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Recensies 

Den nrden van Hooimaand 

Willem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor 
Katharina Wilhelmina Schweickhardt 

1796-1829 

uitgegeven, ingeleid en toegelicht door 

Marinus van Harcum 

Marinus van Hattum (ed.), Den III den van Hooimaand. Wil 
lem Bilderdijk's verjaarsgedichten voor Katharina Wilhelmi 
na Schweickhardt I79ó-I829, uitgegeven, ingeleid en toege 
licht, EON Pers Amstelveen 2015 

Onze altijd teedre min 

Stel je voor dat je een gehuwde man van bijna veertig bent, 
die onverhoeds reddeloos verliefd wordt op een meisje van 
negentien dat nog bij haar ouders woont. Stel dat de ouders 
je een kamer verhuren, zodat het onvermijdelijk is dat je het 
voorwerp van je liefde steeds tegenkomt in de huiselijke 
kring, terwijl het natuurlijk ondenkbaar is dat je uiting geeft 
aan je gevoelens, laat staan dat je ze in daden omzet. Wat doe 
je dan? Ben je toevallig een dichter, dan is er maar één oplos 
sing: je schrijft een gedicht dat tot een welomschreven type 
behoort, zodat alle vermeend ongepaste aspecten ervan pro 
bleemloos toegeschreven kunnen worden aan de conventies 
van het genre. 
Dat is precies wat Bilderdijk deed toen hij in 1796 als bal 

ling in Londen inwoonde bij de van oorsprong Haagse schil- 

der H.W. Schweickhardt. Toen diens dochter Katharina 
Wilhelmina op 3 juli twintig werd, schreef hij voor haar een 
verjaardagsgedicht. Het zogenaamd genethliakon (geboor 
tegedicht) is een genre dat vermoedelijk door hellenistische 
dichters werd uitgevonden en in Rome populair werd; we 
kennen voorbeelden uit het werk van onder anderen Tibul 
lus, Propertius, Ovidius, Martialis · ~n Ausonius. Ging het 
aanvankelijk om gedichten ter gelegenHeid van de geboorte 
van een kind, algauw werden dit soort gedichten ook ge 
schreven om verjaardagen te vieren. Vanzelfsprekend wordt 
de jubilaris excessieve lof toegezongenvolgens de regelen van 
de ceremoniële welsprekendheid, waarbij de dichter in alle 
bescheidenheid zijn eigen onwaardigheid-benadrukt. Dat de 
adressaat is geboren geldt als zegen voor de wereld, en uiter 
aard wordt hij of zij geacht het land der levenden voorlopig 
nog niet te verruilen voor het hemels domein, waar de goden 
een ereplaats vrijhouden. 
Een retorische vingeroefening dus? Het gedicht dat Bil 

derdijk aan Wilhelmina opdroeg kan, met ruim vijftien pa 
gina's, niet anders dan intimiderend genoemd worden. Zoals 
we dat van hem kennen, heeft hij op geen enkele manier maat 
weten te houden. Het fraai gecalligrafeerde en geïllustreer 
de handschrift opent met een Italiaans motto van Torquato 
Tasso waarvan de erotische lading evident is, en ook het kor 
te Franse gedicht dat het manuscript afsluit is een verkapte 
liefdesverklaring. Het gedicht zelf, dat in de strofische vorm 
nogal wat variatie kent, begint ijzersterk met een uitroep van 
wanhoop: 

Onrustig hart, wat moogt gy dringen! 
Laat af, laat af, ik kan niet zingen. 
6 Zwijg, en laat mijn' boezem rust! 
Sines lang reeds wierd my keel en longen 
Door 't prangend lijden toegewrongen; 
Mijn Cijthersnaren zijn gesprongen, 
En 't laatste vonkjen van den lust 
Is in mijne aders uitgebluscht. - 

De dichter is niet meer in staat tot zingen, hetgeen hem er 
natuurlijk niet van weerhoudt pagina na pagina los te bran 
den in poëzie die, niettegenstaande een overkill aan achttien 
de-eeuwse clichés, nergens haar intensiteit verliest. Bilderdijk 
is smoorverliefd, realiseert zich de onmogelijke positie waar 
in hij zich heeft gemanoeuvreerd, maar slaagt er volstrekt niet 
in zijn passie te onderdrukken: 

Wat zie ik? - 6 Albasten wangen, 
Omsluierd met den blos van's hemels dageraad! 
Wat pareldropjen zie ik hangen? 

Wat wolkjen trekt zich saam op dat bedeest gelaat? 
Neen, 'k zal de zedigheid niet tergen 

Van 't hart, 't gevoelig hart, dat in dat blozen spreekt. 
'k Weet, wat ontzag en kieschheid vergen, 
En wee! die aan heur eisch ontbreekt. 
Maar laat het daglicht zich verbergen, 
Wanneer zijn gloed de kim ontsteekt? 
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Weliswaar probeert de dichcer zijn obsessie nog wat te ver
bloemen door ook Wilhelmina's ouders, haar broer en haar 
zusters in de lofzang te becrekken, maar uit a!les blijkc dac 
er geen houden aan is. Hoe zal hec meisje hierop gereageerd 
hebben? En hoe zullen vader en moeder hebben gekeken 
toen - indien - hec gedicht tijdens het verjaarsdiner werd 
voorgedragen? Ik vind die een verbijscerende ceksc. Geen 
wonder dac Bilderdijk twee maanden lacer huize Schweick
hardc moesc verlacen. Maar binnen een jaar waren de gelief
den officieus gecrouwd. 

Die verjaarslied is het eersce in een lange reeks, en het is 
meceen ook het langsce, al is beknoptheid ook later nooic Bil
derdijks scerksce punt. Ik had mij voorgenomen hier en daar 
een gedichc ce lezen en de rest ce lacen voor wac ze was, maar 
dac is mislukc: begin ik eenmaal Bilderdijk ce lezen, clan kan 
ik niec meer ophouden, hec is alsof zijn onmacigheid zich on
willekeurig aan mij meedeelc. Oat becekenc niec dac de bun
del erg afwisselend is, incegendeel. Jaar na jaar zwelgc Bilder
dijk in zijn leed en in zijn liefde voor Wilhelmina, die een 
onafzienbare reeks van kinderen zou baren van wie er bij haar 
overlijden in 1830 nog slechcs een in leven was. Bij een groot 
aantal gedichcen kan men ste!len dat ze op de automacische 
pilooc zijn geschreven, maar zelfs clan zijn er altijd passages 
waarin de auchentieke urgencie het wine van de retoriek. £en 
scrofe als de volgende, geschreven in 1828, kan ik niet zonder 
huivering lezen: 

Ja, mijn Dierbre, moog die heden 
Ten gedenk- en vierdag zijn 
Van al 't geen wy samen !eden, 
En - genoten in die pijn! 
Zeven ons oncscheurde panden 
Van onze alcijd ceedre min 
Reiken ons de lieve handen 
Vic hec Hemelsch hofgezin. 
Ach! zy roepen, ach, zy wenken, 
Aandeel van ons hartebloed! 
Ja, gy screefc ons in 't gemoed, 
Wien die moederborsc mocht drenken, 
Wien haar leven heefc gevoed, 
Lieve kleiner Englen stoet! 

Kortom, hec is een goed idee geweesc deze gedichcen bij el
kaar te zetten, aangevuld met een paar antwoorden van Wil
helmina. Marinus van Hattum heefc de cekst voorbeeldig 
uicgegeven, met ruime aandachc voor varianten in de hand
sch rifcen en een kacern met illuscraties. 

Dae wil niec zeggen dat er niet ook iets op aan te merken 
vale, alchans wac betrefc de annotering. Elk gedicht wordc 
kort ingeleid met een paar regels waarin de belangrijksce 
wederwaardigheden van het afgelopen jaar zijn samengevat. 
Hee gevolg is, en dac is mooi, dat de lezer het verloop van hec 
huwelijk van hec begin tot hec einde kan volgen (al mis ik in 
18 11 bijvoorbeeld de a/loop van een bij 18 w vermelde zwan
gerschap ). Maar in dit verband oncgaat me de relevantie van, 
bijvoorbeeld, mededelingen als deze: 'Zijn oude vriend Val
ckenaer is op 25 januari 1821 overleden. 21 juni promoveer
de Da Costa.' De aantekeningen bij de gedichcen becreffen 
vooral tekstkritische details, al worden hier en daar - iecs ce 
spaarzaam, denk ik, voor niec-specialiscen - ongebruikelijke 
woorden, en heel soms ondoorgrondelijke zinsconstructies 
toegelichc. Op de scructuur en de inhoud van de gedichcen 
gaat Van Harcum nauwelijks in, terwijl daar nog veel werk 
vale ce verrichcen. Sterker nog, hier en daar ombreekc com-
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mencaar waar hec echc onmisbaar is. Dae her hierboven ge
noemde citaat van Tasso is, wordt niet verceld, een impliciete 
verwijzing naar Orpheus wordt niet opgehelderd, en waar 
Bilderdijk in hec gedicht van 1797 zichzelf Terpsion en zijn 
vrouw Eudoxe noemt, zou men toch willen we ten wie dat zijn 
of wat die Griekse namen betekenen ('de genieter' en 'zij met 
de goede reputatie'). Signeert Bilderdijk een gedicht met de 
hoofdleccer T, dan had er wel bij mogen scaan dac die voor 
Teiscerbant staat. Ten slocte, maar die is echt muggezifcerij, is 
de cypografie van de verwijzingen naar noten (voor of na een 
leesceken) niet consequent.. 

Die alles doet echter geen afbreuk aan de leccerkundige 
waarde van hec boek, waaruit ik graag nog een scrofe zou wil
len citeren, en we! de aanhef van hec laatste gedichc (1829). 
Ten opzichce van 1796 lijkt er aan Bilderdijks constitutie wei
nig veranderd ce zijn: 

Vicgepuc van lichaamskrachtel)-, 
Dof in 'c geescloos mijmrend hqofd, 
In verwildring van gedachten 
Pijnlijk, moedloos, afgesloofd, 
Wenschce ik u, mijn croost in 't !even, 
Toch een blijk van 'c hart ce geven 
Dae nog in mijn binnensc klopt; 
Maar geen bloemen kan ik screngelen; 
'c Heb niet meer dan dorre stengelen, 
Vic mijne oogen overdropc. 

Pier Gerbrandy 


