij, die ik zo aanbid! red
me, zet op zijn minst een medelijdende voet op deze keel, want het verdriet is in zijn
eentje niet in staat deze keel te smoren met zijn beklemmingen. Dit zal voor mij de
hoogste wellust zijn, de enige waarnaar ik verlang, de enige misschien waar ik nog
toe in staat ben! Adieu mijn liefste! - Troost mij met een brief van je aanbeden hand.
Adieu!
Zaterdag, 19 november 1796.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 19-20 november 1796
Nog diezelfde dag reageert Wilhelmina op zijn wanhoopskreet. Ze verwijt hem dat
hij haar mee de dood in trekt: ‘Zo het je enige troost kon schenken mij het leven te
benemen-zal ik zeggen: zie ik sterf! Maar wat zal daarvan het nut zijn? - en toch, dit
zal zeker gebeuren als je je niet in wilt spannen om mij te redden! - Want ik heb
mezelf nog nooit zo verslagen gevoeld.’
Wat een verschrikkelijke gedachte! En jij durft die aan mij toe te schrijven! Kun jij
geloven dat dit hart in de vreselijkste diepten van de wanhoop jou zou kunnen
meetrekken in de verafschuwing van zichzelf? Nee, mijn aanbedene! je kent me niet
als dit je mogelijk lijkt. Ik stond op het punt een vervloeking te uiten en werd door
mijn hand tegengehouden, maar deze vervloeking kan niet, zal nooit kunnen
binnendringen in mijn gedachten. Je zult voor altijd het aanbeden, het vereerde
voorwerp zijn waarvoor ik alles in de wereld opoffer. Ach mijn godin, hoe hou ik
van je! hoe aanbid ik je! Nee, ik verwijt je niets, ik heb niet de minste intentie om
dat te doen, ik vraag je slechts om je mededogen, om je hulp,

*

Het begin van deze brief ontbreekt.
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en om zoveel moed als nodig is om uit te stijgen boven de alledaagse vooroordelen
en zwakheden. Je kunt niet, zeg je mij! het enige wat je kunt is ons in de schande
storten.-? Ach, wat zeg je! Ik zou ook de echte schande voor jou verdragen en jij
bent zo bang voor een slechte naam dat je me het leven dat me ontglipt niet wilt
teruggeven? Herinner je dan de toestand waarin ik verkeer en of ik die verdiend heb
door mij te onderwerpen aan jouw wil? Ach! dit is dus de laatste moedigheid, de
laatste inspanning van je liefde en dat heet dan van me houden! Maar nee, zoveel
vraag ik niet. Sterven, sterven zou ik graag, als het maar in jouw bijzijn, aan jouw
voeten is. Sta dat tenminste toe.
Zal ik je misschien kunnen zien, als ik alleen met je spreken wil? Ach, wat zeg
je? zal ik daarvoor de kracht hebben? zal ik in staat zijn om mij te houden aan de
door jou voorgeschreven grenzen? En wie zal er bij je zijn? Ach, als dat je moeder
was! Ik zou je zeker van haar losrukken, ook al zou mij dat het leven kosten.
Onwaardig als zij is om je moeder te zijn! Nee, ik zal haar niet kunnen zien zonder
buiten mezelf te raken. Heb genade, verbied dat zij met je meekomt! ik beloof je
niets, ik zou het niet na kunnen komen.
Ik weet niet wat er met mijn neef gebeurd is. Hij is buiten zichzelf teruggekomen,
hij heeft zijn geld verloren, hij zegt dat hij geduelleerd heeft met een Engelse officier,
hij is ziek, hij beschuldigt zichzelf ervan kwaad te hebben gedaan, mijn naam en die
van mijn leerling in opspraak te hebben gebracht, zichzelf te hebben vernederd, &c.
Nu ligt hij bijna buiten kennis in een hoek van de kamer en ik ben gedwongen bij
hem te waken. - Waar zal ik de sleutel voor dit raadsel vinden? - Ach, mijn allerliefste,
als jij er de reden van weet, hoop ik dat je mij die zult onthullen. Ik weet niet wat ik
doen moet, alle dingen spannen samen om mij terneer te slaan. Alles zweert samen
om mij het leven te benemen. Ik zou iedereen vergeven en ik zou tevreden sterven,
als mijn dood jou de rust zou teruggeven, o mijn ziel, die de ongelukkige hartstocht
die je gelukkig had moeten maken, van je geroofd heeft. Vaarwel, mijn ziel, mijn
zoete ziel, mijn enig goed! Vaarwel!
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Middernacht.
Met mijn neef gaat het beter en ik geloof niet dat de zaak zo belangrijk is. - Als het
mogelijk is, zal ik uitgaan om je te zien. Ik heb koorts en ik weet niet wat ik doe.
Vaarwel, mijn liefste, houd je goed, wees wat gelukkiger en hou van me! Vaarwel.
Zondag, 10 uur.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, circa 21 november 1796
Rond 19 november is er het een en ander gebeurd. Na de inzinking van Texier schrijft
Bilderdijk voortaan in het Engels, wat vooral voor Wilhelmina een stuk makkelijker
is. Vermoedelijk moest tot dan toe voor Texier nog de schijn opgehouden worden
dat de brieven die hij bezorgde Italiaanse huiswerkbrieven waren. Misschien had
hij ergens gehoord over de verhouding en was hij op de vuist gegaan om de eer van
de man tegen wie hij opkeek te verdedigen. In elk geval is de verhouding openbaar
geworden, want iedereen sprak erover, schrijft Bilderdijk. Dus hoeft het Italiaans
niet meer als dekmantel te dienen. Wilhelmina heeft het besluit genomen een
betrekking te gaan zoeken buitenshuis. Dat heeft misschien te maken met de geruchten,
maar het zal zeker ook samenhangen met de ziekte van haar vader, die geen inkomen
meer in de familie brengt.
Je doet het, mijn schat, mijn beminde! Maar ik kan niet instemmen met jouw-kan ik
zeggen, oplossing of is het slechts een voorstel? Zeker, je wilt geen smoezen meer
voorwenden om je huidige gevangenis te verlaten. Ik ben nergens bang voor, als ik
maar de enige schat die ik ken en waarvan mijn leven afhangt, mag bezitten. - Waarom
voer je beuzelpraatjes aan van verachtelijke vulgaire mensen? Alleen door ze te
verachten, kan iemand hun lof en bewondering krijgen en ook al zou de hele wereld
mij verachten, wat betekent de hele wereld voor een verliefd hart? - Maar, stel, je
zou op die manier weggaan van je vader en zo hem niet bedroefd hoeven te maken,
wat dan? Zul je dan in mijn armen vluchten, zul je zo'n onwaardige toestand achter
je laten en mijn ongelukkig lot verzachten door het te delen? Ach! mijn eni-
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met gezien worden als een simpel voorwendsel en een bedrieglijke list? - Maar nee,
dit is je opzet niet, ik zie maar al te goed dat jouw plan niet gericht is op het doel van
mijn beloftes. - Maar wij zullen elkaar tenminste zien, we zullen gelukkig zijn zoals
in onze vroegere gesprekken en in onze liefde! - Zoals je zegt, lief voorwerp van
mijn tedere wensen! Maar overwoog je dat? - Na alles wat er gebeurd is, na de
onvoorstelbare exaltatie door het brandende vuur dat ik verdragen moet, na zo'n
afschuwelijke gevangenschap, welke grenzen wil je aan mijn aanhoudende passie
stellen? Geloof niet dat die er zijn. Nee, als ik je eenmaal weer zie, zal ik je nooit
meer uit mijn armen loslaten, al zou het mij mijn leven kosten. - En, wat er ook mag
komen, denk jij dat de kwaadaardige tongen zullen zwijgen zodra wij onze omgang
hernieuwd hebben? Nee, hetzelfde wat er gezegd kon worden toen jij openlijk naar
me toe kwam, zal er dan gezegd worden en het zal nog erger zijn, omdat ons gedrag
een zekere schijn van vermomming en leugenachtigheid zal hebben, en dat zal
toegeschreven worden aan beschaamdheid en lage driften. - Ach! mijn lieve engel!
het alternatief is verschrikkelijk, maar onontkoombaar. Je moeders gedrag heeft ons
in die situatie gebracht. Ofwel we moeten van onze liefde afzien, ofwel van de delicate
goede naam waar jij (terecht) op gesteld bent. - Ja, mijn liefde! We moeten kiezen,
jou te zien en je niet te bezitten is het toppunt van ellende, en dat zou bovendien
vergiftigd worden door de praatjes van iedereen die door onze scheiding het idee
kreeg dat het ging om een onfatsoenlijke connectie die terecht afgebroken werd door
de verbolgenheid van een moeder. Niemand kon ons voorheen verdenken van iets
laakbaars en nu praat iedereen over ons, vermaakt zich met jouw lieve naam en de
mijne, en je moeder wordt het slachtoffer van lasterpraatjes. - O lieve hoop van mijn
ziel, bedenk in welke toestand wij zijn, herinner je dat mijn leven en dood afhangen
van een enkel woord en leg je ziel open voor de tederste van alle minnaars, die je
niet langer zal tegenspreken, maar je bevelen zal uitvoeren, zelfs wanneer die dood
en verderf aan hem brengen. Vaarwel!
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Zo'n gelukkige morgen moest dan gevolgd worden door zo'n rampzalige nacht! Mijn
lieve aanbedene, o hoe heb ik de hele dag gejuicht in de meeslepende herinnering
aan de weinige gezegende momenten die we samen doorbrachten! in de betoverende
hoop die je me gaf op een spoedige nieuwe ontmoeting! Ik heb drie maal de Millbank
afgewandeld van Westminsterbridge tot Chelsea College, en mijn ziel werd gevleid
door de zachte plezierige gedachte dat ik de vreugde van mijn hart zou ontmoeten.
- Ach, je stampt het in mijn kop, mijn liefste, maar hoe kan ik ervan afzien die kans
te proberen? - Toen kwam er een donker smartelijk verdriet over mijn eerder geluk,
en nooit bracht ik zo'n droevige wanhopige avond door, zonder dat ik enige reden
daarvoor wist. Ik stelde me voor dat het slecht ging met de aanbedene van mijn ziel,
dat zij iets onbehaaglijks tegen was gekomen-mijn hart kende geen rust meer. - Toen
voelde ik de ziekte van je vader, van je lieve, eerbiedwaardige vader in mijn
meelevende inborst! Ja, mijn enige schat, ik deel elk gevoel van jouw diep liefhebbend
hart en als ik zijn kostbaar leven kon vrijkopen met de helft van mijn dagen, dan zou
ik die met plezier opofferen. Ach, was mijn raad maar nooit in de wind geslagen!174
dan zouden wij nog genieten van zijn vriendelijke, zijn wijze en beminnelijke
gesprekken, en er zou niets gebeurd zijn van wat we tot nu toe zo betreuren. Hoe
verlangt mijn hart ernaar dat ik aan zijn bed zou kunnen staan! Maar die troost mag
ik niet hebben, die voor ons allebei goed geweest zou zijn, zowel voor mij als voor
hem. De hemel heeft anders beschikt. - Toch is het niet zeker, mijn lieve engel, dat
hij stervende is. Ik weet niets van de zaak, maar van de berichten die ik krijg van
Texier meen ik te weten dat hij kan herstellen van deze ziekteaanval. En als hij me
goed informeert, dan denk ik dat hij kan opknappen als er bloed afgenomen wordt.
Omdat de oorzaak van de ziekte een bedrukking in de hersenen is, moet dit de juiste
remedie zijn en als dan zijn bewustzijn weer terugkomt, kan enige kamferwijn snel
de gebroken krachten herstellen. - Maar, zoals ik zei, dit moet niet beoordeeld worden
aan de hand van onvolledige berichten die door een leek overgebracht worden. Hoe
dan ook, mijn lieve engel! zorg ervoor aan beide zijden voorbereid te zijn. Geloof
in het mededogen van
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Hem, die jouw vader adoreerde met een trouw hart, op wie hij vertrouwde bij elke
gebeurtenis in zijn leven en die niemand in de steek laat die zijn hoop gesteld heeft
op het genadig lijden, dat Hij voor ons onderging. - Adieu, mijn lieve engel, wees
kalm, wees rustig. En hoewel je overgeleverd bent aan tegenstrijdige gedachten en
gevoelens, vergeet niet degene wiens hele leven, wiens veiligheid afhangt van jouw
dierbaar geluk.
Adieu!Dinsdag.

Eindnoten:
174 Bedoelt Bilderdijk hier zijn medisch advies, dat hij ongetwijfeld uitgebracht had?

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 23 november 1796
*

uiteindelijk besluit, dat we elkaar moeten (en ach! kon ik dat maar) vergeten. Vergeten! o mijn God! Kun jij het? - Lieve, lieve schat! aanbeden voorwerp! Ach!
heb medelijden met mij. Ik ben mijn verstand kwijt; ik ben gek, woedend: ik veracht
mezelf, de hele mensheid, iedereen, behalve dat lieve beeld. Dat mijn hart voor
eeuwig in bezit genomen heeft. Geen dood zal het eruit rukken: ik zal sterven, maar
de eeuwigheid zal zien hoe ik lijd door jouw liefde, door jouw wrede, jouw
onmenselijke besluiteloosheid. Ik verwijt je niets, ik verlang alleen je vergiffenis.
Want ik ben degene die schuldig is, ik alleen, ik weet het, zo wil ik het. - Vergeef
me dus, lieve engel, en ontvang de laatste herinnering aan mijn trouwe en tedere
liefde. Laat je aanbeden hand me enige troost geven in een paar regels, zodat ik niet
ongetroost dood zal gaan! Ik vertrouw op je zachtaardigheid, jij zult en ik zal gerust
zijn in mijn sterven. Adieu, liefste, meest beminde! Vaarwel!
Woensdag. avond.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 24 november 1796
[...] Ach, mijn enige liefste! Als ik je dierbaar, zacht, lieftallig hart ken, als ik er niet
door misleid word, dan bracht inderdaad de situatie van de omstandigheden waarin
je verwikkeld was, je ertoe

*

Alleen het slot van deze brief is bewaard.

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

161
te overwegen of er geen mogelijkheid was om onze beloofde ontmoeting uit te stellen.
Ach, mijn hart schrijft het niet toe aan liefdesverlangen-zo'n gedachte viel niet vol
te houden-maar aan die weekheid van karakter waarover ik sprak. Die veroorzaakt
dat elke wens op de weegschaal gelegd wordt uit angst enig kwaad aan anderen te
doen. Die heeft als enig verlangen dat elke affectie geplooid wordt naar dat wat je
eenmaal geleerd hebt als je plicht te beschouwen. En als je bij je eigen hart te rade
gaat, zul je ontdekken, mijn aanbedene, dat ik er niet zo ver naast zat als jij
veronderstelde. - Maar je hebt (God zij dank) die zwakheid overwonnen, en we zullen
elkaar weer ontmoeten! - Mijn liefste op aarde! Ik zal precies om zes uur (maar
waarom zo laat?) in R-l-175 zijn, om te wachten op het geluk van je komst. - ‘Maar
als je gevolgd wordt, zullen we elkaar dan openlijk ontmoeten?’ - Ach mijn dierbare
liefste! Ben ik het die op die vraag moet antwoorden? Laat je lieve hart hier beslissen,
en ik zal tevreden zijn.
Nee, mijn liefste, er was geen boosheid in mijn hart, maar wel op hen die ons elk
geluk belemmeren-die proberen ons van elkaar te scheiden, die zowel jouw als mijn
kostbare dagen opofferen aan die heiligschennende poging. En kan jouw lieve hart
daardoor gekwetst zijn?Vaarwel, mijn enige hoop! Vaarwel.
(donderdag.)

Eindnoten:
175 Waar de geliefden afspreken is niet duidelijk. De ‘l’ zal wel voor ‘lane’ staan.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 26 november 1796
[...] Liefste, enige liefste! Ach, verberg geen enkele gedachte van je dierbaar, lief
hart voor mij! Stort het uit in mijn boezem-Kijk naar het hemelse geluk, dat voor
ons geopend wordt, dat klaarstaat om ons te ontvangen, om ons verrukkingen te
verlenen die nooit eindigen. Aanlokkelijke verwachting! Uitnodigend vooruitzicht!
Maar een massa vooroordelen wordt ons in de weg gelegd. Kun jij ze overwinnen?
kan liefde, kan haar hemelse zaligheid alleen voldoende compensatie zijn voor
oneindig veel uiterlijke tegenspoed? - zelfs voor de hoon van gewone laatdunkende
mensen, die niets weten van de hoogstaande liefde. Kun jij de hemel danken terwijl
je in de armen ligt van hem wiens geluk erin be-
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staat om jou gelukkig, totaal gelukkig te weten? Kun je voelen hoe je hart jubelt in
de extatische genietingen van de Liefde, geheiligd door de zuiverheid van haar vuur
en kan je hart verachting opbrengen voor de voosheid van burgerlijke boeien die
ingezegend zijn door de kwezelarij? En die slechts ingesteld zijn om een wettige
vorm te geven aan wat goddelijk is door zijn eigen Natuur en wat gezuiverd is door
Gods bestel, mits het niet onteerd wordt door een dierlijke passie, geheel verschillend
van Liefde en vaak gemaskerd met die heilige naam. Kun je ervan overtuigd zijn dat
Liefde niet schuldig is, evenmin als wat er ook uit voortkomt! Voel jij Gods troostende
aanwezigheid, wanneer je schokt van liefdesvervoering in deze omhelzende armen?
- O mijn lief, mijn enige liefde! antwoord-! zeg ja-en we hoeven niet meer elk obstakel
dat ons geluk in de weg staat te bestrijden. Dan zullen we onze handen in elkaar
leggen, en God zal op ons neerkijken met medelijdende, nee, met zegenende ogen,
en ons eeuwig verbond bekronen met de meest kostbare gunsten. - Maar als je het
niet kunt-als je hart te zwak is om deze altijd achtenswaardige, maar toch valse
vooroordelen uit te rukken, en hun geheime invloed zou ons geluk infecteren, en je
zou gaan twijfelen aan de hemelse zegen van onze liefde-? dan, o mijn enige geluk!
laat me dan sterven ver van je moordende ogen, en stort enige tranen (niet meer) ter
herinnering aan de ongelukkige minnaar, die jij gelukkig had kunnen maken als er
geen onoverwinnelijke hinderpalen waren geweest.
Vaarwel, mijn hele gelukzaligheid! vaarwel!
Zaterdag.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 26 november 1796
Zaterdagnacht. 11 uur.
Mijn neef kwam thuis en gaf me niets. Sinds twee uur zit ik hier te wachten op
het troostende schrijven van die beminde hand, die als enige in staat is mijn bedroefde
ziel verlichting en geluk te schenken. Ik ben als de vermoeide reiziger die naar een
rustplaats zoekt en die zijn laatste krachten verbruikt om naar de plek te gaan waar
hij zich verbeeldt een gastvrij verblijf te vinden;
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maar als hij de plek bereikt, ziet hij dat het huis verbrand is en verwoest door een
donderende storm. - O lieve, lieve dierbare engel! kon ik verwachten dat mijn
verwachtingen vergeefs waren! dat je elke kans om mij te verheugen met je kostbare
brieven zou laten lopen, zou afslaan! Wrede! Hoe kun je me een uur, een enkel
moment zonder bericht laten? Jij, die de gevoelens van dit strijdende hart kent! Nee,
jij kent ze niet, je hebt geen idee van het lijden van een verliefd hart. - Met een koel
verstand deelde je me vanmorgen mee-maar hoe kan ik de bloedige zin herhalen die
mij ter dood veroordeelde! En nu geef je me met dezelfde onverschilligheid over aan
een van de ergste nachten die ik ooit heb doorgemaakt. Nee, je houdt niet van mij!
(en o, gave God dat ik dit maar met dezelfde rust kon schrijven!) Of het is wreedheid,
onmenselijke wreedheid die mij in de verschrikkelijkste wanhoopsangsten dompelt,
of het is onverschilligheid die zich mijn lijden niet aantrekt of (wat nog
verschrikkelijker is) die zich niet kan voorstellen wat het mijn bedroefde hart aandoet
dat het aan zijn eigen kwellingen overgelaten wordt, zonder de goddelijke vertroosting
die jij me kunt geven.Maar waarom strooi ik mijn vergeefse en vruchteloze klachten in de wind? Ik ben
geboren om de ongelukkigste van alle stervelingen te zijn. Waarom verdraag ik dit
gruwelijke leven, dat ik verafschuw en verfoei? Waarom val ik jou lastig met
jammerklachten die geen zin hebben? [...]

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 27-28 november 1796
Wilhelmina krijgt het nog moeilijker. Bilderdijk bestookt haar steeds heftiger om
haar tot een beslissing te drijven. Citerend uit haar (niet bewaard gebleven) brief
probeert hij haar argumenten te ondergraven. Haar moeder dreigt ermee Bilderdijks
kennissen en familie te waarschuwen. Het versturen van brieven is minder makkelijk
geworden omdat Texier ook al gewantrouwd wordt. Het dienstmeisje van Wilhelmina,
Jenny, is nu in het complot betrokken en brengt af en toe brieven naar Bilderdijk.
Ook sturen de geliefden wel brieven met de goedkope pennypost. Die naar Wilhelmina
moesten dan poste restante bezorgd worden bij steeds verschillende kantoortjes.
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Zondagnacht.
‘Denk er kalm over na wat ik voor jou beteken.’ Ben ik dan in staat tot enig
nadenken? Hoe kan ik genoeg kalmte krijgen voor zulke overdenkingen? Laat de
hemel instorten boven mijn hoofd, in jouw lieve armen ben ik gezegend. Nee, mijn
schat, mijn oneindig beminde! Ik ben niet gauw bang, en je dreigementen boezemen
me geen angst in. ‘Je moeder zal naar Holland schrijven-’ met welk doel? Om haar
eigen schande te verspreiden door haar kind af te vallen? Laat het haar maar doen.
Hang ik, hangt mijn goede naam af van de kreten van een woeste en driftige...? Sta
ik niet buiten het bereik van dergelijke aanvallen? En wanneer mijn naam er op een
of andere manier bij betrokken wordt, zou het dan niet voldoende zijn om de laster
tegen te spreken? Zeker, eerder zal het kwaad dat aan mij toegeschreven wordt zelf
geprezen en gerechtvaardigd worden, dan dat mijn naam onteerd zal worden, al is
de schijn nog zo tegen. ‘Ze zal naar meneer Hartsinck gaan.’ Wat een gekte! Wat
geef ik om meneer Hartsinck? of is meneer Hartsinck de juiste persoon om zijn ogen
op te slaan en mijn gedrag te veroordelen? ‘Ze zal geen moeite sparen om mijn
reputatie te gronde te richten.’ Laat haar mijn leven er nog bij pakken! En wat is mijn
reputatie in dit land, waar niemand mij kent? En wat is er zondig (als er geloof gehecht
wordt aan het ergste) aan dat wat de mensen in verband brengen met datgene waarvan
ik beschuldigd kan worden? Ach, als ik de meest laakbare verleider was, zou de
afkeuring van de wereld slechts gering zijn, en liefde zou me overal excuseren. Nee,
mijn lieve beminde, de wereld zou zo'n geval eerder vergeven dan mijn eigen hart,
dat zich bewust is van zijn overspelige pogingen. - En wat betekent de hele wereld
en de goedkeuring of instemming daarvan als wederzijdse liefde ons gelukkig kan
maken? - En wees ook niet bang voor jezelf. Geen wraak van wie dan ook kan je
raken wanneer je onder mijn bescherming staat. - Nee, mijn lieve engel! Engel van
gezegend, van hemels geluk! Ik heb lak aan al die consequenties die jou zo vreselijk
voorkwamen. Jouw liefde, mijn beminde! jouw zoete, jouw tedere omhelzing! en ik
lach om alles wat er kan gebeuren.[...] Je spreekt van enige veranderingen ten opzichte van de omstandigheden! ach
mijn lieve beminde, wat betekent dit woord? Als het iets betekent, dan is het het
onuitgesproken ver-
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langen naar de dood van een persoon die ons beiden dierbaar moet zijn, die dat ook
is, en die dat zal blijven, wat er ook gebeurt.176 - Nee, mijn lieve reine ziel! houd je
eigen hart dergelijke illusies niet voor. Als onze liefde waardig is voor onszelf, in
onze eigen ogen, als je ons samenleven in de volmaaktste liefdesvereniging
beschouwen kunt met de glimlachende vreugde van zoete onschuldigheid, als je God
danken kunt voor zijn eindeloze en onuitsprekelijke goedheid terwijl je geniet van
de liefde waarnaar ik verlang-dan moet geen enkele overweging ons tegenhouden
om dat geluk te verwerven, en ons hart moet niet bezoedeld worden met een
moorddadige wens. En als, integendeel, mijn verzoek door dat onschuldige hart
beschouwd wordt als een laakbare en schuldige daad; dan, o mijn lieve engel, vraag
ik alleen de dood; en nooit of te nimmer zal mijn tong of mijn pen proberen mijn
leven terug te winnen door jou een daad af te dwingen die je hart mij kwalijk zou
nemen, en ook zichzelf. Daardoor zou het geluk van ons gezegend lot geheel bedorven
worden. - Ik herhaal het, mijn schat! kun je gelukkig zijn in mijn armen; kun je het
zijn door de levensgezel, de troost, de liefde, de zegen van je ongelukkige en
wanhopige minnaar te zijn! kun je het zijn door de tranen van zijn wenende ogen te
drogen? door zijn verdriet te verzachten? door hem te genezen van zijn pijn en zijn
kwellingen? door in zijn omhelzing te genieten van het hoogste geluk dat liefde,
gezegende liefde kan geven? Ach, woorden ontbreken mij: ik kan de zachte gevoelens
van mijn onderdrukte hart niet verdragen. Ik moet hier ophouden.
Ik kan niet begrijpen dat meneer Texier jouw briefjes zou weigeren. Hij zegt me
dat hij ze zal aannemen. Maar omdat hij niet meer zo onbeperkt bij jullie thuis kan
komen, en omdat hij weet dat ik niet kan leven zonder jouw lieve brieven te
ontvangen, hoopte hij dat jij een andere manier zou zoeken. Dat wil ik zelf ook, lieve
engel. - Hem kan niets verweten worden ten opzichte van jou: hij heeft jou even hoog
staan als vroeger, daar ben ik zeker van, maar misschien haalt hij een stomme streek
uit. Ik zal daarover met hem praten, als jij dat wilt. - Misschien komt hij vanavond
zeer laat terug, en dan is er geen mogelijkheid om hem jouw lieve briefje te geven.
In dat geval hoop ik dat je daarom niet zult vergeten me met de pennypost te schrijven,
zodat ik het morgenochtend mag ontvangen. Maar iedereen zal weggaan, en
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jij zult alleen zijn met je vader. Om acht uur zal ik in Pimlico177 zijn in de buurt van
het tolhek en daar wachten op een brief van jou, als je Jenny wilt sturen om mij te
vinden. Om acht uur, lieve engel, zal ik bij het tolhek rondwandelen! Zal je hart je
zeggen dat ik zo dichtbij ben? Liefste, eeuwig beminde! Ik kan niet meer schrijven,
ik ben te veel van streek. Vaarwel!-

Eindnoten:
176 Bilderdijk veronderstelt dat Wilhelmina de verwachte dood van haar vader ziet als een
mogelijkheid om de situatie te veranderen.
177 Pimlico is een Londense buurt, ten zuiden van Westminster.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 30 november 1796
[...] Liefste op aarde! Ach hoe ben ik aangedaan door je lieve en meeslepende brief.
Hoe kan ik ooit met alles wat ik heb dat diepe gevoel belonen dat je toonde aan de
arme stakker die al jouw ellende veroorzaakte! o mijn God, is het mogelijk! Ik ben
dat wrede, dat lelijke monster, dat alle bloeiende rozen wegstal van deze lieflijke
wangen en de sprankelende fonkeling uit deze hemelse ogen nam, ik ben de
ongelukkige vernietiger van zoveel lieftalligheden; ik de vervloekte dader van zoveel
kwaad! Ik, die niets kent wat hem meer kwelt dan een onschuldig wezen te zien
lijden! Ik moet zelf de ongelukkige, de schuldige veroorzaker zijn van jouw hulpeloze
instorting! Wat zeur ik over het lijden dat ik onderga? Geen opeenstapeling van leed
en van de verschrikkelijkste pijnen kan zo'n misdaad goedmaken, ook al is die niet
met opzet begaan. Ik zal mezelf nooit vergeven dat ik eens in je nabijheid gekomen
ben, dat ik niet uit je gezichtsveld gevlucht ben, zoals een geïnfecteerde besmettelijke
ellendeling hoort te vluchten uit de samenleving. - o mijn schat, mijn beminde! wat
een smartelijke angsten voor een teder hart! - Ach ik weet niet wat ik zeg, wat ik
denk. Ik ben niet meer bij mijn zinnen, mijn verstand. [...]

Bilderdijk aan zijn schoonzus. Londen, 11 december 1796
In een door Bilderdijk vernietigde brief moet zus Elter aan hem uitgelegd hebben
wat de bezwaren van Catharina tegen hereniging waren. Bilderdijks vrouw moet
tegenover haar zus geklaagd hebben over zijn houding bij haar zwangerschappen
en haar bevallingen. Al in een brief van circa 10 juli 1795 had ze Bilderdijk zelf
aangevallen om zijn ‘mishandelingen in mijn zwangerschap bedreven’. Ze heeft hem
verder ver-
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weten haar brieven niet te beantwoorden en haar buiten alles te houden. Voorzichtig
introduceert Bilderdijk nu ook Wilhelmina bij Petronella, hoezeer hij ook nog
suggereert aan zijn vrouw te hangen.
Lieve waarde! Nauwelijks had ik mijn vorige brief aan jou verzonden, die je nu
ongeveer veertien dagen geleden ontvangen kunt hebben, of ik kreeg jouw
verkwikkende van 8 november, die heel lang onderweg is geweest. Heb dank voor
die lieve, troostrijke en medelevende brief, en voor de ophelderingen die je me daarin
geeft. - Ik heb er vaak aan getwijfeld of zij niet soms in haar gedachtewereld ten
prooi viel aan ingebeelde hersenschimmen, want nooit kon ik aanvaarden dat de
onbeschaamdheid in het bedenken en openlijk uitspreken van leugens (die dikwijls
zelfs belachelijk tegenstrijdig waren) opzettelijk zo ver kon gaan als ik talloze malen
ondervonden heb, nadat ik er al te lang de dupe van geweest was. Hoe het zij, het is
zeker dat zij nooit een moeilijke bevalling gehad heeft, en dat zij altijd door juffrouw
Van Dyk (wonende aan de Spookbrug) geholpen is, en de eed van de vroedvrouwen
geheel in strijd is met het verhaal van mijn vrouw.178 Maar ik bega een stommiteit
door er jou over lastig te vallen. Vergeef me dit! - Ik heb haar brieven nooit
onbeantwoord gelaten, maar ben zeker altijd heel terughoudend geweest (daarin heeft
ze gelijk) met haar iets van de stand van zaken te melden (en dus van mijn
vooruitzichten, die daaraan gekoppeld zijn zolang er een algemene verwachting is).
En kan of hoor ik anders te doen? - Verschillende malen heb ik op het punt gestaan
te eisen dat zij hierheen kwam. En misschien had ik het gedaan als ik er niet bang
voor was dat een stellige weigering mij zou noodzaken stappen te nemen die ik óf
niet kon uitvoeren in de tegenwoordige toestand van de twee landen, óf die zouden
leiden tot een wending naar dat doel dat zij zoekt en dat ik verfoei. Het zou haar (met
haar koppigheid, eigenzinnigheid en verkeerde ziensen handelwijze) in een
verschrikkelijk ellendige staat brengen, nog eerder dan ze zelf denkt. - Ik zou wel
willen dat je mijn twee brieven (de eerste het antwoord op dat fraaie voorstel en de
andere dat op haar repliek) te lezen kon krijgen, en mij jouw oordeel daarover en
over de uitwerking die ze gehad hebben, kon en wilde meedelen. - Haar gedrag geeft
geen aanleiding tot opspraak! Je geeft me het leven terug! Ik verwachtte, ik
veronderstelde niets
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anders, maar wat moest ik denken toen ik dat voorstel ontving?179
Wat je me van Louise vertelt, maakt me gelukkig. Ach! hoe kan ik jullie liefde,
jullie weldaden, jullie tederheid, dierbare vrienden! ooit naar waarde schatten! Ik zal
proberen hier een kleine brief voor het kind bij te sluiten, maar lees die eerst, en geef
hem dan of houd hem achter, wat je het beste lijkt: je weet hoe ik daarover denk. Ze
mag van mij houden, maar nu moet zij alleen naar jullie liefde en goedkeuring dingen.
Dit moet het beginsel van al haar gedrag zijn en ik vrees dat ik, hoe ik het ook stel,
ongewild nadeel aan dat ENIGE principe zou kunnen doen. [...] Van Elius hoor ik
niets; alle berichten die ik nu sinds 21 maanden uit Den Haag krijg, luiden steevast
en eenstemmig: ‘Met je kinderen gaat het goed.’ Ziedaar de vaste formule!Je brief heb ik verscheurd, zoals je verzocht.
Ik zou wel willen dat je mijn vers op mijn portret, dat bij mevrouw mijn vrouw
is, zou zien. Zou je het niet kunnen vragen? Zelfs had ik graag dat het bij mijn andere
stukjes bij jullie bewaard werd. - Want, lieve - ik heb tegenwoordig de tijd niet om
het over te schrijven, evenmin als enkele andere die ik je graag zou doen toekomen
(ofschoon niet belangrijk). Als ik kan, dan voeg ik hier misschien nog iets bij. - Ik
hoop wel dat je het vers op... (ja, hoe heet het ook weer?) gekregen hebt? 't Zal drie
maanden geleden zijn dat ik het maakte. Zo niet, ik heb begrepen dat de heer Izaak
Overploos er een afschrift van heeft, zonder dat ik echter weet van wie.180
In elk geval zal ik hier een klein gebed bij sluiten, gemaakt op verzoek van een
jong meisje dat heel aardige vorderingen maakt in onze poëzie. - Maar mag ik je
weer lastigvallen? Bij de verzen uit Boëtius die ik bij Uylenbroek gelaten heb, is een
Gebed, en ook heb ik bij dezelfde man een vertaling van 't Gebed van Kleanthes
gelaten, evenals een klein gebed van een oosters dichter (ik weet niet of het Hafez
is, o mijn verzwakt hoofd!).181 Van deze drie stukjes had ik zo graag een afschrift!
Als het kon en als het geen misbruik maken is van jullie goedheid! - maar dit zou
het zijn! Vergeef het mij.Het laatste, dat ik helemaal kwijt ben, zou ik willen hebben omdat ik meen dat het
een heel sterke overeenkomst heeft met een uitgebreider Gebed van het genoemde
meisje, en dat is inder-
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daad uitstekend. - De twee andere interesseren mij meer en om andere redenen.
Ik heb het hier behoorlijk druk, en er is enig vooruitzicht om onze Texier, die
helemaal ten laste van mij komt, een bestaan te bezorgen. - Twee goed gelijkende
afbeeldingen (wat werkelijk toevalswerk is, want ik ben daar in het algemeen niet
sterk in) hebben mij sinds kort naam onder de portretschilders gegeven. Ook vraagt
men aan mij onderwijs in de logica. - Enige dagen geleden kreeg ik het verzoek om
op Kaap de Goede Hoop een Academie te gaan oprichten. Er werd mij een
schitterende toekomst voorgehouden en een zeer ruim inkomen beloofd. Zou mijn
vrouw met mij daarheen willen? Ik heb daar veel, zeer veel vrienden van verschillende
nationaliteiten, en uit de hoogste kringen. Met hun vrouwen zou zij een aangenaam
leven kunnen hebben, wat haar eerzucht zou strelen. Maar alleen, zonder vrouw!
ach! als ik ten onder moet gaan in die kwijning, waarom de dood dan zo ver gezocht?Ik heb je al een hele tijd niets gemeld over wat tot mijn Ellendige Waarnemingen182
hoort. Ik schrijf ze wel niet meer op (neer had ik daar bijna gezegd, op zijn Engels),
maar ik blijf ze wel maken. Het zou nu een goede gelegenheid zijn om je over de
Engelse landaard, de Engelse vrouwen en meisjes, de zeden, levenswijze,
vooroordelen, gewoonten &c. een flink grote brief te schrijven (want met de post
zou het te duur voor je worden, en men moet de gelegenheid dus te baat nemen),
maar, ronduit gezegd, ik ben te moe. Vanaf zeven uur vanmorgen het huis uit om
lessen 1• in 't Engels, 2• in het Latijn, 3• in het Italiaans, 4• in de geometrie, 5• in het
Hollands, 6• in de logica te geven, en daartussendoor ben ik vier uur bezig geweest
met een portret te maken van een oude en lelijke dame, die jong en mooi wil zijn en
toch ook wil dat het lijkt. Nu ben ik doodvermoeid, en val half in slaap. En morgen
om zeven uur begint weer mijn eerste les, die dan in het Hoog-Duits is. Als dat zo
steeds doorging, dan zou ik me nogal redelijk kunnen redden en over een langduriger
plan kunnen denken, maar het komt zelden voor dat er van die zes lessen meer dan
drie doorgaan (deze drie dagen wilde het toeval dat het zo druk was), soms maar
twee of zelfs één, en toch verliest men dan tijd met het voor niets doorkruisen van
de stad, en men komt even vermoeid thuis.
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Lieve - schrijf mij toch eens een echt lange, onderhoudende, geruststellende brief
terug, die mij stof geeft om mezelf ettelijke uren te vergeten als ik hem beantwoord.
Ach! je zult me zo'n dienst doen.
Het heeft hier enkele dagen streng gevroren, wat een zeldzaamheid is. Want de
winters zijn hier altijd zacht en men draagt ook geen bontjassen of moffen, de dames
uitgezonderd. - Er zijn hier tegenwoordig drie meesters Bilderdijk. De een is de
schilder die de directeur van de Schilderacademie in Den Haag was, de ander is de
geneesheer uit Hamburg, en de derde is de Hollandse advocaat en leraar.183 Naar
deze drie wordt onderscheid gemaakt en wie de een nodig heeft, maakt heel zorgvuldig
duidelijk aan mijn hospita of haar dienstmeid dat hij de twee anderen niet hebben
moet. Als je nu en dan aan een van deze heren schrijven mocht, let er dan op dat je
op het adres wel goed aangeeft aan welke, zodat je brief niet in verkeerde handen
komt.
Over Texier niets bijzonders dan dat hij mager wordt van het strenge dieet dat
men hier houdt, wat met zo'n slap lichaam vanzelfsprekend is, en dat hij Engels
begint te spreken als een aap, zegt men. Ik denk tenminste dat een aap hem evengoed
als een Engelsman zou verstaan. Tegen de honden spreekt hij nog altijd Nederlands
en hij is dan verwonderd te merken dat ze hem niet begrijpen. ‘Een hond is toch een
hond,’ zegt hij, ‘en spreekt toch geen Engels.’
Mijn hart heeft voldoende stof om u nog heel veel te schrijven, en toch zal dit blad
niet vol raken. O mijn hoofd is zo leeg, zo zonder gedachten! En ach! was het het
hoofd alleen maar, maar mijn ziel lijdt. Ach! lieve dierbare, kon je een ogenblik in
dit hart lezen en zien en ontdekken wat daar allemaal in omgaat! Je zou me om niets
anders beklagen dan om dit innerlijk lijden. ‘Neen 't zijn de rampen niet die goed en
erfdeel treffen, die de eerzucht teisteren’ &c.184 Ach! hoe weinig wist ik toen ik dat
schreef wat voor een grote waarheid ik aankondigde, en dat ik die zo smartelijk zou
ondervinden. - Maar dit begint weer op het oude deuntje te lijken. Vergeef mij, lieve
dierbare, dit vervelende gezeur. Je bent al zo goed om mijn verdriet graag te willen
delen, en ik misbruik je goedheid. Maar ik zal erover ophouden. - Het vertrek van
degene die deze brief mee zal nemen, is nog onzeker: blijft hij langer, dan zal ik hier
een briefje aan onze vriend Outhuys als
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antwoord bij voegen, maar als hij morgen vertrekt, is dat mij deze keer onmogelijk,
en dan vraag ik of ik mag volstaan met mijn hartelijke groet en de betuiging van mijn
appreciatie van zijn oplettende aandacht, van mijn welwillendheid in alle dingen en
van mijn oprechte vriendschap (ik draag je op die brave vriend daarvan te verzekeren).
Ik vraag je ook om de heer Van S. weer te groeten! Vaarwel, lieve dierbaren, en
geloof dat ik steeds aan jou verknocht blijf met erkentelijke, tedere en heilige
gevoelens.
Idem
Londen - 11 december 1796

Eindnoten:
178 Het wordt niet duidelijk wat in het verhaal van Catharina in strijd is met de eed van de
vroedvrouwen. Bij de echtscheiding in 1802 waren er onfrisse verhalen boven water gekomen
over Bilderdijks driftbuien. Zo zou een baker tot tweemaal toe Catharina hebben moeten
ontzetten, waarbij ook de baker klappen opgelopen zou hebben.
179 Bilderdijk vreesde dat Catharina misschien een verhouding had, en daarom echtscheiding
voorstelde.
180 Izaak Overploos moet een spottende benaming van Bilderdijks broer Izaak (Isaäc) zijn, mogelijk
via woordspel met zijn adres tegenover het (Ploos van) Amstelveld. Om welk vers het gaat is
onduidelijk.
181 Bilderdijk wil zijn eigen Gebed en dat van Wilhelmina kennelijk vergelijken met eerdere gebeden
van hemzelf: Aan God (naar Boëtius), 't Gebed van Kleanthes, Gebed van een oosterling (de
oorspronkelijke schrijvers zijn niet gemeld).
182 Ellendige Waarnemingen: bedoeld zijn buitenlandse observaties, zoals Bilderdijk ze eerder aan
zijn schoonzus geschreven had.
183 Bilderdijk mag dan zowel als advocaat, geneesheer en schilder bekend zijn, toch verwarren de
mensen hem blijkbaar met de oude Schweickhardt, want deze was directeur van de
schilderacademie in Den Haag geweest.
184 Beginregels van Bilderdijks Op den dood van de Hoog Welgeboren Jonkvrouwe Juliana
Cornelia, Baronesse de Lannoy (1782). Hij zegt daarin dat rampen die goederen, geld of eerzucht
betreffen niet te vergelijken zijn met het verlies van een dichtvriend(in).

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 14 december 1796
Nee, mijn oneindige schat! mijn teder beminde! Nee, het is geen bloed, geen tranen,
geen verdriet van je zoet engelenhart wat ik verlang! Ach met hoeveel, hoe
buitensporig veel vreugde zou ik mijn bloed vergieten om jouw geluk, je rust te
herstellen! Nee, mijn meest beminde, het is liefde, warme liefde alleen die ik vraag!
Het is jouw kostbare liefde, jouw zachte liefde alleen die mij gelukkig kan maken,
die de pijnen kan helen, het verdriet, de smarten, het onrecht, alles wat ik moet
verdragen; en een flink besluit, als dat voorkomt uit die liefde, kan alle kwaad en de
verlegenheid en besluiteloosheid die over mij gekomen zijn, verdrijven. Spreek niet
over vergiffenis, liefste schat! Ach, steek de dolk in dit bedroefd en bedrukt hart, en
een kus van die goddelijke lippen, een vriendelijke blik van die hemelse ogen die ik
aanbid, zullen mijn wrede dood omkeren in het meest gezegende, heerlijkste leven.
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Maar als ik soms klaag, als de overmaat aan ellende soms aan mijn trillende handen
een harde en onbezonnen uitdrukking ontlokt, die mijn teder hart afkeurt, ach, reken
die dan de arme ellendige desperado niet aan, die in de doodspijnen die hij lijdt, zijn
verstand, zijn oordeelsvermogen, zijn begrip verloren heeft. Nee, mijn lieve engel,
maak me gelukkig doordat ik je kan zien, doordat ik een enkele gunst van je geliefde
hand kan krijgen, laat me die lieve hand aan mijn bedroefde borst drukken, en - leef
voor mij, leef om mij te beminnen - dan wens ik niets meer. Maar om verstoken te
blijven van de levenopwekkende
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stralen van je heldere ogen, van die zoete glimlachen van jouw engelengezicht waar
mijn leven van afhangt, dat is een toestand van helse wanhoop, en wee hem die dit
kan uithouden! [...]

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 19 december 1796
Lieve beminde, dierbaarste op aarde: ach hoe kan ik een enkel moment rusten zonder
jou gezien te hebben? Nee, dat kan niet. Vergeefs probeer ik mijn krankzinnige kop
te kalmeren: mijn hart kent geen rust, geen vrede. Geen tedere kus van jouw bloeiende
lippen verzacht mijn smarten, nee, ik kan dit verschrikkelijk lijden niet langer
verdragen, deze verwaarlozing van alles wat mij dierbaar is. Mijn ogen zoeken jou
elk moment, in elk ding dat ik tegenkom, in elke zonnestraal overdag, in elke
lichtschijn die 's nachts glanst. Voel je mijn kwellingen niet, mijn voortdurende
smarten? Heb je geen medelijden ermee? vertelt je hart je niet dat hij die alleen van
jou houdt, dicht bij je is? dat hij wacht bij jouw deur, op en neer lopend, lucht gevend
aan zijn pijnlijke zuchten? dat zijn oog gefixeerd is op jouw raam, verlangend naar
een lieflijke blik van het mooie idool van zijn hart? Zal hij die krijgen? zal hij
veroordeeld zijn om zich terug te trekken zonder enig teken dat je je zijn smart
herinnert? Zou jij in staat zijn te spotten met zijn verschrikkelijkste ellende? - Kan
een wrede moeder jou verbieden zo'n kleine gunst aan hem te verlenen, die daarzonder
niet kan leven? Kan de gevangene niet tenminste een medelijdend oog, een
hoopgevende blik werpen op de bedroefde deelgenoot van haar lijden, op hem die
om de genadeloze muren van de gevangenis heen loopt? Ja, zij kan het als ze het
wil: en och, als ze zou willen! zou ze uitbreken en naar mij vluchten! Hoe gelukkig,
hoe eindeloos gelukkig zou ze me maken! - Maar nee, ik weet te goed wat haar
tegenhoudt: ik wijk voor haar wellevendheid, voor de verlegenheid van haar argeloos
onschuldig hart. Ik zal haar niet opofferen voor mijn geluk, zolang als dat hart in
onzekerheid verkeert. Ik zal haar angsten niet overwinnen door te bluffen, door
bedrog, door haar te overrompelen: ik wil dat ik aan de liefde, aan de liefde alleen
haar bezit verschuldigd ben. Maar waarom zou ze niet een kostbaar moment stelen
om mij een teken van medelijden te tonen? waarom zou haar aanbe-
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den hand niet bewegen om mijn adieus te beantwoorden? Waarom zouden haar zoete
lippen niet een zacht geluid fluisteren: ‘wees gelukkig, binnenkort ben ik de jouwe.’
Lieve engel! mag ik deze zoete troost verwachten. Ach! heb genade, toon je
medeleven!-

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 19 december 1796
O gevoelloos, harteloos hart! van half acht tot negen uur liep ik rondom je huis, en
mijn zuchten bereikten je oren niet, mijn verdriet steeg niet op naar je hart! Kalm en
rustig in je kamer had je er geen idee van wie er in de heftigste opwinding op en neer
liep onder hetzelfde raam dat door het schijnsel duidelijk maakte dat je daar binnen
was. Ach, hoe staarden mijn ogen naar dat licht! hoe benijdde ik het kleine insect,
dat misschien op dat moment zichzelf verbrandde in de kaarsvlam waar ik met zoveel
genegenheid naar keek. Ach, de arme mug stierf tenminste in jouw aangezicht, in
de glans van jouw aanbeden ogen, terwijl ik in doodsnood verkeer buiten jouw
blikken, ongetroost door enige tedere blik van die heldere sterren. Ononderbroken
wandelde ik op en neer, een heel uur lang, en geen enkele verschijning in de deur,
in het raam. Vergeefs zond ik mijn zuchten omhoog, vergeefs bracht ik mijn oren
dicht bij de deurspleet, vergeefs zocht ik overal: ik zag, hoorde, bemerkte niets. Mijn
tranen bedauwden jouw drempel, mijn lippen drukten op de klopper, die mij zo vaak
aankondigde, toen ik naar jouw vroeger zo geliefde huis ging. Nu was zijn dienst
verboden voor mij. Ik klopte met mijn stok op de ramen van de keuken: Jenny
verscheen niet, en ten slotte ging ik gekwelder en wanhopiger terug dan ooit. Ik neem
aan, mijn lieve engel, dat je mijn eerder briefje niet gekregen hebt, maar hoe kon ik
bij je deur wachten en niet door jouw lieve hart opgemerkt worden! Kan liefde zo
gevoelloos zijn, als ze aanwezig is?
Och gezegend uur, ik krijg de brief die je deze morgen schreef. Lieve troostende
engel. Wat een zoete balsem voor mijn gewond hart! Het is dus liefde, het is trouwe
liefde die je hart voor me voelt? O gelukzaligheid! ach mijn beminde, mijn aanbeden
godin! och zeg me, herhaal duizendmaal dit heerlijke, dit verrukkelijke woord. O
waarom kan ik mezelf niet aan je voeten werpen, waar-
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om niet je knieën omhelzen, waarom je niet mijn blote hart laten zien, dat vol is van
de zuiverste, de zachtaardigste, de duurzaamste liefde en tederheid. Waarom kan ik
je niet zo gelukkig maken als dit liefhebbend hart verlangt? zoals jouw goddelijke
volmaaktheden verdienen? Waarom kan ik geen keizerrijk aanbieden om met mij te
delen? Waarom moet mijn arme hart mijn enig bezit zijn? Armoede en ellende de
enige eigendommen waarop ik me kan beroemen? Lief hart, aan God gelijk! nee, ik
zal je niet meer wreed noemen, ik mag het niet, ik kan het niet. Nee, ik ben wreed,
ik die een zo goddelijk hart opeis, om het in leed en ellende te storten! Lieve engel,
hoe kun je vergiffenis schenken aan de rampzalige die durfde te reiken naar dat
hemelse goed! naar dat hoogtepunt van heilig geluk! en-die jouw zachte hart
verplettert onder het gewicht van zijn tegenslagen!
Ja, mijn lieve engel, laat geen kans voorbijgaan om mij een bericht te geven. Texier
zal doorgaan met jouw briefjes aan te nemen en de mijne te brengen, maar hoe lang
dat kan blijven is onzeker. Kijk daarom uit naar een andere weg voor jouw, voor
mijn briefjes. Jij kunt me elke dag met de post schrijven, maar heb jij mijn brief
gekregen die gericht was aan mevrouw Jameson? Als je die gehad hebt, is daar een
manier voor mij gevonden om van mijn kant berichten door te geven.
Het is elf uur, Texier komt thuis en ik krijg je tweede briefje. Lieve engel, wees
nergens bang voor. Je wilde dat ik jouw brieven vernietig-kan ik tegen jouw wil
handelen? of zal ik je zeggen: ik gehoorzaam! - Waarom zou je niet ‘zo vrijuit als
jij denkt’ schrijven? Wat kan je tegenhouden? Ja mijn lieve beminde, het kinderhart
kent het enige onderwerp dat geschikt is om een hart te vervullen, nog niet en is dol
op vermaak dat zielen die het ware geluk hebben leren kennen flauw vinden.185 Ik
had er vroeger steeds een afkeer van, maar er was een tijd dat ik ook dol op dat soort
vermaak was. Dat was toen dat me de enige kans gaf om onbeperkt van je gezegende
conversatie te kunnen genieten, en jij je scheen te schikken in mijn verlangen. Adieu, liefste op aarde, adieu!

Eindnoten:
185 Bilderdijk doelt waarschijnlijk op gezelschapsspelletjes zoals kaartspelen, die hij vroeger bij
de familie Schweickhardt meespeelde om entree te hebben.
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Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, 22 december 1796
Na lange tijd krijgt Bilderdijk een brief van zijn vrouw in handen die zeer vriendelijk
gesteld was en waarin ze hem zelfs geld aanbood: ‘zeg mij je gedachten over het
toekomstige en laten wij samen een plan maken ik ben tot alle vriendelijke schikkingen
genegen en geloof mij dat als ik je schijn te haten je nog meer dan enig sterveling
bemin en geen groter verdriet zou er voor mij zijn dan dat jij 't nodige niet had en
ik vraag je je weet wat ik nu heb betrek dus van mij zoveel geld als je nodig hebt’.
Lieve dierbare! Jouw brief van 21 november kreeg ik gisteren (juist op de 21ste van
deze maand) in handen. Zes posten die achter elkaar uitgebleven waren, kwamen die
dag tegelijk aan; ik kreeg echter geen andere brieven uit Holland dan deze van jou,
en ik verlangde er ook geen andere. Dubbel, tiendubbel welkom was hij mij, omdat
ik er je eigen, je teder en voor mij altijd zo beminnelijk hart in terugvond, dat ik zo
lang (helaas!) in je schrijven gemist had. Ach! het is toch gemaakt om overeen te
stemmen met het mijne, waarom zou je het dan sluiten voor de stem die erin spreekt.
Nee, mijn hart mistrouwde je nooit, het voelde dat je van mij houdt, ja al was het in
weerwil van jezelf, van mij houden moest met dezelfde onvervalste hartstocht die
ik voor jou voel, en eeuwig voelen zal. Wees dan de mijne en betoon je de mijne,
die de grootheid waard is waartoe wij geroepen zijn, en de echtgenoot verdient die
jou boven alles hoogschat. God zal ons eenmaal de rampen vergoeden die wij samen
doorstaan hebben. Laten wij alleen niet vooruitlopen op zijn aanbeden en niet anders
dan wijze raad, en laten wij getrouw aan de plichten leven die op ons rusten.
Wat de publieke zaken betreft, je begrijpt wel dat ik daarvan in brieven niets kan
of mag laten uitlekken, welke zekerheid er ook schijnt te zijn in de weg die onze
brieven over en weer aanhouden. Wat mijn persoonlijke positie betreft durf ik je wel
te melden dat ik in Engeland geen gevestigd bestaan heb of wens, vanwege de
gebeurtenissen waarvan ik verwacht dat ze zeker zullen plaatsvinden, waaronder wel
in het bijzonder de aanstaande val van dit rijk. Ondertussen is het door de werkelijke
crisistoestand bij de vrede die nagestreefd wordt, niet mogelijk dit rijk te verla-
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ten voor er over dit grote punt beslist is.186 Ik leid hier een heel onzeker leven, nu
eens verdien ik iets met onderwijs in de talen en wetenschappen of met
portretschilderen, dan weer heb ik niets, en zo sukkelend vind ik het levensonderhoud,
al is dat zeer bekrompen, voor mij en neef Texier, die nu sinds augustus bij mij is en
tot mijn last komt. God is goed en zorgt des te zichtbaarder voor mij, naarmate ik
minder voor mijzelf kan zorgen. Denk echter niet, dierbare, dat ik van jou iets wil
krijgen. Nee, ik kan niet zeggen volstrekt gebrek te hebben, en al had ik het, dan zou
ik nog niets bij jou willen halen, voor wie het mijn plicht en verlangen is te werken
en in het levensonderhoud te voorzien. God geve dat dit voor mij gauw weer mogelijk
is. Intussen moet jij gebruiken wat zijn weldadige voorzienigheid in je handen gegeven
heeft voor jou en ons dierbaar kind. Je aanbod vertedert mijn hart helemaal en mijn
tranen vloeien terwijl ik dit schrijf. Nee, mijn lieve! ik zal je van het weinige dat je
hebt niet beroven! God verhoede dat! Leef daarvan zoals het betaamt; liever onthoud
ik mij van het nodige dan dat jij opnieuw bekrompenheid moet lijden, of dat ons
aanzien in Holland, dat tot mijn vreugde zo goed door jou gehandhaafd is, geschaad
zou worden.
Het is zoals je zegt, Elter heeft mij enige maanden geleden in het geheim f 200
overgemaakt en vader eveneens ongeveer zoveel. Wat is dat toch, dat het gedrag en
de correspondentie van allebei zoveel liefde en tederheid voor mij uitstralen en jij
niet op dezelfde voet met hen schijnt om te kunnen gaan? - Of is het in de wereld
altijd een vaste regel dat wie ooit een geschil met mij gehad heeft, het moet verhalen
op degene van wie men weet dat die mij dierbaarder is dan mijzelf? Nee, hun
bedoeling kan het niet zijn, mij in jou te willen grieven; het moet een of ander
ongelukkig misverstand zijn, dat ik van zo veraf niet kan ophelderen, maar dat me
verdriet doet. Als ik in Holland kon komen, zou het snel voorbij zijn, lijkt mij.
Ik beken dat uit je opgave van ontvangen en uitgegeven geld blijkt dat je zeker
zuinig geleefd hebt. Wat het wonen op kamers betreft: als je daar kort na mijn vertrek
toe overgegaan was, zou ik gedacht hebben dat je daaraan goed gedaan had, maar
nu kan ik niet anders dan instemmen met je overwegingen daarbij. Zeker zou het bij
lange na niet besparen wat er ten opzichte van je respect verloren zou gaan; zeker
zou het je in Den Haag helemaal
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niet passen.187 In de tegenwoordige tijdsomstandigheden zou het voor al degenen die
het oog op jou gevestigd houden en van jouw gedrag en houding hun hoop en vrees
voor de algemene zaak laten afhangen, lijken alsof men nu de hoop op een verandering
moet opgeven. En toch is het van het grootste belang dat men de hoop op de
verandering die men tot nu toe koesterde, niet opgeeft, vooral niet nu.
Uit de berekeningen die je maakt, moet ik afleiden dat nu de meubels en boeken
&c. vrij zijn. Is dit zo? of heb ik het mis? Schrijf mij dit eens duidelijk, omdat ik van
alles wat er sedert de overeenkomst (waarvan Van der Linden mij een afschrift
gestuurd heeft) gebeurd is, geheel onwetend ben. [...]

Eindnoten:
186 Engeland was zeer geïsoleerd geraakt van de rest van Europa in de oorlog met Frankrijk. Steeds
meer landen sloten vredesovereenkomsten met de Fransen. Binnenlandse woelingen
bemoeilijkten de politiek.
187 Zus Elter had aan Catharina geschreven dat het geld zou uitsparen als zij op kamers zou gaan
wonen. Deze had daar bezwaar tegen: de kamers waren niet zo goedkoop en alle maîtresses
(‘gemainteneerde vrouwen’) woonden op kamers.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 24 december 1796
Wilhelmina heeft een verzoek gekregen om een toneelstuk te schrijven, of althans
een vertaling van een bestaand drama of een bewerking van een roman te maken.
Mogelijkerwijs kwam dat verzoek via de familie in Lewisham, die contacten in het
theater had. Ze vraagt Bilderdijk om een suggestie, die haar aanraadt een Duits
treurspel te vertalen dat in Holland vaak opgevoerd werd, de Elfride van Friedrich
Justin Bertuch (1778). De stof van dit toneelstuk was ontleend aan een Engels
geschiedboek en speelde in de tiende eeuw. Het thema van Elfride. Trauerspiel in
drey Aufzügen was de onwankelbaarheid van huwelijkstrouw en daartegenover het
fatale van overspelige liefde. Wilhelmina zou dit stuk inderdaad gaan vertalen met
hulp van Bilderdijk, onder de veelzeggende titel Fatal love. Het is niet vreemd dat
Bilderdijk juist dit stuk aanraadt, want hij worstelde nog steeds met de huwelijkstrouw.
Fictie en werkelijkheid lopen in elkaar over.
Wat een nare berichten gaf je lieve briefje van gisteren me! Lieve beminde, waarom
kun je me niet schrijven door je brieven naar een ander postkantoor te sturen, of in
Westminster of ergens anders? Ik denk dat er wel een paar heel dicht bij jouw huis
zijn. Ik zal de stad ingaan om dat uit te zoeken en je morgen informeren over wat ik
uitgezocht heb. Meneer Texier zal met dit briefje belast worden. Ik weet niet of hij
morgen naar jouw huis zal gaan. Zo niet, dan zal ik om acht uur bij de hoek zijn die
je me aange-
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wezen hebt. Vandaag ga ik dineren in Chelsea. Ach! hoe vervelend zal deze dag voor
me zijn.
Nee, liefste beminde! Ik kan geen onderwerp voor jouw treurspel bedenken. Mijn
verward hoofd kan zich niets herinneren, en ik heb hier helemaal geen boeken bij de
hand. Geef me een onderwerp van jouw keus, een onderwerp waar jij dol op bent.
Dan zal ik proberen de hoofdlijnen voor de indeling van je voorstelling te schetsen.
Nee, lieve engel, je hebt geen leiding van mijn arm verwoest brein nodig. Jouw
onvergelijkbaar talent neemt een hogere vlucht dan ik ooit aandurfde. Maar ik zal je
aangeven wat ikzelf door observaties geleerd heb over toneelvoorstellingen, en waar
ik mezelf altijd aan gehouden heb. - Maar je hart moet opgewekt worden door een
onderwerp van je eigen keuze. Lieve engel, verlies geen tijd, vraag ik je.
Er zijn zo oneindig veel treurspelen in het Engels dat ik makkelijk teleurgesteld
kan worden door een onderwerp voor te stellen dat al op het toneel gebracht is, en
dit is iets wat met de meeste zorg vermeden moet worden.
Ik weet niet of het onderwerp van Elfride hier al in de vorm van een treurspel
gebracht is? Er is een drama over in het Duits, dat buitengewoon interessant is, hoewel
het niet behandeld is met die eerlijkheid en fijngevoeligheid die het nodig heeft. Ik
neem aan dat je het verhaal kent, dat stamt uit de tijd van koning Edward van
Engeland. Mits er enige veranderingen gemaakt worden in de bijzaken en het geheel
voorzien wordt van enige coups de théâtre (zoals die genoemd worden), zou dat een
zeer aandoenlijke tragedie kunnen opleveren. Maar de geschiedenis van die tijd staat
me niet genoeg bij om dat onderwerp er op een harmonieuze manier mee in verband
te brengen. En, zoals ik zei, het onderwerp moet uit je eigen verbeelding komen, dan
zul je met elke stof slagen. - Lief voorwerp van mijn vurige smeekbeden! O hoe zou
ik genieten van jouw succes! Hoe gelukkig zou ik zijn als ik zou zien hoe jij de hulde
van de verering door het publiek zou ontvangen, die je verdient door je meer dan
menselijke talenten en goddelijke volkomenheden! [...]
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 25 december 1796
Meneer Texier (neem ik aan) zal jou mijn briefje gegeven hebben. Toch verwacht
ik Jenny. Ik weet, mijn lieve beminde, dat er geen gelegenheid voor haar is naar mij
toe te komen, en je beloofde het alleen voor het geval dat meneer Texier mij geen
bericht zou brengen, maar waarom zou ik een uur zonder jouw troostende brieven
gelaten worden als er enige kans is ze te krijgen? Ach! Liefde is zo onrustig, zo
begerig naar tijdingen van het beminde object, haar dorst kan nooit geblust worden,
haar verlangen gaat steeds verder, haar wensen nemen elk moment toe en elke gunst
die ze krijgt, voegt nieuwe kracht toe aan haar begerigheid. - Als Jenny niet komt,
ga ik naar Pimlico. Misschien ontmoet ik haar op de afgesproken plaats. Ik probeer
het. Lieve engel! Liefde is soms iets zots, iets kinderachtigs en lijkt op een stijfkoppige
jongen die onophoudelijk zeurt zodra hij iets hoort over zoetigheden waar hij dol op
is. Een belachelijke vergelijking zul je zeggen. Ja, mijn liefste. Maar ik zal hem voor
me houden. Daar wordt geklopt, misschien Jenny. - Ja, Jenny komt naar boven.
Liefste op aarde! Wat een lieve troostrijke brief! Ik zal je zien! Wat een onverwacht
geluk! Om elf uur ga ik van Harleystreet, Cavendish Square, naar mijn huis. Ik zal
je ontmoeten door over Hanover Square, Bondstreet, St. James's street, langs het
paleis188 te gaan. Als je eerder uit zou gaan, kunnen we elkaar niet mislopen als je
deze weg aanhoudt. Zo niet, dat zal ik om half twaalf bij Springgardens poort zijn,
en daar zal ik wachten op mijn dierbare lief.
Nee, het koude weer doet me geen kwaad, mijn beminde. Maar zorg jij goed voor
jouw kostbare gezondheid. Ik weet dat je erg zwak bent, een teer gestel hebt. - Nee,
ik ben tevreden, ik ben gelukkig, lieve engel: ik zal je niet lastigvallen door vanavond
naar Pimlico te gaan. Ik zal dit briefje veilig wegbergen als Jenny weggaat. Ik zal
alles doen om jou je gerustheid terug te geven, ik zal kalm zijn: ja, mijn liefste, wees
dat zelf ook. Alleen, laat het gauw zijn dat we elkaar zien in Lewisham. Ik hoop dat
je me weer zult schrijven via meneer Texier, zodat hij niets gaat vermoeden. Ik zal
hem niets vertellen. Maar de laatste keer dat ik je zag, dacht ik dat het nodig was
hem te zeggen hoe hij zich zou moeten gedragen bij jou thuis. Want ik wilde hem
de zaak uitleggen
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voor het geval dat ons rendez-vous daar bekend zou worden, vanwege het tegenkomen
van je oom.189 - Jenny wacht op dit briefje, anders zou ik hier niet stoppen. Ik zou
duizend verschillende dingen willen schrijven, en ik weet niet hoe te beginnen. Maar nee, we zullen elkaar morgen ontmoeten, of aanstaande dinsdag. Ja, je zult
zien dat ik gelukkig ben, mijn lieve engel. Ja, ik ben niet ondankbaar, ik zal je zachte
tedere hart niet bedroefd maken. Laat dat hart van mij zijn, laat het antwoorden op
mijn eeuwige hartstocht en ik zal alles standvastig en krachtig verdragen. Adieu,
liefste beminde! Ontvang de innige kus die ik met brandende lippen op dit papier
druk! Adieu!
Zondagavond. Na zeven uur.

Eindnoten:
188 Hiermee moet het St. James's Palace bedoeld zijn, dat aan het eind van St. James's Street staat.
189 Blijkbaar was een oom van Wilhelmina getuige geweest van een geheime afspraak. Texier werd
enerzijds in vertrouwen genomen, maar anderzijds werden er ook ontwikkelingen voor hem
verborgen gehouden.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 25-26 december 1796?
Er is een verandering gekomen in de verhouding met Texier. Deze heeft een relatie
aangeknoopt met Christina Schweickhardt, waardoor de zaken des te gecompliceerder
worden. Wilhelmina's jongste zusje Betzy probeert Texier, die nu in een andere positie
bij de Schweickhardts thuis komt, te beïnvloeden tegen Bilderdijk. Haar amant Van
Schaik had al eerder met Betzy tegen Bilderdijk samengezworen.
*

Lieve engel! onze correspondentie kan niet op deze manier volgehouden worden.
Wees zo goed mij je lieve brieven met de pennypost te sturen en laat me weten hoe
ik jou de mijne kan laten ontvangen. - En om godswil, zeg me welke beheksing over
die jongen gekomen is, waardoor ik van de laatste troost die ik nog had, beroofd
ben? Wat een verschrikkelijke, wat een gruwelijke lichtvoetigheid en koudheid vult
zijn hart? - Ach, mijn liefste op aarde! in jouw huis is hij helemaal veranderd, helemaal
bedorven. Het komt door de kwalijke conversatie met de laagstaande Betzy en met
Van Schaik, waardoor zijn gedachten, zijn gevoel, zijn geest geperverteerd zijn en
al zijn ware en tedere gevoelens verloren zijn! Ik zeg niets over juffrouw Christina.
Haar sensueel karakter en temperament veroorzaken in hem weet ik welke
verstandsverbijstering, waar ik hem vergeefs uit probeer terug te ha-

*

Beschadiging door het wegscheuren van de bovenkant van de brief.
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len. Toch is hij helemaal verloren voor mij, en misschien voor zichzelf. Ach! moet
jouw eens zo geliefde, zo eerbiedwaardige huis dan de bron zijn van alle kwaad dat
over mij kan komen? En was het niet genoeg dat ik daar mijn hart en de rust van
mijn ziel verloor! Het enige goede dat mij gezonden was om mijn ellende te
verzachten, moest ook nog weggenomen worden! - Ach! mijn dierbaarste! hoe lijd
ik onder dit alles!*

geef me een zekere manier om met elkaar te schrijven. Zo niet, dan moet ik je zien,
dan zal ik je zien: ik verbreek alle hindernissen, en vastbesloten om het alleruiterste
te proberen, zal ik in je eigen kamer doordringen en jou met me meetrekken of sterven
voor je ogen. Ach! mijn enige troost! Wat zeg je dat je troost van mij moet krijgen.
Heb ik die? Nee, het is wanhoop, pure wanhoop die in dit bedroefde en bedrukte hart
heerst. Die zal ik niet op jou overdragen, nee! zo'n verschrikkelijk en wreed verlangen
staat ver van mij af. Maar welke troost kan hij bieden die zelf neergeslagen ligt door
de zwaarte van zijn leed? Nee, mijn liefste dierbare, ik kan die wrede situatie niet
langer verdragen. Kom in mijn armen om mijn leven te redden, of ik ben er niet
meer. Vrees niet dat ik iets zal doen wat mij onwaardig is, maar ik voel dat mijn
wegkwijnend leven elke dag verder achteruitgaat. Iedereen zegt me dat ik mezelf
niet meer ben. Jawel, ik kan het niet meer zijn, tot ik mijn hart, mijn ziel, mijzelf
genezen heb. O liefste, o enige beminde! heb jij geen medelijden met mijn arme
hoofd! Vaarwel.Zondagnacht.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 1 januari 1797
Mijn laatste bezigheid in het aflopende jaar was het verslinden van jouw lief briefje,
de eerste die ik kan uitvoeren in het nieuwe is de pen opnemen om te antwoorden.
Maar wat kan ik schrijven, liefste, enige liefste! enig object van mijn verlangens! De
avond gisteren was vervelend, langdradig en leek een eeuwigheid van lijden voor
mij. Mijn hart zei me dat ik die dag niet achtergelaten

*

Op de achterkant van het vel is ook tekst weggevallen door het afscheuren.
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zou worden zonder een speciaal bericht van mijn beminde! Zaken riepen me elders
heen, maar ik was niet in staat mijn huis te verlaten. Bij iedere klop die ik hoorde,
vleide mijn lichtgelovig hart zich met de hoop dat het Jenny was. - Helaas! een
bedrieglijke hoop spotte met mij. Met de grootste onrust en in ongeduld telde ik de
eindeloze uren af. De tergend langzame voortgang matte mijn smeekbeden om de
uren om te laten vliegen af. Ten slotte kwam meneer Texier, later dan gewoonlijk,
maar jouw lief, vertroostend briefje maakte alles goed wat ik daarop wachtend
ondergaan had. Mijn hart gaf me geen illusies, lieve beminde! Het voorvoelde jouw
bedoeling! Je zou een nieuwe bevestiging van standvastige liefde sturen, opnieuw
troost voor dat brandende hart: misschien merkte jouw hart hoezeer het mijne dat
nodig had. En als een ongelukkige gebeurtenis je tedere pogingen verhinderd had,
dan had de verzachtende hand die ik aanbid de zalf klaargemaakt die mijn pijnen
zou kalmeren, en een nieuw, een hersteld geluk zou in mijn afgematte, mijn uitgeputte
ziel stromen.
Liefste, o meer dan liefste, meer dan aanbedene, want de menselijke taal heeft
geen woorden om een schim van de aanbidding uit te drukken die ik koester voor de
meest engelachtige van de engelen waarmee de aarde ooit was gezegend! Ach! mijn
pen valt neer uit mijn hand, ik moet hier ophouden. Laat je hart je vertellen over die
onuitsprekelijke gevoelens, die nog nooit gevoeld werden, waar nog nooit over
gehoord werd, en waartoe jij alleen in staat was die los te maken. Dan, dan alleen
zul je ze kennen, dan alleen zul je een waardig inzicht krijgen in de eeuwige, de
onvergelijkelijke vlam van je tedere, je toegewijde Bilderdijk. - Vaarwel! liefste,
vaarwel!
Zondag 1, 1, 1797.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 7 januari 1797
Lieve engel! Ik heb je laten betrappen gisteravond en mijn hart verwijt mijzelf de
onvoorzichtigheid die ik begaan heb. Ik volgde Jenny, en zodra zij de deur opende,
hoorde ik je broer William met haar praten met enig misnoegen, en daarom liep ik
door naar
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de hoek van Chelsea Road. En omdat ik niet in staat was terug te gaan naar huis
zonder opnieuw te proberen jou te zien, wandelde ik door de straat, die op dat uur
van de avond vol mensen van de lagere stand is, vooral dienstmeisjes, cafékelners
en jongens die kannen bier naar verschillende huizen brengen. Veel deuren waren
geopend, en op de drempels stonden de mensen samen te praten en hielden hun ogen
op mij gericht. De maan scheen, weet je, en het is onmogelijk dat onze ontmoeting
niet gezien is. Misschien was er wel meer dan een half dozijn mensen dat ons
opmerkte. - Ik ben verplicht je deze waarschuwing te geven, zodat je voorbereid bent
als dit door mag dringen bij jou thuis.
Inderdaad, mijn lieve beminde, de plaats is niet geschikt voor een geheime
ontmoeting. Er is geen moment te vinden dat het er rustig is en 9 uur schijnt wel het
ergste van alles te zijn. Een moment jou zien, je lieflijke lippen op de mijne te
drukken, is hemels geluk, maar we verliezen op deze manier wat geen schat ons kan
teruggeven;-en met welk doel? Ja, ik veracht het mompelende geroddel van slecht
volk, maar we geven iets prijs zonder er iets goeds mee te bereiken! - Kom in mijn
armen, mijn schat, doe het openlijk, vrij, en laat ons dan niets vrezen: laat ons
handelen met de koelbloedigheid die ons waard is, en die overeenkomt met de
zuiverheid van onze harten, en dan zullen we gelukkig zijn en de wereld zal ons
bewonderen en zwijgen. [...]
Ja, mijn lieve engel, dromen betekenen niets, evenmin als werkelijke gebeurtenissen
in het leven, maar door hun verbindingen met de hele ketting van toevallige
mogelijkheden (zoals ze bepaald worden door de voorzienigheid) vormen ze
voorspellende tekens en emblemen van andere, en elke aparte gebeurtenis draagt het
embleem van het geheel. Op dezelfde manier is deze lichamelijke en sensuele wereld
niets anders dan het voortdurende embleem van de geestelijke, waartoe we werkelijk
behoren: en het is die VERBINDING of relatie van het sensuele met het spirituele die
de moraal van onze handelingen bepaalt, en die de basis vormt van hun innerlijke
onschuld en schuld. Dit is een waarheid die gewone mensen niet zien, omdat hun
sensualiteit niet overstemd wordt door het intellectuele deel van de geest en
ontoegankelijk is voor spirituele invloed. Maar jij, mijn lieve engel, zult gemakkelijk
de draagwijdte daarvan overzien. Ik kan er een andere observatie aan toevoegen,
namelijk de onmiddellijke invloed van de
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geestelijke wereld op ons, waarvan we elk moment overtuigd worden, wakend of
slapend, door geheime gedachten waarvan de bron onbekend is voor onszelf, en
doordat onze verbeeldingskracht op gang gebracht wordt in dromen en visioenen. Een andere keer zal ik je dit onderwerp duidelijker uitleggen.
Ik ben beter, mijn schat, hoewel niet zo goed als ik gisteravond was en ik zie op
tegen de nacht. Maak je er niet ongerust over. Ik zal geen enkele remedie overslaan
die goed voor me kan zijn, en ik zal snel beter zijn. Nee, mijn liefste op aarde, er is
niets wat je voor mij kunt doen. Als ik gevaarlijk ziek zou worden, dan hoop ik dat
je me niet zult laten sterven zonder me te zegenen met je lieve verschijning! - Maar
ik voel dat ik niet erg ziek ga worden. Over twee of drie dagen ga ik naar
Hamptoncourt, alleen omdat ik niets in de stad te doen heb. Als ik niet ergens anders
gevraagd word...! Je begrijpt me, mijn liefste! Blijf kalm, wees gelukkig, en vergeet
niet hoe ik liefheb en wat deze liefde verwacht van haar goddelijk en aanbeden object!
Vaarwel, mijn enige beminde! Vaarwel!
Zaterdag, 7, 1, 1797.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 11 januari 1797
Ik ben beter, mijn liefste, maar verschrikkelijk zwaarmoedig. Helemaal gevoelloos
en werkeloos weet ik niet of ik leef of niet. Ach! mijn beminde, het is onmogelijk
zo'n situatie te verdragen! Er moet een einde aan komen, op welke manier dan ook.
Lieve engel, je hebt dat wat nodig was om mijn arm lijdend hart te herstellen, te vaak
uitgesteld. Nee, ik heb geen hart, ik heb het niet meer: ik ben afgestompt, in een
toestand van verdoving, van gevoellosheid, die niet verschilt van de dood. Ach! zelfs
jouw zoete, je gezegende glimlachjes zouden in mijn borst niet meer die tedere, die
verrukkelijke vervoering kunnen opwekken die ze mij vroeger gaven. Ongevoelig
voor elke vreugde heb ik zelfs geen idee meer van wat geluk is, en een sombere wolk
lijkt voor mijn ogen duister over een verschrikkelijke toekomst te hangen. - Lieve
beminde, ik verwijt het je niet! Nee, er is niets in mijn gedachten wat eropuit is jou
te kwetsen; maar toch, ik ben het slachtof-
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fer van jouw besluiteloosheid. Ach! de hemel gave dat ik er zeker van kon zijn dat
jij er niet ook het slachtoffer van wordt! - Ach, mijn liefste, we moeten met elkaar
praten! We moeten overleggen over onze liefste, onze belangrijkste aangelegenheden.
Maar hoe, wanneer en waar? - Nu ga je naar Lewisham. Ik zal je bij de koets treffen.
Maar geloof jij, mijn lieve beminde, dat jouw moeder, achterdochtig en vals als ze
is, je niet achterna zal laten gaan om naar je aankomst, je verblijf daar &c. te
informeren? Ach, mijn lieve engel! Er is eens een oplossing mogelijk geweest door
moedig en besluitvaardig te zijn! Maar nu is die er niet meer. Wanhoop en laffe
onverschilligheid is alles wat er voor me over is. Ja, mijn teder beminde, het enige
waarnaar ik kan verlangen is de dood. God geve dat jij gelukkiger wordt dan ik
bestemd was je te maken door mijn fatale en rampzalige liefde.190 Ach, laat me daar
zeker van zijn, en dan zal ik gerustgesteld sterven.
Lieve engel, trek je mijn gedoe niet aan. Weet ik veel, maar een soort aanval van
droevigheid heeft mijn hele gevoel lamgelegd. Blijf jij kalm! Ik hoop dat je steeds
bezig blijft met het schrijven van je tragedie. Herinner je je dat er nog maar veertien
dagen over zijn van de tijd die ervoor gegeven was? - Als je meer tijd nodig hebt, is
het mijn schuld: ik was te langzaam bij het opzetten van het project. Dit is alweer
zo'n moment waarop ik alleen maar geboren lijk om kwaad te doen aan wat me het
liefst is. Maar ik zal daar niet mee blijven doorgaan. Nee, ik zal mijn dierbare liefde
niet meeslepen naar het dieptepunt van ellende, waartoe ik veroordeeld ben! Mijn
verstand is verloren, mijn hart is verkild en dood, en een griezelige droefheid volgt
me overal. Vaarwel, mijn beminde lieve! ach vergeet me als je niet zonder verdriet
aan me kunt denken; zo niet, wees gelukkig en vergeet me ook. - Maar wat er ook
mag gebeuren, wees er tevreden mee, en zorg goed voor je eigen kostbare gezondheid,
en voor het restant van dat goddelijk hart dat ik zo reddeloos verwond heb, tot mijn
ongeluk! Vaarwel!
Woensdag 11, 1, 1797. In de middag.
P.S.

Ik kom terug van het middageten, maar ik kon niets eten. Mijn hoofd is zwaar,
en ik voel me bedrukt doordat mijn geest zo verpletterend terneergeslagen is. Ik kan
mijn ongelukkig en wan-
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hopig lot niet langer verdragen: ik zal gedwongen zijn dit rijk te verlaten. Waarheen,
de hemel mag het weten! Ach! kon ik mijzelf maar kwijtraken, en het fatale beeld
waarmee mijn hart vervuld is. - Maar het graf zal ten slotte rust geven aan dit
afgematte hart. - Vaarwel, mijn dierbare ziel, godheid van mijn gekwelde hart! Vaarwel!
Woensdagavond.

Eindnoten:
190 Bilderdijk verwijst hier naar de titel van het treurspel dat Wilhelmina bewerkt: Fatal love.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 13 januari 1797
Ja, mijn lieve beminde! Ik ben vanavond naar de Bricklayers Arms191 gegaan, maar
je was in geen enkele van de koetsen. Vandaag hoop ik meer geluk te hebben en
morgen zal ik je ontmoeten in B-d, zoals ik in mijn vorig briefje geschreven heb, dat
je hierbij vindt. Op zondag is het onmogelijk voor mij om uit te gaan, omdat ik dan
afspraken van het hoogste belang heb. Als je besloten hebt om langer in Lewisham
te blijven, kan ik je morgenavond daarheen terugbegeleiden, en dan zullen we over
je terugkomst praten. - Maak je geen zorgen, mijn liefste, en trek je er niets van aan
dat ik sta te wachten. Er is geen pijn, geen vermoeienis die ik niet voor jou zou
verdragen, voor jouw dierbare liefde.
Ik wilde een heel lange brief schrijven, en nu ben ik helemaal verstomd en vind
geen woorden of onderwerp. Ach! mijn hart is zo bedrukt, zo overvol. Maar ik zal
je zien en al mijn leed zal verdwijnen. Het is twaalf uur. Ik moet naar buiten gaan,
maar ik ben ongeschikt om welke zaken dan ook te doen. Wat een eindeloze ruimte
tussen nu en drie of vier uur! hoe moet ik die tijd om krijgen!
Vrijdag. 13 januari 1797.

Eindnoten:
191 Bricklayers Arms: naam van een herberg, onbekend waar. De instapplaatsen voor koetsen waren
gewoonlijk gelegen bij herbergen.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 28 januari 1797
Mijn liefste beminde, ik kreeg je opbeurende brief met de pennypost en verzond de
bijgevoegde samen met een briefje van mijn
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hand volgens jouw aanwijzing.192 Je laatste bericht straalde zo'n droefgeestigheid uit,
zo'n verdrietige geestesgesteldheid, dat ik buitengewoon ongerust over mijn beminde
schat ben. - Wat mij betreft, ik ben eveneens verpletterd door verdriet, en ik heb een
zeer ongemakkelijke nacht gehad met een overheersende behoefte aan rust en toch
verschrikkelijke angstaanvallen. De zekerheid die ik hoop te krijgen dat jij je goed
voelt, mijn aanbedene, is alleen al in staat om mij mijn gezondheid terug te geven.
Ach geef me dat gezegende nieuws, als je het kunt. Probeer je goed te voelen, gelukkig
te zijn, en jezelf kalm te houden, zoals je me beloofd hebt. Maar misleid me niet,
mijn enige dierbare, door je ziektes of je leed verborgen te houden. Nee, laat me je
verdriet delen, aanbedene van mijn ziel, het is gezegend, het is geluk om samen te
lijden.
Hecht niet te veel belang, mijn liefste, aan de woorden van een zieke man, die een
verward brein heeft.193 Ik spreek zijn woorden niet tegen, maar ik heb reden om te
denken dat hij zich helemaal onbewust is van zijn eigen toestand. Met dat alles lijkt
het mij dat hij iets op het hart heeft wat hem enige moeite zou kosten om te bekennen,
wat hij daarom uitstelt tot het laatste moment. Enige maanden geleden merkte ik dat.
De hemel weet wat het is, misschien een onbeduidend en onzinnig idee, zoals dat
vaak in de gedachtewereld van iemand binnensluipt als die gekweld wordt met zulke
heftige hoofdpijnen! Hoe het ook zij, als het zo doorgaat zal de bekenning ervan de
voorbode van zijn dood zijn.
Ik kan me goed voorstellen, mijn meest beminde, dat je in deze omstandigheden
niet in staat bent iets te doen wat gemoedsrust en kalmte vereist. Maar ik vind het
jammer dat je tijd verliest, die weg zal glippen als je niet doorgaat met je tragedie.
Ik kijk uit naar de derde akte. Je weet dat ik het einde van de tweede nog wil hebben.
Adieu, mijn liefste engel; mijn leven, mijn geluk is afhankelijk van jouw dierbare
liefde! Denk daaraan! Vaarwel!
Zaterdag, 28, 1, 1797.

Eindnoten:
192 Wilhelmina had hem verzocht een brief van haar aan mevrouw Yeates in Lewisham door te
sturen.
193 Wilhelmina had geschreven over de achteruitgang van haar vader. Hij had uitgesproken dat hij
graag helder zou zijn bij zijn overlijden. Hij dacht zelf dat hij nog wel een poos hetzelfde zou
blijven. Als hij sensibeler werd, zou de dood nabij zijn.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 30 januari 1797
Meneer Texier gaat weg om naar jouw vader te gaan informeren, en misschien komt
hij jou tegen. Ik neem de kans waar om hem een kleine brief voor mijn liefste beminde
mee te geven voor ik wegga. Mijn hart jubelt in de gezegende hoop het aanbeden
object van zijn enig verlangen te zien. Dierbaarste op aarde! Hoe langzaam kruipen
de tussenliggende uren voorbij! en hoe kort zal die zegening zijn! - Maar ach, zelfs
een ogenblik geluk in jouw lieve aanwezigheid is een eeuw van ellende waard.
Maar het is mogelijk dat ik er niet in slaag je te ontmoeten. Misschien wordt het
je belet om weg te gaan; misschien... De hemel weet wat er kan gebeuren om die
verrukkelijke hoop weg te slaan die je me gaf. Nee, deze wereld is niet geschikt om
enig geluk te genieten. Het is maar een schaduw van dat wat ons in de toekomst zal
verschijnen en wat onze verlangens te boven gaat. O mijn enige liefste, hoe heerlijk
zou het voor mijn hart zijn om in zo'n verrukkelijk moment te sterven, om nooit de
onderbreking ervan te hoeven meemaken! Hoe gezegend om in jouw opbeurende
armen mijn laatste adem uit te blazen! O hemel! mijn ziel smelt weg in een
tranenstroom van aandoening bij deze gedachte.
Ik moet hier ophouden. Mijn dierbare hartsgeliefde, geef me een bericht, als het
kan! Als het niet kan, laat dan je lieve, beminde hart antwoorden op mijn gevoelens,
en ik zal tevreden zijn. Vaarwel, mijn aanbedene, vaarwel!
Maandag 30, 1, 1797.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 3 februari 1797
Omdat ik brand van ongeduld om je te zien, mijn liefste beminde, kan ik geen moment
thuisblijven en zelfs bij het schrijven van dit briefje kan ik mijn gedachten niet bij
elkaar houden. Toch schrijf ik het, want meneer Texier zou thuis kunnen komen als
ik weg ben, en ik wil niet dat hij naar jouw huis gaat zonder iets mee te nemen. Neem
dus, mijn liefste engel, genoegen met deze paar regels; mijn hele hart ligt in een
innige kus die ik hieronder

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

189
druk, in plaats van de liefdesbetuigingen die je niet nodig hebt. Vaarwel, mijn
aanbedene! Vaarwel.
Vrijdag, 3 februari 1797.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 3 februari 1797
Zou ik mijn vorig briefje kunnen versturen zonder er enig bewijs van de stemming
van mijn hart aan toe te voegen na de gezegende momenten die ik samen met mijn
liefste beminde doorgebracht heb? Aanbeden engel, ach! een druppel koel water is
een hemelse verrukking voor de dorstige, ofschoon die de dorst niet kan lessen. Ik
heb genoten van die verrukking, mijn liefste, en mijn hart is gelukkig, hoewel zijn
verlangens slechts aangewakkerd zijn en niet bevredigd. Maar je zult me een nieuw
geluk schenken, een nieuw verlangen naar geluk, en we zullen elkaar vreugde geven
in onze wederzijdse tederheid. - Geef me (smeek ik) enig bericht, hoe je ontvangen
bent en of alles goed is of niet? Ik ben er ongerust over, en de tranen die ik jou zag
storten, maken mijn hart benard. - Adieu, mijn beminde, verlicht mijn smarten door
een teder, een liefdevol briefje, dat er de tekenen van draagt dat je rustig, dat je
gelukkig bent! Vaarwel!
Vrijdagavond.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 6 februari 1797
Mijn liefste beminde. Op dit moment krijg ik je lief briefje van gisteravond. Ja, enige
vreugde van mijn hart, ik was thuis of op weg daarheen, en als... maar dat geluk zou
te groot zijn geweest voor de rampzalige Bilderdijk!194 Als ik je vandaag om twee
uur kan zien, dan zal ik getroost worden voor alle ellende die over me heen komt. Ik durf niet te proberen Jenny hier langer te houden. Vaarwel mijn aanbiddelijke!
tot twee uur.
Maandagochtend.

Eindnoten:
194 Kennelijk had Wilhelmina bij Bilderdijk langs willen komen maar had ze dat toch niet gedurfd,
of was haar komst door iets anders verhinderd.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 7 februari 1797
Tot nu toe is nog weinig gebleken van de Nederlandse achtergrond van Wilhelmina,
hoewel zij tot haar negende in Den Haag gewoond had en het niet onwaarschijnlijk
is dat er thuis althans door haar ouders nog Nederlands gesproken werd. Deze enige
brief in het Nederlands van Bilderdijk aan haar wijst erop dat ze geen enkele moeite
gehad moet hebben met het lezen daarvan. Bilderdijk schrijft dat hij bang is dat de
brief in verkeerde handen zou vallen en daarom schrijft hij in het Nederlands. Het
is niet duidelijk op wie hij doelt, want haar moeder, haar zusjes en Texier zouden
hem juist kunnen lezen. Omdat Wilhelmina in Lewisham is, waarheen Bilderdijk
haar vergezeld heeft, moet het wel om de bezorger van de brief gaan.
Mijn aanbiddelijkste! Ik schrijf je deze brief in het Nederlands, want hij zou misschien
in verkeerde handen kunnen vallen en per vergissing geopend worden. Maak je geen
zorgen over mij, mijn waarde, alleen op die voorwaarde zal ik oprecht zijn. Ik ben
gisteravond goed thuisgekomen, maar was niet in staat om iets te doen, zelfs niet om
het vervolg van jouw uitmuntend treurspel te lezen. Het is niet erger geworden, maar
ik zal morgen niet goed naar Lewisham kunnen komen. Mijn hart lijdt er
onbeschrijfelijk onder dat ik een gelegenheid die eigenlijk zo gunstig is, moet laten
voorbijgaan. Ach! waarom moet alles op dit moment zo tegen mij samenspannen?
Als ik beter word, zal ik proberen in de namiddag... maar hoe durf ik mijn hart
daarmee te vleien? Reken er niet op, lieve dierbare! Ik meen je gezegd te hebben dat
ik donderdag onvermijdelijk in de City moet zijn, vanaf vroeg in de morgen en ik
weet niet tot hoelang. Misschien de hele dag! Ach! dat ik daarvan af kon komen!
maar ik moet wel, omdat het een plicht is. Vertroost mij toch, mijn tederst geliefde,
door enige woorden van je aanbeden hand. Bedenk dat het de enige troost is die ik
krijgen kan. Beklaag me, maar wees tevreden, geniet van de genoegens van de
vriendschap daar waar je bent en verzeker je vrienden van mijn achting (als je ermee
instemt) en groet ze! Vaarwel, mijn aanbiddelijke! hou van mij zoals ik van jou hou.
Jouw genoegens (ach! ontzeg ze niet aan je hart) zullen overvloeien in het mijne.
Jouw droefheid is mijn wanhoop. Maak mij
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dus zo gelukkig als je kunt. Nogmaals vaarwel, mijn geliefde, vaarwel.
Londen, 7 februari 1797.
Je vader maakte het gisteravond heel goed, gezien zijn toestand.195 Dit mag je
wat dat betreft geruststellen.
N.B.

Eindnoten:
195 Bilderdijk moet over de gezondheid van vader Schweickhardt hebben kunnen berichten via
Texier, die immers vrij bij de familie kon komen.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 13 februari 1797
Liefste, aanbiddelijkste! Kun jij denken dat ik zo'n monster ben, dat ik door de kleinste
schaduw van misnoegen over haar die ik zo vurig bemin, slechts een moment in mijn
hart zou overwegen om wraak te nemen, als dat al mogelijk was, door jou geen
bericht te sturen? O mijn teder beminde, hoe weinig ken jij dit zachte en brandende
hart, dat geen andere gevoelens kent dan die voor het enige voorwerp van zijn
verlangens-hoe weinig ken je mij, als je denkt dat dit mogelijk is! En wat een wrede
reden neem je aan voor dat veronderstelde misnoegen! Ach, enig voorwerp van mijn
gloed! als ik in brand sta, ontvlam, wegsmelt in liefde en tederheid, en bij mijn liefste
een kleine vonk overspringt van het vuur waardoor ik verteerd word, hoe zou het
dan mogelijk zijn dat ik die gezegende betovering waaraan ik mijn geluk dank, niet
zou bewonderen? Nee, mijn liefste, de hemel gave dat je dit hart vertrouwde! Je
vertrouwde het genoeg om alle terughoudendheid af te gooien! Je was er zeker van
dat ik niet verwisseld kan worden met dat soort onwaardige en verdorven mensen
bij wie de hartstocht even snel ophoudt als de hitte van onbevredigde lichamelijke
begeerte. Bij die mensen is hartstocht alleen maar dierlijke wellustigheid, die niet
verheven wordt door de hemelse vlam van de Liefde! - Nee, mijn liefste engel,
gezegende godheid van mijn ziel! Denk niet dat enige gunst de werkelijke gloed van
mijn liefhebbende ziel kan verminderen! Nee, elk teken dat een antwoord is op de
liefde, is nieuw voedsel voor zijn zuivere vlam. En als jouw zacht engelenhart iets
daarvan liet zien, dan is het mijne daarvoor de meest innige dank verschuldigd aan
jouw tederheid en aan de hemel zelf. Als ik klaag, dan is het over
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de terughoudendheid die jij te veel in acht neemt voor mijn brandende verlangens.
En zelfs die terughoudendheid, zelfs die is mijn hart dierbaar, mijn liefste, hoewel
ik er onbegrijpelijk onder lijd, hoewel geen tong het leed kan uitdrukken dat ik
daardoor verdraag. Mijn hart kan alleen maar elke gedachte van het jouwe aanbidden
en slechts dankbaar aanvaarden dat het in onthouding blijft, en tegelijkertijd in
onderwerping en bewondering zijn!
Ach! hoeveel moeite kostte het mijn hart, toen ik gistermorgen naar huis ging en
meneer Texier was vertrokken! - Hij vertelde jou de waarheid, mijn liefste engel!
maar niet helemaal. Ik was die nacht erg ziek en dat ben ik nog, maar omdat ik
verplicht was naar buiten te gaan voor een belangrijke zaak in verband met de
stadhouder, kon ik niet thuisblijven. Maar door mijn kwellende hoofdpijn was ik
verhinderd terug te zijn op het uur dat ik vastgesteld had. Ik heb nog steeds een hevige
koorts, die aanhoudt sinds wij uit elkaar gingen en die me doet verlangen naar rust
en mij laat hunkeren naar bedtijd. Maar omdat ik ontzettend overbezet ben met zaken,
kan ik niet in mijn kamer blijven en dat is een groot voordeel. Want ik zou totaal
bedlegerig worden als ik toegaf aan de ziekte, die nu (hoop ik) met een paar dagen
over zal zijn. - Meneer Texier zal je dit niet vertellen, omdat hij eenmaal het besluit
genomen heeft mij nooit iets van jouw ongesteldheden te vertellen, en jou evenmin
iets van de mijne. - Gisteren hield ik een groot deel van de dag het bed, en de hele
avond. Misschien zal ik vandaag tot hetzelfde verplicht zijn. Maar ik smeek je, mijn
liefste, wees niet ongerust over mij. Morgen zal ik een aderlating krijgen, en dan zal
de kracht van de ziekte gebroken zijn, en misschien zal ik de volgende dag weer mijn
oude gezondheid terughebben.
Je gaf me hoop op een nieuwe ontmoeting, mijn liefste! Ach! Laat het zo snel
mogelijk zijn! Nooit zal ik daar te ziek voor zijn. -[...]
Ik ben er zeer zeker van dat ze (bij jou thuis) niet kunnen bedenken dat wij elkaar
zagen. Ze zijn niet in staat om zich enige voorstelling te maken van die hemelse
liefde, die wij voelen, en helaas! hoe weinig mensen zijn er die werkelijk vatbaar
zijn voor haar hemelse vlam! - Zelfs als ze achterdocht tonen, dan is het nog niet
omdat ze die hebben, maar alleen om jouw zachte aard te kwetsen. Maar als je ergens
heen gaat, zeg het niet zo lang van
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tevoren: laat het een onverwachte beslissing lijken, dan zul je des te meer vermijden
dat ze op het idee van een rendez-vous komen. [...]
Hier moet ik ophouden, mijn liefste! - Ik ben erg ziek, maar tegelijkertijd voel ik
mezelf gelukkig, en sinds twee dagen ben ik in een betoverde wereld, waarin ieder
voorwerp nieuw is en me bevalt. Herinner je je soms wat je me vertelde van de vrouw
in Deptford, ongeveer in de maand juli?196 - Is het de dood voor mij? is het leven? Ik weet het niet, maar mijn hart heeft steeds goeds voor dit jaar voorspeld. En als jij
gelukkig bent, liefste op aarde, o! dan is de dood zelf welkom bij mij.
Lieve beminde! verdenk mij er nooit van dat ik een ongevoelig of onbehaaglijk
moment kan hebben als jij in mijn gedachten bent. De dood ontvangen van jouw
lieve hand zou hemelse zaligheid zijn en hoeveel ik mag lijden onder die maagdelijke
bescheidenheid en terughoudendheid die jij altijd zo hoog houdt, ik heb er respect
voor en bewondering, zonder te klagen. Ja mijn lieve engel, je bent aanbiddelijk voor
mij, zelfs in je gereserveerdheid, evenals in elke gunst die je mijn brandende liefde
toestaat. Ach, ze zijn onschuldig, deze gunsten, zo onschuldig als de kus van een
vader. Ze zijn dat vanwege hun aard, maar heiligt liefde niet alles? Ja, zeker, mijn
schat, en onze omhelzing kan nooit schuldig zijn. Waarom zou je dan bang zijn je
terughoudendheid af te werpen, die mijn zwak gevoelig gestel zoveel kost? Maar
nee, ik zal niet klagen, dat doe ik niet. Ik heb achting voor je wijs, je verstandig
gedrag, en ik zal nooit over de grenzen gaan die je mijn verlangens voorschrijft.
Wees gelukkig, mijn liefste, wees kalm, wees rustig. Ja, dat zeg je goed, ‘God is
altijd God’. Dat zal Hij ook voor ons zijn: laten we daarop vertrouwen. Maar wees
er zeker van dat niets vergeleken kan worden met de innige liefde, met de eeuwige
verknochtheid en met de onveranderlijke trouw van dit hart. Vaarwel, liefste, enige
liefste! neem mijn tederste beloften aan! Vaarwel!
Maandag, namiddag.

Eindnoten:
196 Met de vrouw in Debtford moet een waarzegster bedoeld zijn die door Wilhelmina geraadpleegd
was.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 15 februari 1797
Liefste beminde van mijn hart! Ik wil vanmorgen niet zo vroeg uit huis gaan als
gewoonlijk en hoe kan ik mijn dag beter beginnen dan met een brief aan het beminde
object van mijn liefde? Ik voelde me gisteren beter na de aderlating, maar ik was
verplicht om weer naar buiten te gaan in die vreselijk slechte avondlucht en les te
geven van 9 tot 11 uur. Daarop bracht ik een ongemakkelijke nacht door in hevige
koorts met deliriumaanvallen. Met dat alles vind ik niet dat ik zieker geworden ben,
maar ik heb een benauwdheid op de borst met een flinke droge hoest die het nodig
maakt dat ik hoestmiddelen gebruik. Het ergste is dat ik geen enkele dag thuis kan
blijven en dat ik lange afstanden moet afleggen in de stad, waardoor ik oververhit
raak, en dus ben ik bang dat de ontsteking die nu in het bloed zit, zich vastzet in de
borst. Maar ik zal doen wat ik kan om dat te voorkomen.
Ik ben duizendmaal dank aan je verschuldigd voor die lieve attentie van jou om
me dat verband te sturen.197 Het zal me genezen door de oneindige kracht van de
liefde, want het is geheiligd door jouw gezegende hand, en het zal elk ongeluk
voorkomen dat mij gewoonlijk treft na een aderlating. - Op dit moment heb ik geen
lessen (want gisteren hielden weer twee lessen op omdat twee leerlingen van me
overzee gingen) behalve om half vier en een paar maal in de week om acht uur 's
avonds (maar heel onzeker). Er is tijd genoeg dus, mijn aanbedene, om mezelf naar
elke plek die je me zult opgeven te verplaatsen, en moet ik je vertellen dat ik altijd
bereid ben om dat hemelse geluk te genieten?
Graag zou ik meer schrijven en mijn hele hart uitstorten, maar ik merk dat mijn
hand en mijn hoofd vermoeid zijn van deze paar regels. Een onmiskenbaar teken van
ziekte. Liefste op aarde, wees niet angstig over mij, ik zal mezelf niet verwaarlozen,
ik zal snel beter worden, daar ben ik zeker van. Adieu mijn liefste, let goed op je
kostbare gezondheid en vergeet de arme patiënt niet wiens hele heil, wiens
gezondheid, wiens leven, wiens geluk en enige welzijn afhangen van jouw
onveranderde aanhankelijkheid! Vaarwel!
Woensdag. 15 februari 1797.

Eindnoten:
197 Omdat Wilhelmina het gewone Engelse verband te hard vond voor Bilderdijk, had ze hem
speciaal zacht verband gestuurd om te gebruiken na de aderlating.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 21/22 of 22/23 februari 1797
Zeg me wat voor een afschuwelijk monster ik ben! Heb ik gezegd: ‘Zelfs de
aanwezigheid van wie het liefst aan mijn hart zijn kan me geen vreugde geven’? Nee,
mijn lieve beminde, dat is onmogelijk. Zo'n godslasterlijke onmenselijke zin zou ik
niet kunnen schrijven, mijn hand was niet in staat het neer te schrijven, mijn hart zou
het verworpen hebben. Nee, nooit! Ach, de dood zelf zal nooit zo hoog zegevieren
dat ik ondankbaar zou zijn voor dat hemelse geluk dat jouw lieve aanwezigheid mij
schonk. Nee mijn lieve engel, je begrijpt me verkeerd, je verandert de werkelijke
betekenis van mijn woorden. Ja ik klaagde wel over de droefheid, de afmatting, de
ongevoeligheid waar mijn hart in verzonk, ik klaagde er wel over dat zelfs jouw
gezegende glimlachjes mijn hart niet vervulden met dezelfde betoverende en heerlijke
vreugde als voorheen. Maar ach! waarom beklaagde ik me erover? - o mijn beminde,
als je dat verkeerd begrijpt, hou je niet van me! Nee, het was niet voor mijn eigen
geluk! Ik kan mezelf en elke gedachte aan geluk opofferen - maar het kwam omdat
ik voelde dat ik niet meer in staat ben jou gelukkig te maken door mijn ongelukkige
liefde. Het kwam omdat ik voelde dat ik je gemoedsrust verstoord heb, de kalmte
van je hart, en dat ik geen uitweg kan bieden en niet in staat ben er iets tegenover te
stellen. Want mijn geest is uitgeput en mijn hart is voor altijd bedorven door wanhoop
en moedeloosheid en ongevoelig geworden voor het enige ware voorwerp van zijn
tederste, zijn vurigste, zijn onverzadigbare wensen. - Ja mijn lieve beminde, ik kan
dat voorwerp, dat eeuwig aanbeden voorwerp wel het fatale beeld noemen dat mijn
hart vervult, maar in godsnaam! ik heb het nooit ervan beschuldigd mijn vrede
vernietigd te hebben! Nee mijn lieve engel! Nee, je was ervoor bestemd om mij de
gelukkigste onder de stervelingen te maken, de enige gelukkige op aarde. En zelfs
als wat gebeurd is het meest betreurenswaardige is wat kon gebeuren, dan denk ik
er niet aan het jou kwalijk te nemen, terwijl ik mijn wrede lot beschuldig en misschien
de zwakheid van een broos geslacht die je niet kon overwinnen. Maar om te voelen
dat mijn ongelukkig lot jou in een verdrietige toestand gebracht heeft, je gezondheid
verwoest heeft, je opgewekte geest en de gemoedsrust die je genoot, om te zien dat
jij het slachtoffer van mijn ongunstig ge-
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sternte, van mijn eigen onvoorzichtigheid en... ach! ik kan de zin niet afmaken, maar
dat beklagenswaardige beeld is het beeld dat bezit heeft genomen van mijn hart en
ik kan het terecht fataal noemen. Ja dat is een dodelijk, een zeer fataal beeld dat me
overal achtervolgt en dat me vermoordt met de pijnscheuten die het veroorzaakt. Liefste, oneindig dierbaar aan mijn ziel! Ja, er is troost, er is een machtige troost in
de gedachte dat ik... jij zegt dierbaar, maar laat het slechts zijn dat ik niet onverschillig
ben voor jou. Maar wat een hartbrekende gedachte is dat, als ik merk dat dit ons tot
niets leidt, dan naar de meest verschrikkelijke van alle rampen! Nee, mijn lieve engel!
jouw smarten zijn geen redmiddel, geen balsem voor de wonden van mijn hart, ze
vermeerderen mijn pijnen, die geen andere verzachting kennen dan jou zo gelukkig
te zien als je verdient, zoals je geweest zou zijn als mijn rampzalige naam nooit jouw
oren bereikt had.
Ja, mijn lieve engel! Het is noodzakelijk dat we met elkaar praten over onze zeer
kritieke situatie. Wapen jezelf met moed, mijn liefste! er moet een einde gemaakt
worden aan deze rampzalige onzekerheid. Of vergeet, ja vergeet me, of beslis ons
lot. Ik zal zeer vroeg op zaterdagmorgen in Lewisham zijn. Als je voor die dag een
plaats neemt om 9 of 10 uur, zal ik je in de koets ontmoeten, en dan zullen we samen
naar D. of P. gaan.198 Maar in godsnaam, mijn beminde, mijn aanbedene, wees rustig,
wees kalm. Maak me niet bedrukt door jouw leed. Ach, ik ben al overbelast. Nee, ik
kan dit niet wensen, je moet me vergeten! vergeten! verschrikkelijk, angstaanjagend
woord! - Maar hoe kan ik leven als ik zie dat alles wat me het dierbaarst is, vervalt,
ten onder gaat in de golven van verdriet waar ik de schuldige veroorzaker van ben?
Hoe kan ik ademen in een land waar elk ding in mijn hart de vroegere zoete,
onschuldige genoegens van onze kostbare liefde opnieuw oproept, om de pijnen die
ik onderga te vermeerderen? Waar de lucht zelf die ik inadem vol is van de zuchten
van een boezem die zo dierbaar voor me is? Waar alles wat ik tegenkom mij lijkt te
verwijten dat mijn verblijf hier getekend was door de teloorgang van het geluk van
het beminnelijkste, het goddelijkste voorwerp van menselijke liefde? Hoe kan ik,
mijn liefste, hoe kan ik dit verdragen? [...]

Eindnoten:
198 Deptford en mogelijk Peckham.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 27 februari 1797
Kun jij je voorstellen, mijn lieve hartsbeminde, dat ik in mijn kamer kan blijven
zitten, terwijl ik in vuur en vlam ben door de betoverende hoop mijn hele
gelukzaligheid te ontmoeten? Zou ik niet naar de plaats van de afspraak snellen, zelfs
wanneer alle omstandigheden samenspannen om te kennen te geven dat die
ontmoeting onmogelijk is? Ach, mijn enig geluk! hoe weinig ken jij de woelingen
van dit brandende hart als je dat voor mogelijk houdt! Zeker, mijn lieve engel, ik
begreep dat het alleen van het weer afhing of je naar de City ging, maar ofschoon
het kwart voor één regende, vleide ik mezelf ermee dat de regen over enige
ogenblikken kon ophouden, of dat je een of andere smoes kon vinden om uit te gaan
ondanks enige druppels. En inderdaad, enige minuten na enen was de regen gestopt.
Ik wachtte in Springgarden tot half twee, toen dacht ik dat de kerk wel uit zou zijn,
dus ging ik daarheen en het bleek dat ik goed gegist had. Mijn hart was met dat alles
niet tevreden en zei me dat je misschien terug naar huis was gegaan vanwege de
regen, maar dat je met de verandering van weer ook die bestemming veranderd kon
hebben, en ik haastte me om weer mijn eerste wachtpost in te nemen. Daar bleef ik
tot drie uur, daarna bedacht ik dat je daar voorbij kon zijn gegaan terwijl ik naar de
kerk liep, dus wandelde ik naar Hatton Garden, waar ik de dag doorbracht met op
en neer lopen tot ongeveer zeven uur, toen ik elk vooruitzicht om mijn liefste beminde
te zien verloor. - Maak je daarover niet ongerust, mijn lieve engel; ach, hoe
meeslepend is het voor mijn hart om te wachten op die hemel die jouw lieftallige
verschijning voor hem zal openen! Nee, de hoop zelf op een moment geluk in jouw
armen (zelfs als die vergeefs is), is niet te duur betaald met welke pijn of moeite ook.
Deze ochtend lijkt zeer mooi, en we zullen gelukkig zijn! Och hoe verlang ik naar
dat gezegende uur-moge het niet bedrieglijk zijn! - Ach, als ik teleurgesteld werd na
zo'n heftige opwinding-! Maar nee, de godin van mijn hart zal medelijden met me
hebben, ze zal geluk aan mijn brandend hart schenken, ze zal trouw zijn aan elke
belofte. - En als het lot zelf (ongelukkigerwijs) zich verzet tegen deze ontmoeting,
dan zal deze avond het
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ongeluk van de ochtend herstellen. - Getroost met dit vooruitzicht houd ik hier op.
Vaarwel, mijn enige heil, mijn enige hoop! Vaarwel.
Maandagochtend.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 1 maart 1797
Mijn liefste beminde! Wat een gekkenwerk is dat, waarover je me vertelde! Inderdaad,
ik ben soms bang dat je moeder haar verstand verloren heeft, als het geen geraffineerde
kwelgeesterij is die haar drijft. Maar hoe dan ook, je ziet dat er helemaal geen
zekerheid of vastigheid is, zolang je thuisblijft, zonder je te ontdoen van zo'n
onverdraaglijk en uiterst goddeloos juk. Je zegt me opnieuw dat het zo niet door kan
gaan. Ja, mijn liefste, het kan niet: maar vier of vijf maanden geleden zei je me
hetzelfde en toch gaat alles door op dezelfde voet, zo niet erger. Vandaag is het
woensdag, en het zal een hele tijd duren voor ze terugkomen uit Lewisham en dan
denk ik dat het heel onwaarschijnlijk is dat ze direct doorgaan naar K-. En ook als
alles lukt volgens onze wensen, dan nog zijn we onze vroegere zekerheid en vreugden
in Lewisham kwijt.199 Dus elke dag draagt er iets aan bij om ons van elkaar te scheiden.
Vier maanden geleden waren we door de loop der gebeurtenissen in staat over onszelf
te beschikken zonder enige terughoudendheid, terwijl we nu in een samenloop van
omstandigheden zijn gekomen die geen uitkomst biedt om iets te ondernemen zonder
die goeie naam te vergooien waar jij altijd zo de nadruk op gelegd hebt bij mij. En
daaraan heb jij ons beiden onderworpen door je besluiteloosheid. O, mijn lieve engel!
Hoe hebben we ons enig geluk weggegooid! Hoe hebben we het verdiend om
ongelukkig te zijn door die kans, die de hemel ons verschafte, te laten schieten! Maar ik zal jou niet verwijten wat ik aan mijn eigen slapheid te wijten heb. Het was
mijn plicht om de loop van de gebeurtenissen te voorzien, en mijn lieve engel voor
te gaan, en niet te bezwijken voor overwegingen waarvan ik wist dat ze niet zwaar
genoeg wogen. - Laat maar: jouw liefde, mijn schat, jouw dierbare, kostbare liefde
alleen kan me nog zegenen
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en daarvan verwacht ik elke troost. - Vaarwel, mijn hartsbeminde, vaarwel!
1 maart. 1797.

Eindnoten:
199 Voorzover uit de brieven valt op te maken is Wilhelmina's moeder met haar weer opgeknapte
man naar de familie Yeates in Lewisham gereisd. Bilderdijk vreest dat ze daar achter allerlei
geheime ontmoetingen van haar dochter met hem zal komen. Daardoor zullen ze niet meer
vrijelijk de reis van en naar Lewisham kunnen gebruiken voor afspraken.

Bilderdijk aan zijn schoonzus. Londen, 8 en 9 maart 1797
De zevenendertigjarige Petronella Elter is na een twaalfjarig huwelijk zwanger
geworden, zoals zij schrijft aan Bilderdijk in een brief van 17 januari: ‘ik hoop in
de meimaand, zo ongeveer of daaromtrent, Louise een levend speelpopje te bezorgen’.
Voor Bilderdijk is dit geen verrassing: hij heeft het voorspeld. Maar zus Catharina
is niet ingelicht en merkt het pas veel later (brief begin mei). Ze is geschokt: ‘ik heb
zeer vreselijke schrik gehad ziende dat zij al een maand of zeven zwanger was men
had mij daarvan niets geschreven of vooraf gezegd het is mij alles vreemd en de
vooruitzichten van onze kinderen zijn nu ook weg je weet dat zus en Elter elkaar
helemaal erfgenaam gemaakt hebben verbeeld je dus als Mietie [Petronella] in de
kraam sterft dan is alles verloren’. Tussen de Elters en Catharina botert het niet
meer. Catharina meent dat ze geen begrip meer voor haar opbrengen en dat haar
zwager met haar spot, wat ze aan haar man schrijft: ‘het is vervloekt slecht om dan
in spot en in zoveel leed mij toe te duwen: wel nou ondervind je eens met wat een
groot man je getrouwd bent - kan je er nou maar van eten en dit doet Elter quasi al
lachende maar het is bij mij de lach des satans en het verwijt zelf is gruwzaam in
mijn omstandigheden’. Op Bilderdijks verzoek heeft Petronella haar uitgehoord over
de mogelijkheden tot een hereniging. In een uitvoerige brief schrijft Petronella dat
zijn vrouw zich eventueel wel bij hem wilde voegen, maar zonder de geneugten van
het huwelijk: ‘Voorzover ik uit haar gesprekken en brieven oordelen kan, is zij niet
ongezind met je te leven, maar als vrouw? - hieraan zou ik vanwege haar
buitensporige vrees en afkerigheid van het kraambed twijfelen’. Petronella vraagt
Bilderdijk eens verstandig na te denken: ‘Ik bid je, laat je verstand eens enige
ogenblikken het voorzitterschap over het comité van het hart hebben, ofschoon ik
alle moeilijkheid daarvan wel ken, en vooral wat jou betreft’. Hij moet maar
overwegen of een hereniging wel goed zou verlopen, maar een andere oplossing
draagt ook zij niet aan. Ze constateert dat Catharina's
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karakter wel niet zou veranderen, zolang ze zo jeugdig en mooi blijft als ze is en dat
is ook het enige wat haar interesseert. In de liefde is zij, ook volgens haar zus, totaal
ongevoelig. Overigens bevreemdt het ook zus Elter dat Bilderdijk nog steeds geen
bestaan gevonden heeft, terwijl er zoveel minder belangrijke mensen naar Engeland
gegaan waren die meteen een ambt van de Prins gekregen hadden: ‘hoe komt het
dat jij zo sukkelen moet om een sober bestaan?’ Verder doet zij in haar brief verslag
over Louise en de kleine Elius, die bij de Elters gelogeerd had. Aan zijn opvoeding
wordt niets gedaan, maar ze ziet geen oplossing daarvoor, want zijn moeder is niet
gevoelig voor suggesties daarin. Een ander onderwerp in haar brief is het (niet
bewaarde) portret van Bilderdijk dat zij ontvangen heeft: Toen we enige dagen
geleden 's avonds bij elkaar zaten, bracht men een portret binnen, dat we volgens
jouw schrijven, voor het jouwe aannamen. Louise die er niets van wist zei: Hallo die
man ziet er raar uit! en zij kon er maar geen betekenis of herkenning in vinden, wat
ons inderdaad niet bevreemdde. Ben jij dan werkelijk zo veranderd? Neen dat kan
niet zijn. Jij hebt je toen je deze afbeelding maakte, te veel zwakheid toegeschreven.
Al het vuur dat je bezielde, zal toch niet vervangen zijn door die sombere pijnlijkheid
die hier zo sterk in spreekt, maar al was dit zo, mij dunkt je zou er dan toch anders
uitzien. Ik wil je niet verbergen dat ik er soms boos op ben. Ken jij J.J. van der Meer?
- nu op deze laffe kwajongen lijkt deze afbeelding volkomen, en hoe kan het dan op
jou lijken.' Wie de kwajongen Van der Meer is, is onbekend.
Jouw lieve, echt vriendelijke brief, mijn dierbare, had ik ongeveer veertien dagen in
huis en zo lang laten liggen, omdat ik er dagelijks een beetje op rekende dat er een
tweede van jouw hand te verwachten was, toen ik door een zware ziekte in bed raakte
(de eerste die ik heb opgedaan na nu vijftien maanden in dit rijk geleefd te hebben,
terwijl ik in Hamburg bijna altijd ziek of niet lekker was). Het was een vrij hevige
peripneumonie200 (alsof je weet wat het vreemde woord is), en de ziekte is nog lelijker
dan haar naam. Gelukkig had ik geen Engelse doctoren nodig en er is goed voor me
gezorgd en ik ben weer gezond!Hartelijk dank voor je lief schrijven en voor wat je daarin meedeelde, voor de
afschriften die je gestuurd hebt, en voor wat niet al?201 - Wat zal ik nu als antwoord
schrijven, mijn beste, op het eerste en voornaamste punt, dat waarvan al het geluk
en de ge-
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noegens waarvoor ik nog vatbaar ben, afhangen? - Ik weet het niet. Een brief die ik
daarna van haar gekregen heb (een vorige was heel goed, zacht, en zelfs in zekere
zin beminnelijk), bevestigt maar al te zeer wat jij voorstelde als het resultaat van
waarnemingen en als gissingen op grond van het karakter. Ja, alles is zo! Maar helaas!
ook al geef ik mijn (arm) verstand al eens het hamertje in de hand en laat ik het al
eens sus, sus roepen wanneer het comité van het hart wat al te woelig aan het
delibereren is: de voorzitter komt niet tot een conclusie. En wat moet hij ook
concluderen? O wie me dit wist te zeggen, zou een engel uit de hemel voor me zijn.
- Lieve zus, ik ben blij dat ik mij altijd zo duidelijk over het punt van de heiligheid
en onschendbaarheid van het huwelijk uitgelaten heb. Het verplicht mij des te meer
tot trouw aan mijn beginsels, en werkelijk met dat alles-ach! je weet niet wat het me
soms kost om niet aan het wankelen te raken. Ik lijd onbeschrijfelijk. - Ik lijd zedelijk,
intellectueel en fysiek als ik alleen ben en ik lijd niet minder in gezelschap, waar het
een geliefd onderwerp (vooral van de dames) is om met mij over mijn vrouw te
babbelen, en elk ogenblik die vrouw de gelukkigste vrouw van de wereld te vinden.
- Ach, dat God mij kracht geeft en mij behoede! bid met mij daarvoor, lieve, ik had
dat gebed nooit méér nodig dan nu.
Met Elius zullen we het nog een paar maanden aan moeten zien, en dan doet zich
misschien een gelegenheid voor om een oplossing te vinden. Zij houdt zeker meer
van hem dan van Louise. Ik kan echter niet geloven dat zij werkelijk aan hem
verknocht is. Ze schrijft mij: ‘Elius wordt allerliefst, maar er is nog geen leven in te
brengen.’ - Louise zal altijd met twee monden praten, want dit is van oudsher een
familiekwaal, wat heel onprettig is voor een meisje dat toch al een grote mond opzet.
Maar wat kan men eraan doen? - Ik verlang ernaar jouw stukjes te zien, lieve. Waren
ze dan zo groot dat ze niet in de brief meekonden? Of was het een list van...202 om
mij ongeduldig te maken?
Maar mijn portret! Ach, wat heb je me laten lachen om je werkelijk ernstige
verontwaardiging over dat arme gezicht! Ik begin er eigenlijk van overtuigd te raken
dat het heel goed lijkt, en beter dan ikzelf dacht, omdat je er zo boos op bent. Als
het niet zou lijken, zou je er helemaal onverschillig onder blijven, erom lachen en
klaar ermee! Maar dat je boos bent dat het er zo uitziet, komt
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omdat je (je zult het zelf misschien niet vermoeden) er mij werkelijk in herkent, maar
vervallen, misvormd, en in één woord, een karikatuur van mezelf geworden. En dat
ben ik werkelijk. Het haar, zoals het nu zit, draagt er ook flink aan bij om mij een
onnozel uiterlijk te verschaffen. Maar hoe dan ook, er zijn hier vier portretten van
mij gemaakt, die iedereen aanziet voor afbeeldingen van oude N.B. 1• oude 2• halfgekke
3• geëmigreerde Franse priesters. - ‘Men is niet in je geest gedrongen,’ zeg jij, en
‘daarom kun je makkelijk geloven dat de andere portretten die men van mij op mijn
reis gemaakt heeft, nog slechter zijn.’ Het is zo, maar voldoen de mensen die
schilderen wat zij zien dan niet, of moesten ze soms schilderen wat er nu in elk geval
niet is, als het er al ooit geweest is? - Nee, mijn beste, je goed hart heeft zich een
ideaalbeeld geschapen, en dit ideaal is gevormd uit dat wat ik in de loop der tijden
geweest ben of scheen te zijn. Alles wat daar goed in was heb je in je verbeelding
opgeslagen en bij elkaar gebracht, en opgesierd en opgeluisterd met je eigen
vruchtbare verbeeldingskracht, die nu en dan eens door een vers van mij opgewarmd
en opgewekt werd. Nu ik van dat alles niets heb en louter doodskop203 geworden ben,
restant van vroeger leven waar de geest uit is, nu neem jij het de schilder kwalijk,
dat hij jouw Ideaal niet geschilderd heeft. - Ja lieve,-zo is het werkelijk; en (al word
je er nog eens zo boos om), ik lijk werkelijk wat op J.J. van der Meer en lach er
dikwijls om dat een mens zo in verval kan raken; en als ik dan in mijn karakter naga
wat het is waarom ik op hem ga lijken, dan word ik vaak diepbedroefd.
Over de uitgeputte geest &c. ditmaal niets meer. Je herinnert mij aan mijn
eerstkomende verzending van Ellendige Verzen (waarnemingen doe ik niet meer,
want ik kan niet meer zien, en schrijf zelfs bij kaarslicht helemaal op het gevoel) en
ik durf me daar gerust op vast te leggen. Intussen moet ik je iets toevertrouwen. Er
is hier een jong meisje, dat bij mij moet bevallen (ja zuster, het is zo) van een Engelse
tragedie, waarvan ik de vader ben; de weeën zijn werkelijk begonnen, en nu moet ik
zelf verloskundige zijn, wat het ergste is, en de verzen corrigeren. Als ze gelukkig
bevallen is, zal ik zorgen dat jij het kindje eens ziet om te kijken of het familietrekken
heeft of niet?204
‘Maar hoe komt het dat jij zo sukkelen moet (vraag je), terwijl anderen...’ &c.-Hola
wat! GEEN enkele andere is noch door dege-
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ne die jij noemde, noch door het Engelse gouvernement in ENIG ambt, welk dan ook,
gezet. Die dat zeggen liegen en zwetsen om zich aanzien te geven. De eerstbedoelde
persoon heeft niets, en kan nergens over beschikken, en heeft geen invloed en evenmin
spant hij zich in voor iemand of iets bij de ministers of de Koning zelf. Men zou in
Holland zeggen: maak dat de kat wijs! Niemand heeft iets; alleen heeft lord
Malmesbury205 één Hollander (met wie hij een bijzondere verhouding had) in een
regiment in Ierland geplaatst, waar hij een deze dagen doodgeschoten zal worden.
En geen enkele Hollander (afgezien van de officieren van het Rassemblement, die
van Engeland een heel kleine soldij trekken, die zelden uitbetaald wordt) heeft tot
nu toe iets gekregen.206 Twee mannen alleen uitgezonderd heb ik nu een jaar lang
vrije woning en vrije kost bezorgd en enkele malen uit de gevangenis gered (want
men plakt hier de mensen meteen als bankroetiers aan als ze slechts een kleinigheid
schuldig zijn). Ik heb ze zo in leven gehouden, tot ik een flinke vier weken geleden
kans heb gezien ze op een soort van openbaar rekenkantoor te plaatsen, waar ze nu
hun bestaan vinden. - Omdat dit dus zo staat, lieve-, moet je wel terugkomen op je
verwondering over mij. - En zou het niet laag van mij zijn om als ik ook maar
enigszins de kost kan verdienen, dan iets te eisen van de baas?207 Zeker stelt hij mij
op een zeer vleiende manier boven anderen, en als ik het zou vragen ben ik er zeker
van dat hij mij zo goed als hij kon zou helpen. Maar er kan een tijd komen dat ik het
werkelijk en helemaal nodig heb, en dan kan ik spreken. Het is toch beter dat iemand
zijn recht op erkentelijkheid bewaart tot er op het juiste ogenblik afrekening gevraagd
kan worden. - Ondertussen heb ik helemaal geen bekwaamheden meer voor politieke
zaakjes (waarover jij spreekt). Het vuur is eruit, het geheugen is versleten, de
vaardigheid verstompt-met één woord, ik ben niet meer dan een karikatuur. - Verder
worden vreemdelingen hier van alles uitgesloten, zelfs bij de justitie hebben zij in
veel opzichten niet hetzelfde recht. Als ik hier sterf, erft koning George mijn oude
jas, broek, vest en doorgesleten hemden, ja zelfs mijn manuscripten. - Maar gesteld
dat ik hier een betrekking krijgen kon, denk je dat het mij wel zou lijken om hier
afhankelijk te worden van een door en door bedorven ministerie in een land waarvan
ik de val zeer spoedig voorzie, en waar ik geld moet lenen om van te leven tot de
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regering eens gelegenheid zal vinden om de salarissen te betalen? - Wat denk je?Wat de grote Pitt betreft: ja dat is een groot man op een flinke afstand, door een
goede toneelkijker bekeken; maar van dichtbij is hij een ellendige geest, en bijna net
zo'n wurm als Van der Spiegel indertijd was. En Fox is in alle opzichten een kwast.208
- Pitt is misschien de grootste zuiper van het rijk, Fox een aartsdobbelaar en schurk.
[...]
Veel geluk met je gezegende staat, lieve-! Houd goede moed: ik heb altijd gezegd
dat jij kort na mijn dood (dat is nu gebleken mijn ballingschap te zijn) zwanger zou
worden; en dat je er goed doorheen zou komen. Dit voorspel ik je nog, houd goede
moed. [...]
Maar hoe zien de Engelse vrouwen en meisjes eruit, vraag je mij. - Ik voor mij
heb altijd in de verschijning van de Engelse vrouwen iets prettigs gevonden. Ik kan
niet zeggen waarin het bestaat, maar mijn vrouw heeft het helemaal. Hier valt het
niet op, omdat iedereen het heeft. - De Engelse natie is in het algemeen klein en
lelijk. De Schotten zijn een mooi, groot, welgeschapen en door hun uiterlijk innemend
volk (dat sinds nu 550 jaar met ons onder dezelfde regering had moeten vallen en
nu sedert de vereniging met Engeland de voetveeg van deze natie geworden is).209
De vermenging met de Schotten vult het land met welgeschapen mannen en vrij veel
mooie vrouwen. Ik ken er hier een paar, onder anderen lady Fordyce,210 een
allerbeminnelijkste dame, die mij oneindig veel beleefdheden en vriendelijkheden
bewezen heeft, en die, hoewel al tamelijk bejaard, imposant mooi is. Zij likt heel
sterk op mijn vrouw, in gelaat, houding, ogen en duizend bijzonderheden, maar is
wat te grof van leden (en dat toont vaak de Schotse afkomst). Haar zuster, die toen
ze met haar man naar de Kaap vertrok (in een hoge post) hemel en aarde bewogen
heeft om mij mee te krijgen, is ook een mooie vrouw. Behalve lady Fordyce lijkt de
prinses van Wales onbegrijpelijk sterk op mijn vrouw.211 - In het algemeen hebben
de vrouwen een heel fris uiterlijk, maar veel te grote voeten, en ook soms te grote
handen, en te dikke armen.
Toen ik in Engeland aankwam, zag ik alleen maar mooie vrouwen, maar na weinig
dagen zag ik er geen andere meer dan lelijke. Het eerste was toe te schrijven aan die
verschijning waar ik het net over had, en die omdat ze zo algemeen is, al snel niet
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meer opvalt, en aan de frisheid van het uiterlijk, die veroorzaakt wordt door het betere
voedsel dat men hier gebruikt. Want men eet hier geen soepen op zijn Frans, die,
bijna zonder enige verandering in de maag te ondergaan, zomaar in het bloed komen
en dus zeer slecht bloed, een slechte vale kleur en een ruwe huid veroorzaken. Ook
eet men geen of zeer weinig groente, wat ik hoe langer hoe meer als ongezond voedsel
begin te beschouwen, hoewel de gewoonte bij ons groente nodig maakt. Het vlees
is hier zeker veel sappiger, frisser in smaak en voedzamer dan elders. De boter, die
bij ons beter bewerkt wordt en slecht voor de huid is, is hier heel anders en vormt
een zacht, niet galachtig, maar heilzaam voedsel. Nu ik dit hier meegemaakt heb,
ben ik niet meer verwonderd over wat Murray in zijn Materia Medica over de boter
zegt, waar ik eerst zo tegen in opstand kwam.212 Men kent hier ook het stoven of
gaarsudderen op kolen niet, alleen het branden onder de schoorsteen, en vandaar dat
de opvliegers, bleekheid &c. en verschillende soorten van zenuwziekten die bij onze
vrouwen zo gewoon zijn, hier weinig voorkomen. Specerijen zijn hier ook niet in
gebruik (iets wat mij ongewoon hard valt! omdat ik daar nauwelijks zonder kon
leven, en nu nog in de hemel meen te raken als ik eens bij toeval ergens enige foelie
vind) en daarom zijn veel ongemakken hier onbekend. Wijn gebruiken de vrouwen
heel weinig en zelden, en wat zij het meeste drinken is thee, 's morgens en in de
namiddag, met dunne boterhammetjes, en aan tafel water met geroosterd brood erin,
wat de rauwheid en hardheid wegneemt en er enige smaak aan geeft. - Daartegenover
krijgen zij echter door het sterke voedsel grote puisten op het gezicht en soortgelijke
plaatselijke defecten, die van dichtbij sterk ontsieren. - De tweede soort wordt
voornamelijk veroorzaakt door de afgrijselijke verwoestingen die de pokken op de
tronies van vrijwel alle mensen, en voornamelijk op de meest welgevormde
vrouwengezichten aanrichten. Wie zou dat geloven in een land waar de inenting zo
algemeen is?213 En toch is het zo. Ik herinner me geen enkele man of vrouw gezien
te hebben die geen pokputten heeft, maar van de vijftig zijn er zeker 49, en misschien
van de 150 wel 149 sterk geschonden en overdekt met misvormende littekens. Ik
schrijf dit gedeeltelijk toe aan het sterke voedsel en de twijfelachtige gesteldheid die
het bloed daardoor krijgt, en gedeeltelijk aan de verkeerde behande-
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ling van die ziekte. Broeien en verhittende medicijnen worden daarvoor in het
algemeen voorgeschreven door de apothekers (die hier overal voor dokter spelen,
terwijl er zeer weinig doktoren zijn, en dezen heel duur betaald worden zonder daarom
echter iets meer te weten), hetzelfde wat hier zoveel mensen aan borstziekten doet
sterven. - Je kunt gemakkelijk begrijpen dat deze geschondenheid erg tegenstaat,
wanneer men gaat letten op de bijzonderheden, na in het begin de eerste dagen
rondgegaapt te hebben met een algemene oplettendheid zonder bijzondere details op
te merken. Maar men went aan alles, en dit gaat zo ver dat ik tegenwoordig niet
alleen in die pokputten niets wanstaltigs of misvormends meer vind, maar een meisje,
hoezeer ook mishandeld door de kinderziekte, volkomen zie zoals ze zou zijn zonder
de misvormingen die haar gezicht veranderd hebben.
Wat het innerlijk betreft: het zijn allemaal goede harten, maar niet veel meer dan
dat. De tegenwoordige, zogenaamd gedistingeerde opvoeding brengt onderwijs in
tekenen, muziek, geografie, geschiedenis, Frans en Italiaans mee. Slechts weinigen
leren iets van dit alles; die het leren laten er zich nogal op voorstaan, echter niet
hetzelfde als elders. Ze hebben weinig verstand, nog minder geest (het spreekt vanzelf
dat er uitzonderingen zijn en ik ken er die heel wat respectabels in hun mars hebben),
weinig temperament en (zoals men dat bij ons met een Frans woord zegt) veel
infantiliteit. Ze zijn ervan overtuigd dat ze gemaakt zijn als een popje voor de man
om ermee te spelen. Een beginsel dat als het goed toegepast wordt, gelukkige
huwelijken zou kunnen voortbrengen, en dit inderdaad ook vaak doet! - Je weet dat
over het algemeen de Franse vrouwen van zekere jaren vrijwel altijd aimabele en
respectabele wezens zijn, de jonge meisjes en vrouwen daarentegen zijn altijd
onverdraaglijk oppervlakkig, ijdel, zot &c. Hier is het omgekeerd. Vrouwen die de
veertig achter de rug hebben, zijn niet waard dat men ze bekijkt, maar jonge meisjes
en vrouwen zijn lief, hoewel ze jammer genoeg te makkelijk de trekken aannemen
die men er opzettelijk of onopzettelijk aan toeschrijft. - Voor het overige, de Engelse
vrouwen worden vroeg oud. Maar de Engelsen zien dit niet, en vinden een vrouw
van bijvoorbeeld veertig jaar die bij ons voor zestig zou doorgaan, nog zeer fris en
bloeiend. Die vroege tekenen van ouderdom zijn ook al een uit-
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werking van het sterke en rigide voedsel, dat alles vroeg stijf en stram maakt.
Het ergerlijkste is (lady Fordyce moet je uitzonderen, want die is inderdaad een
heel uniek wezen, dat zich op een buitengewone wijze in daden en manieren van alle
anderen onderscheidt) dat het de dames hier aan een goede houding ontbreekt. De
eerste hertogin van het rijk heeft de houding van een appelverkoopster: ze zit scheef,
spreekt plomp, steekt haar nek uit naar degene tot wie ze spreekt, weet met haar
armen en handen geen weg &c. &c. Ja de manier waarop zij zich gedraagt zou ik
niet kunnen dulden in een kamenier van mijn vrouw. - Vandaar is het ook geen
wonder dat de mannen hier zo onverschillig zijn of ze de dochter van een appelwijf,
een platte keukensloerie, wasmeid of openbare straathoer, ofwel een vrouw van goede
stand trouwen. Geen mens zal er iets over zeggen of zijn vrouw van hoge komaf is
of niet, want dat valt niet te zien. Adel of afkomst is hier niets: geld en de gunst van
een van de ministers alles. Er zijn nog enige restanten van oude families, maar die
zijn opgegaan in alles wat er aan laagheid bestaat, en dat is de hoogste lof hier. Met
het laagste zootje, voerlui, ambachtsknechten &c. in kroegen zitten zuipen &c. is
wat hoog aangeslagen wordt en ook de enige manier om in de regering te komen of
fortuin te maken. - Iets wat ongelooflijk moet lijken voor iemand die de ware
gesteldheid van dit land en zijn werkelijke regeringswijze niet kent!
Voor het overige is het hier een land waar de gelijkheid zo ver doorgedreven is
als het maar mogelijk is dat ze gedreven wordt-men meent hier van zichzelf dat men
erg verlicht is, meer dan andere naties. En in zekere zin niet ten onrechte. Maar het
is tevens de domste en achterlijkste natie van Europa, als men misschien de Russen
uitzondert. De Verlichting namelijk die er is, is er algemeen. Een boer kent de
constitutie van zijn land, de geschiedenis, de geografie, hij kent de dichters &c. net
zo goed als een beschaafd man. Maar (hoewel in zo'n groot land noodzakelijkerwijs
verschillende grote breinen en geleerde mannen gevonden moeten worden) de
Engelsen zijn in de fraaie kunsten en wetenschappen precies twee eeuwen achter, en
nu al zijn ze niet meer wat ze geweest zijn, en hun geleerdheid is vol inbeelding,
charlatanisme, en zelfs de meest solide gaat nooit diep. Tegen-
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woordig wil men er hier mee pronken universeel te zijn, en daardoor maak ik soms
wonderlijke scènes mee. Wie zich onderscheiden zijn Schotten of stammen van
Schotten af. - Zij munten uit in de ambachten, die allemaal door vreemdelingen zijn
ingevoerd, en nog steeds worden vrijwel de meeste manufacturen (zo noemen ze
alles: tot een kurkensnijder en pruikenmaker toe noemen ze zich corkmanufacturer
en hairmanufacturer) door vreemdelingen beheerd. - Maar de meest ervaren
Engelsman kan in zijn vak niets uitgelegd worden wat ook maar enigszins afwijkt
van wat hij gewend is te maken.
Van de ellendige staat van hun recht zal ik je niets zeggen: genoeg dat het helemaal
willekeurig is en op ingebeelde redelijkheid steunt, op grond waarvan de rechters
tegen de wet in besluiten mogen nemen in civiele zaken. - In criminele zaken volgt
men de letter naar de wet op een belachelijke manier, en de eed van één persoon (al
is het een erkende schurk) is dikwijls genoeg om iemand ter dood te veroordelen.
Zo zijn er sinds ik hier ben al twee gevallen geweest van mensen (waarbij het bij de
een ging om een jong meisje van achttien jaar) die onschuldig opgehangen zijn, en
van wie de onschuld achteraf gebleken is. De executies zijn ridicuul, zelfs bij de
uitvoering van een doodstraf, en een schouwspel dat het volk aan het lachen brengt.
- Over dit alles wel eens nadere bijzonderheden, als je dit plezier doet.
De praktijk van de medicijnen is (ondanks de goede geschriften die in dit vak van
tijd tot tijd uitkomen) allerellendigst: misdadig hete chemicaliën, die hier veel sterker
gestookt worden dan elders, en trekpleisters met spaansevliegzalf van de grootte van
een tafelbord op hoofd, borst, hals, rug, lendenen en overal.214 Dit en het zetten van
bloedzuigers zijn de middelen waarvan je zeker kunt zijn dat je die bij alle ziektes,
van welke aard dan ook, voorgeschreven krijgt. - En nergens kan een zieke meer
mishandeld worden dan hier met die wrede blaartrekkende middelen. - Als men je
een lavement voorschrijft, doet de chirurgijn dit in een varkensblaas met een pijpje
daaraan. De manier om het toe te dienen is dat hij de blaas samenperst met nog een
of twee personen, van wie de ene het pijpje vasthoudt als het ingebracht is. Tussendoor
laat hij de patiënt drie- of viermaal liggen om de blaas boven het vuur te gaan
opwarmen. Als ik de tijd had, zou ik
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om de zotheid van het geval er je een tekening van maken, want nooit zag je zo'n
idiote situatie.
Maar de nachtwaker roept drie uur en mijn ogen steken zo geweldig, dat ik naar
bed moet gaan.215 Goedenacht, zuster!
Ik vergat je gisteren te melden dat de originele kleur haar van de Engelsen
donkerroodbruin is, bijna carmélite, ofwel een kleur van rode aarde, wat afgrijselijk
staat. Maar men vindt door de vermenging van naties veel blond haar van de Schotten
en Denen, en zwart van de Fransen en Saksen afkomstig.
Niets is walgelijker dan de Engelse taal zoals men die hier in het land spreekt. Het
is geen spreken, maar een gebrom van onbestemde geluiden, dat dezelfde uitwerking
op het gehoor heeft als wanneer men op nat papier schrijft, zodat de inkt uitvloeit en
de letters in elkaar lopen. Verder is dat gebrom alleronaangenaamst laag van toon,
en heeft iets snorrends. - In vreemde landen verliest een Engelsman dit, en men kan
bij het eerste woord aan iemands uitspraak horen of hij gereisd heeft of niet, ja zelfs
of hij een andere taal spreken kan. Ik moet nog altijd moeite doen om iemand die
alleen Engels kent te verstaan, want hij spreekt niet, maar mompelt achter in de mond,
zonder enige tand- of lipletters uit te spreken. Maar zodra hij Frans heeft leren spreken,
is zijn uitspraak heel anders, en kan men het spreken noemen. - De vrouwen hebben
dit niet, maar lispelen in plaats van te spreken, en ik kon meteen met hen veel beter
uit de voeten. Maar wie je vertelt dat het Engels uit een vrouwenmond aangenaam
klinkt, houdt je voor de gek en is vast nooit in Engeland geweest.
Het kenmerkendst van het karakter van de Engelsen is (zoals duidelijk blijkt)
lafhartigheid. Dit toont zich in alles: in hoe onvoorstelbaar ze zich vernederen door
te kruipen voor het ministerie of voor de oppositiepartij, in alle ontmoetingen en
vooral ook in het militaire. De troepen zijn goedgekleed, maar zachtaardig, traag en
bijna zonder militaire instelling. De officieren schamen zich voor hun uitmonstering.
De exercitie is tamelijk goed, maar het universele en grote punt waarop ze gericht
worden, is zich terug te trekken. - Je zult dit als overdreven beschouwen, maar ik
verklaar je dat ik hierbij niets aangedikt of afwijkend van de strikte waarheid gezegd
heb.
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De Engelse dames houden veel van ons Hollanders, en ik voor mij heb het erg
getroffen met hun zachte goedheid. Als ik ziek ben stuurt de een mij verband van
zacht linnen, omdat (schrijft zij) de Engelse grove bandages mijn tere huid zouden
beledigen. Voor de aardigheid wil ik die brief hier eens voor jou bijsluiten, hij is van
een jong meisje van twintig jaar.216 De ander, een jong vrouwtje van zeventien jaar
dat haar kind zoogt, die mij eens hoorde uitweiden over de heilzaamheid van
moedermelk bij grote zwakheid en uitputting, biedt mij via haar man aan om mij
elke dag tweemaal de borst te komen geven. Wat kan men meer eisen, als dit niet
genoeg blijk van goede bedoelingen geeft! En het zonderlingste van alles is dat de
vrouwen hier niet in de buurt van de slaapkamer van een man zouden komen, terwijl
ze echter wat mij betreft geen bezwaren maken. Ik geloof dat ze mij voor zo'n
sukkelachtige oude man aanzien die zo braaf als een kind is en inderdaad, ik begin
al aardig kinds te worden. Eigenlijk is het zo dat men mij houdt voor een man van
de onwrikbaarste strenge principes, met wie men niets durft. - Helaas!-[...]

Eindnoten:
200 Peripneumonie: longontsteking.
201 Petronella had afschriften gestuurd van enkele gedichten van Bilderdijk, de gebedsgedichten
waar hij in zijn brief van 11 december 1796 om gevraagd had.
202 In het origineel staat: ruse de... Bedoeld is waarschijnlijk een krijgslist. Petronella had geschreven
dat ze enkele dichtstukjes gemaakt had, maar ze niet met de post mee kon sturen.
203 Bilderdijk maakt hier een mooie woordspeling in verband met schilderen die in het hedendaagse
Nederlands niet overgebracht kan worden. Hij zegt: ‘nu ik van dat alles niets heb en bloote
doodekop geworden ben, van het voorig graan daar de geest uit is, overgebleven’. Doodekop
is, behalve schedel, een verfstof die overblijft bij de bereiding van zwavelzuur. Tevens een
benaming voor alles wat achterblijft na destillatie.
204 Wilhelmina's treurspel Fatal love was inderdaad bijna af. Op 7 maart had hij twee aktes
nagekeken.
205 James Henry Malmesbury was Engels gezant in Den Haag.
206 De officieren die betrokken waren bij het Rassemblement van Osnabrück, kregen na de
ontbinding een wachtgeld.
207 Met ‘de baas’ is bedoeld prins Willem V.
208 Petronella had Bilderdijk geschreven dat Pitts weinig geëmancipeerde denkbeelden over vrouwen
in een blaadje haar geërgerd hadden. William Pitt was de conservatieve premier van Engeland.
Zijn tegenstander in die tijd was Charles James Fox, die revolutionairder ideeën had. Laurens
Pieter van der Spiegel, raadpensionaris van Holland tot 1795, werd door Bilderdijk gewantrouwd
omdat hij zich meer liet beïnvloeden door de Pruisische echtgenote van prins Willem V dan
door deze, terwijl Bilderdijk meer aan de zijde van de Prins stond.
209 Graaf Floris V van Holland had als afstammeling van een zus van de Schotse koning bij diens
dood in 1286 volgens een schenkingsakte uit 1246 (550 jaar geleden) recht op de Schotse troon.
210 De weduwe lady Margaret Fordyce-Lindsay was bekend als een mooie en ontwikkelde vrouw
uit de hoogste Engelse adelsklasse. Haar zuster Anne Barnard-Lindsay stond als even mooi en
intelligent bekend. Ze woonden samen in een huis waar veel prominenten ontvangen werden.
Anne was in februari met haar man naar Zuid-Afrika vertrokken, waar hij koloniaal secretaris
van de gouverneur werd.
211 Prinses van Wales: de echtgenote van kroonprins George was zijn nicht Carolina van Brunswijk.
212 Johann Andreas Murray had in zijn zesdelige werk over het gebruik van geneesmiddelen het
gebruik van boter aanbevolen (Apparatus medicaminum [...], Göttingen 1776-1792).
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213 Inenting met koepokstof werd voor het eerst uitgevoerd door de Engelse arts Edward Jenner in
1796.
214 Trekpleisters met spaansevliegzalf hadden de bedoeling de huid dun te maken zodat kwade
ziekten uit het lichaam konden. Ze veroorzaakten blaren.
215 Tot diep in de negentiende eeuw was het nog gebruikelijk dat een nachtwaker op alle hele uren
van de nacht de tijd omriep.
216 Bilderdijk heeft in deze brief al enkele malen een bedekte toespeling op zijn nieuwe geliefde
gemaakt bij zijn schoonzus: bij het verhaal over het treurspel zonder haar naam te noemen, en
nu door haar ondertekende brief. Bovendien spreekt zijn klacht over de huwelijkstrouw voor
zichzelf. Gezien Petronella's intelligentie zal ze haar conclusies wel trekken.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 13 maart 1797
Aanbedene van mijn hart! Ik merk dat meneer Texier uit is, en ik ben bang dat het
mogelijk is dat hij niet terugkomt voor vanavond. Met dat alles kan ik niet weerstaan
aan de ingeving van mijn hart om aan mijn enige liefste te schrijven. Maar wat kan
ik je schrijven, mijn lieve, mijn aanbeden engel! Kan ik in dit briefje de gloed van
mijn onuitblusbare liefde uitdrukken? Ach, als het mogelijk was, zou je dat niet als
een verwijt opvatten - ! Zou je het lezen zonder getroffen te worden door enig
schuldgevoel van dat zachte hart, dat gemaakt was om medelijden met mijn smart
te hebben en niet om die te vermeerderen met wreedheid en ongevoeligheid-of
tenminste getroffen te worden door een vruchteloos gevoel van compassie, te zwak
om de wil te buigen? - Maar nee, ik zal je niets verwijten, ik kan het niet; mijn hart
zou doorboord worden door elk woord dat het jouwe zou kunnen aantasten. - Liefste
engel! Ach, zelfs in de wreedheid waarover ik me beklaag, ontdekte mijn hart met
de hulp van de roep van mijn verlangens de zoete stem van de liefde en dat is
weldadig. Smoor
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die stem niet, die voor mij is gaan klinken, mijn aanbedene. Onderdruk haar niet!
Luister naar haar oproep, en laat je leiden door wat zij verzoekt! Kijk naar de
ongelukkige minnaar, wiens leven, wiens hele heil in jouw handen ligt, en die zichzelf
opoffert aan die bescheidenheid, die beschroomdheid (want hoe zou ik die durven
noemen met de naam die ze verdient?) van jouw angstige ziel, en aan de
fijngevoeligheid van zijn eigen hart. - Ja, het leven is onmogelijk voor mij, als geen
zekere hoop mijn verzwakkende geest ondersteunt-maar ik kan sterven en de hand
aanbidden die me kon redden, ware de beschroomdheid niet onoverwinnelijk. Ik heb
respect voor die beschroomdheid, ik heb er eerbied voor, zelfs al ben ik er het
slachtoffer van. - Adieu mijn enige liefste. Als er enige troost in je lieve hart is om
te geven, ach schenk die aan mij, die het nooit meer nodig had dan nu. Vaarwel!
Maandag 3 uur.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 17 maart 1797
Wat een fatale teleurstelling voor mij, mijn liefste beminde! Tenminste een kort uur
met de enige bron van mijn geluk zou me hebben hersteld; nu keerde ik
terneergeslagen door verdriet en wanhoop terug. Een verschrikkelijke hoofdpijn
kwelt me, maar nog meer lijd ik onder de ongerustheid over jouw kostbare
gezondheid, die misschien geleden heeft onder het slechte weer, en onder de
opwinding die ik bespeurde in je bloed en geest, en waarvan ik de rampzalige oorzaak
ben. In godsnaam, laat me niet zonder bericht, en moge het dan gunstig zijn, geschikt
om mij gerust te stellen!
Misschien heb je nog niet gehoord van de dood van mevrouw Pope, die een paar
dagen geleden overleed. Een zeer grote tegenslag in de voltooiing van het project
waar we zo gelukkig mee zijn!217
Wanneer je me het deel van de tragedie stuurt dat ik je vanmorgen terugzond, of
een deel ervan, wees dan zo aardig het Nederlandse manuscript erbij te voegen, want
mijn geheugen is zo slecht dat ik me vaak mijn eigen ideeën niet meer herinner.
Je zult zien, mijn lieve engel, dat elke nieuwe hindernis nu in
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opstand komt tegen jouw plan, waarvan jij ons geluk afhankelijk gemaakt hebt. Nee, de gunstige tijd die de Voorzienigheid aangewezen had om me gelukkig te
maken, is voorbij, en we zullen ervoor gestraft worden dat we die genegeerd hebben.
- Er is niets meer voor mij dan wanhoop, en de restanten van een leven dat verwoest
is door ongeluk en rampzaligheden, wreder dan de dood zelf. - Ja, het was door het
noodlot beslist dat met het aflopen van het jaar 1796 alles weggehaald zou worden
wat aardig was, wat aangenaam was en wat ons geluk voorspelde! - Het is over! Ik
ben verloren.
Vergeef, beminde van mijn hart, deze droevige klacht van een hart dat te zwak is
voor de eindeloze plagen die het sinds zo'n lange eindeloze tijd moet ondergaan.
Ach! als je het enige hoop kon schenken, enig vertroostend uitzicht! - Maar hoe zou
je kunnen?Vaarwel, mijn enige schat! maak je geen zorgen om de droefgeestige smart waarin
ik ronddobber; blijf slechts steeds dezelfde, blijf de enige vertroosting voor mijn
ondergaande ziel! Vaarwel!
Vrijdag.

Eindnoten:
217 Elisabeth Pope, een befaamde actrice, overleed 15 maart. Blijkbaar hadden Bilderdijk en
Wilhelmina haar op het oog voor de hoofdrol in Fatal love. Misschien had zij ook wel bemiddeld
tussen de schrijfster en het theater.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 25 maart 1797
Mijn hartsbeminde! Als het mogelijk was de emoties van vreugde en geluk van het
gevoeligste, het sensibelste hart uit te leggen, ach, wat een lange brief zou je dan
ontvangen! Maar helaas, koude gevoelloze woorden zijn niet geschikt om enige
indruk te geven van die heerlijke mengeling van onvergelijkbare verrukking en nooit
verzadigbare verlangens, waarmee dit bonzende hart worstelt om zich te verliezen
in het zoetste geijl. Ach, mijn enige heil! wat een dag van hemels geluk hebben wij
samen doorgebracht. Hoe lief, oneindig lief, hoe aanbiddelijk liet je jezelf zien in
deze omhelzende armen, die nog trillen van vreugde en verrukking bij iedere gedachte
die dat onvergelijkbaar geluk terugroept in mijn opgetogen geest! O hoe branden
deze dierbare, deze heilige kussen met hemels vuur op mijn proevende lippen.
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Ach! hoe zoet is het om de Liefde zelf te bezitten
Als alleen de schaduwen ervan al zoveel vreugde geven!218
Ach, dat ons geluk zo kort was-zo...! Ach wanneer zullen we de volheid van de liefde
genieten? wanneer wegsmelten in elkaars armen in dat wat het hoogtepunt van haar
overtreffende genietingen is? O, mijn enige heil, mijn enige hoop, enig geluk! O laat
dit zo blijven, mijn vlam, en heb mededogen met mij.
Zoals we afgesproken hebben, vertelde ik meneer Texier dat ik met jou gedineerd
had, en dat we samen terugkwamen tot Westminsterbridge. Maar toen ik navroeg of
je opgewacht werd bij het posthuis, zei hij me daar niets van te weten, maar hij
betwijfelde niet of je was naar huis gegaan met iemand die daar op je had gewacht.
- Ik hoop, mijn lieve, dat de Hemel ons genadig was, met je thuiskomst, en met andere
dingen. Maar verlaat me niet zonder zeker te zijn van wat mijn hart hoopt.
Graag zou ik duizend regels schrijven om mijn onrustig gejaagd hart te kalmeren.
Maar helaas! wat zou ik je vertellen? wat je vragen? Waarover moet ik praten,
waarover denken? Wat voelen, wat ademen, dan liefde, brandende liefde waarmee
niets vergeleken kan worden? En wat moet ik vragen dan eenzelfde liefde, even
vurig, even constant, even hartstochtelijk als de mijne! Och, schenk me die, liefste
op aarde, en ontvang de mijne in dit innig, dit van een kus vergezeld Vaarwel!Zaterdag.-

Eindnoten:
218 Het is niet duidelijk of dit een citaat is. In de brief luidt het: Ah me! how sweet is Love it-self
possest,/When but Love's shadows are so rich in joy!

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 2 april 1797
Mijn lieve hartsbeminde! Hoewel het nog in de ochtend is, moet ik je nu schrijven
om je iets door te geven. Meneer Texier gaat naar de kerk, en ik moet naar de City,
waar ik een portret ga schilderen. Maar ik was er nooit minder voor in de stemming.
Mijn hart is bedrukt en zegt me ik weet niet wat, maar er is zeker iets wat ik aanvoel:
gaat het goed, mijn liefste? Ben je ergens door teleurgesteld? ben je ziek? Het lijkt
me dat je mismoedig bent, dat je tranen stort! - Ach! waarom is het mij niet vergund
ze te drogen met de kussen van mijn brandende lippen? - Misschien
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ben ik toch misleid door mijn eigen droefheid. God gave dat het zo zou zijn en dat
jouw aanbeden hart kalm en gelukkig is! De hemel gave dat ik alleen leed, en dat
mijn leed het jouwe mocht vrijkopen! - Met het vurigst verlangen zie ik uit naar
berichten van jou, naar de lieve troostrijke brieven die je goddelijke hand voor mij
zal schrijven. O wat een eindeloze, vervelende, afschuwelijke dag zal het worden!
Zal die ook voor jou zo zijn, mijn schat? Nee, zeker niet! Jij krijgt mijn briefje zoals
gewoonlijk, maar mijn ongelukkig lot is dat ik op het jouwe moet wachten tot bijna
middernacht. - Liefste, enig beminde, bemind met de gloeiendste tederheid, met de
vurigste bewondering, nee, ik kan deze wrede scheiding van alles wat dierbaar voor
mijn hart is niet volhouden! Mijn hart wordt verpletterd onder het gewicht van deze
bedrukkende gedachte. - Geef me de troost die ik nodig heb, aanbiddelijke liefde!
geef me, herhaal me de verzekering dat je van me houdt, dat je altijd van me zult
houden, dat je mijn tederste wensen zult vervullen! Laat me daar zeker van zijn,
bevestig mijn hoop elke dag met de onbedwongen ontboezemingen van dat aanbeden
hart waarin ik leef en waar al mijn geluk van afhangt. Toon me dat medelijden, mijn
lieve engel, dat barmhartige medelijden waar mijn ziel naar vraagt, en om mijn
wensen te voltooien, laat mij weten dat het goed met je gaat, dat je tevreden bent,
dat je gelukkig bent, en dat jouw verlangens niet afwijken van die van dit
onveranderlijk hart, dat van jou is in de breedste betekenis van het woord! Adieu,
mijn liefste, vaarwel!

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 3 en 4 april 1797
Liefste beminde! Door welk een zachte ontroerende tederheid werd mijn hart bewogen
bij de ontvangst van jouw lieve brief, die jouw oom me vanavond bracht. - Het was
na acht uur en ik moest weggaan voor een les, maar niets zou me tegen hebben kunnen
houden om hem te beantwoorden, als het mogelijk geweest was voor mij om te
schrijven in de zoete gevoelens die me overmanden, en die ik moest verbergen. - Ja,
om de waarheid te zeggen, ik was niet in staat hem helemaal te lezen, zozeer
vertroebelden mijn tranen mijn ogen, en ik mompelde alleen ik weet niet welke
woorden, zonder zin of betekenis, om de overweldigende gevoe-
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lens te verbergen waardoor ik aangegrepen werd. - Vergeef dus, mijn hartsaanbedene,
dat ik verzuimde hem enig ander bericht mee te geven, maar wat kon ik uitbrengen
in zo'n verwarring. - O mijn enige hoop, mijn enig heil! Mogelijk dat je je met enig
mededogen voor de arme stakker herinnert wat vandaag een jaar geleden gebeurde,
toen deze een onverdraaglijk zwijgen verbrak dat dit hart zichzelf opgelegd had,
zonder de kracht te hebben om het te bewaren!219 Ja, je weet het! je vergaf zijn
vermetelheid, en jouw goddelijk vlekkeloos hart wees zijn klachten niet af met die
verontwaardiging, waarvoor hij met trillende knieën vreesde dat zijn roekeloosheid
die verdiende. - Dierbaarste op aarde! Ach, vanaf het eerste moment dat ik die
engelengestalte ontwaarde, versierd met het edelste van de menselijke natuur, was
je een godheid voor mijn hart; een aanbeden godheid, aan wie ik de meest geheime
wensen van mijn ziel toewijdde: maar vanaf die gezegende dag, die dag van meer
dan hemelse zegeningen, kende mijn hart geen gedachte meer, geen schaduw van
een gedachte die niet gewijd was aan dat zacht meedogend voorwerp van aanbidding,
en ik was zelfs de gunst dat ze een blik op me sloeg niet waardig. O! toen kwam het
mij voor dat het vuur van mijn gehechtheid niet hoger kon oplaaien; mijn liefde had
die hoogste top bereikt die de verbeelding niet kon overstijgen; en toch vond mijn
vlam sindsdien elke dag nieuwe brandstof en mijn liefde nam elk moment toe in
voortdurende verdubbeling! - Ach! als je (een enkel moment slechts) een duizendste
deel van deze gevoelens kon voelen! je hart zou dan de gedachte niet kunnen
verdragen om mij in dat geestverslindende vuur te laten, waardoor ik verteerd word.
- Maar je doet het niet! Je hebt beloofd om medelijden te hebben met mijn smarten,
niet alleen in woorden maar ook daadwerkelijk, zoals mijn gekwelde hart het verlangt.
Nee, dat goddelijke aanbiddelijke hart heeft geen valse beloften gedaan & het zal
eerlijk doen wat het beloofde.
Ik kan je niet feliciteren met een verjaardag die duidelijk je vaders laatste zal zijn.
Deze gedachte sluit elke gedachte aan vreugde uit en zelfs de hoop uitspreken op
een volgende zou misschien een belediging zijn voor die respectabele man. Zijn
leven zoals het nu is kan niet als leven gezien worden, maar als uitgesteld sterven. Hoe blij zal ik zijn om jouw gedichten op die dag, die altijd mooi zijn, te zien. En
hoe verwond je mijn hart door

Willem Bilderdijk, Liefde en ballingschap

216
hun waarde zo laag te schatten als jij doet! Ach, wat ook het product mag zijn van
die verheven, die voortreffelijke dichterlijke inspiratie, waar ikzelf voor bezweken
zou zijn in de meest hooggestemde geestesinspanning (en zeker, mijn aanbedene, ik
deed dat nooit voor enig wezen, noch was ik verondersteld dat te doen), dan moet
het product even goddelijk zijn als zijn ongeëvenaarde bron en aanbiddelijk zelfs
voor de engelen in de hemel.
Ja, mijn liefste beminde, ik was opgewekt vandaag, ik was gelukkig in de zoete
herinnering van de ontelbare zegeningen die het aanbeden voorwerp van mijn wensen
mij schonk sinds dat ene gelukkige ogenblik, het meest gezegende van mijn leven.
Of, laat ik zeggen, zo had ik moeten zijn als mijn dag niet onderbroken werd door
enige zaken die ik moest uitvoeren. Toch stond mijn hart ver daarvan, en moet ik
vertellen waar het uithing?
Je gaat dus naar Lewisham? Gezegend nieuws! - en morgen...! Nee, ik moet zeggen
vandaag, vanmorgen! - Geloof niet dat welke regen of slecht weer ook in staat is me
tegen te houden om dat onmetelijk geluk te beproeven dat ik mijn enige heil ontmoet!
Nee, aanbedene van mijn hart! Ik zal naar R-l- gaan en daar zal ik wachten en overal
waar je met me wilt afspreken. - De hemel geve een zachte, troostrijke rust aan de
ziel zelve van mijn hart! Ach, in die gedachte zal ik gezegend zijn en de morgen
afwachten met geduld en een rustige geest.
Vaarwel, mijn liefste, mijn enige bewonderde! Ontvang mijn tederste wensen!
Vaarwel!

Eindnoten:
219 Op 3 april 1796, de verjaardag van vader Schweickhardt, had Bilderdijk zijn liefde verklaard
aan Wilhelmina.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 4 april 1797
*

- Nee, mijn hele heil! Ik koester geen enkele twijfel aan die gehechtheid. Ik geloof
daarin met de overtuiging die ik ontleen aan de schitterendste waarachtigheid. Ja,
die gehechtheid is niet geveinsd, niet vals, mijn hart voelt al zijn kracht, al zijn
energie. - Maar helaas! mijn liefste, mijn aanbedene! Als ik niet kan twijfelen over
het bestaan ervan, waarom moet ik dan onzeker zijn over de aard! - Lieve engel! ach,
liefde is genegenheid: brandende, vurige liefde! maar niet iedere genegenheid is
Liefde! - niet iedere genegenheid is de Liefde die in staat is de mijne te beantwoor

*
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den! - O, waar om moest jouw hele gedrag door de meest extreme terughoudendheid
en bedeesdheid, waarom moest ieder woord, iedere blik, iedere daad, waarom moest
elke omhelzing zo'n koude beschroomdheid vermengen met de diepste tederheid?
O, aanbedene van mijn hart! Ach is liefde die hartstochtelijk brandt in een tedere
borst, zo voorzichtig, zo behoedzaam, zelfs als er niet gevreesd hoeft te worden voor
een getuige? Kent zij geen enkel moment van vervoering? van verlies van die
aangenomen kilheid? van zwichten voor de kracht van haar verlangen? Maar wat
vraag ik? Kent zij wel verlangen? is er geen strijd tussen enig vurig, verrassend en
onbekend verlangen en die bedeesdheid die zo goed past bij dat engelengezicht, dat
zeker op zou lichten door het vuur van de passie als het die zou kennen? - Ach nee,
nooit had de Liefde, werkelijke Liefde, zo'n vredige en kalme aard! dat ze nooit zulke
enge grenzen zou verbreken, dat ze nooit die kalmerende terughoudendheid zou
afschudden! nooit dat richtsnoer uit het oog zou verliezen! Nooit, mijn enige liefste!
nooit! - Hoe kan, mijn lieve engel! hoe kan mijn liefhebbende hart dan rustig zijn
als het zijn vurigste hartstochten beantwoord ziet met een innig, teder, welwillend
hart, dat echter geen vergelijkbare vurige passie kent en dat in de tederste omhelzing
ineenkrimpt bij het minste teken van de vrijmoedigheid van een extatische gelukkige
liefde? - Ach! wat is genegenheid voor een ziel die liefheeft zoals ik liefheb, als het
niet de ware genegenheid van de Liefde is? En waarom moet ik altijd in onzekerheid
gehouden worden, nietwaar? [...]* wat zou er van me worden als jij me zou
terugdringen binnen de perken van de koude vriendschap! Ach! je gebruikt dat woord
te vaak dat ik er niet bang voor zou zijn. Ik weet, mijn liefste engel, wat
bescheidenheid, wat kuisheid, wat bedeesdheid kan doen: ik heb achting voor die
deugden, ik respecteer zelfs de excessen ervan, ja ik heb achting voor elk eerlijk
vooroordeel, maar moet de almachtige kracht van de Liefde niet elke hindernis
overwinnen? Moet die die zwakheid niet uitbannen? Niet sprankelen uit de ontvlamde
ogen met enige wellustige ofschoon kuise fonkelingen? Moet die niet uit de trillende
lippen stromen om juist uit te drukken wat kille kuisheid zou willen bedekken? Zou
die schreien wanneer de minste onbezonnenheid... nee, wanneer het recht van de
Liefde zelf streeft naar enige gunst...? Zou die
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daarvoor niet bezwijken, zou die niet elke eis van een hartstocht toestaan (zelfs met
extatische vreugde), die niet weerzinwekkend is, maar onderworpen is aan de wetten
van oprechtheid? Moet de lieflijke kus, zelfs het ene onschuldige kusje, gegeven
worden met een soort afschuw? of althans met een beschaamdheid die de ogen
neerslaat, waar de liefde in leeft? Moet dat enkele, dat onschuldige woord ik hou van
jou zoveel vergen van het hart dat het dat niet kan uiten? Moet dat lieve, dat
onschuldige hart elk verzoek, elke poging van een waarachtige minnaar wantrouwen?
Kan het nooit instemmen met welke onschuldige gunst dan ook zonder tranen te
storten, zonder weggedraaide ogen, en zonder voor zichzelf te verbergen (voorzover
mogelijk) dat het ermee instemt? Kan het nooit dan met weerzin en tegenstribbelend
bezwijken voor de meest onschuldige wensen van een hart dat het niet afwijst? Moet
het dan zo bang zijn om die goddelijke schatten te tonen waarmee de ogen van de
Liefde zich verzadigen, en om daarvoor de bewondering te oogsten waar volmaaktheid
recht op heeft, van de brandende lippen van een oprechte aanbidder? Zou het zich
niet trots op al die volmaaktheid, trots op haar overwinningskracht en op de hartstocht
waartoe zij aanzet, in de liefhebbende armen moeten werpen die zich naar haar
uitstrekken, om op te bloeien in de geneugten van de liefde, om met het hele hart te
genieten van elke onschuldige wellust, gelukkig ermee om degene gelukkig te maken
wiens liefde dat verdient en vertrouwend op zijn oprechtheid en zijn toegewijde
aandacht? Zou het niet... Maar waarom zou ik dit onderwerp uitputten met vergeefse
vragen als ik er toch zeker van ben dat je zult vermijden ze te beantwoorden. O mijn
enige geliefde, probeer er niet onderuit te komen dat raadsel uit te leggen! Onderzoek
je eigen hart, en laat dat antwoorden wat je misschien tot nu toe verborg voor jezelf!
Laat het zeker zijn van het soort liefde dat het voelt! Je kunt liefde voelen voor je
vader, voor je broer. - Maar ach wat is liefde, ware liefde anders dan ineensmelting
van de zielen, en wanneer de zielen zelf in elkaar overgegaan zijn en daar gelukkig
door zijn, hoe kan er dan enige behoefte zijn aan terughoudenheid? Waar die
vermengde ziel de geest overheerst met haar gezegende gevoelens en twee lichamen
bestuurt, hoe kan er dan angst zijn voor de innigste, de intiemste omhelzing van
hartstochtelijke Liefde?-
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Nee, mijn enige geliefde, ik ben nooit verder gegaan dan dat waarmee eer & onschuld
zonder angst kunnen instemmen. Ik zal er nooit misbruik van maken dat jij mijn
fijngevoeligheid vertrouwt; ja, ik zal het geluk waar ik het meest naar verlang niet
danken aan enige verraderlijke overrompeling die ik veracht. Maar o, mijn godheid!
- Is er iets wat niet door de Liefde geheiligd zou worden door zijn zuiverende vlam!
is er iets wat verboden terrein is voor de Liefde? Ach, mijn liefste, mijn enige liefste,
wat de Liefde ook mag proberen, zou die moeten vrezen voor de ogen van die
vlekkeloze engelen die boven onze hoofden zweven om ons te verdedigen, om ons
te beschermen tegen het kwade? - Ach, als ik dacht dat dat zo was - dan, enig heil
van mijn hart, zou ik vanhier vertrekken omdat ik niet wil zien hoe dat wat mijn hele
geluk is, het ongeluk tegemoet gaat en ik zou mijn bloed vergieten om de indruk
waar te maken die ik dacht op dat engelenhart gemaakt te hebben. - Nee, mijn dierbare
schat! of jij houdt niet van mij met die hoogste Liefde waar mijn hart toe in staat is,
of je kunt geen enkele misdaad vermoeden in wat de Liefde aan zichzelf toestaat. Nee, mijn eigen ziel! Ik herhaal het; ik zal nooit naar iets streven wat veroordeeld
zou worden door de wetten van strikte zedigheid, en mijn kuise omhelzing was nooit
bedoeld om de overbezorgdste terughoudendheid schrik aan te jagen. Maar ach!
Heeft de liefde enige aanspraak waar Liefde niet om zou vragen? - En zou zelfs de
hoogste liefdesgunst die kunnen bevredigen?Denk niet, mijn lieve engel, dat mijn hart niet dankbaar is voor de herinnering aan
de gezegende uren die we samen doorbrachten. Zou ik afgeven op die heerlijke
gunsten, die jouw innig lieflijk hart mij toestond? Nee, mijn geluk is dat van de
gelukkigste van alle wezens; maar als dat lieve hart mijn verrukkingen gedeeld had,
als het getoond had ze te delen, o, dan hadden hemelse engelen me benijd om mijn
gelukzaligheid!
Kun jij je, mijn lieve engel, het verschil tussen medelijden en liefde voorstellen?
- Medelijden lijdt, liefde verblijdt. Het is het leed bij het zien van het leed van een
ander dat medelijden ertoe aanzet om iemand gelukkig te maken. Liefde wordt
aangezet door haar eigen verlangen, opgeroepen door haar hartstocht om te genieten
van de vreugden waarin ze toestemt. Als de liefde van het medelijden een gunst
schenkt, is dat een inspanning. - Die
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van de liefde is natuurlijke geneigdheid. - Medelijden gaat langzaam of sluipt zacht;
liefde gooit zichzelf in de armen van het verlangen en is geheel gelukkig.
Wat een gekrabbel! en wat een onzin! Dat zul jij zeggen, aanbedene van mijn hart,
als je deze lange onzinnige brief leest! Vergeef zijn overdrevenheid als die erin is;
en dat zal zeker zo zijn. - Kan ik over dit onderwerp schrijven zonder in wartaal te
vervallen en fantastische frasen? Ach, dan zou ik niet zo van je moeten houden als
ik van je hou.
Adieu mijn dierbare, oneindig dierbare beminde! Hou van mij, o mijn geliefde,
niet boven alles, maar zoals de ware Liefde bemint, zoals die van mij bemint!220
-Vaarwel!
Dinsdag, 4 april 1797.

Eindnoten:
220 Deze zin is in het Italiaans geschreven, blijkbaar om haar te herinneren aan de eerste tijd van
de liefde.

Bilderdijk aan zijn vrouw. Londen, 12 april 1797
Lieve, dierbare!
Ik hoop dat je mijn vorige brief van vijf weken geleden, met die daarbij ingesloten
was voor de heer Outhuys, via de gewone weg over Hamburg gekregen zult hebben,
ofschoon ik sinds het vertrek van de heer Hartsinck vandaar niet meer dezelfde
zekerheid daarover kan hebben.221 Dat is ook de reden dat ik er hierin over begin,
want hij zou misschien vermist kunnen raken, wat wel meer gebeurd schijnt te zijn.
Anders kan ik jouw klachten over de zeldzaamheid van mijn berichten niet in
overeenstemming brengen met de grote hoeveelheid brieven die ik vanhier verzend.
Als dit zo is, dan doen wij er goed aan naar een andere manier van corresponderen
om te zien, dan die van de weg van de genoemde minister die nu hier in Londen
woont.
Nu neem ik een bijzondere gelegenheid waar, die zich onvoorzien voordoet om
jou deze te schrijven. - Niet om je enig nieuws mee te delen, wat (zoals ik in mijn
vorige meldde) nu niet mogelijk is, ofschoon er veel op komst is wat binnenkort
openbaar zal worden; maar gewoon om je te vragen mij (zo mogelijk) een paar boeken
over de Hollandse rechten toe te zenden, omdat ik die hier tegenwoordig nodig heb,
via de weg die ik op zal geven. Ik sluit hier een klein lijstje bij van de boeken die ik
vooral nodig
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heb, en ik zie niet waarom jij mij die niet zou kunnen oversturen, vooral omdat ik
bereid ben daarvoor een bewijs van ontvangst te geven, onder de voorwaarde van
die in natura of de waarde ervan bij de eerste vordering terug te geven. Om die mij
te verschaffen hoef je ze alleen in een koffer of kistje gepakt te sturen aan de weduwe
Peter Roche en Vink te Rotterdam, met het verzoek om ze met de eerste gelegenheid
over te sturen aan de heren Van Dijck en Gevers te Londen, die ze mij in handen
zullen geven.222 Het zou prettig zijn als je daar een paar overhemden en onderhemden
bij kon doen, omdat wat ik heb totaal versleten is en het geld me ontbreekt om nieuwe
te laten maken. Ik geloof echter niet (bedenk ik me) dat je nog hemden van mij over
zult hebben, behalve als je er misschien enige van die soort overgenomen mocht
hebben waarvan zus mij twee stuks meegaf en die van zekere neef Van Onna
afkomstig zijn, en die heel goed zijn. Nieuw goed mag hier niet ingevoerd worden,
het zou dus ten minste eerst gewassen moeten worden.
Wil je de inliggende bezorgen? Omhels onze Elius van jou en mij; en groet degenen
die met een oprecht hart met mij meeleven. Vaarwel!
12 april 1797.
P.S.

Mijn adres, als je me direct naar Londen schrijft, is
Wm. Bilderdijk Esqr.
N 3 Cleveland Row.
St. James.
London.
Ik woon hier namelijk vlak tegenover het paleis van de koning, en mijn ramen aan
de voorkant kijken in de kleedkamer van de prinses van Wales.223 Een heel mooie
vrouw, die oneindig veel op jou lijkt, maar zich nooit in die kamer kleedt.
Stuur die boeken echter niet aan mij, maar zoals ik zei via de weg van de wed. P.
Roche en Vink, aan Van Dijck en Gevers hier.

Eindnoten:
221 Hartsinck was al in oktober 1795 afgezet als gevolmachtigd minister-gezant in Hamburg.
222 Beide genoemde firma's voerden een scheepsbevrachtingskantoor.
223 De Cleveland Row lag tegenover het St. James's Palace.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 21 april 1797
‘Je bent het nieuwe huis in tranen binnengegaan’? Lieve beminde engel! Jij kunt niet
meer aangedaan zijn door het verlaten van Arabella Row dan ik alleen al bij de
gedachte.224 Gisteren ging ik naar het ontruimde huis; ik nam het in me op met tranende
ogen om er het laatste vaarwel aan te zeggen; en mijn hart kon er geen afscheid van
nemen. Als toen iemand de deur opengemaakt had, zou ik naar binnen gestapt zijn.
Met een gretig oog keek ik door de ramen, en ik zegende elke plek die eens mijn
vermoeide ziel gelukkig maakte. Nee, ik kan de gedachte niet verdragen dat jij het
huis verliet, om naar een andere plek te verhuizen, verder weg. Ik dacht dat je het
alleen zou verlaten voor mijn open armen: en toch...! Ach, ik benijd die mensen die
hun voeten zullen plaatsen op de voetafdrukken die jij achterliet, die zullen ademen
op plaatsen die geheiligd en gezegend zijn door onze tedere omhelzingen en door
zoveel vreugdevolle en medelijdende tranen die wij samen vermengden. - Nee, mijn
hart is eraan verbonden met onzichtbare banden, en nooit, nooit kan ik die zoete
belangwekkende plek vergeten, die eens de zetel van mijn welzijn was en het onderdak
van mijn enig geluk!
Morgen, mijn liefste op aarde, is het zaterdag. Ik verwacht dat jij het tijdstip
vaststelt-! Ach laat het vroeg zijn, laat onze ontmoeting niet beperkt zijn tot de krappe
tijd van twee of drie uur. Laat jouw goede medelijdende hart, laat je tedere ziel, laat
jouw slimme geest alle krachten aanspannen om de middelen te bedenken die mij
een hele dag van geluk verschaffen! Mijn ziel brandt van ongeduld en kent geen rust
tot het heerlijke licht aangestoken zal worden dat het teken is om mij in de opbeurende
armen van de enige die mijn hele heil en mijn levensbron is te leiden. - Vaarwel!
(Vrijdag.)

Eindnoten:
224 De familie Schweickhardt was verhuisd van de Arabella Row naar Belgrave Place in dezelfde
wijk Pimlico. Niet onwaarschijnlijk is dat er geldzorgen waren en dat de familie daarom
eenvoudiger ging wonen.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 22 april 1797
Mijn liefste enige heil! ik heb geen woorden om de verrukking, de heerlijke gevoelens
uit te drukken die jouw lief teder briefje
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mij schonken. Ik kan er maar niet genoeg van krijgen het meer dan duizendmaal
opnieuw over te lezen. Ik kon het niet opzijleggen vannacht, toen ik naar bed ging,
en vanmorgen zit ik sinds vijf uur (de klok slaat nu negen) het beurtelings aan mijn
kloppend hart en aan deze begerige lippen te drukken, die tevergeefs proberen om
er zelfs het geringste restant van de adem die jouw lieve gezegende mond eraan gaf
uit te halen. Ach is het mogelijk: jouw tranen, veelvuldige tranen vloeien uit die
heldere, hartveroverende ogen, om het moment te versnellen, het heerlijke moment...!
Nee, ik kan mezelf niet tegenhouden, mijn hart vloeit over van vervoering; ik moet
hier mijn pen neerleggen; ik vlieg naar de plaats, de gezegende plaats van onze
afspraak en daar zal ik de lange, lange tussenpoos tranenstortend doorbrengen, door
niemand ontdekt, tot het gelukkige moment aanbreekt dat jouw lieve hand ze opdroogt.
- Adieu, tot dan, mijn lieve aanbedene! Vaarwel.

Bilderdijk aan zijn zwager. Londen, 27 april 1797
Mijn waarde! Ruim acht dagen geleden ontving ik je liefderijke hartelijke
uitboezeming, en hoewel niets van dat wat je daarin aankondigde al aan wal gekomen
en gelost is en ik gedacht had je pas te schrijven als dat aangekomen was, kan ik toch
de gelegenheid niet voorbij laten gaan die zich nu voordoet om enige brieven naar
jou mee te geven.225 Neem daarom voorlopig mijn dank aan voor de grote moeite en
aandacht die je eraan hebt willen besteden om zorgvuldig bij elkaar te brengen wat
ik van je durfde te vragen en laat je goede hart aanvullen wat er aan woorden
ontbreekt.
Het verbaasde me zeer dat bij het verzenden van jouw brief, mijn vorige aan zus
nog niet ontvangen was. Men heeft mij beloofd daar zorg voor te dragen en daar
twijfel ik niet aan, maar mensen die brieven meenemen, worden soms door tegenwind
en andere teleurstellingen lang opgehouden eer zij kunnen of mogen vertrekken. Als deze brief vóór de vorige aan mocht landen, ontvang hem dan met de verzekering
dat ik hartelijk meeleef in de vreugde over de zwangerschap van je vrouw, en dat ik
goede en blijde hoop erop heb dat zij het door sommige vrouwen zo-
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zeer gevreesde kraambed gelukkig doorstaat. Met ongeduld kijk ik uit naar het bericht
van haar bevalling, naar dat van haar herstel, en ach! - mocht ik die lieve, blije
berichten lezen zonder bittere gedachten en zonder alles op mezelf te betrekken,
zoals ik tegenwoordig met alles doe. Ja, mocht ik jullie beiden even gelukkig zien,
even gelukkig weten bij de liefkozingen van een prachtig kindje, als ik (helaas!) in
enkele ogenblikken van huiselijke vrede was en altijd, zonder ophouden had kunnen
zijn!Jullie kunnen daar in Holland niet sterker naar mijn brieven verlangen dan ik
hunker naar die van jullie; en lieve vrienden, uit de mijne spreekt toch het genoegen
dat ik erin schep om jullie te schrijven en mijn hart onbewimpeld en vrij uit te
storten.226 En desondanks kan geen schrijven mijn hart voldoen. Ja, mijn hart is soms
weerspannig om mij de pen op te laten nemen, alsof het ervoor huivert om een
geneesdrank te nemen die geen uitwerking heeft. En hoe kan het echter beseffen hoe
waardevol de troost is die het soms daaruit put? Ach kon ik de helft van mijn dagen,
ja de meest blije van de dagen die ik nog verwachten mag (als er van dat soort voor
mij nog weggelegd zijn) ervoor geven om elkaar een enkele, ja, een halve dag te zien
en met elkaar te praten, ik zou ze welbesteed achten! [...]
Jij vreest dat de kwellingen van mijn ballingschap mij te zwaar aangegrepen
hebben. Ach! kon ik je verzekeren van niet! - Niet dat de zwarigheden van mijn lot
dit veroorzaken! - Nee, maar door te grote en voortdurende inspanning heb ik er geen
aandacht aan geschonken, en nu bezwijkt mijn hoofd door de opeenhoping van allerlei
oorzaken die bij elkaar komen. Maar daaronder is het gemis van mijn vrouw de
voornaamste oorzaak en dat heeft ook een intellectuele en fysieke uitwerking op mij.
Ja dikwijls en dagelijks zie ik een volstrekte krankzinnigheid tegemoet. Mijn gestel
en mijn verbeelding worden soms zo hevig, zo onbedwingbaar, en voor de rest wordt
alles mij zo onverschillig. Bovendien is mijn gezichtsvermogen hier in dit land (en
dat is niet vreemd) zo bedorven dat ik niet weet of jij deze brief zult kunnen lezen,
want ik kan het niet terwijl ik hem schrijf. - Maar dit alles en wat ervan worden moet,
ligt in Gods hand!Ja, hoe gelukkig zou ik zijn als ik een vaste betrekking kon krijgen. Men spreekt
mij nu over een professoraat in het Arabisch aan de Universiteit van Oxford. Dat is
goed. Maar wat erbij
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komt, bederft het. Ik zou een beredeneerde catalogus moeten maken van de duizenden
Arabische handschriften die daar zijn en die nog niemand ooit ingezien heeft.
Daarvoor is niet alleen meer taalkennis van het Arabisch nodig dan ik heb, maar ook
een grote belezenheid in de geschriften en de schriftgeschiedenis van de Arabieren.
Daaraan vooraf moet een bijzondere kennis gaan van de Arabische geschriften uit
verschillende eeuwen. Van dat alles kan ik me óf maar heel weinig kennis
toeschrijven, óf helemaal niets. Dit kan dus niet doorgaan - echter, men blijft daarover
onderhandelen en misschien dat hieruit iets anders geboren wordt. Voor de aardigheid
zal ik hierbij een lijstje insluiten van de dingen waarin ik lesgeef. Wat ik al werkelijk
onderwezen heb sinds mijn verblijf hier, zal ik aanstippen: het overige is door mij
aangeboden om er les in te geven wanneer men dat verlangt.227 Nu geef ik lessen in
het Italiaans en Hoog- en Neder-Duits. - Maar al deze dingen zijn zo onzeker en
wisselend. De ene keer verdien ik in een maand genoeg voor twee maanden, maar
dan weer in vier maanden niet genoeg voor een halve. Behalve dat de in het buitenland
zo edelmoedige Engelsen in hun eigen land de meest bekrompen, ellendigste mensen
van de aardbodem zijn, die als ze elf lessen gehad hebben, ten minste zes weken laten
verlopen voor zij de twaalfde nemen, om de betaling bij de twaalfde les uit te stellen,
en die onderbreking (alsof het afgesproken was) komt altijd regelmatig op het eind
van elk twaalftal terug. - Dan is er ook nog een grote moeilijkheid, dat ik namelijk
(bij gebrek aan boeken en de mogelijkheid om er mij van te voorzien) genoodzaakt
ben alles uit het hoofd te onderwijzen, zonder enig hulpmiddel; en dus daarom dag
en nacht peinzen moet hoe ik van elke wetenschap die ik onderwijzen zal, een
grondslag op papier zet, die ik dan mondeling uitleg. Het is wel een uitmuntend
middel om uit te proberen of men de wetenschap wel grondig beheerst en door en
door kent, maar het is verschrikkelijk inspannend voor de hersens. En als die hersens
reeds zwak zijn, en als er aandoeningen bij komen die altijd de hersens aantasten,
wat zal er dan gebeuren als God het niet verhoedt? Ondertussen wordt het tijd dat ik
me tot iets beperk wat vast en zeker is, dit zegt alles mij. En het belang van de kleine
Elius (zoals je terecht zegt) eist dit zeer dringend.228
Wat Louises eerste vaardigheid en latere traagheid in het be-
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grijpen betreft, hierin lijkt zij volmaakt op haar vader.229 Die was net zo in zijn
kindertijd, en heeft dat zijn hele leven gehouden. Het voornaamste is dat haar aandacht
erbij gehouden wordt, die zeker (net als die van mij) te vluchtig is. [...]
- Excuseer je niet omdat je brieven weinigbetekenend zouden zijn. Ze betekenen
voor mij heel veel, eindeloos veel, en liggen mij na aan het hart. Beur er me vaak
mee op. In de tergende onzekerheid van mijn lot, in de voortdurende vertraging van
elke zaak die uitzicht geeft - in mijn tegenwoordige situatie met één woord, is er toch
geen andere troost voor mij dan aanspraak van de mensen die me het dierbaarst zijn.
Ach! Ik weet dat jij dit voelt, voor mij voelt. - Nee zeker, onze correspondentie is
niet van dien aard dat we bang moeten zijn dat ze onderschept wordt, en ik ben niet
van plan er iets in te mengen dat van een andere, meer bedenkelijke soort zou zijn.
- Vaarwel, nogmaals dank voor je hartelijke uitboezeming, houd je vriendschap en
je tedere gevoelens voor mij steeds in ere, groet de jouwen, de mijnen, de onzen, en
geloof dat ik steeds dezelfde blijf. Nogmaals, vaarwel!
27 april 1797.
P.S.

Mag ik je wel met de bezorging van de inliggende brieven lastigvallen? Graag
had ik dat die voor mijn broer aan hem persoonlijk in handen gegeven werd.230

Eindnoten:
225 In zijn laatste brief (25 maart) had Elter aangekondigd enige werken van Cats, gedichten van
zijn vrouw en een deel van de Kleine dichterlijke handschriften met daarin gedichten van
Bilderdijk, per vrachtboot over te sturen.
226 Elter had in zijn brief van 25 maart geschreven dat hij en zijn vrouw sinds drie maanden niets
meer van hem gehoord hadden, en dat zij vreesden dat hem iets overkomen was: ‘je beseft niet,
hoe wij naar jouw brieven verlangen’.
227 Het lijstje van Bilderdijk bevat de volgende vakken, waarbij hier gecursiveerd is wat hij daarop
had aangestipt omdat hij daarin al werkelijk lesgegeven had: ‘de logica. De metafysica in het
algemeen en in zijn bijzondere afdelingen. De praktische, methodische en experimentele
psychologie. De ethica. De natuurlijke theologie, met toelichting op de pole-mische delen. De
esthetica en de theorie van de schone kunsten. De natuurlijke rechtspraak. Het publiek recht en
dat van de burgers. Het universele civiele recht, het Romeinse, het kerkelijke recht, het feodale
Longobardische recht en het universele. De mathematische wetenschappen, in het bijzonder de
geometrie, de algebra, de kegelsnede, differentiaalrekenen volgens de praktijk van L'Arpenteur.
De manier om dubbel boek te houden, volgens de Italiaanse methode en andere. De anatomie,
de fysiologie, de pathologie en de andere primaire takken van de medische wetenschappen. De
methodische en experimentele fysica. De mechanica, de statische werking en de wetenschappen
die daarvan afhangen. De beginselen van de astronomie. De astronomische, historische en
algemene geografie. De gnomoniek etc. De principes van de chemie. De retorica. De poëzie in
het algemeen en in haar verschillende genres, in het bijzonder, het dramatische, het epische en
het lyrische. De mythologie en de fabel. Het tekenen en de kunsten die daarvan afhangen,
voornamelijk het graveren met zuur, de schilderkunst en gouache, de pastel, de miniatuur etc.
Het gewone perspectief en dat van het theater volgens de verschillende gebruikte methodes, en
volgens een nieuw principe met de kunst van de anamorfose. De burgerlijke architectuur,
gefundeerd op de principes van de beeldhouwkunst en de esthetiek, met de vijf bouwstijlen, de
gotiek etc., het steenhouwen en de timmerkunst etc. De universele grammatica toegepast op
alle antieke en moderne talen. De wetenschappelijke talen, in het bijzonder het Latijn, het Grieks,
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het Arabisch, het Hebreeuws, het Perzisch etc. De Romeinse, de Griekse, Etruskische,
Hebreeuwse, Teutoonse oudheden. De kalligrafie in alle talen. De oude en moderne geschiedenis.
De algemene en bijzondere literatuurgeschiedenis. De diplomatie. De wapenkunde. De Latijnse
en Griekse literatuur en literatuurwetenschap. De militaire architectuur. De principes van de
tactiek en andere onderdelen van de militaire krijgskunst. Ten slotte alles wat vereist is om de
encyclopedische keten van nuttige en aangename wetenschappen te completeren.’
228 In zijn brief had Elter zijn zorg over Elius uitgesproken. Het kind maakte weinig vorderingen,
werd niet naar school gestuurd en zijn moeder behandelde hem al te toegevend. Elter vertrouwde
erop dat alles wel weer goed zou komen als hij weer onder de zorg van Bilderdijk zelf zou
komen.
229 Elter had over Louise geschreven dat ze nieuwe dingen bij de eerste les heel snel begreep, maar
dat ze daarna geen vorderingen meer daarin maakte.
230 Deze brieven zijn niet bewaard gebleven.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 10 mei 1797
Mijn hartsbeminde! Dat je je niet goed voelt, maakt me helemaal ongerust, en ik
wacht zeer ongeduldig op een lief en troostend bericht van je. Vooralsnog is het heel
onzeker of de zaak die ik meneer Texier opgedragen heb, hem de kans zal geven
naar Belgrave Place te gaan of niet; en dus kan het gebeuren dat deze brief niet in
jouw handen bezorgd wordt. - Je zult er goed aan doen, mijn lieve engel, om mevrouw
D - B - op de hoogte te stellen van de stand van zaken, en met mijn hele hart juich
ik jouw oplossing toe.231 Maar helaas! Zal de vroegere slapheid niet opnieuw toeslaan
wanneer het moment om het plan tot uitvoering
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te brengen daar is? - Ik ben daar bang voor, mijn lieve engel! Ik ben bang voor de
zachtheid van dat engelachtig hart dat niet gemaakt is om de kracht van de afwijzing
te stellen tegenover het geweld van de onderdrukking. - Ach, hadden we maar een
gepaste vastberadenheid getoond toen het het goede moment was!
Mijn ziel verlangt naar je volgende afspraak tegen vrijdag aanstaande. Vergeet
die niet, mijn liefste aanbedene, noch vlei mij met een bedrieglijke hoop! - Adieu,
mijn hele heil! wees besluitvast, wees teder, wees trouw! Vaarwel!Woensdag, 10 mei.

Eindnoten:
231 Mevrouw Dubore is een dame bij wie Christina en Wilhelmina wel eens huishoudelijke assistentie
lijken te verlenen. Wat Wilhelmina in verband met haar wil oplossen, is onduidelijk.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 13 mei 1797
Hoezeer Bilderdijk zich steeds geschikt had naar Wilhelmina's aarzelingen en hoe
lang hij haar ook de tijd gaf om tot een beslissing te komen, opeens toont hij een
overrompelende doortastendheid. Hij maakt een zeer gewaagd plan, waarbij Texier
en Christina als pionnen gebruikt worden. Bovendien maakt hij eindelijk werk van
zijn relatie met prins Willem v. Begin mei zijn er vredesonderhandelingen begonnen
tussen Frankrijk en Oostenrijk, en verschillende gewesten, waaronder de Nederlandse,
vormen de inzet. Ook tussen Engeland en Frankrijk is in Lille vredesoverleg gestart.
Door deze ontwikkelingen vreest Bilderdijk niet meer in Nederland terug te kunnen
keren, maar hij zou misschien wel een commissie bij de onderhandelingen kunnen
krijgen. Hij weet inderdaad via bezoeken en brieven aan de Prins een opdracht, een
paspoort en aanbevelingsbrieven voor de hertog van Brunswijk te krijgen. De hertog
van Brunswijk was de opperbevelhebber die in 1787 de leiding had over de Pruisische
troepen die de aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis kwamen
wreken. Nu Bilderdijk zekerheid over zijn toekomst heeft, durft hij zijn plan te
ontvouwen. Texier en Christina zouden in het huwelijk treden. Bilderdijk zou
vertrekken uit Engeland. Korte tijd later zouden Texier en Christina naar het neutrale
Pruisen gaan, waar Texier via Bilderdijks relaties een betrekking kon vinden. De
jonggehuwden zouden Wilhelmina meenemen als een soort dame voor de huishouding.
Bilderdijk vermoedt dat moeder Schweickhardt daarmee akkoord kan gaan, omdat
de financiële
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situatie in het grote gezin niet meer rooskleurig is. In Pruisen zouden Wilhelmina
en Bilderdijk met elkaar verenigd worden.
Jouw angst was dus ongegrond, mijn liefste beminde! en desalniettemin nam die bij
jou elke voldoening weg, en voorkwam dat jij mijn vurigheid kon delen - Ach! moet
mijn geluk dan altijd vernield worden, als het niet door echte belemmeringen is dan
wel door hersenschimmige angsten! - O, dat zachte, weke beschroomde hart, dat
bezwijkt voor elke indruk! wanneer zal het mij gelukkig maken door geheel zichzelf
te zijn, door geheel zuiver te zijn zonder er achterdochtige gedachten mee te
vermengen?
Mijn enige liefste. Na wat gebeurd is, is het tijd voor een ernstige beraadslaging
over onze gezamenlijke belangen. Ik zie hoe weinig jij in staat bent om een ferme
beslissing te nemen, en ik mag jou daarvan verlossen. Ik heb meneer Texier de
opdracht gegeven om jou een plan uit te leggen dat geschikt is om vier personen
gelukkig te maken die elkaar allen even dierbaar zijn. Wees zo vriendelijk dat je hem
een goede gelegenheid biedt om uitgebreid met hem te spreken. Ik heb geen tijd om
meer te schrijven. Je zult instemmen (denk ik) met mijn plan, je zult hem eerlijk
jouw mening daarover geven en je zult mij gelukkig maken met een aardig lief briefje,
vol van de tederheid waarvoor jouw zachte hart alleen vatbaar is! - Zal ik teleurgesteld
worden in deze verwachting? - Adieu, mijn enige heil, vaarwel!
Zaterdag, 13.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 13 mei 1797
Meneer Texier zal met je spreken over een verandering in het schema van zijn vertrek.
- Ben je er zeker van, mijn liefste, dat je moeder oprecht was in de voorstellen die
ze je deed? O, mijn enige hoop, wees voorzichtig, zodat er niet verknoeid wordt wat
geregeld is en met zoveel leed en pijn naar dit punt van uitvoering gebracht is.
Ik ben meer afgemat dan ooit, maar ik kan niet verder zonder mijn enige liefste
te zien. Ik ga naar Belgrave Place,232 de hemel
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geve dat ik mag zien dat je tevreden bent over wat ik me voorstel om ons wederzijds
geluk te versnellen.Vaarwel, mijn tederst beminde! Vaarwel!
Zaterdagavond.

Eindnoten:
232 Bilderdijk moest nu wel ontvangen worden in het huis van de Schweickhardts, omdat hij als
enig bereikbaar familielid van Texier in de plaats van diens vader moest treden. Hij zal zowel
namens hem het huwelijksaanzoek gedaan hebben als zijn toestemming voor het huwelijk
gegeven hebben. Bij het huwelijk van Texier en Christina op 18 mei treedt hij als getuige op.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 14 mei 1797
Ja, mijn lieve aanbedene! Ik zal het moment waarop we elkaar onbeperkt kunnen
ontmoeten, opjagen door mijn vertrek te verhaasten. En dat vertrek zelf zal me
oneindig veel meer aandoen dan woorden kunnen uitleggen. Maar helaas! het is
nodig om mij in de armen te voeren van mijn gehele geluk; en alleen de zekerheid
daarvan zal me de kracht geven om zo'n wrede afwezigheid te verdragen. Wat zou
ik niet verdragen, wat niet opofferen om zo gelukkig te zijn haar dat ook te maken,
die de enige hoop, de enige vreugde van dit vurige hart is?
Je ging dus twee keer naar mijn kamer. Liefste op aarde, en tweemaal ging je
vergeefs! Wat voor tegenspoed verhinderde dat ik thuis was op zo'n gelukkig moment!
- Ach, de slag zou te wreed zijn, maar jouw lief medelijdend hart verzacht hem met
het verrukkelijke vooruitzicht op compensatie die je me voor deze week belooft. Zet
mijn hart mij op een verkeerd spoor als het me zegt, dat dat van jou die belofte zal
houden?Nee, mijn liefste op aarde, mijn hart beoordeelt dat van jou niet verkeerd. Ik ken
de hele fijngevoeligheid van dat goddelijk aanbiddelijk hart en ik doe recht aan de
hoogstaande gevoelens ervan. Er was een tijd dat ik me beklaagde over die
fijngevoeligheid, maar nu sta ik erachter, ik bewonder die, en ik wil je erin steunen.
Ja, laat elke schijn opgehouden worden, des te minder kans dat onze hoop teleurgesteld
zal worden door enige onvoorziene gebeurtenis.
Ik moet eindigen, omdat ik het schema waarover we het eens waren, in werking
ga stellen. Vaarwel, mijn aanbedene; wees teder, wees trouw, wees de mijne, en
maak mijn arme ziel blij met de herhaalde verzekering van jouw gevoelens. Vaarwel.
Zondag, 14 mei.
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Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 15 mei 1797
Mijn meest teder beminde! Zeker, we moeten een ernstig gesprek hebben over alles
wat ons aangaat. Ik ben afhankelijk van jouw handigheid om een ontmoeting te
beramen die veilig en zeker genoeg is voor onze tegenwoordige positie. Mijn hart
bloedt bij de gedachte, enige vreugde van mijn ziel, maar ik denk dat onze afspraak
als je naar mevrouw Dubore gaat, nu de ongeschiktste van allemaal is. Het zal beter
zijn om elkaar in de City te zien, en soms wanneer je een wandeling maakt met je
zus en je zwager. Want het lijkt mij dat je er geen bezwaar meer tegen zou moeten
hebben om wat leuks of gezelligs met hen te doen. Desalniettemin leg ik me bij jouw
oordeel neer.
Zeg me, liefste van mijn hart, hoe mijn visite en aanzoek ontvangen zijn?Ja, over een maand zullen we elkaar weerzien, om nooit meer gescheiden te
worden! Ach wat een verrukkelijk vooruitzicht voor dit vurige hart! - Vaarwel, mijn
lieve alles! Hier moet ik ophouden, vaarwel!
In haast. Maandag, 15.

Bilderdijk aan zijn zwager. Londen, 19 mei 1797
Mijn waarde. Ik sta op het punt om naar Duitsland te vertrekken. Waarheen kan ik
nog niet melden, maar ons rendez-vous is in Celle.233 Ikzelf ga verder. Wellicht, ja
waarschijnlijk, kom ik wel zo dicht bij ons land dat ik binnenkort een ontmoeting
kan voorstellen met een vriend en vriendin van ons die in Amsterdam wonen, om
over wederzijdse belangen afspraken te maken. Misschien vertrek ik over drie dagen,
misschien duurt het nog veertien-, ik moet echter weg. - Maar omdat ik op eigen
kosten moet reizen tot over dat punt iets afgesproken is, heb ik absoluut onmiddellijk
wat geld in Duitsland nodig. Wees dus zo goed om voor mij naar Hamburg 400 mark
of zoiets over te maken, niet minder. In mijn volgende brief zal ik je de manier om
ze weer terug te vorderen opgeven, maar de zaak heeft haast. Verdraag
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dus dat ik je het voorschot vraag, want ik ben zeker van je vriendschap, liefde en van
de uitvoering. Alles hangt daarvan af, op dit kritieke moment. - En liefst blijft dit NU
NOG onder ons!
Wees zo goed deze remise voor mij te adresseren aan monsieur I.G. Gerlach, chez
Boué & Compagnie te Hamburg met de toevoeging: pour remettre à Mr. Texier à
son arrivée à Hambourg, waar ik het centrum van de correspondentie vestig. - Groet
hartelijk de jouwen en degenen die op jou of mij gesteld zijn. Vat moed: wellicht dat
we elkaar spoedig zien en dan kunnen we ons hart luchten. Het ga je goed!
19 mei 1797
In vliegende haast. Excuseer mijn schrift, stijl en papier. Vaarwel voor de tweede
maal en meld mij goed nieuws (van de kraamvrouw), ik zal het je vergoeden.
P.S. Je lieve laatste brief zal ik nog voor mijn vertrek vanhier beantwoorden, maar
nu is er geen tijd. Nogmaals vaarwel! Mijn hoofd tolt!
Nog een P.S. Als je misschien gelegenheid zou vinden om mij een kredietbrief in een
of ander handelshuis in Frankfort aan de Rijn te verschaffen (tot 200 gulden
bijvoorbeeld), dan zou mij dit heel goed uitkomen, omdat ik niet weet hoe wissels
in Duitsland werken, en daar zeker verlies op moet lijden. Maar dat heeft niet dezelfde
haast.

Eindnoten:
233 Celle ligt ten noorden van Hannover. Elter is waarschijnlijk slechts gedeeltelijk op de hoogte
van Bilderdijks plannen. Het ‘rendezvous’ slaat op zijn afspraak met Texier en niet op die met
Wilhelmina, zoals uit latere brieven blijkt.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, waarschijnlijk begin juni 1797
Kun je me vergeven, mijn liefste beminde, dat ik nalaat de gevoelens die uit je brief
spraken te beantwoorden met het vuur dat je misschien verwacht, hoewel je lieve
tedere brief een troost voor me was? Ach, waarom zou ik de verdrietige pijnsteken
waarmee jouw zachte aanbeden hart doorboord wordt, verhevigen door het
hartverscheurende lijden af te beelden dat ik met het grootst mogelijke ongeduld
verdraag, hoewel ik het verberg met de listigste behoedzaamheid. Nee, laat me enige
verzachtende balsem
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gieten in de boezems van ons beiden door je te vertellen dat bijna alles klaar is voor
dat vertrek dat ons voor altijd zal verenigen. Wreed vertrek, maar wreed als het mes
van de geneesheer dat met de heilzame pijn iemand leven en gezondheid teruggeeft.
- Mijn dierbare, eeuwig dierbare engel, engel van mijn hoop. O, wees kalm, wees
rustig en laat geen verdriet zien: maar wees (als het ooit nodig was, dan is het nu)
vastbesloten en ferm, zodat ik evengoed je moed kan vertrouwen als je liefde. Wees
er zeker van dat meneer Texier je vriend is, en het is alleen zijn angst voor ontdekking
die maakt dat hij zich enigszins koel voordoet. Hij zal dat blijven doen, en daarmee
nog verdergaan, om de schijnvertoning tot het toppunt op te voeren, en dat zal ik ook
doen van mijn kant, zoveel als in mijn vermogen is. Voel je de marteling die ik mezelf
opleg, liefste deelgenoot in mijn lot! O, help me die te dragen, troost me met je
dierbare lieflijke hand, en laat er geen dag voorbijgaan zonder me een nieuw teken
van je weldadige liefde te geven! Vaarwel mijn enige heil, vaarwel!

Bilderdijk aan zijn geliefde. Londen, 8 juni 1797
Mijn enige liefste! Heb ik je niet verteld dat het vandaag erg slecht weer zou zijn?
Morgen wordt het beter, maar die dag zal even slecht zijn als vandaag, omdat ik me
niet aan onze beraamde afspraak kan houden. Ik moet heel vroeg in de morgen op
pad, en om drie uur wil ik bij mevrouw G - 's in Kensington zijn, waar mevrouw Rme in haar rijtuig zal meenemen, en ik zal opgehouden worden tot heel laat, misschien
tot tien of elf uur.234 - Mag de zaterdag mij meer geluk brengen! Dit is de vurigste
wens van mijn hart.
Ik zal dit briefje zelf brengen, de hemel geve dat ik mijn hartsbeminde een paar
ogenblikken alleen kan zien! Ach, hoe verschrikkelijk graag wil ik je zien, je spreken!
en hoe weinig dagen zijn er nog dat ik dat geluk kan genieten!
Er is mij verteld dat de muiterij van de scheepslui vermoedelijk snel bedaard zal
zijn. Je zult me daardoor dus over heel korte tijd volgen en misschien kom je wel
eerder aan dan ik.235 Ach, kon ik zo gelukkig zijn mijn dierbare zielsgenoot te
ontmoeten,
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voor ik verplicht ben verder te gaan! Wat zou ik mijn lot zegenen!
Vaarwel, mijn enige geliefde! Vaarwel.
Donderdagavond.

Eindnoten:
234 Onbekend is wie deze dames zijn. De afspraken wijzen er wel op dat hij nog steeds gefêteerd
werd door Engelse dames.
235 Bij de Engelse marine waren er in deze tijd muiterijen vanwege de ondergeschoven positie van
de mariniers. De Theems werd geblokkeerd met marineschepen.

Bilderdijk aan zijn zwager. Londen, 9 juni 1797
Nog vlak voordat hij Engeland zal verlaten, hoort Bilderdijk dat zijn schoonzuster
bevallen was van een jongen (op 13 mei), en dat er wel enige complicaties geweest
waren en het kindje zwak was, maar dat alles toch goed liep. De kindersterfte was
hoog en overlijden in het kraambed in deze tijd niet uitzonderlijk, zodat Bilderdijk
opgelucht geweest zal zijn.
Mijn waarde!
Ik stond al klaar om naar Yarmouth te vertrekken, waar ik inschepen moest, toen
ik je beide brieven van 23 en 30 mei ontving. Ik heb alleen tijd, en zelfs die nog
nauwelijks, om je te verzekeren van mijn hartelijke dank en evenzeer van mijn
deelname aan jullie vreugden! Over alles later meer en zo snel mogelijk, misschien
wel uit Yarmouth - anders van het vasteland.
God zegene de lieve kleine en behoede hem en de kraamvrouw! Nogmaals mijn
dank, hartelijk dank! Vaarwel.
9 juni 1797.

Bilderdijk aan zijn geliefde. Yarmouth, 15 juni 1797
Geliefde van mijn hart. Ik ben hier gisteren aangekomen met een verschrikkelijke
hoofdpijn, maar ik kan het verdriet niet uitdrukken dat mijn hart voelt bij het verlaten
van de kust waarop zij ademt die de enige zegen, de enige vreugde van mijn ziel is.
O wat een eindeloos lange tijd voor we elkaar weer zullen ontmoeten op het vasteland!
Zeker, ik zou dit vertrek niet kunnen verdragen als het geen onvermijdelijk offer was
dat gedaan moest
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worden voor het geluk van zowel mijn enige liefste als mijzelf. Maar je gaf me de
zekerheid dat je gelukkig zou worden op die manier, en mijn hart (dat anders door
zielsangst ten onder zou gaan) wordt ondersteund en verlicht door die troostrijke
gedachte. Ik zal dus jouw wrede afwezigheid verdragen, mijn liefste, met moed, met
berusting, met vreugde, want het brengt me dichter bij jou. Ik smeek je, mijn teder
beminde! probeer hetzelfde te doen, en hopelijk zul je na een paar dagen in mijn
uitgestrekte armen kunnen vallen! Verlies dat verrukkelijk vooruitzicht niet uit het
oog, en je zult de kracht vinden die je nodig hebt om je te gedragen met dat gemak,
die kalmte die zo noodzakelijk getoond moet worden in deze ogenblikken. - Ik heb
geen tijd nog meer te schrijven, mijn hart breekt als ik eraan denk dat ik een hele zee
tussen ons beiden plaats als ik aan boord ga, maar je zult die afstand snel opheffen,
en we zullen verbonden worden met onverbreekbare banden om nooit meer gescheiden
te worden. - Vaarwel, mijn lieve engel, ontvang mijn hele ziel in deze tedere, deze
liefdeskus, de laatste die ik naar je stuur in Engeland. Vergeet mijn zielsverdriet niet,
mijn leed, mijn ongeduld: kom met de hoogste spoed, en wees de mijne zoals je hoort
te zijn! Vaarwel! duizendmaal, vaarwel! 15 juni 1797.
Met deze afscheidsbrief vangt de reis van Bilderdijk uit Engeland aan, die hem
verwijdert van zijn geliefde om hem pas na vele complicaties in haar armen te voeren.
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