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BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL, -r- LEIDENT.

„Tis de adeldom der ziel, die geen geboorte g a P \
„Indien het immer geoorloft is zich zelven toe te juichen over den
„goeden uitslag van welberaamde pogingen, dan zeker is het wanneer men
„van den goeden aanleg eens jongelings zich iets grootsch voorgesteld
„hebbende, zijne uitzichten gezegend en bekroond ziet, ja overtroffen. Dit
„is dan geen dwaze eigenliefde (want dikwils valt de beste poging verkeerd
„uit) maar eene hartelijke deelneming in het geluk der voortreffelijkheid;
„een roem op de waarde der Menschheid.
„En zou ik mijzelven dan niet mogen verheugen den Beschermer en
„Vriend van Bellami geweest te zijn, van Bellami, den jeugdigen Vlissing„schen Dichter, te vroeg helaas ons oog onttogen?
f,Zou ik, die hem van jongs af aan gekend heb, die altoos hem in de
„edele loopbaan van zijn genie heb bijgestaan, zijnen Lofrede niet mogen
„doen . . ?
„Of zou het vermetel zijn een taak te ondernemen, waarvoor een Bilder„dijk, Feith of Tollens naauwlijks berekend zijn?
„Het moge zoo schijnen. Maar de Schim van mijnen afgestorvenen Vriend
„schijnt mij toe te wenken en moedigt mij aan om . . . . aan zijne nage„dachtenis mijne hulde toe te brengen: hoe weinig ook voor dien zwaren
„taak berekend
„. . . Omdat ik rekene op uwe toegevenheid, zal ik het wagen op zijne
„assche een handvol wierook te strooyen.
„En terwijl wij die met onze tranen bevogtigen, zult gij verheerlijkte
„schim van Bellami, zoo Gij nog eenige kennis dragen mogt van 't geen op
„aarde omgaat, de vereering Uwer nagedagtenis met welgevallen aannemen.
„De zucht naar roem was U tog niet vreemd. De Liefde voor uw Vader„land, d'eerbied voor de verdedigers van deszelfs Vrijheid en Onafhange„lijkheid brandden in uwen boezem. Schoon Gij reeds eenigen tijd voor
„Gij ons verliet, Uwe Lier had nedergelegt, Gij zouwd met verrukking haar
„opgenomen hebben, om Nederlands heerlijke Verlossing te bezingen, indien
„Gij ook de dagen onzer Slavernij had mogen doorworstelen". . . .
Deze woorden, omstreeks 1816 door Bellamy's edele Beschermer, Vlissingens Oud-Pensionaris Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen, neergeschreven
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in een ontwerp-levensschets van zijn zo jong gestorven vriend *), neem ik
nu, na honderd jaar, met een zekere eerbied over ter inleiding van dit
werk, in 1890 door mijn Vader begonnen, en enige jaren na zijn overlijden
als een eervolle taak mij opgedragen door de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, sedert met zoveel liefde, naar mijn beste weten, en als
gewijd door de nagedachtenis van mijn'Vader, volbracht. Aan het Bestuur
der Maatschappij mijn grote erkentelikheid, dat het steeds weer lankmoedig
geduld oefende, als door allerlei belemmering buiten mijn schuld het werk
vertraagde. Ook aan het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg, aan de H.H.
Dr. K. Heeringa, en W. O. Swaving, vooral aan Vlissingens Archivaris, de Heer
H. G. van Grol, en aan Mr. S. Muller Fz. te Utrecht, mijn hartelike dank
voor alle herhaaldelik mij betoonde welwillendheid, waar ik hulp van node
had. Wat ik voor mijn studie dank aan de Amsterd. Univ. Bibl. en aan
de vriendelike bereidwilligheid van haar beambten, zou ik niet gemakkelik
onder woorden kunnen brengen. Tot mijn grote voldoening heeft ook de
uitgever, de Heer C. Peltenburg, direkteur der firma Brill, prijs gesteld op
een goed uitwendig kleed van mijn werk. Mede namens Bellamy ben ik hem
daar zeer erkentelik voor; hoe vaak heeft de Zeeuwse dichter niet van
zijn eigen uitgever geeist: een goede druk, goed papier, niet te veel op een
pagina, <en vooral „eenvouwig". Mijn dank ook aan alien, die mij portretten,
prenten of anderszins iets ter verluchting of aanvulling van mijn werk
hebben afgestaan. Dat ik ten slotte ook, met enige ontroering, de praktiese
steun herdenk van mijn oud-leermeester Prof. G. Kalff en „le beau geste"
uit Rotterdam die in April 1915 de doorslag tot de uitgave heeft gegeven,
spreekt van zelf.
En zo ben ik dan nu, na zoveel jaren, aan het eind van mijn werk gekomen — studio minuente laborem! Daar ligt het, „met gebreken en
kwaliteiten". Wat is deze studie mij in veel een grote troost geweest, een
heerlik licht, een vaste rust in mijn druk leven van alledag, dat in andere
richting mijn werkkracht, mijn werklust vraagt. Hoeveel gedachten en gevoelens van mij zelf zijn er niet doorheen geweven ! Nooit ook zal ik vergeten,
wat deze studie mij is geweest in de gruwelike Augustusmaand 1914, toen
heel onze geestelike beschaving, onze geestelike waarde een leugen scheen,
een bittere spot, toen ik met ijzeren hand mijzelf dwong in mijn werk weer
tot rust, tot evenwicht te komen, toen mijn hart bloedde over het vertrapte,
arme Belgie, over mijn vrienden daarginds! Leuven, Mechelen, Antwerpen
— hoe heb ik mij, in machteloze woede, tot rust gedwongen in het werk!
Maar, wat veranderde ook plotseling, in het licht van de oorlog, veel
van Bellamy's woord: hoe begon hier en daar iets te leven, dat tot dusver
ook niets dan een woord voor mij was geweest! Hoorden we niet, om maar
iets te noemen, herhaaldelik, vooral uit het Oosten, een echo van Zelandus'
vaderlandse gezwollenheid? Hoorden we zelfs niet in onze eigen omgeving
Nederlanders, om een verblind pro-Oost of pro-West, door hun landgenoten
1) Aant. 1,7°.
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uitmaken voor „verraders des vaderlands"? Hoe had ik ooit kunnen vermoeden, dat in onze dagen zelfs dit vers iets levends voor .mij kon krijgen!
Klinkt ons nu Zelandus' volksweerbaarheid niet anders toe, Zelandus' oprechte liefde voor land en volk? Maar bovenal, hoe heb ik mij in deze
helse verwarring waarin wij leven, nu de wereld nog iets anders is dan
een „groot gekkenhuis", zoals Bellamy haar wel eens zag, hoe heb ik juist
door deze historiese studie, mijn bittere twijfel aan enig toekomstideaal
leren bestrijden en overwinnen door het vaste geloof, dat bij alle geestelike
verwarring een zuivere onderstroom voortstuwt in de goede richting — in
de richting van volksontvoogding, van volkssouvereiniteit, die zich niet
langer zal laten knechten door machten van het behoud, maar alleen heil
kan zien in een gehele omwenteling van het staatkundig en maatschappelik
leven, enige stappen verder alweer op de weg, die Bellamy's West-Europese
tijdgenoten zijn ingeslagen. En al voel ik diep, juist in „dees rampsalige
en beroerelijcke tijen", dat ieder mens behoort aan de mensheid, aan de
gehele wereld — wie wil leven, breed en wijd om zich heen, zich wil
„leeren verwijden tot meer, aldoor meer omvattend ontroeren", moet als
een gezonde plant diep geworteld staan in de enge vaste bodem van het
eigene. Daarom ook is mij nu geen woord liever als slotwoord van dit werk
dan het eenvoudige, historiese
Het Vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
A m s t e r d a m 7 Aug.

1917.

Dr. J. A L E I D A

NIJLAND.

INLEIDING.
„Zijn fauten waren de fauten van zijn eeuw,
doch al wat hij goeds gedaan heeft, hadt hij
alleen van zich zelven" ').

„Men zegt mij, dat gij over het uitgeven van een compleeten Bellamy
denkt. Dat. is een goed gedenkteeken", schrijft Conrad Busken Huet 13
Nov. 1880 uit Parijs aan Dr. Johannes Dyserinck na diens geestdriftige
Bellamy-huldiging te Vlissingen.
Heeft Dr. Dyserinck aan Huets verlangen niet voldaan, mij bracht een
toeval tot deze studie: „den compleeten Bellamy" heb ik mogen uitgeven,
moge mijn werk „een goed gedenkteeken" blijken!
Daar moet toch wel iets heel biezonders zijn geweest in deze jonge
Zeeuw van Zwitserse afkomst, in zijn wezen en woord, dat ons volk hem,
trots zo korte bloei, maar niet heeft kunnen vergeten, en de Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde in onze dagen deze uitgave wenselik achtte.
Moge mijn Inleiding een voorlopige verklaring hiervan kunnen geven —
in mijn werk spreke Bellamy daarna voor zichzelf!
In deze Inleiding, die „den Lezer in het regte standpunt (wil) plaatsen,
van waar hij uitgaan, en dit Geschrift overzien, beoordeelen moet, op dat
daardoor het ware doel bereikt worde" 2), wil ik trachten Jacobus Bellamy
te doen kennen als mens, als dichter en als „criticus", om te besluiten met
een kort overzicht van de Bellamy-verering, Bellamy-studie sinds 1786 tot
op onze tijd.
„Op het eerste gezigt" moet de jonge Zeeuw in zijn „voorkomen" „niet
veel aantrekkelijkheid" hebben gehad, naar Prof, van der Palm zich nog in
1820 herinnert van een eerste kennismaking, maar onder die „zelfs eenigermate ruwe" trekken „verborg hij eene natuurlijke beschaafdheid", een
„schoone ziel". „Van physieke sterkte sprak al wat aan hem was", zegt
Ds. Ockerse in 1822: „zijn martiale houding, vaste gang, rustige gebaren,
breede borst en schouders, sterke armen en beenen, geheel met haar overdekt" 3 ) — (en Zelandus was trots op die „meer dan gemeene kracht (zijner)

1) Deze woorden van R. M. van Goens over P. C. Hooft acht ik 00k waar voor Bellamy.
Over de naamspelling Bellami tot Febr. 1785 en daarna Bellamy, zie Aant. 2.
2) Inleiding Gedenkzuil biz. 8.
3) »Op 21 jarigen leeftijd was hij zwaar gebaard" (zie Dl. I biz. 13, noot).
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vaderlandsche armen en vuisten") — „zijn stevig, vast en welgevuld spiergestel bij een fijne organisatie van beenderen en zenuwen, zijn stoute, hoekige schedel, sprekende gelaatstrekken en krachtvolle basstem", „schoon
(van der Palm) den natuurlijken toon zijner spraak niet in zijn voordeel
vond". Toch was de ogenschijnlik sterke jonge man niet gezond: „ik geloof
dat mijn gansche. leven uit een keten van natuurlijke en zedelijke kwalen
zal bestaan — tot nog toe zijn de schakels vrij wel aan elkander", schertst
hij 2 jaar voor zijn dood: zijn lichaamskracht werd langzaam gesloopt door
de herhaald „zware pijnen en afmattende koortsen" van een, naar 'tschijnt,
erfelike „podagreuze of rheumatieke ongesteldheid", terwijl hij, sinds zijn
verblijf in Utrecht, ook niet altijd heel verstandig, soms „woest" heeft geleefd — „dieet houden", in allerlei opzicht, was hem onmogelik.
„Een bataafsche kop", luidt het „physiognomische" oordeel van een tijdgenoot-„gelaatkenner", „een oude bataafsche kop, met een wonderlijke
mengeling van vastheid en fierheid, onderneemzugt en trouw", „forsch" bij
eerste aanblik, maar „bij nadere beschouwing" door „een zeker iets in
oogen en geheele gezigt", „van even zoo veel zagtheid". Geen „schoonheid"
is er in zijn gelaat, dat weet hij zelf wel: als „andre meisjes roemen op
een schoonen minnaar", moet „liefste Fillis zwljgen", maar het „karakter"
dat uit de lijnen van zijn „kop" spreekt, uit zijn „hoogadelijk, verschrikkelijk aangezigt", zoals hij het zelf noemt en dat hij zo goed meent te
kennen, zoekt hij, met lichte kunstenaarsijdelheid, in elk portret dat van
hem gemaakt wordt: „kracht" spreekt er uit, geen „kwaadaartige norsheid",
„kracht", die schilder of tekenaar, tot 's dichters teleurstelling wel eens
zoeken te treffen door „een niet zeer vriendelijke trek, door onvergenoegdheid: Bellamy met een gezigt of hij brieven uit Zeeland gewagt, en niet
gekregen heeft", zoals hij zelf zegt. Zijn neus is „spits" („en die moet
spits zijn, zal ik Zelandus blijven"), het niet hoge, maar brede voorhoofd
„niet te regt", wijkend (Ockerse noemt neus en voorhoofd „genialisch"),
de mond zuivergesneden, naar vriendenoordeel, „gemaakt om te kussen",
cte ronde kin vast (volgens Ockerse spreken mond en kin op een bepaald
portret, van „vriendelijke zachtmoedigheid"), de „buitengewoon levendige"
ogen donkerblauw — „al had ik u maar eens gezien", zegt Agatha Deken,
„ik zou u onder honderden kennen, en dat wel aan uw oogen"; „mijn
oogen zullen nog goed staan, als ik reeds met de Dood op den postwagen
klim", schertst hij zelf.
Wat in zijn hart omgaat lezen zijn vrienden op zijn gezicht: „hij ververheimelijkte lief noch leed, en was schier al te opregt", getuigt Ockerse.
„Vlijzucht en lafTe vlijtaal" haat hij met „Zeeuwsche rondborstigheid";
„rond" en „gul" is zijn aard, „goed rond, goed Zeeuwsch". Eenvoudig van
hart vergeet hij in het drukke leven te Utrecht zijn Zeeuwse vrienden niet:
„ik kan het niet ontkennen, daar loopt zoo een weinigtje nalaatigheid
onder", verontschuldigt hij zich eens na lang zwijgen, „niet uit kleinagting
voor u . . wat zal ik zeggen ? Vergeef het mij . . ik verzeker u, dat ik uw
vriend ben! moet men dan juist ook altijd schrijven?" Kinderlik jegens
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zijn Moeder, houdt hij zelf ook veel van kinderen: „kus de lieve kinders
van (bakker) Kleeuwens eens voor mij", heet het in een brief naar Vlissingen, en, „zijn ziel", die hij zelf „toch niet zoo klein" vindt, zijn „ziel
kan meer dan een volslagen uur aan een Apidoki (kinderbrabbeltaal) hangen". w Gemakkelijk en ongedwongen, opgeruimd blijgeestig, vrij", zag van
der Palm hem onder zijn vrienden. „Opgeruimd, blijgeestig" laat hij „de
wereld rollen", ook als hij pijn lijdt, zich ziek voelt, of, bij herhaalde
kwelling van geldgebrek: „zijn studiefondsen waren bepaald, zijn behoeften
niet weinig", en „geld, mijn lieve vriend . . . die vervloekte briefjes! geld
is iets, dat in 't geheel geen gemeenschap met mij schijnt te konnen hebben . . . Ik wenschte dat hij die het geld uitgevonden heeft, op een rustbed
van gloeiende rijders moest liggen — tot een eeuwig exempel!" Zelf „argent
court" geeft hij eens de laatste „zesdehalf" die hij rijk is, aan eenbedelaar:
„daar jongen! God zal mij nog crediet bij de menschen geven, maar u
niet!" „Gekke" brieven, „zottissime" schrijft hij aan zijn vrienden, om zijn
„verstandige brieven in een helderder licht te plaatsen", en, voegt hij er
„heel zagtjes" bij, „die gekheid is nog zoo extra gek niet!" Het „boertige,
luimige, vrolijke" noemt hij voor zich even noodzakelijk als „springen,
loopen en andere ligchaamsoefeningen, voor sommige gestellen zijn" — een
veiligheidsklep: „ik heb in sommige mijner brieven een luchtigheid, die
haast zou doen denken, dat ik zeer vrolijk ben, maar dit is een vrolijkheid
van mijn geest, niet van mijn hart", schrijft hij aan een vriend. Vaak is er
een grote „somberheid" in hem, „pijn in (zijn) ziel", noemt hij het — „de
ondragelijkste, afmattendste soort van pijnen, die er in dit jammerdal bekend zijn", — dan is hij „droefgeestig" over zijn „gebrekkige omstandigheden", hoe luchtig, tot in het dolvrolike hij er soms, om zijn leed te verbergen, over schertsen kan, bedroefd over zijn gedwongen predikant-worden,
over zijn zo lang gedwarsboomde liefde, over zijn gezondheid en onzekere
toekomst. „Melancholie" schertst hij, „is eigenlijk een nichtje van Monsieur
den Dood, zij is volkomen in zijn belangens, want menschen die dikwijls
door haar bezocht worden, voelen niet zelden een heimelijke trek om hoe
eerder hoe liever het laatste menuetje met hem te dansen".
Noemt Broes zijn „hart geschapen om met edelheid te denken", zelf
schrijft hij aan een vriend: „met de Jaaren hoop ik beter te worden, dat
is te zeggen: beter te doen, want beter denken, kan ik niet wel! Ik bemin
mijne medemenschen — Ik durf zelfs zeggen — mijn vijanden! — want
die zal ik ook wel hebben, God zij hun genadig! en leer hen beter zien!
want het zal zeker bij gebrek van een goed gezigt komen, dat zij mijn
vijanden zijn — en hoe ligt kan ons een zandje in de oogen waaien —
dan zien wij niets!" „Met betrekking tot ons zelven", heet het met strenge
zelfkritiek in zijn iste preek, „zijn onze daden alleen in zoo verre deugdzaam, als zij voortvloei'en uit zuivere beginsels"; hoe heeft hij zijn best
gedaan steeds „een zuiver zedehjk karakter" te bewaren! Ruwheid hindert
hem: „je smoel bevalt me", zegt iemand, „uw taal bevalt mij niet", is het
lakonieke antwoord. Het woord „kiesch" vloeit hem herhaaldelik uit de pen,
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w kiesch" is ook de verhouding tot zijn maatschappelik zoveel hoger beschermers, al schroomt zijn „ronde welmeenendheid" niet zich vrijmoedig
tegenover hen te uiten; van zijn „fijn gevoel", dat „elke aanraking, iedere
trilling der menschelijkheid diep gevoelde", getuigt de vertrouwelike briefwisseling met zijn vrienden.
De jonge dichter is oprecht vroom: „Barmhartige vader! leer mij Uwe
handen kusschen, uwe wegen eerbiedigen, ook zelfs dan wanneer zij mij
donker zijn!" bidt hij met innige vroomheid — „Beur mijn ziel, die aan
het zinnelijke verkleeft, uit het stof o p ! " De aangeleerde steil-kalvinistiese
leerstellingen hebben zijn „aandoenlijk hart" niet kunnen verstarren, al heeft
zijn „schrandere kop" zich wel eens aan sommige voetiaanse „nietigheden"
geergerd. Een „schrandere kop", maar „verstand" en „vernuft" zijn wars van
de schoolse geleerdheid, die hij slikken moet, wat zijn vrienden wel eens
bezorgd maakt voor de toekomst . . „of Bellami met zulk een aanleg van
ziel en lichaam Predicant kan worden, zo als de menschen doorgaans een
Predicant willen hebben — dat geloof ik niet", schrijft hem zijn Amsterdamse
vriend, de uitgever Mens. Zijn „rede, die niet kan veinzen", zijn „oordeel"
zijn hem een rem, als te wilde „driften" hem „slingeren". Want de jonge
Zeeuw heeft een vurig temperament, een zinnelike natuur, die grif naar
alle binnen zijn bereik liggende prikkels grijpt: hij drinkt misschien wel
wat meer dan voor zijn gestel dienstig is, en, „dat dieet — de meisjes —
en ik! hoe komen de dingen zoo samen?!" Al zijn aandoeningen zijn „sterk,
gloeyend, geweldig" als van Willem Leevend — en Willem Leevend doet
mij in veel aan Bellamy denken: zou die overeenkomst toevallig zijn? De
jonge dichter heeft de schrijfsters bij eerste kennismaking dadelik voor zich
ingenomen, en hij zelf verwacht met ongeduld in 1785 het verschijnen van
hun nieuwe roman. „Mijn bloed is te vurig", klaagt hij aan een vriend, „en
mijn drift benadeelt mij zelf het meest". Hij „kan niet veel verdragen",
dat weten zijn vrienden wel, en een enkele zinspeling, vooral waar het zijn
meisje geldt, brengt hem buiten zichzelf van woede. Een „schielijk" antwoord wacht hij op bijna elke brief, die hij verzendt. „Heftig", „dwangzuchtig" — „Hannibal Rex", tekent hij zich eens, of „Amurath Sultan",
„zijn Turksche Majesteit", volgens Mens — wenst hij het „Heelal soms
aan zijn wil onderworpen" . . . . „ik ben een vreemd verschijnsel in den rang
der bekende redelijke wezens". „Vrijheid" moge de „eerste drijfveer" wezen
van al zijn „daden", een plan om in Amerikaanse krijgsdienst te gaan
weerlegt Kleyn, die hem zijn „ vriend de Huzaar" noemt, met een verstandig: „gij zijt een krijgsman als ze in Hermans tijden waren . . vrijheid,
in den uitgestrektsten zin, om den dood geen subordinate". „Vrij", met
een „edele trotsheid", te fier „om zich als „slaaf" door „gunsten" ooit tot
„een werktuig der ondeugd te laten gebruiken", wraakt hij alle „zelfbelang", maar legt zijn „rede" wel eens het zwijgen op, als zijn zelfgevoel,
zijn „eigenliefde" wordt gekwetst: „die Juffer is bij mij vrij teer!" (Toch wil
hij „de eer" van een, Voorjaar 1785, door van Alphen aan de Po'etische
Spectator gezonden bijdrage, niet voor zich alleen: „de andere heeren zullen
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nu ook meer werken, want die eer moet voor mij alleen niet blijven"). Hoe
moet zijn ongelooflik snelle populariteit bij studenten en „burgers" te
Utrecht, en weldra ook elders, die „teere Juffer" hebben gevleid, de jarenlange tegenstand van Moeder Baane tegen zijn oprechte liefde haar hebben
„beledigd"!
Innig lief heeft hij zijn „dierbaar Fransje" gehad: in zijn droeve jeugdjaren kan zij „met een lonk" alle „kwelling en verdriet bannen", en is zijn
„troost en blijdschap"'); later heet zij de „zon", de w wellust" van zijn leven.
Geen bladzijde schier, of we vinden er haar naam 2). „Slaaf van geheel het
vrouwelijk geslacht" (hij bekent het graag), heeft de jonge dichter in
Utrecht ook tal van „vriendinnen", van wie „Henriette" hem de liefste is:
haar „vriendschap" noemt hij een „behoefte" voor zijn hart — „zou hier
mijn hart misdaadig zijn?" — Toch blijft Fransje zijn „Alles", zijn „Leven",
zoals ook wij haar kennen, en bij alle vurige „liefdedrift", hoeveel eerbied
voor haar, en door haar voor elke vrouw . . „het gaat mij door de ziel,
wanneer ik een lief meisje zie, wier zugt om te behagen, haar het slagtoffer
eener losbandige drift heeft doen worden". Meer nog dan door haar „lief
gelaat", zegt ons de verliefde dichter, heeft zijn Fransje „vermogen verkregen" op zijn „ziel" door iets geesteliks, door iets in „haar gemoed", dat
hij in andere meisjes niet vond. Fransje trotseert de onredelike dwang van
haar Moeder: zij blijft geloven in haar dichter, hoe arm hij ook is, zij is
trots op hem en blijft hem steunen. Hij stuurt haar uit Utrecht wat hij
heeft uitgegeven of wil uitgeven, zij maakt zich wel eens ongerust over zijn
patriottiese ijver, zij leest de Post van den Nederrijn en herkent aan zijn
stijl een brief, die hij ongetekend heeft ingezonden, hij leest haar in de
laatste zomervakantie de kopie voor van zijn Po'etische Spectator. ^Z\] die
mijn vriend beminnen kan", schrijft Mens, „verdiend de hoogste achting
van elk mensch dat redelijk denkt"; Broes prijst de „edelheid en tederheid
van ziel, die in haar heele houding en wijze van spreken schittert . . ik
begrijp levendig", schrijft hij, „dat (ze) U moest bekoren, weinigen vinden
een minnares, die zo veel goeds belooft, als ze eens vrouw wezen zal".
Arme Fransje! „Mijn leven is mij alleen dierbaar om uwent wil . . Grote
God! als ik u moest verliezen . ." schrijft ze diep bedroefd kort voor Bellamy's overlijden; en als de slag is gevallen, zien we haar ziek van ellende
op Lommerlust bij haar vriendinnen Wolff en Deken; dan horen we haar
klagen in haar brieven aan Mens: zij worstelt, om haar „onmatige droefheid" te betomen, haar „droefheid te verbergen" voor haar „moeder", die
zij door haar tranen „doet lijden"; zij wil haar „gedagten" door „bezigheid
aflijden", en door „redeneeren" weer komen tot de „zagte kalmte, de stille
droefgeestigheid", die haar „eenige tijd het leven minder ondragelijk maken".
„Tante Frans bleef buiten model in de kleeding", getuigen in later
jaren de achternichtjes Udemans — zien we haar niet, met stille trouw, in
i) Gedichten (1826) biz. 168. K l i n k d i c h t .
2) Daarom nam ik haar naam ook niet op in het Register.
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gedachte leven in het verleden? Tot eigen sterfdag, op 8o-jarige leeftijd,
bewaart zij enige relieken van haar overleden vriend, waaronder 2 versjes,
met enkele regels, die de dood voor haar tot een droeve werkelikheid had
gemaakt *).
„Bij een aandoenlijk hart zal ik hem de ziel eens dichters geven", had
„Mevrouw Natuur" voorspeld „met een lagch, die hemel en aarde verheugde,
door mij zal hij in weerwil van (het Noodlot) dikwijls gelukkig zijn!" Als
dichter is Bellamy inderdaad, in weerwil van veel persoonlik verdriet enige
jaren gelukkig geweest door de hem zo strelende toejuiching en verering
zijner tijdgenoten — in 1784 begint de „roem" hem onverschillig te worden,
in een droefgeestige bui zelfs te „walgen".
Overzien we nu in het kort zijn dichterloopbaan, samengevat in de gebeurtenissen naar buiten.
Twintig jaar oud door te Water's bemiddeling nauweliks „Aankweekeling"
van het Haagse Dichtgenootschap „Kunstliefde spaart geen Vlijt", klimt
hij na 2 jaar al op van de 5de „rang" tot de 2<*e, van „Aankweekeling" tot
„Buitengewoon Lid". Zijn eerste bijdragen aan tijdschriften als de deftige
Vaderlandsche Letteroefeningen, en het moderne Taal- Dicht- en Letterkundig
Kabinet worden onmiddellik geplaatst — de „verzamelaar" van het „Kabinet"
zegt hem bij hun eerste kennismaking in Amsterdam, dat hij in de B.ondertekening der gezonden verzen wel de dichter Bellamy had vermoed.
Het patriotties weekblad de Post van den Nederrijn plaatst zijn eerste bijdrage zelfs met een vleiende inleiding. Zijn eerste bundel Gezangen mijner
Jeugd krijgt hij, voorjaar 1782, zonder veel moeite uitgegeven, en al klaagt
de pas verhuisde boekverkoper-uitgever, dat „het sober verkogt wordt" en
hij er de „verhuispartij niet uithaalt", dat de nietszeggende „beoordeeling
in de Letteroefeningen" 2 ) hem 00k al niet helpen kan voor zijn „advertentien" — de verzen „bevallen bij uitnemendheid, en worden veel gelezen,
vooral van de Juffers". De bundel verschijnt naamloos, maar 's dichters
naam is in Amsterdam al bekend: in de winkels vragen „de menschen de
gedichten van Bellamy", niet de „Gezangen mijner Jeugd", heet het met
zelfvoldoening aan Fransje. Nog geen maand in Utrecht of hij is al Lid
van het letterkundig Studenten-Genootschap „Dulces ante omnia Musae" —
„men weet hier vrij algemeen wie Zeelandus is", schrijft hij met trots naar
Zeeland. Hij maakt nu kennis met Kleyn, en hoort dat een van diens
vrienden hem wel geschreven had over zijn. als J. ondertekende versjes in
1) Dl. I biz. 83 en 114. Zie 00k Bijlage XIV (biz. XXVI) in nagelaten onafgewerkte kopie
van B. (1785): „Lieve beminnelijke vrouw! schoon gij in stilte, uw lijden beweend — schoon.
gij liefst alleen de getuige van uw verdriet zijt — ik zal uw noodlot aan de weereld bekend
maaken, en dat gedeelte uwer sexe, dat redelijk denkt, en zuiver mensehelijk gevoel heeft, zal
met u bewogen zijn, en mij, voor deze bekendmaaking, als voor een weldaad, danken". Zou deze
„Constantia" niet op Fransje doelen? Het oppervlakkig oordeel van Busken Huet weerlegde ik Aant.
67; zie daar en Aant. 15 over de relieken, die Fransje bewaard heeft*, verder Aant. 14 en 59 slot.
2) De dichter is zelf het meest ingenomen met de bespreking in de Aig. Bibliotheek (Dl. II,
biz. 34).
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de Letter oefeningen. Z\]n beste vrienden zijn alien jonger dan hij, en veel
verder in hun studie of al gevestigd, maar erkennen de ex-bakkersknecht
dadelik als hun geestelik meerdere. Nauwliks Lid van „Dulces", of hij stelt
al iets voor tot hervorming van het Genootschap: „heilzame propositien"
zegt Uyttenhooven . . . „hou de hand wat aan het Genootschap; zijt een
Mecenas derzelver, denk er op wat gij ten nutte en ter verbetering van
hetzelve kunt aanbrengen" — misschien stond de eenzijdig taalkundige
richting der „Wetten" hem niet aan? Zijn grootste roem bij de tijdgenoten
dankt Zelandus echter aan zijn Vaderlandsche Gezangen, in de loop van
1782 en 1783 verschenen, die zelfs het debiet der Gezangen mijner Jeugd
verhogen, en, als reclame, wel eens „verdraaid" worden overgenomen door
de Oranje-gezinde Post naar den Nederrijn. Dadelik na het verschijnen van
het iste Stukje „rouleeren ze al in Helvoet-Sluis en daar omstreeks", schrijft
Uyttenhooven, „ze worden met veel smaak gelezen en gereciteerd". Een
onbekende uit den Haag verrast hem met enige „zindelijk gebonden boeken
. . ter erkentenis (zijner) brandende vaderlandsliefde en tot aanmoediging
(zijner) Letteroefeningen". In het najaar roept men te Amsterdam een vers
van hem op straat „te koop"; zomer 1783 „rouleert" er in Haagse patriottiese kringen een, dat „ongemeen smaakt", en in Nov. vraagt de Redakteur
van een Amsterdamse Courant, of hij niet „af en toe" gebruik mag maken
van een nog onuitgegeven hem bekend Zelandusvers. Tot algemene geestdrift draagt hij in 1783 de Utrechtse patriotten zijn vaderlandse verzen voor,
zijn „Marsch voor de Schutterscompagnie de Zwarte Knegten" wordt op
muziek van Frederik Nieuwenhuysen een Patriotten-marsch, zijn Doggersbank, eveneens op muziek van Nieuwenhuysen, de i st e Nederlandse Kantate.
„Bij de burgers ben ik zeer gezien", schrijft hij aan Fransje, „'tgeen weinig
studenten gebeurt" . . „Ik ben reeds acht avonden bij de Officieren op de
burgerwacht gevraagd, meer dan mij lief is. Maar, ben ik bij den een geweest, dan kan ik 00k den anderen niet weigeren. En zoo sleept men mij
al m e d e " 1 ) ; eens zelfs is hij „6 nachten achtereen op wacht". Blijft hij
najaar 1783 wat ongewoon lang na zijn zomervakantie weg, dan gaan er
in Utrecht allerlei praatjes over hem rond: met enige zelfvoldoening meldt
hij ze aan Fransje. Hij gaat nu samenwonen met Quint Ondaatje, en hun
kamers worden het middelpunt der demokraties-patriottiese beroeringen in
Utrecht. „In jeugdige drift, zelden vrij van alien hoogmoed" 2) waagt hij,
Nov. 1783, een letterkundige aanval op van Alphen, die hij met diens eigen
woorden kapittelt; zijn vrienden keuren de daad af, maar kunnen hem over
de kwestie zelf geen ongelijk geven . . „ik ben vermetel genoeg, om staande
te houden", heet het naar Vlissingen, „dat Neerland 00k vernuften kan
voordbrengen — en heeft!" Terzelfder tijd hekelt hij in een felle Leerrede
voor het volk van Nederland alle laksheid en onverschilligheid voor volkswapening, een preek, die zonder „kerkelijke goedkeuring" uitgegeven, daarover bij de kerkelike heren enige ontstemming wekt. Ook deze naamloos
1) Gedenkzuil^ biz. 160.

2) Prof, te Water.
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verschenen Leerrede wordt in de winkels gevraagd als „die preek van Bellami" — „hebben mijn vaerzen en preeken nu ook zoo iets Bellamiaansch
(als mijn oogen) dat men niet behoeft te twijfelen?" heet het aan Fransje.
In 1784 vraagt Adriaan Loosjes te Haarlem 2 keer zijn medewerking aan
een „vaderlandsche" uitgave, maar om beginselbezwaren weigert Zelandus;
hij verbreekt nu ook de band met „Kunstliefde spaart geen Vlijt" en bedankt voor een hem aangeboden lidmaatschap van het „Amsteldamsch
Dicht- en Letteroefenend Genootschap" — „niet weer in een poetisch gasthuis'M Met vererende onderscheiding nodigt hem de Sekretaris van het
Edamse Genootschap „Tot Nut van het Algemeen" tot krities samenwerken
voor een door het Genootschap beoogde volksuitgave, maar vergeefs trachten
^Bestuurderen van den Amsterdamschen Schouwburg" hem met „een vrij
aanzienlijke jaarwedde als Dichter en Akteur aan dat tooneel (te) verbinden".
Voorjaar 1784 krijgt hij wat meer studiegeld uit een fonds waar de bekende
patriotten Adriaan Zeeberg en Pieter Paulus over te zeggen hebben, en
wonderlik genoeg, schijnt Zelandus niet eens te weten wie Zeeberg is. Bij
de dood van Baron van der Capellen van de Poll „verwachten" de patriotten
een „vaars van Zelandus": de „Couranten zwetsen en schreeuwen" erover.
In druk verschenen wordt de „Ode" tot „algemeene stigting" te Amsterdam
„in een koffyhuis voorgelezen"; een hem onbeke.nd patriotties Leids student
vraagt Zelandus met „een lijst van alle (zijn) werken welke thans het ligt
aanschouwen", hem „tot vriend aan te neemen". Een Zelandusportret, dat
te Amsterdam in Mens' „voorhuis" hangt, wordt onmiddellik herkend, evenals
de Utrechtse straatjongens, Desember 1782, in een geschilderd Zelandusportret
^Mijnheer Salamandus" herkenden, toen het „over de straat" gedragen werd
naar het huis van een der ^Professors", die het aan „een groot gezelschap
van heeren en dames" wilde „vertoonen'\ Voorjaar 1784 besluit Ds. Ockerse
te Baarn tot het uitgeven van een keur van proza en poezie, die vooral „oorspronglijk" moet zijn, en draagt aan Bellamy de redaktie van het nieuwe
tijdschriftje op. Uit het i s t e Stukje van deze naamloos verschenen Proeven
voor het Verstand, den Smaak en het Hart spreekt vooral Ockerse, het 2<le
krijgt, voor de toekomst, zijn stempel door Roosje\ 4 jaar na Bellamy's
dood staat de gehele uitgave, in een bedriegelike herdruk, op zijn naam,
en al weerlegt Ockerse deze „recommandatie"-zucht, de volgende herdrukken herhalen het. „Het doet mij toch veel plaisier, in zoo een goed
blaadje' bij de Natie te staan", schrijft hij in 1784 naar Zeeland, „dit kan
ik immers zonder pedantery vaststellen — want waarom koopt men mijn
rijmen?" Najaar 1784 bereidt hij een zelfkeur van Gezangen voor, in 1785
verschenen met een merkwaardige autobiografiese voorrede, „waarin ik
vertel hoe het mij, van trap tot trap, is toe gegaan, van mijn eerste gerijm
af — tot mijn tegenwoordig geknoeij toe", meldt hij aan zijn uitgever. Al
wordt deze Voorrede volgens Mens, wel wat „pedant" gevonden, Johannes
Lublink de Jonge, die van de dichter zelf een eksemplaar Gezangen ontvangt, noemt zich ,,vereerd met dat geschenk uit handen van eenen onzer
meest geliefkoosde Dichteren". In 1785 — een herdruk der Gezangen mijner
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Jengd is in uitzicht gesteld — bezorgt hij zelf nog een herdruk der Vaderlandsche Gezangen. Dat gehele jaar door, het laatste van zijn werkzaam
leven — in voorbereiding van zijn proponentseksamen preekt hij ook nog
2 maal: de i s t e keer onder grote toeloop vooral van „vrouwen en meisjes" —
houdt hem de Poetische Spectator bezig, het krities naamloos verschenen
tijdschriftje in 1784 zelfstandig door hem opgericht, zij het ook in enig
overleg met Uyttenhooven en Ondaatje, het werk dat hem zeker het
naast aan het hart heeft gelegen — „van den Spectator zegt men vrij &1gemeen dat ik de Schrijver ben, doch het raakt mij niets, zoo ik iets tot
verbetering kan toebrengen, zal het genoeg zijn", schrijft hij met zelfgevoel
aan Fransje. Van de 10 bijdragen zijn er 7 van hemzelf (Uyttenhooven en
van Alphen schreven er 1, en 1 staat op naam van Hinlopen). Voor het
2<3e Stukje in druk verschijnt is Bellamy al overleden: Uyttenhooven verbetert de laatste proeven en sluit de Poetische Spectator met een weemoedig
woord tot 's schrijvers gedachtenis.
Trachten wij na dit kort feitenoverzicht nu ook iets te begrijpen van
wat de dichter zelf noemt de „ontwikkeling, voordgang, en wending van
(zijn) genie": hoe hij „in weerwil van" veel sterke invloeden van buiten,
zo sterk vaak dat hij enige tijd zonder zeifkritiek in een bepaalde richting
meegaat, tenslotte toch altijd weer „zijnen eigenen weg" is gaan „bewandelen" door iets van zulk een invloed met het eigen wezen te verwerken
tot zelfverrijking, tot geestelike winst, tot bevestiging van eigen kunstinzicht.
Na elke „afwijking van natuur", elke overdrijving in een of andere richting
zullen we hem sinds najaar 1783 zien terugkeren of trachten terug te keren
tot „zuivere natuurlijkheid", tot eenvoud — de grondslag van heel zijn
wezen als mens en kunstenaar.
Als kind van zijn tijd neemt de jonge Nederlander op 22-jarige leeftijd
iets van het nieuwe West-Europese geestesleven in zich o p : zodra de eerste
stralen van een nieuw licht in zijn gevoelige kunstenaarsziel vallen, begint
onder die koesterende lichtstreling te bloeien wat als natuurkracht in hem
al is ontkiemd.
Zo zien we zijn voor gevoelsindrukken zo vatbaar gemoed in 1779 en
1780 onder. een eerste invloed van wat hij in de Zedelijke Verhalen van
d'Arnaud, Mercier en anderen, leert kennen aan Rousseau-achtige dwepende
liefde voor natuur, landleven en dromerige eenzaamheid, aan zaligheid van
het gevoelige hart, waarin 's dichters eigen „aandoenlijkheid" en „teer gevoel" een „bron van waare vreugde" vindt, van hoog geluk.
Is in 1778 een vaag „de schoonheen der Natuur te schetsen" zijn dichtideaal, erkent hij in 1779 „opgetogen", dat „de schoonheid der wondere
Natuure edel leert denken", daar zij in al het geschapene Gods wijsheid
doet opmerken en „als op vleugels naar hooger kringen voert" — in 1780
in Lavatertaal: „de Godheid te vinden op 't aanzigt der Natuur, waarop in
elke trek God is te leezen", in 1783 zelfs nog herhaald als „'t verrukkend
schoon van al ?t geschapendom verheffen" — in 1779 heeft toch ook al een
andere toon geklonken. Hoe zalig „in eenen schoonen avondstond in Eenb
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zaamheid" te wandelen
„dan rolden de traanen mij langs de wangen,
ik zag de Vorstinne des dags zich in het zout verliezen; ik beschouwde
de purperroode zigteinder, en mijne aangename droefgeestigheid vermeerderde. — hoe schoon zijn deze tooneelen ! . . . meer kon ik niet denken. —
mijn ziel scheen overstelpt van gedagten en zij dagt niets". „In eenzaame
wandelingen (beschouwt hij) met gevoel en verrukking „de ondergaande zon,
de stille zee, en het gansche rustende landschap", dan wellen liederen in
hem op, die hij gevoelt zonder ze te kunnen uiten, en aliengs groeit het
besef, dat „men het waare, eenvouwige gevoel der natuur, in zijne gedichten
mag en moet uitdrukken".
Noemt hij in 1784 als krities kunstenaar de door de dichters „bij gewigtige handelingen inwerking gebrachte natuur . . . dichterlijk schoon", dan is
dit overeenkomstig het sinds 1777 herhaaldelik uitgesproken: Natuur leeft
met de dichter mee in lief en leed. Natuur verblijdt zich als Fransjes
„Jawoord" klinkt: „de maan schiet heller straalen, filomeel zingt haar verrukkend lied, in schoonheid praalt de star der min, en een lieflijk windje
voert op zijn vlerken de eeden (van liefde) voor den troon des Scheppers".
Fransjes vertrek ziet Natuur „met traanen op de wangen"; ze „wringt de
handen en schreit" bij verleide o n s c h u l d . . . dan „dooft het zonlicht zijn
gouden vonken". Natuur „verschrikt, verbleekt, wanneer ze een vuigen
Rodney ziet", maar ziet ze Elliot, dan „lacht heur gelaat als de lentezon";
ze is in opstand, als een „Verrader des Vaderlands" geboren, of „Held
Jarry" laaghartig „door den Brit vermoord" wordt; en is het lieve Roosje
met haar jonge vriend verdronken, dan „steekt de wind op, en beuken de
golven het strand", dan „gillen de duinen" mee in akelige weeklacht.
„Dichtkonst" is hem „de gansche Natuur", als hij „het blij gelaat der
Schepping" ziet. Wandelt hij „in eenzaamheid door een digt bosch, of
langs eenen weinig betreden weg . . levendig en roerend komen (hem) dan
de denkbeelden van de wisselvalligheden des levens, voor den geest, van
droefheid en blijdschap, van den dood. Wat is nu natuurlijker", vraagt de
dichter „dan dat wij de bekleedzels, voor onze gedagten, ontleenen van die
dingen, die rondom ons zijn, en ons het meest treffen ?" Zo wordt hem
„het wandelen op den weg des levens" een „geliefd denkbeeld" van zijn
„geest": in enkele allegorieen der in 1785 verschenen Gezangen horen we
hiervan een lyriese uiting.
Ook nog in andere richting ontwikkelt zich zijn natuurvoelen. In 1779
noemt hij Fransje zijn „zoh"; in 1781 ziet hij in zijn meisje „alle schoonheen van Natuur" : in haar voorhoofd de hemel, in haar ogen de starren,
in de blosjes op haar wangen de lenterozen, in haar stem hoort hij vogelzang; in 1785 vervult haar lief beeld al wat hem omgeeft. . . „ik zag in
de geheele Natuur niets dan U".
Een zuivere Rousseauklank horen we in zijn tweeledige wens (17^5): „in
een stille kleene woning, in de schaduw van een boschje aan een9 groenen
waterkant" met zijn Fillis in zalige onschuld van „zuivere liefde" te mogen
leven, en er eens in haar armen een „stille, zagte dood" te sterven; zijn
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vrienden, ,,reisgenooten op den weg des levens" zullen hem dan „zagtkens
slaapend ter rustplaats voeren in een stil en eenzaam boschje, onder twee
digte boomen, die elkander als omhelzen".
Een „somberheid, die alleen edele zielen tot haar woning verkiest" (1779),
een „aangename droefgeestigheid" als de „stille sombere nacht" vervvekt
(1780), de „zagtste weemoedigheid" waarmee een „door de Natuur gevormde musykant" de „zielen vervult" (1781), uit zich, naar den geest der
eeuw, in „traanen van een tedere aandoening" (1780), en evenals zijn tijdgenoten heeft onze Zeeuwse dichter tot 1784, in werkelikheid of alleen naar
het woord, „traanen" geschreid van „verrukking" en „mededogen", „dankbre traanen" en „vreugdetraanen". Maar na overdrijving zien we hem, eind
1783, weer in het rechte spoor: kan kunst „den gevoeligen mensch een
traan van het edelst gevoel in het oog doen glinsteren" (1784), noemt hij
^sentiment, waar sentiment", een „heilrijk tegengif" dat „alle rampen in
zaligheden" kan verkeren, Nov. 1783 spreekt hij al van de „sentimenteele
ziekte" die een „ziel" kan „besmetten, die de waarde der menschheid
ontzenuwt, hersschenschimmen voor wezenlijkheden aanziet en geen ander
voedzel heeft, dan traantjes, waarin de maan heure bleeke straalen schiet".
In 1784 spot hij met zulke „ traanen van het fijnste gevoel" en maakt front
tegen Feiths „sentimenteel la la", wraakt die „soort van zenuwziekte, veroorzaakt door het overmaatig gebruik van bedorven uitlandsche, meest
hoogduitsche spijzen", en veroordeelt de sentimentele verzen van zijn tijd
als „karikaturen, naar de voortbrengzels der uitheemsche dichters": zij missen de „sterkte en rustigheid (van) onze oude nederlandsche gedichten" ').
Stargodsdienstig naar de Nederd. Herv. leer van het geopenbaarde Kristendom, heeft Bellamy — behoudens 'n paar tijdelike afwijkende gedachtetjes, Des. 1780 berouwvol bekend in zijn Dagboek2) — nooit getwijfeld
aan de „hoofdwaarheden der Christelijke belijdenis", al begint hij zicL als
theologies student te Utrecht, zoals we zagen, te ergeren aan sommige
scholastiese voetiaanse „nietigheden" tot lasterlike „verdachtmaking" van
zijn rechtzinnigheid. Hij gelooft, dat God het „gansche menschelijke geslagt
zamengestrengeld" houdt in een „onverbrekelijk groot verband", de wereld
leidt naar „het eeuwig raadsbesluit Zijner wijsheid", en ieder mens naar
„'teeuwig afgeteekend lot". Hij gelooft aan de erfzonde, aan genade en
verzoening door „den verlosser der waereld", aan de „dag van het algemeene
gerigt", die „een licht zal verspreiden,- waardoor wij de godlijke regtvaardigheid, in al hare grootheid, aanschouwen zullen", wanneer „de tijd in 't niet
verzinkt, het graf zijn bewooners" weergeeft, en ,,deze ondermaansche
streeken gereinigd worden door het vuur, om haar in een nieuw gewaad
1) Van De dichter aan zljne vriende?t (Dl. I biz. 179), voorjaar 1782? dat 2 jaar later wordt
opgenomcn in het iste Stukje van de Proeven, is 'n hs. Loosjes, Haarlem (zie over deze hss. Dl.
II, biz. c m ) : Aan mijne vrienden] eronder, spottend met zichzelf: „mijn vrienden nioeten hier
drinken en de meisjes moeten Op mijn graf zingen. Bravo! la! la!"
2) Zie 00k Gedenkzuil biz. 187 en Dl. II biz. 184: „een man, die twijfellingen tegen de leer
zijner kerk heeft opgevat".
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te kleeden" ... eigenaardig de nuchtere opmerking, hoe dat alles mogelik
zal zijn: "hoe een plaats te vinden" waar "die millioenen menschen uit
aIle gewesten verzameld" kunnen worden! Hij gelooft aan de "straffen van
het toekomstig oordeel", aan een hemel, "het vreemde land der geesten"
(178 I), de "vaste berg der eeuwigheid aan 't eind van den weg des levens"
(1784). Hij gelooft, dat Engelen "naar het bevel van hun Schepper" de
mensen beschermend omgeven, "burgers van "de stadder rust" (178 I),
"wier aanwezen ons de openbaring leert" (1783), maar, voegt hij er bij,
"wij weten zoo weinig van de Engelen, dat aIle poetische voorstellingen
van hunne werkingen en handelingen onder de menschen, ook slechts
poetische voorstellingen zijn 1). Bellamy's "poetische voorstellingen" van
engelen (mogelik is in dezen ook invloed van Klopstocks Messz"as) dragen wel geheel het karakter der eeuw - wat zijn de engelen van Rembrandt en Von del verhevener, ik zou haast zeggen, natuurliker en gezonder
dan hun zoetelike r Sde-ccuwsc epigonen! Toch kan 's dichters natuurlik
gevoel het niet laten in 1784 met dwaze Engelenvoorstellingen van anderen
een loopje te nemen - oak hierin was hij misschien op de goede weg.
De onsterfelikheid der ziel is hem een zoete troost in "deze woestenije
der rampen" (1780): van "dit groat tooneel der wondre waereld" (17.80)
zal "de vlotte ziel (eens) ter starren in vaaren" (1777). Allengs wordt sterven
hem een "blijde reis naar' de gewesten der eeuwigheid, een in heerlijkheid
zich verheffen uit dit leven": "geleidt de Engel des Daods ons naar het
graf, juichend voert de Engel des Levens ons opwaards" tot God (1783);
gestorven zijn is "slapen in den donkren kerker des Doods, tot het Leven
op den laatsten morgenstond de kluisters des Doods zal verbreken" (1784).'
Zouden "de zielen geen bestemming hebben? moeten zij werkeloos als een
zonnestofje, daarheenen drij ven?" (1784) "welke ongelukkige wezens zouden
wij zijn, zoo het graf het einde onzer bestemming waare" (1785). De meeste
zijner Gesangen, voorjaar 1785 in kleine keur uitgegeven "111et het zeker
voorgevoel van zijn vroegen dood", spreken van deze "ver\vagting": voor
hem geen "blijde zomer" op aarde, maar "ginds - in de eeuwigheid" 2).
Van de natuurlike godsdienst heeft onze dichter mogelik oppervlakkig
iets geweten, maar hij schijnt er zich toch nooit in te hebben verdiept,
wat Hinlopen in 1784 aanleiding geeft tot een aardige opmerking over
Zelandus' LY·kzang voor Capellen.
Lavaters 18de eeuws gevoelskristendom nu, moge, overeenkomstig Bellamy's
eigen gevoelig hart, de starre kalvinistiese geloofsdogma's die hij met verstandsovertuiging heeft aanvaard ook al iets hebben verzacht, rechtstreekse
invloed spreekt duideliker in andere richting. Lavater, de pietistiese dweper,
wil het geopenbaard, door rationalisme en Aufklarung verworpen Kristendom als levenskracht herstellen, en wijst \vegen aan tot verrijking van innerlike vroomheid. Zodra de jonge Zeeuw in 1780 iets van deze zachte geI) Zie Dl. II. blz. cxx (1796).
2) De Ver'wagtillg (Dl. II. blz, 190). v, d. Palm noemt dit vers
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voelsvroomheid leest, geeft hij zich dadelik gevangen. Als Lavater wil hij
nu ook leren streven naar zelfvolmaking door de strenge kritiek van het
godsdienstig dagboek, en met belangstelling leert hij, hoe in al het geschapene, zichtbare uitdrukkingsvorm van het eeuwige, de onzichtbare goddelike
geest is te speuren, hoe er een schone harmonie is tussen het innerlik gemoedsleven van de mens en zijn uiterlike gelaatstrekken, zoals Bellamy nu
ook in zichzelf af en toe als levenswaarheid zal willen waarnemen. Deze
zelfde gevoelsvroomheid — oorspronkelik beweegkracht tegen het rationalisme
en als zodanig hervonden levensschat, hoewel met aldus door Bellamy begrepen — zal hem in later jaren herhaaldelik tot zelfstichting doen lezen
in het woord van Jeruzalem, van zijn „dierbaare" Gellert, en kort voor zijn
dood, van Jung-Stilling, die hij zo graag zich ten voorbeeld wil stellen,
omdat diens „zagte ernst" en „gerustheid des gemoeds" ook eigen vaak
opstandige geest doen begrijpen, dat „God door eene lange en zwaare leiding alle (zijn) ijdele wenschen zal trachten uit te roeijen", en dat „al het
lijden enkel vuur van beproevinge (is), waar door de eeuwige liefde hem
van zijnen verkeerden aart zuiveren" en tot iets bijzonders (wil) maaken" ! ).
Ook zien we al spoedig invloed van het losse, prikkelende proza van Sterne,
dat najaar 1781 aan Bellamy een eerste blik geeft op het menselik hart, door
een „nosce te ipsum" hem iets doet begrijpen van de menselike natuur —
de opmerkingen bij zijn Kain van 1784 spreken van een zeker zielkundig
inzicht. In de Nederlandse vertalingen nu van Tristram Shandy en Yorick's
Sentimental Journey leert hij de mens kennen met het tedere „sentiment"
van zijn hart, dat zijn geluk is, met zijn wereld van gedachten, neigingen,
gevoelens, met zijn vaak tegenstrijdige stemmingen van goed en kwaad,
van vreugd en verdriet, wat de licht te ontroeren i8 d e-eeuwer tegelijkertijd
doet schreien en lachen, en wat hij humor noemt. Want Sternes humoristiese roman — naast de satiriese van Swift en de familieroman van Richardson 2) — uit in verhaalvorm de nieuwe bespiegelingen over deugden
en hartstochten, nu de zedeleer als onafscheidelik deel van het geopenbaard
Kristendom is verworpen, en een nieuwe zedeleer, naar Lockes beginsel van
zinnenervaring, is afgeleid uit de ieder mens ingeschapen natuurlike zedelikheidsz-iti. Sterne die — heet het in 1782 — „wat de kennis van het menschelijk hart betreft, zeker gezags genoeg heeft", Sterne „heeft sentiment voor
het hart" (1783), en „eenige bladzijden" van deze „beminlijke en opbeurende
vriend" (1785) noemt Bellamy de beste medicijn, als zijn „ziel ongesteld" is,
zoals hij dan ook graag leest in „Zwift, Rabener, Tobias Knaut of Don
Quichot". Kan ook een eerste lektuur van Swifts en Sternes proza Bellamy's
eigen proza losser hebben gemaakt, beider humor zal hij hebben meegevoeld,
zonder die in eigen luimig vaak geestig woord te kunnen evenaren.

1) De aangehaalde woorden zijn uit Hendrik Stillings Kindsheid^ Jongelingsjaren en Vreemdelingschap, Nederl. vertaling van 1786 (Aant. 45). B. zal Des. 1785 het boek dus in het oorspronkelike hebben gelezen.
2) B. heeft Grandison gelezen, noemt de hoofdpersoon een „ideaal".
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Ook in de vorm die onze dichter zich kiest voor zijn woorduiting is hij
kind van zijn tijd: bij gestadige groei van zijn geestesleven wijzigt zich
ook de vorm. Zijn eerste breuk met het verstard Klassicisme, het verheven
dichtideaal naar Antonides, Poot en Zeeuws, is het schrijven^ van rijmloze
anakreontiese verzen. In deze dichtvorm nu spreken 2 uitingen der i 8 d e
eeuw, ieder op zichzelf histories te verklaren: de rijmloze vorm en de
anakreontiese inhoud. De rijmloze vorm, onder invloed van Miltons rijmloze vijfvoetige jamben, is in hoofdzaak een verzet tegen de i8de-eeuwse
alexandrijn-rijmdwang; de anakreontiese inhoud is in wezen de i8^e-eeuwse
Franse „poesie fugitive", die, met lichte zinnestreling van Cupido, Venus
en Bacchus aan* de pseudo-Anacreon der i 6 d e eeuw ontbloeid, evenals de
gepoeierde, dwepende arkadiese rococo-herderwereld over alle levensernst
en maatschappelike levensellende heendanst. Hagedorn en Gleim verduitsen
deze lichtvoetige jambiese en trochei'ese versjes tot tamelik onbeduidende
anakreontiese „oden", zoals zij ze weids noemen: een kwasie naief spelen
met liefde en wijn, zonder enige diepere betekenis voor 's dichters eigen
levensinzicht. Met Engelse Robinsongedachten over de natuurlike mens
gelukkig buiten de samenleving, vloeit het anakreonties naieve samen in
Gessners Idyllen, droomwereld van een anakreonties Arkadie van deugd,
onschuld en zalig gevoelsgeluk.
Zodra de jonge Zeeuw, omstreeks 1779, in deze. gedachten- en gevoelswereld met haar eigen vormentaal is ingeleid, tracht hij ook zo te spreken.
Gessners invloed is sporadies. Najaar 1780 al noemt hij een Brief van
Damon aan hillis, „een bemind voordbrengsel van (zijn) geest", „ver van
Arkadisch, en even om die reden mogelijk natuurlijker". De invloed van
het anakreontiese vers gaat dieper. Anakreonties van vorm en inhoud zijn
de Gezangen mijner Jeugd l), waarin de dichter zijn warme liefde voor Fransje,
zijn Fillis, heeft geuit. De inhoud is, zoals hij Nov. 1783 zulke versjes
karakteriseert: „een schertsende satyre of schuldelooze aandoening van
liefde en vriendschap", „luimig, bevallig, naief". Het zijn meest luchtige,
eenvoudige versjes. De dichter kust er graag in, en kust veel — „ Venus
weet, wat ik al gekuscht h e b " — maar hij waakt tegen te hartstochtelike
zinnestreling. Naar de opvatting van zijn tijd voelt hij liefde, „zuster van
de blanke deugd", in eigen ziel vervromen tot „vlekkelooze weelde en zuivre
zaligheid", als hij in gedachte met Fransje neerknielt „voor den God des
Hemels, den God der onbevlekte Liefde", die geen liefde kan „wraaken
door goddelijke hand in onze zielen gelegt", een liefde „die ook het Englendom in zuivre vreugd verrukt". In 1780 dus overtuigd, dat de anakreontiese versvorm geschikt is tot uiting van „liefde met godsdienst in naauw

1) Van de 57 Gez. m. J. rijmen er 29,
een slepende eindklank; 3 afwisselend staand
jambe (18 tegen 9 troch.); van 1 vers (Dl.
„Anakreontisch". (Dl. II. biz. XXXVIII). Zie
biz. 54 vgg.

en zijn er 28 rijmloos; van deze 28 hebben er 23
en slepend^ en 1 alleen staand. Ook overheerst de
I. biz. 79) noemt Ockerse de maat in 't biezonder
over de Anakreontiek: Hoeksma, Jacobus Bellamy
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verband", verwerpt hij Nov. 1783 zulk een opvatting van v. Alphen als
onnatuurlik. Wil van Alphen „godsdienst met liefde vereenigd bezingen",
dan past daarvoor niet deze „manier": een „verheven" stof als godsdienst
eist een behandeling in „stoute, verheven, deftige beelden", die de „losse,
bevallige" anakreontiese versjes immers missen. In zijn Aan Chloe\ dat hij
herhaaldelik een van zijn beste verzen noemt, geeft hij dan een w manier"
die hem beter voorkomt, maar voegt erbij dat dit vers daarom nog geen
„hooge ode" is. Uit deze veranderde opvatting nu spreekt behalve eigen
beter inzicht 00k invloed van zijn vriend Kleyn, die hem voorjaar 1782 heeft
ingeleid in Klopstocks kunstidealisme, waardoor dan het rijmloos vers hoger
betekenis voor hem krijgt. In zijn Vaderlandsche Gezangen (1782/83/84) begint hij sedert, blijkbaar naar de inhoud van het vers, onderscheid te maken tussen rijm en rijmloos. Wat hij zelf een edeler subjektieve gevoelsuiting acht, dicht hij als in verhevener dichtvorm rijmloos 1 ), en is de
slepende eindklank in de Gezangen mijner Jengd overheersend 2 ), in de
Vaderlandsche Gezangen overheersen, overeenkomstig het wezen dier verzen,
de staande, mannelike eindklanken 3 ). In de Gezangen. (1784/5) overheerst
de rijmloze vorm 4). Zijn Gezangen noemt hij herhaaldelik „Oden", en deze
lyriese rijmloze vorm acht hij dan 00k veel verhevener dan de lichte anakreontiese. Wat onze dichter eigenlik onder een „ode" verstaat, zegt hij
niet duidelik: eind 1781 noemt hij zijn eerste vaderlandse vers dat in de
Post van den Nederrijn verscheen, een „ode", toen waarschijnlik nog niets
dan een mooie naam. Maar Kleyn, zelf „door van Alphen in zijn letterkundige ontwikkeling geleid" 5), leert de Zeeuwse dichter, voorjaar 1782, „lage
en hooge ode" onderscheiden, zoals dat onderscheid blijkt uit zijn Oden en
Gedichten, en zoals hij dat in zijn „Theorie der Dichtkunst" G) uitlegt. Des.
1782 wil Bellamy, naar hij schertsend aan Broes schrijft, eens een „ model"
van een Ode dichten: „uitmuntend in beelden, gang en orden, in juistheid,
zwier en val, en uitgezogte maat" (Aanmijne Ziel)\ 00k noemt hij, Nov. 1783,
Aan Chloe een ode, „stout, verheven, deftig van beelden", daarom echter
volstrekt nog geen „hooge ode"; de Lijkzang voor Capellen, zomer 1784,
noemt hij een ode met een verklarend: „ik spreek enkel van mijzelven".
Maar, evenmin als de weerbarstige Zeeuw zich wil schikken naar leefregels
voor zijn gezondheid, laat hij zich op den duur binden door regels of „wetten"
voor een dichtvorm: hij spot met de „legio wetten van rijm en onrijm van
verscheiden vaerzenmakers", erkent geen „regels voor de Romanze", en zal
ten slotte zijn Gezangen 00k wel alleen daarom „Oden" hebben genoemd,

1) 9 van de 38 Vad. Gez*
2) 23 tegen 7 met wisselend staand en slepend, en 2 met enkel staand.
3) 6 tegen 2 slepend en 1 met wisselend staand en slepend.
4) 18 van de 20; Gez. m. Jeugd'. 28 van de 57; Vad. Gez. 9 van de 38. Van deze 18 rijmloze Gezangen hebben er 15 afwisselend staande en slepende eindklanken, I enkel staand^ 1 enkel
slepend.
5) Kalff, Gesch. Ned. Lett. VI. biz. 216; Hoeksma, Jacobus Bellamy biz. 10 en 62.
6) Aant. 45.
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omdat ze edel, verheven waren van gedachte en gevoel, en, rijmloos, in jambe
of trochee, zijn meest geliefde maten. In al zijn dichtwerk ]) is hij van dit
metrum maar 4 keer afgeweken: eens in 1781, in Mei en Nov. 1783 en Okt.
1784. In 1780 schrijft hij al aan H.H. S.S. der Alg. Vad. Lett, dat men „om
onzen Landgenooten de rijmelooze gedichten smaakelijker (te) maaken"
beter deed „onze gewoonelijke maat" (jambe of trochee) te behouden „om
het gemis van het rijm hier door te gemoet te komen", te schrijven dus
„in gewoone vloeiende vaarzen, en niet terstond in een schier onbekende
maat"; in 1785 veroordeelt hij „onbekende maaten" in „Vaderlandsche
dichtstukken". Toch heeft hij het na 1782 eens 'n enkele keer, naar het
voorbeeld van zijn vriend Kleyn, willen proberen. Het rersje van 1781 vermeldt Ockerse in het biezonder als anakreonties 2 ); Aan een Sckilder, Mei
1783 in gloeiende verontwaardiging neergeschreven, heeft in zijn vrijer
ritme iets van dezelfde bewogenheid als we 00k horen in enkele hartstochtelike versjes van zijn Gezangen mijner Jeugd, en in een versje dat
hem uit de pen vloeit terwijl hij aan Kleyn schrijft 3 ); Aan Chlo'e (Nov.
1783) en Chlo'e (Okt. 1784) noemt hij herhaaldelik van zijn beste verzen,
waarschijnlik omdat het vrijer ritme er een zekere „melodie" aan geeft —
Febr. 1785 schijnt hij dit woord over te nemen van v. Alphen. Met dit
„melodie" zal hij zeker wel hetzelfde bedoelen als wat in 1780 heet: rijmloze
verzen mogen niet „hard en wanluidend" zijn, en in 1785, dat ze „zuiver
en harmonies" moeten klinken, of" in zijn strijd tegen de „genootschapsrijmelarij": „wij willen die karels eens toonen, dat men, 00k zonder rijm,
een mannelijk en welluidend vers kan maken". „Het oor moet u meest
geleiden in de mengeling van staande en sleepende vaerzen", raadt hij Antony van der Woordt. Mogelik dat onze dichter, blijkens Aan een Sckilder
waarin 00k van Alphen „melodie" hoort, toch wel eens iets ging voelen
van wat wij verstaan onder vrij ritme als gevoelsgolving in klankdeining:
„met merkbaren, gevoelbaren zang in den toon (droeg) hij zijn verzen"
voor, zegt van der Palm. Plastiek van klank en beweging 00k in metries
ritme, als bij Vondel en Hooft, hebben Bellamy's verzen niet, toch blijkt
hij als Spectator gevoelig voor klank en ritme, die een zekere stemming
wekken 4 ).
In 1784 zien we dat de dichter meer waarde gaat hechten aan het rijm.
Spreekt hij dan nog met voorliefde van „de waare Dichtkunst, die, in een
1) Overwegend zijn 4- en 3-voetige jamben en trocheeen. In rijmloze alexandrijnen dichtte hij
behalve De Brief van Damon aan Fillis (Dl. I. 56) 00k Aan Pro Patria et Libertate Febr.
1784 (Dl. II. n ) ; in 5-voetige jamben, rijmloos: Kain (Dl. II. 97), Aan LavateriJA. II. 197)
— deze beide met staande eindklank — Aan mijne Francina (Dl. II. 161), afwisselend staand
en slependj id. rijmend: Het ontdekt Verraad (DLL 256). Rijmloos, met afwisseling van 5, 4 en 3
jamben: Aan Elliot (Dl. I. 259) en Aan Washington (Dl. I. 285). Rijmend, afwisselend 5 en 3 :
Aan Vlissingen (Dl. I. 386).
2) Zie biz. xxii, noot I.
3) Dl. I biz. 202; zie 00k biz. 9.
4) Dl. 11 biz. 104. Van verscheidene verzen is een w plan" in proza (zie Varia^ Dl. II biz. XLII,
00k Dl. I. biz. 171)5 in de Poet. Sped, wordt 00k herhaaldelik op het „plan" van een vers gewezen. (Zie 00k Dl. II biz. 197: enkele versregels in proza).
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eeuvouwig kleed van rijmlooze vaarzen eerwaardig en staatig voordtreedt",
het heet toch ook: „zijt gij gelukkig genoeg, om uwe denkbeelden, in rijmende vaerzen, kiesch, uittedrukken, — welaan, laat dan uwe vaerzen
rijmen! maar offert nooit een edele gedagte, aan een klinkende beuzeling,
op!". En al is hij gewoon te zeggen: „dat zulke poeten, wier grootste
talent het rijmen was, zich daaraan moesten vasthouden, wilden zij niet in
de ijdelheid wegzinken" ]), toch moet hij zelf bekennen, dat het „rijm nu en
dan de plaats bekleedt van een wezenlijke schoonheid". Zijn Lijkzang voor
Capellen rijmt, en najaar 1784 dicht hij Dorinde en Roosje, die beide rijmen
en na zijn dood als liederen zijn gezongen, terwijl ook 3 versjes uit het
Vervolg der Vaderlandsche Gezangen, als „Krijgsliederen", rijmen; evenals
zijn vriend Kleyn gaf hij dus blijkbaar „het rijm de voorkeur in al wat
voor den Zang geschikt was". In de Voorrede van de Herdruk Vaderlandsche Gezangen (20 Junie 1785) noemt hij „het rijm nog vrij algemeen
een geliefkoosde dwaasheid onzer natie", en voegt er de praktiese raad
aan toe: „wanneer men nu een nuttige waarheid, op rijm gezegd, gereeder
ingang kan doen vinden, dan dezelfde waarheid, in een eenvouwig tooijsel
van rijmlooze vaerzen, hebben zou; dan, dunkt mij, vordert het belang,
om, hierin, der natie genoegen te geven". Vermoedelik zou bij verdere
ontwikkeling het rijm 't wel in zijn weifeling gewonnen hebben: zijn laatste
vers Aan Stilling (Des. 1785) rijmt.
Evenals nu onze dichter in zijn Gezangen mijner Jeugdv&n de anakreontiese
ode een biezonder „Bellamiaansch" minnedichtje maakt, in zijn Vaderlandsche Gezangen het rijmloos vers verheft tot een subjektieve lyriese uitingsvorm, in zijn Gezangen de „hooge Ode" zelfstandig gebruikt, doet hij het
ook met de West-Europese ^Romance", zoals deze onder invloed van Herder uit de oorspronkelik Romaanse dichtvorm is verduitst. Tracht Bellamy
zulk een Romance — mogelik een Duits voorbeeld — na te volgen, dan
vervormt hij onmiddellik, naar inspraak van eigen natuurlik voelen, de romance die hij voor een nederlandse smaak naar inhoud en vorm gekunsteld
vindt, in een zoveel eenvoudiger „Vertelling", en schept in zijn Roosje een
oorspronkelik kunstwerkje, gekleurd naar de tijd, maar met zeer biezondere
en onvergankelik bekoorlike Zeeuwse volkskleur — geheel in de geest van
Herder, van wie hij wel niets zal hebben geweten, Herder, die zodra hij
in Rousseau-bekoring en op Engels spoor, in de oude volkspoezie, een
stadig wellende zuivere dichtbron heeft hervonden als nieuw kunstevangelie
verkondigt: het volkslied zij 's dichters hoogste uiting, en stof van dat
volkslied zij de eigen volksgeschiedenis, het eigen landschap, het eigen
volksvoelen.
Wat heeft onze dichter Nederiand en Zeeland, het land zijner Moeder,
zijner geboorte en opvoeding, dat hij eens in engere zin zijn „vaderland"
noemt, hartelik liefgehad. Hij uit zijn liefde voor het „gezegend vrij Leeuwendaal" (1778 en 1782) nog al gezwollen, toch voelen we in de overdrij1) GedenkzuiL 105.
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ving altijd een oprechte kern. In 1784 blijkt zijn „vaderlandsliefde" — tot
dusver in de Vaderlandsche Gezangen, zoals we zull.en zien, hoofdzakelik
een cultus van „ Nederlandsche Vrijheid" met een begin van nationale
romantiek — zich in gezonder richting te zullen gaan ontwikkelen, als we
onze dichter de West-Europese Romance zien herscheppen in de Zeeuwse
Vertelling Roosje, hem een schilder de raad horen geven: „schoonheid" te
leren zien in het „vaderland", op ^nederlandsche gronden", en een Nederlandse kleur van toneelspel horen eisen. In 1785 wijst hij zelfs op een
biezonder karakter in onze „oude nederlandsche gedichten", op een „sterkte
en rustigheid" die hij de „waare nederlandsche manier" noemt: een dichter
van vaderlandse verzen moet deze kunnen meevoelen, om met eenzelfde
„stoutheid, vastheid en rondheid" te kunnen spreken.
Naast deze enkele nog maar schaarse sporen van breder ontwikkeling
hebben we echter een overvloed van hyper-nederlandse uitingen, nationaal
of patriotties-republikeins gekleurd, waarin we ten slotte, na veel overdrijving, toch 00k weer een gezonder toon zullen horen.
Zelandus, de Nederlandse Patriot, dweept met vrijheid, volkssouvereiniteit
en volksweerbaarheid; 4 bewogen patriottiese jaren (1782—85) heeft hij in
eigen kring meegeleefd: in zijn woorduiting, of in brieven van en aan
hem, kunnen we elke kleine wisseling, elke schakering van deze felle strijd
aanwijzen.
De in Engeland in ruime kring verspreide begrippen van volkssouvereiniteit — verzet tegen volstrekte vorstenmacht, omdat het volk van nature
rechten heeft die het kan doen gelden, en desnoods met wapengeweld
tegen elke aanrander mag verdedigen — vinden omstreeks het midden der
i8de eeuw weerklank bij de burgers onzer Republiek, die in 1581 met een
„de vorst is er voor het volk, het volk niet voor de vorst" het beginsel
van volkssouvereiniteit met de daad hadden bevestigd, sedert door de aristokratiese regentenheerschappij als volksrecht ontzenuwd: de regenten waren
de „voogden", die het volk „considereerden als pupillen". In de 2^e helft
der i8<*e eeuw komt de Nederlandse staatsburger echter tot besef van de
rechten, die hij krachtens het „majestas populi" kan doen gelden ten spijt
van regentendwang en de voor Utrecht, Gelderland en Overijsel door Stadhouder Willem III ingestelde regeringsreglementen, die een biezondere macht
over deze gewesten aan de Stadhouder waarborgen. De „burgerijen" stellen
nu „menigvuldige pretensien" „alsse daer sijn: verminderingen van lasten,
directie in regeringsaken, regten tot ampten of employen" ! ). Zo wordt de
z. g. patriottenstrijd een strijd om het bezit der politieke macht, gevoerd door
„de klasse die zich sterk genoeg voelt om die macht voor zich op te
eischen". Deze woelige patriotten nu, die als vrije burgers invloed willen
oefenen op de regering door naar hun keuze daartoe gemachtigden,
behoorden tot „dat gedeelte der natie, dat voor het nuttigste en voor het
redelijkste moeste worden gehouden . . . dat sig dagelijks met kennis en
1) Enkele aanhalingen zijn ontleend aan de Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek.
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genoegsaeme verligtheydt nopens de gewigtigste saken uitede en hun verlangen te kennen gaf". (Alle vrienden van Zelandus waren patriotten, behalve Prof, te Water en Mr. Jan Hinlopen; van Rau en Carp weten we
dienaangaande niets stelligs). „ Absolute volksregeering" eiste het „systema"
van Johan Derek Baron van der Capellen van de Poll, en volkswapening
om eenmaal vervvorven burgerrechten tegen binnenlandse dwinglandij te
verdedigen. De grondslag van dit „systema" was goed: ruim 50 jaar later, na
zware stormen en langs geheel andere wegen dan de patriotten bedoelden,
is een begin van die volksregering tot stand gekomen als eerste stadium
van verdere demokratiese staatsontwikkeling. We weten nu wel, dat 00k in
die eerste woelige patriottenjaren de onderstroom bleef voortstuwen in de
goede richting, maar zien dan aan het oppervlak de oorspronkelik zuivere beginselen vertroebelen door allerlei ander streven: bij veel paradevertoon met
onverdragelik brallende woorden vaak een onverkwikkelike, kleinzielige strijd
van persoonlike belangen en belangetjes. Zelandus, kortzichtig kind van zijn
tijd zoals wij alien op onze beurt van de onze, vertolkt in zijn vaderlandse
poezie hartstochtelik, geestdriftig wat de patriot-tijdgenoot in beroering
brengt — al noemt hij wel eens 'n vers waarmee hij eerst nog al is ingenomen na enige maanden „dol", en al mo£t hij bij een herdruk van
zijn Vaderlandsche Gezangen, Junie 1785, bekennen dat zijn „patriottische gezangen, (naar) de omstandigheden van den tijd, waarin zij zijn
uitgekomen", door hun „nijds" en „afgunsten" wel wat „sterk" zijn geweest,
maar „de vaerzen moesten sterk zijn", verontschuldigt hij zich: wat „vermogen partijzugt en kwaadaartigheid" niet! Dan stelt hij zich 00k een ander
ideaal van „vaderlandsche gezangen", die als „gezangen voor het volk" de
„deugden der Natie" moeten „opwekken en aanmoedigen", de „volksgebreken tegengaan", want „men bedriegt zich zeer, wanneer men denkt"
dat de „vaderlandsche dichter" alleen een taak vindt „in tijd van oorlog
en binnenlandsche oneenigheden": in „stille dagen van vrede en rust" werkt
hij aan de zedelike opheffing van zijn volk. Maar tot het besef van deze
„stille" dichtertaak komt Zelandus in 1785 eerst na heel wat gewoel en gebral.
Overzien we nu zijn vaderlandse woorduiting tot 1785.
Hoofdtoon is een overdreven Nederlandse zelfverheerliking, die vast vertrouwt op de bovennatuurlike steun van een God van Nederland. Dit zelfgevoel grondt Zelandus op het roemrijk verleden : „bij de oude gloriegraven (in
de kerken) blinkt den naneef een traan in 't oog" (1782; weggelaten in de iets
vereenvoudigde Herdruk van 1785); de „vaderlandsche jongeling" gaat „dikwijls in het heiligdom, en staart op 't marmren eeregraf, leest er de lessen
van de Deugd" (1782). Het volk is ontaard van zijn oude deugden — over
ontaarding van oorspronkelike deugden en zuivere zeden klaagt overigens,
naar gebrekkig histories begrip, elk volk in het West-Europa der iS^eeeuw.
Nederlands z. g. ontaarding blijkt maar al te zeer tijdens de oorlog met
Engeland, die inderdaad schier dageliks brengt tot een vergelijking met
het krachtig weleer. Maar blind voor de gebleken onmacht van verouderde
staatsorganisatie wijten de Patriotten, en met hen Zelandus, elke tegenslag
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in die oorlog aan onwil, aan verraad van engelsgezinde Nederlanders, „verraders des vaderlands". Behalve echter van dat glorierijk verleden waarover hij het zo graag heeft, spreekt Zelandus in bijna elk vers van „ vrijheid", en wat verstaat hij nu eigenlik onder die zo vurig verdedigde „edele
gulden Vrijheid, godes der Batavieren"? Achtereenvolgens: staatkundige
onafhankelikheid, republikeinse vrijheid en burgerlike vrijheid.
Als I4jarige jongen herdenkt hij met dankbare trots hoe Nederland zich
heeft vrij gevochten van Spanje. Was Vlissingen niet de eerste stad die
het geweld buiten haar wallen dreef? — en bij de feestelike herdenking
daarvan in 1772 „zwoer (zijn) hart der vrijheid alreeds trouw". Het Nederlandse volk erkent, sinds de Spaanse dwang, geen vorstenheerschappij . . . .
„geen onbepaald gezag, geen wufte en dartle zinnen eens konings"; in 1777
heet het al met een vaag besef van republikeinse volkssouvereiniteit, zonder kennis echter van de werkelike verhoudingen: dit „ vrije volk hoort
staag naar vrije wetten, verpligt 's lands vaadren zelfs aan deze wet, en
rigt 's lands regters na (hun) eigen wetten". Zegt hij in 1779 bij de viering
van het 2<*e eeuwfeest der Unie van Utrecht dat „belang en vrijheid van
het vaderland der dichtren pen (moet) bestieren", dan schijnt deze w vrijheid"
wel weer die van 1772 te zijn. Tijdens de oorlog met Engeland zien we
een kleine wijziging. Onder invloed van wat oppervlakkige krantenlektuur,
van opgewonden gesprekken, begint de jonge Vlissinger zich z. g. patriotties te uiten, voor hem nog vrij wel synoniem met anti-engels: „tweedragt
knot de pijlers van den Staat", engelsgezinden onder de regeerders steunen
de vijand „die kiel bij kiel vrijbuit", die zich „voedt met het groot vermogen van onzen welvaart" (1781). Nog een stap verder: 's Stadhouders
engelsgezindheid veroorzaakt alle tegenspoed in deze oorlog, hij, en hij
alleen belemmert een vrij handelen van regering en vloot — hoe gevaarlik
is dus vorstenmacht in een vrije staat (1782). Maar dat ook onder regentenmacht van 's volks vrijheid niet veel terecht komt zal hij weldra gaan
begrijpen. Intussen heeft Kleyn, voorjaar 1782, hem gewezen op de pruisies-patriottiese lyriek van Gleim, Weisze en Uz, op Klopstocks idealistiese
bardenpoezie, die dwepend droomt van een ongerept volksverleden (Ossian,
Rousseau) ter verheerliking van oer-duitse kracht, deugd, macht en vrijheid.
Nu verheft zich ook Zelandus' vers tot hoger, meer idealistiese toon. Nog
maar 3 keer horen we iets van stoffelik voor- en nadeel door de oorlog *),
hoofdtoon eens van zijn naief Kaperslied, toen hij, tolk van „droeve, nutte
Koopvaardij" — van de rijke aandeelhouders der Oost- en West-Indiese
Compagnie dus — nederlandse kaapvaart tegen de beschuldiging van
„eigenbaat" vurig had verdedigd, als wettige oorlogsmaatregel om wden
vijand te doen kwijnen, den veegen staat te sterken". Sinds voorjaar 1782
worden de Vaderlandsche Gezangen een, niet altijd zuivere Spiegel van
allerlei gebeurtenisjes en politieke feitjes; als vaderlands dichter houdt
Zelandus nu ook zijn idealistiese bespiegelingen over De vaderlandsche
1) Dl. I. biz. 190, 255 en 309.
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jongeling, Het vaderlandsche meisje, De vaderlandsche vrouw, De jonge
zeeheld en dergelijke oprecht gevoelde, maar wel wat opgeschroefde idealen
— is het weer niet heel natuurlik dat hij de „ vaderlandsche vrouw 1 ',
als „vrijheid ten oorlog wenkt", even laat weifelen eer zij haar „echtgenoot"
afstaat? Nu begint ook eerst recht de verheerliking van vrijheid, „het
grootste, burgerlijke heiligdom der Nederlanderen" eh wel in tweeerlei
uiting: een wraken van vorstenmacht en een verdedigen van natuurlike,
burgerlike vrijheid; het eerste motief horen we ailengs minder, het 2^e klinkt
steeds sterker. „Geen Prins (mag) in een vrije maatschappij naar willekeur
regeeren . . dan is de vrijheid schijn", heet het in 1782; in 1783: „dit volk
dat vaders mint, erkent geen opperheeren". De Patriot is hechte „steun"
van de „vrije Staat", een „Held" voor „wiens doordringend oog Dwang
en Heerschzugt sneven", „door wien de Vrijheid leeft", de vrijheid van
het fiere woord zoals „zijn hart en het regt des volks (hem) die leeren".
Capellen en Washington zijn zulke „helden", en in zijn Washingtonhulde
vertolkt Zelandus „de algemeene drift en genegentheydt bij de gantsche
natie voor de Americanen" . . „De Vrijheid gaf den moed van Nederland
in 't hart van Washington", juicht hij Nov. 1782, en 'n jaar later: „slaat
uwe oogen naar America! slaaven, vrijgebooren slaaven mogen de poogingen van dat land vervloeken, de engelen zegenen die"! Want nu weet
Zelandus dat de „regenten, als vertegenwoordigers van fs volks)gezag,
('s volks)majesteit, geen handhavers van (zijn) regten zijn", zoals hij zegt in
zijn hartstochtelike Leerrede voor het volk van Nederland (najaar 1783): die
„regten" zijn „verdonkerd", door lafhartige toegevendheid, kruipend eigenbelang, dwingende heerschzugt" zijn ze „verminkt" . . . „'t is uw zaak, Burgers van Nederland! om die regten te leeren kennen, hen weder te eisschen".
Zich bewust van zijn natuurlike vrijheid als mens, herovere de Nederlander
zijn burgerlike vrijheid, zijn recht op regeeringsinvloed, en verdedige zijn
verworven rechten door een volksleger: „'t is alleen op bevel van 's Lands
Vrijheid, dat de burger den haan van zijn vuurgeweer spant" tegen de
w vijanden der Vrijheid". Alleen de „vuist" van gewapende „burgeren" kan
„den trotschen tempel onzer vrijheid bewaken", heet het in een huldiging
van „Pro Patria et Libertate" — een leger van huurlingen blijft een gevaarlik wapen in vorstenhand. Laten „wij zelf de verdedigers zijn onzer
Vrijheid en van ons Vaderland", heet het zomer 1782 al, en najaar 1783:
„welaan dan Nederlanders, wordt eens wat gij zijn kunt! Laat die logge
vadzigheid plaats maken voor de vuurigste werkzaamheid" — horen we hier
niet reeds Potgieters vloek over Jan Salie *)? En met het bijbelwoord: „een
ieder met zijne hand doende aan het werk", wordt Zelandus' pleit voor
volkswapening een pleit voor volksweerbaarheid, zoals een zijner VaderL
Gez. dat terzelfder tijd uit: het volk stale zich door eenvoud van opvoeding,
door gestadige lichaamscefening. Sinds najaar 1784 begint, bij toenemende

1) Zo ook doet mij aan Potgieters Foliobijbel een bespreking over Poot in de Poet. Spect. denken. (Dl. II. biz. 104).
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verdeeldheid van aristokratiese en demokratiese patriotten, de Zelandusvervoering wat te verflauwen. Schrijft Zelandus op verzoek van Ondaatje aan
een vriend over een patriottiese uitgave, dan klinkt het onverschillig: „het
is geheel buiten mijn kring, om van deze historie meer te zeggen — want, en
dit doet alles af, ik heb er geen verstand van". Dreigt er oorlog met Keizer
Jozef, dan vlamt dadelik zijn vaderlandse ijver o p : het land is in gevaar!
In 1785 gaan alle patriottiese beroeringen in Utrecht waarbij Ondaatje een
hoofdrol speelt, voorbij, zonder dat Zelandus er belang in schijnt testellen:
„ik ben geheel buiten alles wat naar staatszaken gelijkt", schrijft hij geruststellend aan Fransje. De politieke verwarring verbijstert hem, als de
demokraten uit haat tegen de aristokraten ten slotte weer steun schijnen
te zoeken bij de oranjepartij. Hij, de eenvoudige volksjongen, blijft demokraat, en hij is even verontwaardigd als zijn vriend Mens wanneer de
aristokratiese patriotten zegepralen in Amsterdam en Amersfoort, maar de
verwarring van oproer en alle politieke gekonkel dat zuivere beginselen
vertroebelt, staat hem tegen: langs wettige weg, „met mannelijke fierheid"
wil hij de strijd voor herstel van burgerlike vrijheid — een ideaal, dat geen
rekening hield met de werkelikheid. „Dat eeuwige gedruis van die politique
vrienden verveelt mij schrikkelijk", schrijft hij najaar 1785 aan Fransje.
In Zelandus' patriottiese ijver zie ik dan 00k maar een kort spoedig voorbijgaand tijdvakje in zijn ontwikkeling; voor mij is zijn staatkundige geestdrift hoofdzakelik een uiting van zijn open, fiere aard, zijn demokratiese
zin, zijn warm gevoel voor land en volk, voor waarheid en recht: er was
onrecht, en Zelandus bestrijdt wat hij als onrecht en slavernij verafschuwt —
noemt hij het niet Capellens onvergankelike eer dat hij de „oude vrijheid"
heeft hersteld (1784)? „Sterke" woorden als ,,fier, forsch, dol, vuig, helsch",
die we in 1782 en '83 herhaaldelik horen, beginnen te wijken voor „stil,
zagt, fijn, zuiver", voor „klaare eenvouwigheid", voor „waar sentiment":
Zelandus keert zich van het ^politique gedruis" af, zodra er andere stemmen in hem klinken en hij zich allengs van een andere taak bewust wordt.
Overzien we nu, hoe hij zich onder i8 de -eeuwse invloed ontwikkelt als
bewust kunstenaar die zich rekenschap tracht te geven van eigen aanleg,
van zijn „vak van genie", van zijn roeping.
Ds. te Water wist voor zijn jonge beschermeling geen beter leerschool
dan het Haagse Dichtgenootschap „Kunstliefde spaart geen Vlijt", en de
Haagse dichtgenootschapper die „de beschavinge van (des Aankweekelings)
verzen" op zich neemt, weet hem geen beter raad te geven dan „de
werken van onze beste dichteren vooral Huidecopers proeven van Taal
en Dichtkunde naarstig te leezen". Maar 's aankweekelings „bijzonderste
achting voor het geeerde genootschap" begint al gauw te verminderen: hij
ontgroeit aan deze dwang, en kiest in vrijheid zijn eigen leidslieden voor
het „theoretisch gedeelte der dichtkunst" : Riedel — Sulzer — Young.
Is eenmaal naar het voorbeeld der Engelse moralisten een leer van deugden en hartstochten afgeleid uit de ingeschapen zedelikheidszin, dan ontwikkelen i8de-eeuwse filosofen uit het beginsel van aangeboren schoonheids-
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voelen geheel een leer van schoonheidsuiting in kunst, en verkondigen
allerlei subjektieve theorieen daarover. Zo leraart o.a. Batteux, naar de
behoeften van zijn tijd die zich liefst boven de werkelikheid verheft, in
zijn Traite des beaux arts, reduits a un vieme principe (1746), de leer der
„schone natuur" — zonder evenwel duidelik aan te geven wat hij eigenlik
onder die „schone natuur" verstaat — een soort van ideele werkelikheid,
vvaarvan alle kunst een navolging moet zijn. Op Batteux rusten verzamelwerken als Riedels en Sulzers Theorie der schonen Kiinste, die Bellamy
beide gekend heeft: Riedel in de vertaling van v. Alphen, Sulzer in het
oorspronkelike. In 1780 spreekt onze dichter van de werkelikheid, die „de
trekken oplevert waaruit de Dichters hun ideaal samenstellen"; in 1783
schertst Ds. Kuipers: „Gij heeren dichters, gij schildert u steeds eene
schoone Natuur — gij schept u een waereld — en naar de fantaisien richt
gij uw gedragingen . . dicht en zingd voord, maar wagt u voor heeschheid";
in 1784 spot Bellamy zelf met de „verheven natuur" van dichter en „toonneelspeler": „met de zagtste woorden — de overdreven Natuur". Aan
Sulzer zal hij, voorjaar 1783, voor zijn Doggersbank 'n soort van theorie
over de kantate hebben ontleend; Sulzers „Theorie" heeft hij zomer 1784
„in zijn koffer" te Vlissingen bij zich, najaar '84 raadpleegt hij Sulzer over
„Schauspiel", en in 1785 over „Heldendicht" en „genie".
De zedelike strekking van poezie, die hem als Nederlander natuurlik ter
harte gaat, die hem 00k in zijn minnepoezie een streng richtsnoer bleef —
waarom zouden „Deugd, Godsdienst en Liefde, die drie bevalligheden, niet
hand aan hand (kunnen) gaan" — vindt hij in Riedel en Sulzer bevestigd.
In 1784 zelfbewust dichter, die „de edele krachten" gevoelt hem geschonken
door „den Vader der Natuur", aanvaardt hij als zijn dichtroeping: „algemeen nuttig en vermaaklijk zijn".. „Bewaar een zuiver zedelijk karakter",
schrijft hij aan zijn jonge dichtvriend Antony van der Woordt, „dit heeft
een onbegrijpelijken invloed op de waare grootheid van een' dichter. Een
man die een zedeloos karakter heeft, kan, met de beste talenten, nimmer
de lust van het menschdom. nimmer een Dichter zijn".
Behalve aan zelfstandige studie van Riedel en Sulzer, dankt Bellamy
echter 00k, voorjaar 1782, een eerste „vordering in theoretische kundigheden" aan gesprekken met zijn vriend Kleyn, die hij later dankbaar herdenkt. Over Kleyns invloed sprak ik al bij het rijmloos vers, merkwaardig
is deze 00k in muzikaal opzicht. Kleyn zelf was heel muzikaal: als hij
zomer 1782 voor zijn a.s. promotie in Utrecht moet blijven, neemt hij
„dagelijks les" van de Utrechtse „klokkenist en organist" Frederik Nieuwenhuysen
„men zou zig niet kunnen verbeelden", schrijft hij aan Bellamy, „van hoe veel nut de theorie der muzijk voor de Poezij is". Voor
„enige verrukkelijke adagios" die Nieuwenhuysen „gecomponeerd heeft",
„vervaardigt" Kleyn „de Poezij", en tracht in zijn woord uit te drukken
wat hij in de muziek hoort, terwijl Nieuwenhuysen de „heerlijkste melodien"
voor Oden van Kleyn „componeert". „Wanneer gij weder te Utrecht komt",
heet het, „moet ge veel met dien melancholicus verkeeren; Hij wenscht
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zeer kennis met u te hebben ; veel kunt Ge van hem profiteeren". Najaar
1782 geschiedt deze kennismaking, en weldra is Nieuwenhuysen na Kleyns
vertrek uit Utrecht een van 's dichters liefste vrienden. Technies muzikaal
als Kleyn zal Bellamy niet zij-n geweest, maar hij genoot van „der Music
Lieblichkeit", naar hij + 1777 met een Duits citaat in zijn zakboekje krabbelde, die „gleich in das Hertze dringt, wann eine zarte Hand die Laute
zierlich ruhret", van de „zagte weemoedigheid" die muziek in de „zielen"
vvekt. Als hij in 1783 geniet van 'n stuk proza van Ockerse, spreekt hij van
een „adagio" dat de schrijver heeft „gecomponeerd": „de natuur — dit
zij met nederigheid gezegd — de natuur heeft de snaren van mijne ziel
goed gesteld, maar beter adagio is er nooit op gespeeld, dan die gij gecomponeerd hebt". Ook Hinlopens liefde voor muziek kan hem in deze
richting hebben versterkt: van Hinlopens belangstelling in het „geestelijk
lied" spreekt de bijdrage op zijn naam in de Po'etische Spectator. Nieuwenhuysen zet intussen Zelandus' Doggersbank op muziek, en diens marsch
voor de Utrechtse Schutterscompagnie „De zwarte Knegten"; in 1785
noemt Nieuwenhuysen de Gezangen „rechte poezij voor de muzyk", en
„componeert muzyk tot (2) stukjes", die hij in woord al „muzyk" noemt:
Mijn wensch en Aan Fillis.
Deze beide liederen heeft de Heer J. W. Enschede op zijn iS^e-eeuws
huisorgel !) mij voorgespeeld, een ogenblik voor mij doen leven in de
schoonheid van hun tijd. Ze zijn zowel instrumentaal als vokaal gezet, behoeven dus niet uitsluitend de zangstem om 's dichters gevoel te vertolken
— aardige overeenkomst met het bovengenoemd wederzijds muzikaal samenwerken van Nieuwenhuysen en Kleyn. Het was mij een ogenblik van groot
geluk, dat ik niet licht vergeten zak Mijn Wensch — Bellamy noemt de
muziek „heerlijk" 2) — klonk, overeenkomstig het woord als i8 d e-eeuwse pastorale, zoetvloeiend, met weinig verheffing. Jammer, dat wij 's dichters oordeel
ook niet weten over Aan Fillis: mij dunkt, met groter verrukking nog moet
hij dit hebben aangehoord, toen Nieuwenhuysen het hem voorspeelde; het
is, naar het woord, veel dramatieser gezet, leeft krachtiger: het klaagt en
jubelt met de dichter mee, als hij in deze „allegorie" van zijn liefdes-„omstandigheden" zijn strijd en zegepraal viert, nu Fransjes Moeder eindelik
is gezwicht voor zoveel trouwe liefde.
1) Dit huisorgel heeft de Heer Enschede beschreven in Nederlandsche huisorgels (Oude Kunsi^
1916, biz. 389 vgg.). De Heer Enschede heeft ook in „een band, kwarto oblong, met muziek van
Nieuwenhuysen, in vroeg I 9 d e eeuwsch afschrift, op papier van D. en C. Blauw, papierfabrikeurs
aan de Zaan, tusschen 1790 en 1810", kopie van Kleyns Aan mijn vrienden en De intrede in
den kernel op de muziek van N. (Zie Aant. 45). Ook merkte de Heer Enschede op, dat de belangstelling in het „geestelijk lied" [Dl. II, biz. 123; zie ook v. Alphen's Aanmerkingen over de
Cantate (Mengelingen in proze en poezy, 1783) en hierachter Dl. II, biz. 169], waarvan ook
spreekt de door van Alphen en van de Kasteele uitgegeven Proeve van stigtelijke Mengelpo'ezie,
wijst op het streven: naast de nieuwe Psalmberijming ook een bundel Evangelische Gezangen samen
te stellen, zoals in 1805 is geschied. Over Hinlopens liefde voor muziek, zie Dl. II biz. 85.
2) Ockerse „gevoelt de schoonheden (van het vers) dubbcl bij het hooren" dier muziek {Gedenkzuil biz. 64).

XXXIII

Het belangrijkste ogenblik echter in Bellamy's zelfstandige kunstontwikkeling is, najaar 1783, zijn lektuur van Edward Young's Conjectures on original Composition (1759), die hij waarschijnlik maar voor een klein gedeelte
en vertaald leert kennen; enkele woorden echter van dit geniaal geschriftje
volstaan om de jonge kunstenaar de weg te wijzen: Young bevestigt wat
hij bij alle invloed van buiten nu en dan al eens stil tot zichzelf heeft gezegd. De strenge eis van oorspronkelikheid in kunst, die de i8^e eeuw door
haar eenzijdige verering van de Klassieken heeft vergeten, herstelt de 80-jarige
dichter der Nightthoughts
met een beroep op Homerus, op Shakespeare
vooral, die maar 2 boeken las: „the Book of Nature and the Book of Man".
Wie Natuur volgt, zegt Young, is „origineel", wie zich een dichter ten
voorbeeld stelt is een navolger^ maar kan van zijn voorbeeld leren, hoe de
Natuur te volgen — niet het wrat beslist, maar het hoe: „Dive deep into
thy b o s o m . , know thyself, and reverence thyself"! In de uitdagende Brief
van Bellamy aan van Alphen (28 Nov. 1783) met zijn vaak rake opmerkingen over „origineel en navolging" blijkt duidelik een eerste invloed van
Young. Vaster spreekt de Inleiding van de Po'etische Spectator (eind April
1784): „Schildert de Natuur in die manier en met die kragten, die de uwe
zijn"! Uit 1784 en '85 dagtekenen nog heel wat woorden, die naast een
overeenkomstige uitspraak van Young zijn te leggen, zonder dat ik zou
durven beweren dat ze alle rechtstreeks aan de Conjectures zijn ontleend *).
Youngs eenvoudig: „Ken uzelf, eerbiedig uzelf" blijkt het diepst in hem neergezonken, is vlees geworden van zijn vlees, bloed van zijn bloed; dat woord
geeft hem de geheime kracht om allengs alle „vetements d'emprunt" af te
leggen, en door alleen te luisteren naar zichzelf van binnen uit te groeien
tot zelfstandig zien, zelfstandig oordelen, zelfstandig spreken — ,,hoe nader
aan de Natuur, hoe nader aan de volmaaktheid".
„De vorming, de wending van onzen smaak, en van 011s genie hangt,
niet zelden, van de geringste kleinigheden, af; dit heeft de ondervinding mij
geleerd", heet het voorjaar 1 7 8 5 . . ,,'t Zegt somtijds weinig iemand den
weg te wijzen, maar de gevolgen kunnen zeer gewichtig zijn"; als een dier
gevolgen zie ik de oprichting van de Po'etische Spectator 2 ): de jonge kunstenaar, tot dusver alleen scheppend kunstenaar uit innerlike scheppingsdrang,
zal nu, omdat hij zelf zuiver voelt, 00k kritiek uitspreken over de kunst
van anderen.
De dichter beroemt er zich in 1783 op dat hij, 00k al was de vorm vyel
eens gebrekkig, de „taal van het hart" heeft „gezongen": het hart met zijn
diepten van ongerept natuurvoelen is hem steeds de zuivere bron van poezie
geweest. Van jongs af volgt hij de hem ingeschapen „zugt tot eed'le Poezy",
de kunstdrang die zich uiten moet, maar in schroom van kunstonvermogen
wanhoopt aan volkomen wedergave van gevoel: de woorden zeggen niet

1) Aant. 66.
2) Zie Hoeksma, Jacobus Bellamy, biz. 122 vgg. hoe 00k van Alphen al gewezen had op het
gebrek aan goede kunstrechters.
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alles, en soms „gevoelen wij er meer bij dan wij kunnen uitdrukken" (1783),
dan moeten „hart en verbeelding. het onvolkomene (der woorden) voltooien"
(1784). Zichzelf de „grootsche eernaam van Dichter" bewust, spreekt hij in
de Inleiding van zijn Po'etische Spectator zijn J e u g d i g e " tijdgenotendichters
aldus toe — en we voelen zijn woorden mee als we die maar even transponeren in de wat eenvoudiger toon van onze tijd: „Edele jongelingen!
Gij, die het groote, het schoone der schepping gevoelt \ gij, die de Godheid ziet wandelen in de schaduw der geheiligdp bosschen — die, in
ieder avondwindje, den adem der Godheid gevoelt, en, in het vrolijke
gelaat des hemels, den vriendelijken aanblik van den Vader der schepping
ziet! — Gij, edele zielen, die dikwijls in d e a r m e n eener stille melancholies
hoogeren wellust geniet, dan de slaaf der zirjnelijke vreiigde, onder de danssende reien der luidrugtige vermaaken; — gij, die traanen van dankbaarheid — van onuitspreekelijke aandoeningen weent, wanneer gij uzelven —
wanneer gij uwen God gevoelt! Gij, die slegts eene edele daad moet zien,
om al het edele der daad te gevoelen! — Gij, die, bij al dit edele, dit
groote gevoel, de gelukkige gave ontvingt, om uwe gewaarwordingen, in
een' stroom van zuivere harmonische woorden, uit uw hart, in het hart
uwer medemenschen te doen overvloeien"
„Om Dichter — waarlijk
Dichter te zijn, moet men moed hebben" . . „De waare Dichter is groot,
zelfs in zijne misslaagen". . . „zijn zang (kan) stroomen en stormen, als een
vloed van lava, die, uit de toppen van Etna losbrekende, in zijnen gang
alles wat hij ontmoet, verslindt" ! ) . . maar, heet het schertsend in een brief,
00k onder de dichters moeten „zoo wel wespen als honigbijen zijn". Elke
dichter moet zijn „bestemming gevoelen — kennen — aan dezelve beantwoorden". . Een dichter, die zich zelf, zijn kragten niet gevoelt, kan nooit
waarlijk groot worden", klinkt het overeenkomstig Youngs ,,Ken uzelf", en
dit woord wordt nu 00k hoofdbeginsel van zijn kritiek. Wat hij Nov. 1783
met algemene strekking zegt: „ieder heeft zijn bestemden kring en de natuur
geeft krachten, overeenkomstig deze bestemming", vinden we najaar 1784 in
een Sfiectator-bespveking terug: ,,Wanneer men aanleg heeft, om, in zeker
geval, met glans te kunnen arbeiden, dan heeft men 00k kragt, om zijn paalen,
in dit vak, te kunnen uitbreiden, om waarlijk groot te worden". In zijn kritiek
zoekt hij van welk ,,vak van genie" eens dichters aanleg spreekt en de dichter
die zijn „vak van genie", zijn „manier" kent, moet maar „willen om te
kunnen"; dan wijst de Spectator met een ,,fijn" en „kiesch" gevoel, waarvan hij zegt zich geen rekenschap te kunnen geven, op 's dichters te yeel
en te weinig in de uitvoering. „Genie", noemt hij het ,,teeken van adeldom,
dat God aan groote zielen heeft gegeven", genie alleen geeft ,,den dichter
het vermogen om de man te zijn, die hij zijn moet", en de man ,,die genie
heeft, staat tusschen de juichende Engelen en zijn medemenschen in". „'t Kan
waar zijn, en wij willen het wel gelooven", klinkt het spottend in een kritiek,
,,dat de heer B. een zeer verstandig man is, maar de heer B. zal ons niet kwalijk
1) Gedenkzuil, biz. 98.
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nemen, dat wij tevens gelooven, dat de heer B. en een dichter twee, zeer
onderscheiden, wezens zijn" . . . . wat zal ejen eeuw later een dergelijk woord
uit de pen van Lodewijk van Deyssel feller striemen!
Gelijk Bellamy zichzelf wel bewust is van een vereiste harmonie tussen
inhoud en vorm van verzen, een harmonie die hij zelf lang niet altijd
heeft kunnen scheppen — „klonk somts een valsche toon uit mijn gespannen
snaaren, 'twas dan wanneer mijn hand mijn hart niet volgen kon" (1783)
— in zijn Spectator zegt hij hierover toch heel goede dingen. In 1779
vindt hij het nog heel begrijpelik, dat een vers „voortrefTelijk" heet om de
„schoonheid van het onderwerp"; najaar 1783 weerlegt hij zulk een bekrompen kunstopvatting: het onderwerp, hier „een godsdienstige stof", mag
bij de beoordeling geen gewicht in de schaal leggen, het „schoone in de
kunst" moet scherp worden onderscheiden van het ^zedelijk schoone in de
werken der kunst"; beter nog in de Spectator-. „ieder stuk zou, naar het
onderwerp, en naar zijn eigen theorie, moeten beoordeeld worden. Het
gebrekkige dichtstuk, waar in een godsdienstige stof behandeld was, zou
niet, van wegen den inhoud, boven een schoon stuk mogen gesteld worden, waarin men de liefde bezong". Grote zorg besteedde Bellamy zelf aan
de vorm van zijn verzen: de varianten, ook in leestekens, bewijzen dat
hij niet licht tevreden was. Eigenaardig, dat een preek in 1780 hem alleen
boeit als „haar schoone voorstellinge (zijn) kiesschen smaak behaagt" ] ). In
1777 smeekt hij Dichtkunst hem „'t geheim der kiessche taal" te leren,
zodat hij die „in al haar juistheid regt" zal kunnen „bevatten", en al bestaat in 1785 „het ware groote en verhevene" van een gedicht voor hem
hoofdzakelik in de „grootheicl der gedachten", zodat naar zijn overtuiging
„maat, rijm en klank der woorden aan een alledaagsche gedachte" toch
alleen maar „een zeker (uiterlik) voorkomen van sterkte, van grootheid"
kunnen geven — met zelfkritiek bekent hij dit, najaar 1784, van een eigen
Kam-bewevking uit 1780 — in zijn Spectator ontzegt hij „schoonheid" aan
een „dichtstuk, dat niet in een kiesche taal is opgesteld . . er hangt zeer
veel af van den uiterlijken vorm, van de voorstelling". Een dichter heeft
„waare zielkunde, wijsbegeerte" nodig „om zijn onderwerp waardig te behandelen" (1784), want alleen door „wijsgeerige verkiezing van woorden"
kunnen de „denkbeelden met de meeste waarheid worden uitgedrukt" (1785),
al „bestaat het inagtnemen van een kiesche taal toch zeker niet „in een
zekere spelding", heet het met een aanvahop de weinig zeggende, meest taalkundige kritiek der Genootschappers. Herhaaldelik wijst hij dan op „goede
gedagten", die bij „een betere voorstelling zouden gewonnen hebben" . . .
het geheel moet goed zijn, niet hier en daar maar enkele „schoonheden".
Op de kracht van het juiste woord komt het aan, zegt de Spectator, de
voorstelling zij sober: „overtolligheden" maken haar vaak „verward en
onduidelijk", geen „hard schreeuwen" dat „weinig zegt". Vooral ook zij
het beeld zuiver, al kunnen we Bellamy's eigen beeldspraak ook niet altijd
1) Zie echter Aant. 27.
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onberispelik noemen. In eigen onzuivere beeldspraak moet het hem hoofdzakelik hebben gelegen aan de „wijsgeerige verkiezing van woorden", want
Bellamy's kracht van verbeelden was sterk: die spreekt ook uit zijn zucht
tot romantiese bijnamen, uit zijn liefde voor het toneel, uit zijn goede
voordracht van eigen en anderer poezie, — zodat „een middelmatig stuk",
volgens Ockerse, „op zijne lippen een meesterstuk werd" — uit iets dramatics in zijn Leerrede voor het Volk van Nederland, uit 'n vers als Ka'in
en uit de vele personifikaties in zijn verzen. In zijn persoonsverbeeldingen,
zegt de Spectator, is elke dichter natuurlik vrij, „maar dit vorderen wij,
dat hij een klaare, zinnelijke beschrijving van zijne voorstelling geve, opdat
wij zien kunnen, wat hij zag". Daarom is hem nu ook de dode „fabelkunde der ouden" een g&uwel, en dat zijn tijd dit begint in te zien noemt hij
een „eerste overwinning van den goeden smaak". In zijn jeugd was ze
hem ook „een wezenlijk gedeelte der poezij", laatste restje van een dor
klassicisme; nu „keurt" hij ze „af", en „plaatst de gedrogtelijke fabelhistorie"
waarmee „onze eerstaankomende dichters zoo wat speelen, omdat er niets
aan te bederven is", „in een hoek", duldt ze op zijn hoogst nog in „luimige dichts'tukken", waarin die „goden en godinnen ook alleen draaglijk zijn".
In zijn eigen woorduiting — om dit punt hiermee meteen even af te handelen — treft ons ook menige vergelijking of metafora aan tekenen en
schilderen ontleend, die we toch maar gedeeltelik, en nog slechts in enkele
jeugduitingen kunnen terugbrengen tot het i8 de -eeuwse kunst-evangelie van
„maagschap", „zusterschap" der Dicht- en Schilderkunst, zoals hij ook in
1783 Schilderkunst nog „stomme Dichtkunst" noemt. Onze Zeeuw moet een
zekere tekenaanleg gehad hebben, wilde in zijn jeugd ook schilder worde.n,
en behield die liefde in later jaren. Als schildersnamen noemt hij in 1785:
Adriaan Brouwer en Jan Steen, karakteristiek voor zijn tijd, ook Rubens
en Rafael. De bijdrage in de Po'etische Spectator op naam van Hinlopen
bespreekt de dichter-schilder Heiman Dullaert, een leerling van Rembrandt.
Een gezamenlike vriendenhandtekening wijden de 4 „genialische vrienden"
31 Okt. 1785 door ze te plaatsen op een „Christusbeeld van Rembrandt,
zwartekunst door B. Picart (1699)", waarbij het hun natuurlik meer te doen
is om de voorstelling dan om de oorspronkelike tekenaar.
Bellamy's aan tekenen en schilderen ontleende vergelijkingen en metafora's
nu zijn zuiver: hij heeft zelf gezien, wat hij ons wil doen zien. Voorbeelden
van zijn jeugd af te over; ik volsta met een drietal uit later tijd : in zijn Brief
aan van Alphen (Nov. 1783): „Even zoo weinig als ieder schilder met den
luim van eenen Jan Steen zou kunnen arbeiden, even zoo min is 't de
zaak van elken dichter, om, in (een of ander) vak, met roem, zijn kracht
te beproeven"; in een kritiek van zijn Spectator-. „Dat heet schilderen: —
't Paneel was breed genoeg — maar de S c h i l d e r ! . . " ; in zijn Brief aan
Kleyn, de Inleiding van zijn Gezangen: „'t Geen ik van mij zelf gezegd
heb, is slegts een ruwe schets; gij kent mij genoeg, om deze schets zelf
op te teekenen, en er het vereischte coloriet aan te geven".
Met het prakties beginsel van de Po'etische Spectator: „het aanwijzen van
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goed en kwaad in de werken van onze nog levende dichters" stelt Bellamy
zich in zijn kritiek tegenover de „afgetrokken redeneering", de geleerde
modern-aesthetiese bespiegelingen van v. Alphen en Feith, in geleerdheid zijn
meerderen, in zuiver voelen toch zijn minderen. Een wgoed criticus" heet het,
„moet wijsgeer en dichter" wezen . . en „een waaren dichter te bevvonderen —
zijne schoonheden te gevoelen is weinig minder eer, dan dichter te zijn".
Wat ziet Bellamy zijn ,,criticus" beter, en wat zegt hij het eenvoudiger dan
Uyttenhooven in zijn Sfiectatorbijdrage: in hoofdzaak de „Recensent", zoals
hij niet moet zijn. Ten slotte nog 2 sprekende aanhalingen: „De koudbloedige Criticus ziet wel eens schoonheden voor gebreken aan, omdat hij zich
onmogelijk op de hoogte kan stellen, op welke de Dichter stondt, toen hij
zijne verbeelding den teugel vierde" . . „De voornaamste schoonheden van
een' Dichter worden somtijds zoolang miskend, tot een man van smaak
en oordeel deze aanwijze; doch dit is meer een wijsgeerige ontwikkeling
van het geen men reeds gevoelt heeft, dan een wezenlijke aanwijzing van
geheel onbekende dingen", want voor „een gevoelig hart" blijft geen schoonheid verborgen, „voor hem, die geen gevoel heeft is alles vruchteloos".
Naar vaste lijn, met rusteloze ijver heeft Bellamy zo voortgewerkt, om
de grootse roeping te volbrengen die hij zich had gesteld: „den smaak"
van zijn tijdgenoten „te helpen hervormen". „Beminnelijke Dichtkunst, welk
een voldoening slegts iets voor u te hebben gedaan!" Zijn dag was kort,
zijn heldere stem verstomde plotseling: een „borstziekte" maakfe, na enige
weken, een einde aan dit jonge bloeiende leven 2). — De jonge dichter was
nog geen 29 jaar.
„Wie hij zou geworden zijn?" In 1786 verwacht Mr. Jan Hinlopen een
antwoord op deze vraag van Bellamy's toekomstige levensbeschrijver; in
1793 geeft hij zelf een antwoord: „een van onze klassieke dichters en
schrijvers"; zo 00k Busken Huet in 1861: „er zou uit hem een onzer
oorspronkelijkste en klassiekste dichters zijn gegroeid". 't Is mogelik, hoewel ik misschien nog eerder zou denken aan een vaster breder ontwikkeling van zijn krities werk. „Gij moest geen Predikant worden", zegt Ds.
Kuipers hem in 1784, „gij zijt er niet toe geschikt — (elders: „evenmin als
voor bakkersknegt") — en uw talenten die ons vaderland tot eer zouden
verstrekken zult gij moeten begraven. Kon ik u een ambt bezorgen, al was
het slechts van / 8 0 0 hoe groot zoudt ge kunnen worden". Maar, voor een
„beroep uit het gemeene burgerlijke leven" had de jonge kunstenaar, naar
eigen getuigenis, niet de minste „neiging". „Wie is de gelukkige man, die
het tot zijn eenige bezigheid kan rekenen", zucht hij „den smaak zijns
Vaderlands te helpen hervormen?" „Waarom is uw bestemming niet om in
dit vak alleen te werken", klaagt 00k zijn uitgever Mens. Na Bellamy's dood
zijn tijden aangebroken van nog groter beroering en verwarring dan hij had
beleefd. Mogelik, dat hij, gesteund door Fransje, zich door alles zou hebben

1) Volgens het Dagboek van Conrad Rutger Busken: „aan een borstziekte en bloedspuwing
overleden". Van een bloedspuwing weten wij echter niets, zie Dl. II, 309 vgg.
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heengeslagen, en zijn oorspronkelike kracht, zijn „ genie", ongeschonden zou
hebben behouden ? Ds. Kuipers te Middelburg denkt er in 1788 anders over
dan in 1784 en schrijft aan Ds. Martinet te Zutfen: „zonder de revolutie
(van 1787) ware er misschien kans geweest hem eenige post, die weinig
applicatie vorderde, tot broodwinning te bezorgen; maar nu zou dat 011mogelijk zijn. Veragting en vervolging zou zijn deel zijn geweest, en zijn
naam met roode letters in het martelaarsboek der vaderlandsche dichters
geprijkt hebben" ]). Aan dit bezadigd oordeel van een tijdgenoot — Prof,
van Vloten heeft het ons doen kennen — hecht ik de meeste waarde;
het toekomstbeeld in de Gedenkzuil2) (1822) is wel wat al te idealisties!
Zouden we dus misschien met Ondaatje moeten zeggen: „voor zijn ongeluk
is hij gestorven" ?
De tijdgenoot 3 ) betreurt zijn plotselinge dood, betreurt vooral Zelandus,
betreurt de guile, edele vriend: hij werd „aangebeden door zijn vrienden",
die enige tijd over hem in de rouw gingen. „ A c h P zucht Ockerse in 1822,
„dat elk uwer hem gekend hadde, en dat zijn beeld even diep in uwe ziel
geprent ware, als in die van alien, welke hem ooit hunnen vriend noemen
mogten" — we begrijpen er de Bellamy-verering van treurende en verheerlikende Lijkzangen te beter door, van alle in 's dichters geest gedichte
poezie van navolgers 4 ), waaronder „nabauwers". volgens Kinker. En nauweliks houdt de stroom van Lijkzangen op, of we zien al de eerste plannen
tot een Levensbeschrijving, de eerste sporen van een objektieve letterkundige waardebepaling. Alle ontworpen, in verschillende richting begonnen,
weer gestaakte en gewijzigde plannen van levensbeschrijving lopen ten slotte
samen, 35 jaar na Bellamy's dood, in de door Ockerse en zijn zuster Antoinette Kleyn—Ockerse in 1822 opgerichte Gedenkzuil, een „Levensschets
en Kunstgalerij" om Bellamy's „heerlijke talenten, deugden en verdiensten"
recht te doen, bedoeld als „studieschool en naijveringsprikkel voor alle onze
kweekelingen in de schoone Dichtkunst". Deze Gedenkzuil, die voor het
eerst weer, zij het 00k weinig, gewaagt van de Brief aan v. Alphen, van
de Leerrede en de Po'etische Spectator, en die fragmenten van enkele brieven
uitgeeft, is zeer rijk aan allerlei kostbaar feitenmateriaal waarvan ik een
dankbaar gebruik heb gemaakt, maar overigens verouderd.
Inmiddels zorgt de Haarlemse uitgever Adriaan Loosjes, en na diens dood
zijn Weduwe, voor een, in hun oog, steeds betere Bellamy-uitgave: in 1816
verspreid als een „nationaal Zakboekje", in 1826 — 'n jaar tevoren hebben
Zeeuvvse studenten 's dichters nagedachtenis geeerd door een gedenksteen
bij zijn graf te Utrecht — als goedkope „vermeerderde" uitgave, die, in
een zelfde formaat gevoegd bij de op Bellamy's naam in 1825 verschenen
herdruk der Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart, al zijn
„dichtvoorbrengselen" zo volledig mogelijk zal kunnen omvatten — nu
1) Aan>t. 58.
2) Biz. 230.
3) Zie voor wat hier volgt Dl. II biz. 340—350; Aant. 1 en biz. cxvn—cxxi.
4) Kalff. Gesch. Ned. Lett. VI. biz. 240 vgg. 5 Hoeksma, Jacobus Bellamy biz. 78.

XXXIX

is zijn krities werk dus vergeten! Ook uit Zuid-Nederland klinken stemmen
van verering, en zo staat de Zeeuwse dichter in 1826 op het hoogste punt
van zijn „nationale" roem; in 1822 omschrijft van Kampen ! ), die op de Gedenkzuil steunt, Bellamy's letterkundige waarde, en in 1826 met oorspronkelik
inzicht Willem de Clercq. Na 1826 blijft de Bellamy-studie wat Bellamygeliefhebber: hier en daar worden onbekend gebleven verzen openbaar
gemaakt, ook enkele brieven — op het voorbeeld van de Gedenkzuil —
en kleine levensbiezonderheden of anekdoten doen de ronde; in 1845 schrijft
Multatuli aan Tine over een anekdote die toen „en vogue" was: een dispuut
van Bellamy en Ockerse over bewijzen van Gods bestaan 2 ). Ook klinken nog
lofdichten in de oude vereringstoon, en de dood van Francina Baane blijft
niet „onbezongen". Klikspaan neemt er zelfs een loopje mee: „Heb je al
een handtekening van Bellamy", heet het tegen Jaap Quad, de „liefhebber",
„ik zal er bij gelegenheid eene voor je maken. En er is wel een penning op Francina Baane, met het randschrift: Sic transit gloria mundi".
De „veteraan der enkel lofbazuinende levensbeschrijvers, zooals Thorbecke
Mr. M. C. van Hall plag te noemen" 3), sluit in 1848 dit 2& tijdvakje van
Bellamy-belangstelling met een studie over Bellamy's luim en de overigens
onbewezen bewering van invloed op Bellamy door Matthias Claudius 4 ).
Met zijn winter-lezingen, 1860/61, over „Bellamy en zijn kring" opent
Busken Huet een nieuw tijdvakje van Bellamy-studie, ingeluid met twee
frisse uitspraken: „in B.'s poezie is de overgang van het conventionele en
leugenachtige der i 8 d e eeuw tot het waaragtige en natuurlijke der 19A eeuw",
en het profetiese: „men kan vele van B.'s schoonheden eerst dan begrijpen,
wanneer men eenigzins thuis is in zijne levensgeschiedenis; de kleine voorvallen zijner kinder- en jongensjaren niet uitgezonderd". Huet wekt ook
weer belangstelling voor de Poetische Spectator, Romantiese bewerkingen
van Bellarpy's leven in verhaalvorm, met onvermijdelike kronologiese fouten
der schrijvers — Busken Huet incluis — prikkelen intussen Multatuli (1871)
in een uitvoerige herhaling van zijn „en vogue"-anekdote uit 1845 tot
minachting voor elke levensbeschrijving van Bellamy, „waarin trouwens
niet veel te beschrijven valt". Bij het woord van Huet uit 1861 voegen
Prof. Johannes van Vloten en Dr. Johannes Dyserinck in 1878 en 1880 de
eerste daden die een bredere studie kunnen voorbereiden over deze, volgens van Vloten, „van gemoed en geest even rijk begaafde": uit de rijke
Bellamy-nalatenschap van Jan Willem van Sonsbeeck, sinds 1854 in bezit
van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg, geeft van Vloten in 1878
een eerste bloemlezing: „Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren";
1) Beknopte Gcschiedenis der Lettercn en Wetenschappen in de Nederlanden, door N. G. van
Kampen ('s Gravenhage, wed. J. Allart en Comp. 1822), dl. II, biz. 383 vgg.
2) Aant. 49.
3) Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte enz. door Mr. H. v. A.,
biz. 45, noot.
4) Ik kan van zulk een invloed niets vinden, en geloof juist, in tegenstelling met Mr. van
Hall, dat Sterne hem meer moet hebben aangetrokken dan Matthias Claudius.
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Dyserinck brengt 12 Julie 1&80, bij gelegenheid der plaatsing van een gedenksteen in Bellamy's geboortehuis te Vlissingen, in een Bellamy-tentoonstelling bijeen wat hij belangrijks verzamelen kan; een 2<*e tentoonstelling, 6
jaar later door de „Utrechtsche Kunstkring" te Utrecht gehouden ter herdenking van Bellamy's iooste sterfdag, is nog vollediger. In 1890 komt het
Archief van Vlissingen in bezit van de rijke verzameling „Boeken, Handschriften, Kaarten, Prenten enz." (met 118 Bellamy-nummers) door een
jong Vlissinger, Willem van der Os, candidaat in de rechten te Utrecht, uit
liefde voor zijn geboortestad bijeengebracht, en aan Vlissingen nagelaten
toen hij 26 jaar oud overleed. Zo groeide de Bellamy-bouwstof steeds aan.
Inmiddels had mijn Vader in 1885 t e Batavia bij toeval enige Bellamypapieren ten geschenke gekregen, voor hem de aanleiding tot een studie,
die, ware zijn liefste wens vervuld, waarschijnlik tot een „compleeten
Bellamy" zou hebben geleid *). Na zijn dood nam ik in 1896 die studie
voorlopig op, begon die voort te zetten. In de nagelaten aantekeningen
van mijn Vader, 00k in zijn eksemplaar van v. Vloten, trof mij herhaaldelik
de kanttekening: „Kritiek", zodat ik vanzelf al in deze richting begon te
denken. Toen verraste mij in 1898 een uitspraak van Albert Verwey, die
de Poetische Spectator plotseling in het helder licht van onze tijd plaatste..
wde Poetische Spectator, die misschien alles in kiem houdt, wat in onze
jeugd uitbotte". In 1903 volgde hierop het uitstekende boek over Jacobus
Bellamy door Dr. Hoeksma, dat geschreven naar wetenschappelik inzicht van
onze tijd, de ouderwetse Gedenkzuil van 1822. voorgoed vervangt, en in
veel een achtergrond geeft aan mijn werk. In 1908 begon ik aan de mij
door de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde inmiddels gegeven
opdracht: een „compleete" Bellamy, die mijn voorlopige studie sinds 1896
zou moeten bekronen.
Van het begin af heeft mijn plan vastgestaan: ik wilde „deze van gemoed en geest even rijk begaafde" in mijn boek zelf doen spreken, overtuigd, dat er een „onderscheid is tusschen letterlijk iets nieuws te zeggen
en (een onderwerp) voorheen menigmaal behandeld, in een ander licht te
stellen, of door eene nadere ontwikkeling meer belangrijk te maken" 2) — het
gevaar van in herhaling vallen na wat er over Bellamy al is geschreven,
zou ik toch niet geheel kunnen mijden. Zo besloot ik tot een kronologiese
uitgave met verbindende verklarende tekst, van wat Bellamy zelf heeft uitgegeven, proza en poezie, wat er na zijn dood nog van hem is verschenen,
of in hs. voor ons bewaard, van alle brieven 00k van en aan hem, die ik kon
machtig worden. Op deze wijze hoopte ik dat korte, werkzame leven in zijn
wonderlik snelle groei als van dag tot dag weer te kunnen opbouwen — enigszins ten minste, want wat is het ontzaggeliJk moeielik iets van het verleden
uit de dode stof ten leven op te wekken, voor ons zelf en voor anderen!
Ik stelde mij ten doel door mijn werk een antwoord te kunnen geven op de
1) Zie Dl. II, 64 (noot 1).
2) Ds. W. te Water in Aanteekeningen rakende J.

W. te Water (hs. Areh. Vliss.); Aant. 11. •
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vraag: hoe staan wij, na i\/ 2 eeuw, tegenover dit kunstenaarsleven van nog
geen tien jaren, dat nauweliks in eerste bloei, plotseling wreed wordt afgesneden — wat is Bellamy's betekenis voor onze Nederlandse Letterkunde ?
Voor mij zelf nu is dit antwoord: hij sluit af en bereidt voor, want uit zijn
werk spreekt niet alleen verzet tegen het oude, maar ook het ontkiemende
nieuwe, dat hij zelfstandig verwerkt, om na dwaling en overdrijving alleen
het zuivere te behouden dat in de toekomst een levensbeginsel zal blijken.
Verzet tegen het oude: tegen wat naar i8 de -eeuwse Genootschapsopvatting officieel Letterkunde heette, tegen de „fabelhistorie", de ,,rijmelarij",
tegen taalkundige en laag-bij-de-grondse opvatting van woordkunst als „redeneerkundige verhandelingen in vaerzen", tegen het zonder kritiek van goede
smaak beoordelen van de ingekomen „prijsvaerzen", die dan in de deftige
Genootschapsbundels „der Natie" als keur van poezie worden aangeboden ').
Hoe Bellamy het ontkiemende nieuwe zelfstandig verwerkte, met dwaling
en overdrijving, om ten slotte toch altijd weer in het goede spoor te kornen,
en dan de overdrijving van anderen te hekelen, hoop ik in het kort overzicht van zijn kunstontwikkeling duidelik te hebben gemaakt.
Ik had gehoopt dat ik ook wat meer te weten zou kunnen komen over
de z.g. „kring van Bellamy", over het letterkundig verkeer met zijn vrienden,
maar de oogst aan feiten uit brieven of anderszins is schraal, en de invloed
van gesprekken bij een dagelikse omgang ontsnapt ons natuurlik. Ziehier
de feiten. Als de jonge Zeeuw Maart 1782 in Utrecht komt, is daar in
bepaalde studentenkringen een opgewekt letterkundig leven, waarvan we
nog maar weinig weten 2 ). De kennismaking met Kleyn heeft, zoals we
zagen, invloed op zijn vorming; Kleyn helpt hem uit zijn verzen van 1780
en '81 er een 57-tal kiezen voor zijn bundel Gezangen mijner Jeugd, en
al duurt hun persoonlike omgang kort (midden April tot eind Junie 1782),
3 jaar later herdenkt Bellamy nog dankbaar deze „dichterlijke avonden"
die ongetwijfeld van grote betekenis voor hem zijn geweest: een eerste
breder wiekslag. Als Kleyn na de zomervakantie die Bellamy natuurlik in
Vlissingen doorbrengt, Utrecht voorgoed verlaat, blijft er nog maar enig
verkeer in briefwisseling en 'n enkel kort bezoek. Of de Dulcesavonden van
veel invloed zijn geweest, betwijfel ik; Bellamy ging er wel geregeld heen,
maar najaar 1782 stelt hij al plannen voor tot een hervorming die Uyttenhooven „heilzaam" noemt; overigens weten we er niets van. Het iste
Stukje der Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart (een schepping
van Ds. Ockerse te Baarn), gaat onder redaktie van Bellamy buiten de
Utrechtse vrienden om 3 ); in het 2 d e Stukje neemt hij alleen de Romance
van Rau op en Uyttenhooven die er ook aan meewerkt, is sinds de op1) Zie Hoeksma in zijn Hoofdstuk: Bellamy en de Kunstgenootschappen (biz. 54 vgg.); op
biz. 34 een aardige vergelijki'ng tusschen Bilderdijk in 1781 en Bellamy in 1785 ten opzichte van
die Genootschappen.
2) Zie Aant. 44, biz. LXXIX; Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letterk. XXXII biz. 241 vgg. (Onnitgegeven brieven van J. P. Kleyn en A. Kleyn—Ockerse) en Aant. 22, biz. LXIII.
3) Ockerse noemt (Gedenkruil biz. 66) als medewerkenden: Kleyn, Rau, Carp en Uytten-
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richting niet meer in Utrecht. De Po'etische Spectator richt Bellamy zelfstandig op ] ); van zijn medespectators Ondaatje en Uyttenhooven werkt
alleen de laatste, buiten Utrecht, iets m e e ; ' n maand na de oprichting spreekt
Bellamy erover met Hinlopen, die dan medewerking toezegt: de bijdrage over
Dullaert moet volgens Scheltema van Hinlopen zijn, hoewel uit de briefwisseling van Bellamy daar niets van blijkt. Verder staat het vast dat
Bellamy, najaar 1784, als hij zijn Ka'in voordraagt en met Rau over de
Romance spreekt, een der 4 „genialische" vrienden is; gesprekken nu op
deze Zaterdagavondbijeenkomsten zullen zeker wel invloed op hem gehad hebben — hij zal er 00k wel zijn kopie voor het 2^e Stukje van de
Spectator hebben voorgelezen, maar ik zie zijn letterkundige groei sinds
najaar 1783 zo vast, zo sterk, dat hij elke invloed die hij sinds, misschien
nog onbewust onderging, onmiddellik omzette in beweegkracht tot nieuwe
oorspronkelikheid.
En nu rest de vraag: wat is zijn dichtuiting voor ons persoonlik? Mij
dunkt, het meeste daarin is voor ons van slechts heel betrekkelike waarde;
de oprechtheid voelen we altijd : zijn vers is, zoals het in 's dichters eigen
tijd heet „gestemd op den toon van zijn ziel", het is onmiddellike uiting
van zijn vol, rijk gemoed — fris, luimig, warm, geestdriftig, ernstig of
vroom, en toch kunnen er niet onverdeeld van genieten. Enkele van zijn
verzen ontroeren ons in het licht van zijn persoonlik leven
„Zoo wij
00k doorgaans meer van het karakter eens dichters, als dichter wisten, het
karakter zijner schriften zou ons duidelijker worden", schrijft hij zelf in
l
7&$> >>wi'} zouden schoonheden vinden, die ons anders verborgen bleeven".
In het licht van zijn tijd ontroeren zijn verzen ons nooit: de te sterk i8 d e eeuwse vorm vermag niet de inhoud te verheffen boven eigen tijd. De
i8de-eeuwse dichter, de patriot, is ons grotendeels belangrijk als onderwerp
van studie: wij willen het kleed kennen, het tijdelike, wisselende kleed
waarin deze i8 de -eeuwse Nederlander ons tegemoet komt, en spreekt hij
ons toe, dan luisteren wij met belangstelling, om in zijn woord, in de
klank van zijn stem iets te horen dat weerklank vindt in eigen ziel —
,,vermaagschapt zijn alle eeuwen in gemoed". Maar de mens die in deze
dichter, in deze patriot stak was te natuurlik, te gezond, te eenvoudig
van ziel, om niet telkens, als in nuchtere spot met zichzelf, fris en oorspronkelik door die deftige omhulling heen te kijken: de natuurlikste,
geestigste brieven horen we vaak na de wonderlikst verheven, gezwollen
verzen. Van groter waarde is ons dan 00k zijn proza, niet alleen in die
kostelike brieven, maar 00k in zijn Leerrede, in zijn Brief aan van Alphen,
in vS/^ta/tfrbeoordelingen, of het weinige proza in de Proeven2);
hier
en daar klinkt het nog wel eens wat gezwollen, maar daar zit toch altijd

hooven, niet zijn zuster Antoinette, maar Kleyn heeft aan de 2 eerste Stukjes niet meegewerkt,
wel aan het 3 d e ; Carp in 't geheel niet, Rau en Uyttenhooven alleen aan het 2de. Zie Aant. 69 en 74.
1) Zie Aant. 46, biz. LXXXII.

2) Zie 00k Bijlagen VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV.
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karakter in, ook in de vorm; dat proza vooral is sterk „Bellamiaansch",
daarin horen we de voile, warme stem van een „Persoonlijkheid" ! ).
In deze jonge Vlissinger van Zwitserse afkomst — zijn grootvader stamt
uit het land van Rousseau — zien wij dus, liefst, dunkt mij, een gezond,
natuurlik, haststochtelik mens uit de 2de helft der i8^e eeuw, in wie een
kiern lag van het nieuwe geestes- en gevoelsleven, en die zodra hij iets
van nieuwe bloei uit den vreemde leert kennen, dit zelfstandig, soms met
jonge meesterhand, tot iets oorspronkeliks verwerkt, een jonge, zuivere
dichtkracht, die dicht „naar de Natuur hem dit leert", die in eigen werk
nog wel niet heeft mogen geven wat hij beloofde 2), maar, in wiens beoordeling van anderer dichtwerk het nieuwe geluid klinkt: een hoog edel besef
van kunst, als schoonheidsschepping een levenskracht voor alien. Eerst een
eeuw na Bellamy's dood is deze stem uit de Poetische Spectator verstaan;
inmiddels zien we, in de loop der 1 9 ^ eeuw, Geel, Staring, Drost, Potgieter en Busken Huet streven in de richting van Bellamy's ideaal: „den
smaak (zijns) vaderlands" verbeteren, totdat omstreeks 1880 is gaan „uitbotten" wat de Poetische Spectator „in kiem" houdt.
Over de wijze van behandejing kan ik kort zijn: ik hoop dat ze voor
zichzelf zal spreken. Wat ik aan proza en poezie opnam, geheel of ge
deeltelik, uit gedrukte bronnen of hs., verantvvoordde ik in TITELS, HANDSCHRIFTEN en VERTALINGEN, Dl. II. biz. c m vgg., in een duidelik overzicht
aangegeven in de Inhoudsopgave van Dl. II. Uit het onuitgegevene puurde
ik alleen het belangrijkste en voor mijn doel dienstige. De bewerking is kronologies, naar vaststaande, of met min of meer zekerheid berekende data.
De spelling ae en aa was in hss. en brieven niet altijd duidelik te onderscheiden; de spelling y of ij niet konsekwent, in veel gevallen, docht mij,
uit onnauwkeurigheid; ik besloot daarom steeds aa en ij te doen drukken
(wat ik aanhaalde uit gedrukte bron liet ik in spelling ae of y natuurlik
ongemoeid). In sommige brieven heb ik voor de duidelikheid enkele leestekens aangebracht, Vooral in die van Bellamy's uitgever Mens. Misschien
heeft Bellamy hem daarover wel eens mondeling gekapitteld, zoals hij het
1) Albert Verwey (1898).
2) Met eigen dichtwerk was hij lang niet altijd ingenomen; uit zijn brieven weten wij dit wel
van maar 7 verzen: Brief van Dumon aan Fillis^ najaar 1780 (zie hiervoor biz. xxn en Dl. I,
56); Aan God^ 5 Okt. 1782, „een van de beste stukken, die ik ooit gemaakt h e b . . en dat heb
ik nog 's morgens onder de koffy gemaakt' 1 (Dl. I, 239); Aan de Vrijheid^ najaar 1782 (Dl. I,
253 en 278); Aan mijnc Ziele^ begin Des. 1782, „een mijner beste kinderen" (Dl. I, 279); Aan
C/iloe\ najaar 1783, „een ode die mogelijk alles overtreft, wTat ik ooit in dit vak gedaan heb"
(Dl. I, 383) en „neergeschreven", volgens v. Sousbeeck, „meer dan na gewoonte gedronken hebbende"; Chlo'e\ 22 Okt. 1784, „een ode, die mij zeer wel voldoet" (Dl. II, 100); Roosje^ Nov.
1784, „een stukje, zoo schoon als ik er ooit een gemaakt heb, zeer eenvouwig . . in een nieuwe
manier . . het is Zeeuwsch" (Dl. II, 137, 145, 158). Van zijn proza voldoet hem vooral de Brief
aan v. Alphen, de Leerrede en de Inleiding Poet. Spect. Van goede zelfkritiek spreekt de Voorrede van de Herdruk Vad. Gez.% zomer 1785 (Dl. II, 248). Ook van zijn Gezangen had hij niet
veel verwachting (Dl. II, 222).
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schriftelik een zijner Vlissingse vrienden deed, die een „gantsche brief"
van hem kreeg, „met niets anders als ! ! ! ! en , , , , , , en
????;;;;
::::, en op het eind van het derde zijdetje: als deze op zijn,
kunt gij nog meer krijgen" ! ). De opgenomen portretten voldoen mij niet
alle: het silhouet van Broes is niet fraai, 'n ander bestaat niet; 'n portret
van Uyttenhooven heb ik, tot mijn grote spijt, niet kunnen bemachtigen;
wat zou ik er ook graag een gehad hebben van Mens, een van Bellamy's
oprechtste vrienden, 'n beste kerel, met een heldere nuchtere kijk en een
warm, eerlik hart. De meeste portretten geven de personen op veel oudere
leeftijd dan ze in mijn werk voorkomen. Dat was een bezwaar, maar ik
vond het niet overwegend en heb ze toch ter verlevendiging naast of tussen
hun jeugdwoord een plaats gegeven: ik hoop dat men mij dit anakronisme
zal kunnen ten goede houden. Alle portretten van Bellamy, die ik kon
machtig worden (LO), heb ik opgenomen; achter in Dl. II geef ik van een en
ander een nadere verantvvoording. Al was Bellamy zelf een „doodvijand
van Noten onder aan den voet der bladzijden", ik heb ze niet kunnen
vermijden: niet elke korte aanwijzing of verklaring was op z'n plaats in
de bredere Aantekeningen achter Dl. II. Ik hoop, dat ze niet een te „moeielijke lezing veroorzaken, wanneer ik de aandagt, evenals een Exter, van
den eenen tak op den anderen (doe) springen". In het REGISTER heb ik
mij niet bepaald tot de eigenlike tekst van mijn werk, maar met inzicht
ook een en ander opgenomen uit BIJLAGEN, AANTEKENINGEN enz. Ten
slotte een verontschuldiging voor drukfouten, die trots alle nauwlettende
zorg aan mijn aandacht zijn ontsnapt; een ander kunnen ze niet meer
hinderen dan mij zelf. Bij de Drukfouten, achter Dl. II, geef ik nog enkele
verbeteringen en aanvullingen.
Eukele vaak gebruikte af kortingen:
Z.G. = Zeeuwsch Genootschap te Middelburg.
Kopie Sonsb. = Aantekeningen in kopie (lis. Z.G.) van Jan Willem van
Sonsbeeck (1774—1797); zie Dl. II. Aant. I. 4 0 en 8°.
Gedenkz. = Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamy, door W. A.
Ockerse en A. Kleyn-Ockerse (Haarlem, 1822).
Ter Naged. Dys. = Ter Nagedachtenis van Jacobus Bellamy, door Dr. J.
Dyserinck (Middelburg 1881).
Nagtglas = Levensberichten van Zeeuwen, door F . Nagtglas, 2 din. (Middelburg 1890, 1893).
1) Kopie Sonsb. biz. 270, § 44.
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HOOFDSTUK L
VLISSINGEN.
1. Afkomst en eerste jeugd.
Zoo het wezentlijke verdienste ware zijnen
oorsprong af te leiden uit roemrugtige voorouders, zou ik beter doen met van mijnen
vriend te zwijgen.
Mr. Nic. Corn. Lambrechtsen +

1815.

Jacobus Bellamy, 12 November 1757 te Vlissingen geboren, is
alleen van moederszijde een Nederlander •, zijn vader was van Zwitserse afkomst. 's Dichters grootvader ,Jaques Bellami" wordt 21
Okt. 1698 te Vevey geboren, „fils d'hon(orable) Jean Louis Bellami",
die uit Collombier sur Morges te Vevey zich metterwoon heeft gevestigd. Dat kind is genoemd naar zijn „marraine, mere grand" van
moederszijde, die Jaqueline heet(2). Als jongen moet Jaques in dienst
zijn gekomen bij een „voornaam Britsch heer", waarschijnlik op
diens „grote toer" door Frankrijk en Italie, moet Konstantinopel
hebben bezocht(3), en is, 21 jaar oud, in 1719 te Maastricht, waar
21 Mei in de St. Janskerk (Nederd. Herv. Gem.) een Jacob Bellamy
wordt gedoopt, ingeschreven als zoon van „Jacob Bellamy en Maria
Elisabeth Suncleer^W. In 1730 is de Zwitserse Jaques als kok in
Londen en maakt er voor zijn vertrek naar Zuid-Amerika zijn testament1), waarin hij zijn in Maastricht geboren, nu elfjarig zoontje
„mon Bien Aime ffils Jaques Bellamy'' tot enig erfgenaam en uitvoerder van zijn wil benoemt(5). De jongen zal, blijkens familieaantekeningen, liefst ,Juwelier of Zilversmid" moeten worden, vooral
„geen Schoen- of KleedermakerM. Het lot beslist anders, en Jaques jr.
komt, wie zal zeggen hoe, te Vlissingen, waar hij tot zijn 35ste
jaar als lijfknecht dient bij de Raadsheer Izaak Hurgronje (6).
J

) Zie Bijlage I, met facsimile van het Testament.
1

2

Deze Regent weet dan te bemiddelen dat „Gecommitteerde Raden
ter Admiraliteit in Zeeland" 25 Jan. 1755 aan zijn gewezen lijfknecht
„commissie" verlenen als „chercher" of „commies ter recherche"
(toeziener, vrachtonderzoeker voor verschuldigde convooien en licenten) — „een kleine Amptsbediening aan de Middelen te W a t e r " ,
waartoe hij „ 1 Febr. de behoorlijke eeden van trouwe en zuiveringg
als Chercher binnen Vlissingen" aflegt. De „ gages van vijftig ponden
vlaams jaarlijcx , ' ( / 3 0 0 ) , vermeerderd met de „baaten, vervallen en
profijten, daartoe staande 1 ', stellen Jaques Bellamy op 37-jarige leeftijd in staat te trouwen. Hij kiest zich de 27-jarige Sara Hoefnagel
van Koudekerke, die te Bonendijke onder Vlissingen woont, op heel
Walcheren bekend als „het schoone boerinnetje". Na zijn huwelik,
11 Mei 1756, vestigt hij zich in een huis op de „Oudehaven oostzijde", vlak bij zijn dageliks werk op de Schelde. Hier wordt 12
Nov. 1757 z y n z o o n Jacobus, onze dichter, geboren. Nauweliks vier
jaar oud, verliest het kind zijn vader (f 27 Febr. 1762), 00 waarop
de arme weduwe naar de St. Jacobstraat verhuist. De Zwitserse
Grootvader, „welligt met een klein fortuin uit Indie teruggekeerd",
komt daar bij het gezin inwonen. Met ontroering denkt Bellamy
vaak in later jaren aan zijn eerste j e u g d : Moeders verdriet, Moeders
zorgen maken diepe indruk op het kind . . .
Hoe eenzaam stondt gij, toen de dood
mijn Vader uit uw armen, ruktte
toen gij vertwijfeld, in dien nood,
mij schreiend, aan uw boezem druktte!
Gij sloegt uw schreiend oog naar God —
en hij, met u en mij, bewogen,
droogde, in uw ongelukkig lot,
de traanen uit uw weenende oogen.
Moeder vertelt hem veel uit de Bijbel, en wekt vroeg „de godsdienstige stemming, die den adel zijner ziel (zal) opluisteren". Verhalen uit het Oude Testament prikkelen zijn levendige verbeelding:
in kinderlik spel is hij de een of andere Joodse held, die de Filistijnen
verslaat, worstelt met Grootvader, „een man van een lang figuur",
als David met Goliath, of neemt op zolder de stad Jericho in —
om een stapel aardewerk windt hij een touw, loopt al blazende op
„de Levitische trompet" (een bodemloze kruithoorn) rondom zijn
muur, rukt aan het touw, en, met een vervaarlike slag valt de
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muur in puin; zegevierend, als overwinnaar — tot ontsteltenis van
zijn moeder, die de schade berekent — „wandelt de jonge held de
trap af". Buitengewoon sterk en gespierd is de jongen, wild, een
haantje de voorste op 'tijs, door waaghalzerij eens bijna verdronken,
„gedugt onder zijn medgezellen", maar „bemind ook om zijn edelmoedige hulp aan swakkeren". Liefst trekt hij aan het hoofd van
een troep makkers tegen een andere bende op, en waagt zich in
„stoute ondernemingen" : eens leidt hij de aanval op een „afgelegen
woning, door een boerenknaap van binnen verdedigd". In de gevaarlike bestorming met stenen, meer dan spel, wordt de aanvoerder
zelf licht gekwetst, maar zet bedaard het beleg voort, tot hij enige
boeren ziet naderen, en 'tnu geraden vindt op te breken. „Mannen",
spreekt hij met „veldheersfierheid" tot de jongens, „Mannen, er
komt secours, trekt a f !
2. Bij bakker Kleeuwens.
1770-1779.
. . . mijn hart was reeds vatbaar voor tedere
aandoeningen, maar tevens begon ook de zorg
des levens mijne zoete oogenblikken te vergallen.
± 1780.

Op de lagere school leert Bellamy lezen en schrijven, wat rekenen
op de avondschool, die hij wel eens moedwillig verzuimt. Twaalf
jaar oud wordt hij van school genomen. Hij moet zijn eigen kost
leren verdienen, en zal nu „onder opzicht van bakker C. Kleeuwens'' (8)
op de Bierkaay, bakker worden. „Door anderen meer dan door zig
zelven" bij deze beroepskeus geleid, voelt hij zich al heel gauw
misplaatst in de enge kring, „die zijn geest als kluistert'\ Na de
gelukkige, vrije jeugd begint nu zijn eerste strijd. De jongen wil
zelf zo graag anders! Bij groeiende weerzin in het dageliks werk
blijft zijn vurige wens: op „slagveld" of „oorlogskiel" strijden voor
het Vaderland. Maar Moeders bede weerhoudt hem, tot het hem
eens, bij een gunstige gelegenheid, te machtig wordt, en zij eindelik
node toestemt. Het is Zaterdag en Maandag zal hij zich melden bij
Mr. Evert Clyver, Commissaris van de Monstering. Maar Zondagmiddag hoort hij preken over het 5 de gebod, en zijn starre wil is
gebroken: hij gaat niet naar zee, en zal werken voor zijn Moeder.
Wil hij „fijnschilder" worden, dan weigert Moeder „met een voor-
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oordeel dat de meeste schilders zich aan de debauche overgeven",
„fijnschilder", zoals zijn jonge vriend Gabriel Manne,(8) de enige
onder zijn makkers die hem begrijpt, als hij de dingen rondom zich
met andere ogen ziet dan zij, als zijn „verbeelding de ledige velden
vult met strijdende legers, de zee met vloten", of, „als in aangename droefgeestigheid', zijn ziel tot „traanen" bewogen, „van gedagten overstelpt schijnt". Want deze bakkersknecht, die „al vroeg
iets vreemds voelt" als hij in een helder oog „de kracht der ziel"
leest, is niet als zijn dagelikse omgeving: in zijn tere jonkheid gaat
wat ontluiken. De enge levenskring benauwt hem; verwijten, bitse
aanmerkingen verlammen „iedere beweging van den geest", dwingen
tot „stil zijn", en jaren later nog zucht hij:
Zag ik somts een weinig klaarheid,
Straaltjes van een blijder licht,
IJlings dekte een donkre naarheid
Dit vervrolijkend gezigt...
^Straaltjes van een blijder licht" zijn hem de ogenblikken, overgeschoten van, maar ook wel eens ontstolen aan zijn bezigheden,
om te voldoen aan een „onverzadelijke lees- en weetlust", of. . . . om
„vaarzen te maken". Verdiept in een „vaars op Achilles" laat de
bakkersknecht een hem toevertrouwde „oven met pepernooten" verdrogen en verbranden; in de winkel luistert hij maar half naar wat
de klanten vragen, en antwoordt nors, als ze ongeduldig worden —
reden te over dus tot „verwijtingen en bitse aanmerkingen" voor
baas Kleeuwens, die toch zijn knecht genegen blijft.
1771—1772.
Al mijn lust daar ik na haak
al mijn ijver al mijn lust,
is met Rijmerij g e b l u s t . . .
1772.

Zijn eerste verzen schrijft Bellamy als 14 of 15-jarige jongen:
een zwakke poging om rijmend en ritmies te uiten wat er omgaat
in zijn jeugdig hoofd en hart. Van oudste datum zijn de „Zegewens(en) ter verjaringe" van twee 14-jarige neven, gedagt. „io van
Wynmaant" en „20 van Slagtmaand 1771", hem ingegeven door
„Reym Sin": hij kan het niet laten! En toch, vraagt ge, „Lezers",
wat aRii'men]"' i s ? . . . .
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Rijmers Winst mijn lieve Vrinden
ijdle Beurzen leege Spinden
Raad eens Wat er overschiet
een Vergulde schoone niet.
Januarie 1772 is het fel koud, en de 14-jarige bakkersknecht
schrijft zijn „Gedagte over de Barre Koude en aanhoudende sneeuw
Begonnen den 15 januari des jaars 1772". . .
. . . twee dagen heeft de Sneeuw gevloge
Met Vlokken door het gansche Land.. .
. . . de koude die doet elk beve
00k die op strate Weze Moet. . .
. . . de Bakkers hebben 00k wel Noodt
van deze guure Winter Vlagen
Als zij Marceeren Met het broodt,
en dat geheele halve dagen,
wanneer de vorst 00k heel fel woeld,
dat Watergang en Vest verstijfdt,
Voorwaar dat heb ik 00k gevoeldt....
Winter 1771—72 woedt de veepest in Zeeland. H H . Staten gelasten
daarom 9 van Wintermaand 1771 „extraordinaire Maandelyksche
Bedestonden . . als in voorgaande tyden, ten einde God Almachtig
te bidden, dat Hy Zijne slaande hand van deze Landen (wil) afwenden". Bellamy, die deze Biddagsbrief in de Kerk hoort aflezen,
schrijft ,,27 januari 1772" een vers: „Gods Slaande handt op
Nederlandt oorzaak van 't wegsterven hunner Runderen" . .
G hebt ons in Voorige tijden
Met Watervloeden fel bezogt
ja 00k door zwrare felle strijden
hebt g ons Aan Vrankrijk verkogt..
. . . Gelijk gij eertijds jsrael
Aan Moab hebt Gegeven
Zoo hebben Wij onder Spaans Rebel
Gedwonge moete leven...
. . . Maar daar zijn Wij door Godes Kracht
Gelukkig Van bevrijdt
ja 00k door Willems Heldemagt
Dit ietsje kennis van Vaderlandse Geschiedenis, door eigen lektuur,
(want jong „las (hij) onvermoeyd in 's Lands historiebladen ,, ) is ongetwijfeld 00k weerklank van de gewone toon der Biddagsviering:
's Heren „byzondere zorg en hoede over dit zoo gezegende Land".
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Van onloochenbaar goddelike zegen in 's lands historie zal ook 6
April 1772 moeten getuigen, „de hooge Gedenkdag van Gods aanbiddelyke wonderen by de geboorte van Vlissingens en Nederlands
edele Vryheid'\ Plechtig wordt dit Eeuwgetijde gevierd. Aller oog
is gevestigd op de „ Middelburgsche Poort", de Vlissingse stadspoort,
die, naar Latijns opschrift, „'teerst van alle de Poorten in Nederland
zich voor de Slavernye gesloten en voor de Vryheid geopend heeft",
de Poort, waardoor 6 April 1572 de Spaanse bezetting uit de stad
was verdreven. Een voor de feestelike herdenking genodigde „Deputatie der Edelmogende Heeren Staaten van Zeeland" (de Stadhouder,
mede uitgenodigd, heeft zich laten verontschuldigen) wordt door de
Stadsregering plechtig begroet aan de Rammekenspoort, en, „in drie
koetzen gezeten, langs den Buiten-Cingel" naar de Middelburgse
Poort geleid door een „Vrycompagnie van veertig Kadetten",
jonge burgers, waaronder ook de 14-jarige Jacobus Bellamy, „alle
gelykelyk in eene keurige Uniforme gekleed" : „blauwe rok, zwarte
camisool en broek, witte koussen, en daartoe vervaardigde granadiersmuts". Nadert w de aanrydende trein van Hun Ed. Mog. de
Middelburgsche Poort", dan geven drie aanzienlike Vlissingers aan
het op de versierde Poort geplaatste Vrijheidsbeeld „de Standaart
der Vryheid'' in de hand, een vlag, waarop „een geharnasten Arm
met een Sabel in de vuist". Een „by trappen opwakkerend luchtje
doet welhaast de Vryheidsbanier volkomen uitwaayen, en vertoont
deszelfs inhoud duidelyk aan 'tgezicht van duizenden aanschouweren".
Nu geven de „gemeldde Heeren" met hun „ontbloot zydgeweer"
het teken tot een driewerf herhaald Hoesee, dat, onder het zwaayen
der hoeden . . . als een vaardig aanrollende Zeebaar op het vlakke
strand, van de Middelburgsche Poort verder voortloopt, terwijl de
Trompetters en Waldhoornisten zich van de Poort lustig laten hooren
met het Vaderlandsch Lied: Wilhelmus
van Nassouwen. Straks
baldert het geschut der Batterijen . . . en mengt zijn gebalder met
het dommelend gebrom der Klokken van alle de Kerktorens der
Stad, dat 'er de gantsche lucht van davert en weergalmt". De
Gedeputeerden rijden de Poort door naar het Stadhuis, waar hun
een „schitterende Maaltyd" wordt geboden. Zo is het heel den dag
feest in Vlissingen, dat „grimmelt van Vreemdelingen van allerlei
rang en staat". De Vrycompagnie houdt intussen post bij het Stadhuis, terwijl tot de avond een wacht van twee „ Kadetten, of vrye
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Granadiers op de Poort by 'tBeeld blijft staan", om 'thalf uur door
twee anderen afgelost. Ook Bellamy heeft daartoe zijn beurt dus
gehad. W a t zal hij er fier en zelf bewust hebben gestaan! Een van
te voren door hem gedicht „Air". „Voor de Maagden der Stad
Vlissingen, 't geen door hun op den 6 den April eerstkorriende zal
moeten worden gezongen, op de W y s : Wilhelmus van Nassau \
schijnt, hoe vurig hij 't ook zal hebben gewenst, toch geen dienst te
hebben gedaan, nergens althans wordt het bij de feestviering vermeld.
Het vers (10 strofen, 80 regels) is een verheerliking van Vrijheid,
die in dit land doet leven zonder vrees voor „Inquisitie of AlleenHeerschappij", omdat „voor tweemaal hondert Jaaren de heldenmoed
onzer Voorouders 't Spaansche rot heeft verdreven, en d'Edele Vrijheid ingehuld". . .
Ons Vlissingen was d' eerst' der Steden,
die 't Spaansch geweld dorst wederstaan;
schoon's Brielle, door Boissot bestreden
Ons Vlissingen was voorgegaan.
dog onse Stad heeft daar en tegen,
't geweld Van binnen uitgeroeit,
en Brielle is door Boissot Zijn degen
Van buiten uit dat Juk ontboeit.
„Zijne Hoogheid" (mocht hij aanwrezig zijn), werd dan, als „nazaat
van den Eersten Willem" toegesproken, daarna H. E. Mog. „ons
Heeren Staten, en Wettige Lands Overheid" daarna H. Ed. Achtbare „Raden en Burgerheeren' , van Vlissingen, waarna de Maagden
besloten met een woord „Aan alle Jongelingen" :
Schoons Wij dus d'Edele Vrijheid Zingen,
Zijn Wij niet schuw voor 't Echt-Verbond;
Wanneer er brave Jongelingen
die door onse oogen zijn gewond,
begeeren ons ten Echt te Vragen,
Zij komen Vrij, Wij Zijn bereid,
hun, (:mits ons ouders Welbehagen:),
op 't orTeren onse Vrijeigheid.
Diepe indruk maakt de viering van Vlissingens Eeuwgetijde op
Bellamy's ontvankelik gemoed, en jaren later (1783) schrijft hij nog:
. . . Geen ed'ler trots heeft ooit mijn hart bezield,
Dan toen uw feest der Vrijheid elk deed blaken;
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Mijn kindsche vuist den blanken sabel hieldt,
Om voor uw vlag l) te waken!
, . Bij elken schoot, die van uw muuren klonk
Steeg mijn gebed, voor uw geluk naar boven . .
. . . Toen wist ik niet wat mij de borst bewoog,
Wat somts mijn wang deedt gloeien — dan verstijven —
Of welk een kragt de traanen uit mijn oog
Deedt langs mijn wangen drijven!
. . . Toen zwoer mijn hart alreeds der Vrijheid trouw!...
Zomer en najaar 1772 zijn „ongemeen schoon, aangenaam en
vrugtbaar" 3 ); natuurs rijkdom beweegt de 15-jarige knaap tot zijn
„Gevleugelde gedagten over de wonderheden der schepselen: als
Zon, Maan en Sterren en wat meer is". Hoe kinderlik onbeholpen
00k, toch klinkt er iets eigens in zijn woord, als hij tracht te uiten
wat hij, bij de sleur van zijn dageliks doen, aan „verheven spraak"
hoort in Gods schepping om zich heen. Al is er veel, dat zijn
„hoog strekkende zin" er af trekt, hem weinig rust laat, toch kan
hij er niet van zwijgen, „opgewekt tot Reyne Reymens lust". Hij
„oogt na de Weyden",
Hoe lievlijk staan de Bloemen niet,
Al in dat groene laken...
„in Verwondering gezonken nest" hij zich aan „de Waterkant" en
slaat het oog w Zeewaard", of ziet „geheel bewogen den Avondstar
blinken" of „de Mane stralen".
Dat hij gevoel heeft voor ritme, bewijst een vers over „Gods
Drieenheyt Almagt en Verdere Deugden". . . .
Heylig Zalig opperwezen,
Waardt Geprezen,
Gij Alleen Drie-enig Godt,
Die 't genot,
Van den Gantschen groten Hemel,
en 't Gewemel,
Van de Wereldt,
Schoon bepereldt,
Nog haar Volheydt niet en agt,
Maar Veragt... enz.
In een, 389 regels groot, vers over „Joseph tot hooge Staadt
verheve", een berijming van het Bijbelverhaal, treffen tussen al het
*) op de Middelburgsche Poort.
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) Volgens N. Ned. Jaarb. Jan. 1773, biz. 113.
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konventionele enkele regels over Jozefs verleiding met vlotter ritme,
als in zachte gevoelsbewogenheid.W
1773-1779Ai, mij! wat steilte is het hooge Helikon!
Hoe blinkt het lauwerbosch, door febus held're zon!
1776.

In een fragmentje van een „Herders Zang" uit 1773 heeft dit
ongekunsteld gerijmel plotseling een andere toon gekregen, dan
klinkt het i 8 d e eeuws zoetvloeiend:
Als de zon zijn guide Glansen
Van de Hooge Hemeltransen
op het logge Aardrijk schiet
Als de dieren in de weyden
Al te samen zig verblijden,
Bij een glad gekemde vliet,
Als de hooggetakte Boomen
Als de diepgeg(r)onde Stroomen
Wat Aan 't Ruyssen zijn gegaan
Als de Beekjes door het vloeyen
Beyd hun oevers welbesproeyen
Als gesierd Met Ruygd en blaan
Als 't gevogelt in de Boomen
Als de Visjes in de Stroomen
Al verheugd zijn en verblijd
Als de Herders deunjes kweele
En op hunne fluy(t)jes speele
in den zoeten zomertijd
Als de schaapjes Aan de stranden
Hun verkoelen voor het branden
Van de Heete Middagzon l)
De 16-jarige dichter heeft blijkbaar zijn eerste leermeesters gevonden: uit lektuur van enige modedichters gaat hij zich een dichttheorie scheppen, een dichtideaal, waarnaar hij nu met inspanning
van al zijn krachten zal streven. Antonides, Zeeuws, Foot — „bedreve stuurluiden op den gevaarlyken oceaan der dichtkunde" —
stelt hij zich ten voorbeeld, hun wgewijde lessen" wil hij volgen. Nu
beseft hij, als i 8 d e eeuwer, dat „leeringe" hem ontbreekt, w kennis van
de nutste wetenschappen ten breidel van een Poeetschen geest".
Ook de „tael der dichteren" zal hij moeten leren, „de spraek der
>) hs. Z. G,

IO

dichtkonstenaeren", met Vondelnaklank, in de loop der i8 d e eeuw
allengs verstard, maar oorspronkelik gegroeid naar een vrijheid, die,
„geleden in schilderkonst en beeldhouwerij", door Antonides ook
bepleit was voor dichtkunst: waarom zou ook niet een vers „tot
hoger luister" mogen worden „opgetooid" met goden en godinnen —
de „als personaedjen ingevoerde elementen en levenlooze stoffen"?
Evenals zijn gidsen bevlijtigt zich nu ook Bellamy, de „sierlykheid
van eigen vindinge met diergelyke naemen haeren juisten tooi te
geven", en waar zij hem voor „draven naar de steile spitsen van
Parnas" hoopt hij te kunnen volgen. In „rqllende, gladgeschaafde"
vier- of zesvoetige jamben zal hij nu elk gevoelsritme trachten te
uiten. Later lacht hij om die „Godenvolle" gedichten, met de in
„rijmende gelederen geschaarde Goden en Godinnen, Nymphen en
Najaden", ook nu twijfelt hij al wel eens, en verzet zijn natuurlik
gevoel zich tegen dat „hoog draavende". Toch blijft het hem voorlopig nog ernst met de nieuwe dichtopvatting; eerst in 1780 zal hij
sterk genoeg zijn ermee te breken. Bellamy's jeugdverzen zijn dan
ook alleen maar belangrijk als een voorbijgaande uitingsvorm van
zijn dichterlik voelen, dat oorspronkelik en ongerept blijft.
In een kort overzicht ga ik ze naar de inhoud door; wat als vers
aan een min of meer belangrijk feit uit zijn leven is verbonden,
vermeld ik in ander verband.
1. „Schoorvoetend . . schoon nog met waggelende schreeden —
maar kinders doen geen mannetreeden" . . volgt hij de „letterbraaven",
die hem voorgaan naar „den top van Neerlands Helikon" . . . „Wat
komen niet al veel, tot febus tempel naad'ren"! Noemt hij Cats
„de lieve dichter van (zijn) jeugd", Vondel is hem blijkbaar niets
dan een naam, over wVondels heldendicht" spreekt hij Antonides
na. Antonides zelf, „de Goessche Zwaan", het „pronkcieraad aan
Febus kroon" geldt vooral zijn bewondering in het „Letterkoor van
Neerlands braven". In 1777 maakt iemand hem gelukkig met Antonides' „keurig Heldendigt", dat „pronkjuweel der Kunst'\ Ook
Poot vereert hij als het „ wonder der natuur", het „puyk van febus
lievelingen',, „d'eer van Abtswout, die in een lantmanshut den
Zangberg met zijn zangen stut'\ Als Poot.dicht hij een „Herders
Zang" (1775):
Hoe blijft mijn Ziel Alweder Hangen
Aan 't schoon van Uw Albaste wangen
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Het Purper Rood o! Rozemond
Dat op Uw lieve kaakjes Bloeyde
of wel uyt eed'le schaamte groeyde
Dat Heeft mijn deerelyk gewond . . . enz. ])
w De

plaat van de Voorzangen" (in de Delftse uitgave van 1726)
beschrijft hij in verzen, en dicht bij Poots „afbeeldenge", met even
grote verrukking als bij die van de hoogvereerde Zeeuws, (door
„Houdbraken") . . „mijn Zeeuws, die vaak mijn ziel voerd naar de
Starrekringen". Zeeuws roemt hij als „Neerlands Nazo, tuk op teed're
liefdezangen", „held're zon, . . een van die flonkerligten, die Neerlands
Zangberg duur verpligten". De gedichten van deze „roem van 'tlaage
Zevenbergen" kent hij door en door, ontleent er motto's aan voor
eigen werk. Naar Zeeuws' „Voor de nijdige Poeten van den Maasparnas", zwakke naklank van Vondels hekelende „Academievraag , \
schrijft Bellamy een aardige „Bekendmakinge" als inleiding van een
verzenschrift van 1777 — een eerste staaltje van dichterkritiek:
Bekendmakinge.
Apol, der dich'tren heer en god
bekend, het deerniswaardig lot
der dichtren, en der Eed'le kunst,
ZOO IS T : dat hij alom Zijn gunst
aan Zijn gewijden Stoet doet hooren.
dat hij de muiters zal verstooren.
dat hij die met een trots gezach
Zijn macht durft hoonen dach op dach,
als Vorst des Zangbergs straffen wil. —
dat hij die vaak een groot geschil
doet in het heilig dichtkoor rijzen,
ten straf van marsyas zal wijzen.
dat hij die met zijn kreupel dicht
de Zon durft treden in 't gezicht,
al is 't ontbloot van kunst en Zwier:
al lijkt het naer geen maatzang schier:
dien zal tot 't einde van Zijn dagen,
den naam van kunst onteerder dragen.
een Ider die dit hoord, of leest,
en voor de Straf van febus vreesd;
Kan dit geschrift tot naricht Strekken,
en hem voor vele rampen dekken.
*) hs. Z. G. Gedenkz. biz. 28 drukt het geheel af, maar noemt het een fragment. Hs. meldt eynde.
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Ook Smits vereert hij, „groote Maaspoeet" en Hoogvliet, „de
held die op pindus baan nooit in (zijn) vluggen loop bezweek".
Zij alien wijzen hem de weg, en tot „ Calliope, Zangodin", zucht
hij op zijn i 9 d e verjaardag (12 Nov. 1776):
Ai! leid mij verder langs den steilen heirbaan heen;
laat ik in uwe gunst naar Pindus kruinen treen!
2. Dat toch de Dichtkunst, „reine Hemelmaagd" zijn Zangster
wilde bijstaan, zijn „Poezij verlevendigen", zijn „kundigheen vermeerderen", hem „'tgeheim der kiesche taal" leren, en die „in al
haar juistheid regt bevatten" . . .!
Hoe weinig heeft mij vrouw Natuur
Hoe schaars heeft mij 't fortuin beschonken,
Hoe grimt de Nijd mijn Zangster toe . .
. . . Mijn stille rust en eenzaamheid
worde u, als wierookgeur, gespreid,
Op 't outer van papieren bladen
„Schenkt mij uw Goddelijk penceel", heet het tot de Zanggodinnen, „vriendelijke Zustrenstoet" . .
zoo schets ik op het dichtpaneel
den luister van het kunstvermogen,
„de schoonhefen van Natuur, de glorie van het Vaderland, Ruiters
heldenmoed" . . .
dan schets ik... maar ik zwijg.. de Waan
zet al te trotsch mijn ijver aan:
'k durf mij die glorie niet beloven .. .
Niet te hoog „op waschse vleugels" gedreven . . .
Leer van Icaar en Phaeton
Dat 't veiligst is ver van de Zon
Om in het middenspoor te drijven.
Dichten is hem „Geest- en Zielsvermaak" . . „ik zing omdat ik
zingen moet", steeds „begrimd, gewraakt door Nijd'\ die „Apollo's
kroost" zelfs in „gevesten roem" bedilt. Eeuwig zal hij zich „der
Dichtkunst wijen, der eedle Kunst, die 't laag gemoed uit 't stof ten
hemel weet te beuren , \ De arme bakkersknecht vindt in gevoelsuitstorting, in zijn „drift tot zingen'', „troost en zoet geluk", als
zijn geest zich „te fel door zorg voelt bespringen", als hij „afgemat,
in stille sombre luim peinst van den avond tot den morgen", als

*3
hij win eenzaamheid" worstelt om uit zijn neerslachtige buien weer
op te komen, na scherp verwijt, na spot wellicht van zijn omgeving.
Dan klinkt het fier in zelfoverwinning:
. . . . welk een dwaaze daad! is dit een waare smart ?
dringd zulk een laagheid in het moedig Heldenhart?
moet zich een groote ziel door driften laaten leiden?
om ingebeelden hoon, zich van haar vreugde scheiden?
dit voegd een laage ziel, die nimmer heldenmoed
gekend heeft; nog veel min in haare borst gevoed
wijk dan verwijfde zorg! 'k zal in uw weerwil zingen
die dwaasheid zal niet meer mijn vrije ziel bedwingen!
dat heet eerst vrij te zijn van dwang en slavernij.
van zulke kluisters daar het vuur der Poezij
geheel door word gedoofd. dat heet dan zegepralen
3. Onder de talrijke Gelegenheidsverzen, waarin hij „schoon in
de kunst nog onervare", bij verjaardag, huwelik, of sterven van
een of ander bekende op „eygen toon ten Rey gaat", zijn er
enkele voor bakker Kleeuwens, zijn vrouw of een van de vijf nog
heel jonge kinderen, een bewijs, dat de onachtzame bakkersknecht
ten slotte toch goede vrienden met het gezin van zijn Baas blijft:C8)
. . . eer zal een schaap op wolven azen,
het waterheir in weiden grazen . .
. . eer dat ik door ondankbaarheden
te uivaarts, zag mijn hart bestreden.
Zo meldt hij o.a. eens „in den trant van Datheen", en met*
„verantwoording" van de gekozen dichttrant, dat hij „om keelpijn"
thuis moet blijven, en verzoekt die „week" vrij te mogen zijn 1 ).
27 Nov. 1776, voor de 28 ste verjaring van Mej. M. C. K(leeuwens),
's bakkers vrouw, dicht hij, bewust van vordering in zijn kunst:
Mijn teed're Zangnimph zong wel* eer op uw verjaaren
Schoon zij Nog maat Nog kunst Naauwkeurig gade sloeg
Maar denk zij dong nog niet na geur'ge lauwerblaaren
Maar ?t was er zielsvermaak en bezigheid Al vroeg
Onder de Bruiloftsdichten is er een (23 Des. 1777) voor Mr.
Frangois Adriaan van Rosevelt Cateau, Pensionaris Honorair van
!) „In beide verzen gewaagt hij reeds van zijnen lastigen baard, een bewijs", zegt de Gedenkzuil biz. 13, „van de physieke sterkte eens jongelings, die reeds op zijn 2 i s t e jaar zoo zwaar
gebaard was".
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Vlissingen a ), waarmee Bellamy blijkbaar uit n brootzorgbelang", zoals
Poot dat noemt, Rosevelt als zijn Mecenas hoopt te winnen . . . .
O Rozeveld! zult gij nog schragen
de kunst? in mijn geboortestad,
den Eernaam van Mecenas dragen?...
Als een vriend 3 ), die ook wel eens dicht, een van zijn kinderen
verliest, troost hij die „kunstgenoot", dat zijn kind als
.. Seraf . . . . op blanke vlerken
omhoog door 's Hemels ruime perken
al drijvend' Hemelwijsjes zingt,.. .
..is die zijn heilstaat te beklagen?...
4. W a n t , heet het, met i 8 d e eeuwse naklank van Vondels
„Konstantijntje", in een vers „Op twee Seraphijnen, in een Schilderij" . . „kinderjens, aan dit aardsche dal door Gods goedheid ontdragen, zijn seraphijnen" . . .
Seraphijnjes, Hemelwichtjes,
met uw roozen aangezichtjes
Zijt ge op aarde neergedaalt?
Zijt gij 't Hemelhof ontweeken ?
hebt ge uw wiekjes neergestreeken ?
hier, waar nimmer vreugde praalt?
Snel, ai, snel toch weer naar boven
naar uw Eeuwigblijde Hoven
ai! ontvlucht het aardsch gewoel....
Naar een verstard i 8 d e eeuws „ut pictura poesis" zijn ook voor
Bellamy dicht en schilderkunst zusters, „wier beider eenigh doelwit
is te stichten en te vermaken". Aan Gabriel Manne, z'n vriend de
schilder, schrijft hij, dat in hun „vrindschap schilderkunst en poezij
aan elkaar verbonden zijn, elk even edel even vrij". .
. . . Volg gij Apell ik volg homeer .. .
„Een schilderij, waar de dood van Adonis op geschilderd is",
tracht hij dichterlik te beschrijven:
ween vrij 6 Venus! ween ! . . . .
daal met uw duivenstoet op gouden wolken neder!
beween uw lieveling!...
hoe vloeid het purper bloed, langs malsche grasjes heen;
!

) „j. m. van Ravesteyn, 5 Dec. 1777 te veere ondertr. met Jonkvrouw Susanna Elisabeth
Milet, j . d. van Middelburg". (Arch. Vliss.)
2
) Jan van den Woordt. Aant. 33.

i5
langs grasjes die zoo straks nog tuigden van de liefde . . .
. . . . hoe is de bleeke dood geschilderd op 't gelaat
des jongelings, daar flus de schoonheid nog op bloeide
het oogkristal is stijf daar straks de jeugd in gloeide . . .
wie troost de mingodess'.. .
de nymfen vlijen zich al weenend' bij hem n e e r ! . . .
daar daalt vrou Venus, zelfs met ongesnoerde vlechten . . .
5. Heeft Bellamy op zijn i 9 d e verjaring Kalliope om haar steun
gesmeekt, op zijn 20 ste verjaardag ontsteekt hij „op 'thartaltaar
een dankoffer aan het Opperwezen" 1 ). Zoals aan „Febus" wil hij
00k aan God „den wierook van (zijn) lentetijd, de Bloemjes van
(zijn) jonge dagen" wijden: God moge zijn „laage kunst vergoden" !
Zo beproeft hij nu 00k eens zijn krachten aan de „gewijde Dichtkunst", omschrijft Habacuk 3 vs. 3 zwierig aldus:
God kwam omstuwd van majesteit
Van luister en ontzaglijkheid
Toen hij zijn hooge wetten gaf
Van 't trotsch gebouwde Theman af
Zoo komt een Held op Spel en snaaren
Omringd van Zijne heldenschaaren
Van 't hooggebergte naar beneen
Wen hij zijn' vijand zal vertreen . . . enz.
en dicht voor „Kersfeest" 1777 een Klinkdicht:
Triumf! Immanuel, de Goel, is gebooren!
dus zong het Eng'lenheir, in 't Betlehemsche veld;
dus deedt een Hemelstoet die blijde tijding' hooren,
Schoon dat ze 'tallereerst aan herders wierd gemeld.. enz. (I0)
6. Strijdlustig en fier van aard gebruikt hij in deze jaren bij
voorkeur woorden als „strijdbaar" en „grootmoedig M . Hoe graag
schildert hij een strijd, waarin het „Blixemvuur glimt van Mavors
Veld Cartouwen", en de „klingen glinsteren door Kaatzing van de
Zon". In 1774, als hij nog geen woord Latijn kent, schrijft hij even
als Jeremias de Decker boven een „Ex-tempore" 2 )
Dulce et decorum est pro patria mori.
'tis zoet en loffelijk voor 't vaderland te sneeven.
Het groot gemoed kiest dit ver voor 't lafhartig leeven.
Mijn ziel dingd 00k naar roem, en haakt na zulk een dood
Of om voor 't vaderland, te staan in alle nood.
•) In dit vers, 12 Nov. 1777, hs. Z. G. zinspeelt hij op een bijna verdronken zijn 5 zie biz. 3.
) hs. Z. G., er onder staat met andere hand bijgeschreven: i?i het kind ziet men ??ian.
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29 Julie 1776 plaatst hij een ander woord van „de Dekker"( 1 0 )
boven een Klinkdicht, dat een „Grootmoedig" sterven voor het
Vaderland noemt een sterven op „het bed van Eer".
Zijn „boezem gloeit van dankbaarheid", dat hij in Nederland is
geboren, „gelukkig land, zalige gewesten, waar de dierbre vrijheid
woont, en de vreede" (1776). Ook horen we een naklank van de
feestviering in 1772 over het „strijdbre Vlissingen", dat / s v i j a n d s
juk grootmoedig van de Nek rukte", „'teerst den Vijand uit zijn
wallen joeg". Met een motto uit Zeeuws( IQ ) verheerlikt hij (9 Nov.
1776) de Ruijter, Tromp en „van Gaalen", die de „vrijheidszugt
hem in het harte drukken", wanneer hij leest hoe zij „bliksemend
op het Pekelnat den trotsen vijand tot vluchten dwongen". Maar zijn
warme bewondering geldt vooral de Ruijter, „mijn Vlissingse A chill",
wiens naam de Brit „altoos met eerbied" zal noemen als „de Geesel
van Zijn woeste waterschaar".. .
mijn Vaderland! beween den groten Held..
Oud Grieken roem vrij op Laertes zoons beleid,
Het oud Tessalie op Achilles dapperheid
al d' oudheids heldendeugd zag m' in dees' Held herleven...
. .. Zoo mag mijn vaderland op zulke Zoonen roemen . . .
In 1777 leest Bellamy de naamloos versehenen „Satisfactie van
Goes". Zijn wel wat tuchteloze, vage vrijheidszin wordt getroffen
door een bespreking van „de Vrijheid in het burgerlijke en godsdienstige"; dadelik tekent hij dit op in zijn Zakboekje, (I0) en tracht
de nieuwverworven gedachte metries te uiten:
Geen onbepaald gezag, geen wufte en dartle Zinnen
Eens konings, heeft 't gebied in Neerlands vrijen oord . .
De Vrijheid heeft alleen ons Neerlands volk bekoord.
Dat vrije volk, dat staag naar vrije wetten hoort,
Liet nimmer slavernij in hunne harten binnen
's Lands vadren zijn ook zelfs aan deze wet verpligt
's Lands regters worden zelfs na hunne wet gerigt
Gelukkig Nederland! roem op uw dierbre vrijheid
. . . Ze is elk weldenkend hart de bron der ware blijheid.
7. Met enige tweedehandse kennis van de Oudheid noemt Bellamy
in zijn Jeugdverzen 'n paar keer Ovidius Nazo, vooral in betrekking
tot Zeeuws, maar herdenkt ook „secundes vlugge geest" en Erasmus'
„kunstgeleerde zwier" in de „lof der Zotheid", die hij mogelik vertaald heeft gelezen. Een vers over „ Achilles",( IO ) die zijn „door den
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kling van Priams Zoon gevallen halsvriend" beklaagt, en zweert
zich te zullen wreken, kost Baas Kleeuwens, zoals we zagen, een
oven verbrande pepernoten. Ajax' belediging en „duldelooze spijt",
als „Laertes valsche Zoon" hem „al de eer ontrukt" en hij, „nooit
verwonnen", zichzelf „doorsteekt", voelt de jonge Zeeuw mee.
Eneas doet hij spreken „tot de overgebleven Trojaanen" . . . „rampzalig overschot van Troje's braave Helden", en in een „Heldinnebrief" Penelope klagen tot „Ulyssis". . . „waar toeft ge fiere held! . . .
ontheft mij van mijn rou. . ."
8. Maar ook andere lektuur heeft hij. In vertaling boeit hem „De
Asiatische Banise" l), door van Alphen in 1782 gebrandmerkt als
een „platte, ouwerwetsche Hoogd. roman"; in vertaling ook geniet
hij van „Tobias Knout", (I0) 'n soort van Duitse Tristram Shandy, en
kent (1778) Youngs „Nagtgedagten" in de vertaling van Josua van
Iperen. Op Lodensteins "Gezangen",(10) die hij alle heeft gelezen,
schrijft hij een lofdichtje. Hemelhoog prijst hij zijn tijdgenoot Johannes
Le Francq van Berkhey (1729—1812) — over wie hij later wel
anders zal oordelen! — om zijn „Verheerlijkt Leyden" (1774), noemt
hem een „Phenix", en ziet hem (1777) als een „adelaar" omhoog
streven. Kon „Vader Vondel opzien uit het graf, wis gaf hij hem, als
eens aan Antonides, den Eernaam van Broeder in de Poezij". In 1779
verheerlikt hij hem, in Leiden bekroond door „Kunst wordt door
Arbeid verkregen", in den Haag door „Kunstliefde spaart geen
Vlijt" : sinds in „prille jeugd op d'oever van den Rijn, in schauw van
lindeblaren" de dichtgodin hem heeft gekust en „door godlijk vuur
ontvonkt" zingt hij „Vrank en Vrij". Poeet der Batavieren schrijve
„Dichtkunst rond (zijn) beeldtenis, versierd met een festoen van
nimmer dorrend lauwergroen".(10) Ook leest Bellamy in de „Dichtlievende Uitspanningen" van Johannes Macquet(i73i—98), de geleerde
Dichter-Geneesheer en Burgemeester van Zierikzee3), „EenzaamheidM
en wKersnacht", die diepe indruk op hem maken, blijkens een uitvoerig gedicht, als „Voedsterzoon der Kunst", mogelik „al te vrank
en vrij", aan Macquet gewijd. Mocht dit „needrig maatgedicht" de geleerde eens kunnen bewegen tot hulp als „Kunstmeceen". . . „hoezou
(de dichter) moedig op die Eer door alle Engtens dringen" . . .
1) Lofdicht, zie Bijlage II.
2) Kalff, Gesch. Ned. Lett. VI biz. 562 noemt hem Jan
Daniel, Volgens Zeeland, Jaarboekje 1853, biz. 115 heet hij Johannes^ overeenkomstig het titelblad
van zijn „Dichtlievende Uitspanningen": J, Macquet,
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1777-78.
Het jaar 1777 is een belangrijk levensjaar voor Bellamy: Ds. Jona
Willem te Water zal zich over hem ontfermen, liefde voor Francina
Baane zijn leven kleuren. Als in voorgevoel van een geluk dat hem
wacht, klinkt de opgewekte „Zang voor 't Begonne jaar 1 7 7 7 " : in
sombere wintertijd denkt hij hoopvol aan de „lieve straalen der lente
zonne", die in „frisse ugtendstonden" op 't heerlikst blinkt „in droppen
der lieve daauw, op Rooze knoppen en Aangenaame klavergront".
Bij Ds. te Water, sinds 1765 predikant te Vlissingen, en in 1776,
tot groot geluk van Bellamy, door een afgewezen beroep naar
Groningen voor Vlissingen behouden^ 1 1 ) volgt de jongen een wekelikse katechizatie. „Kundig, schrander en weetgierig" boven zijn
medeleerlingen, trekt hij de aandacht, en Ds. te Water, „doorgaans
opgetogen wanneer hij in de mindere volksklassen menschen (aantreft) van de verhevenste natuurtalenten", volgt hem met belangstelling, maar weet nog niet dat hij dicht, tot 3 Julie 1777 aan
Domine, na de katechizatie, door de meid een papier wordt gebracht, dat, waarschijnlik met opzet verloren, door haar in de katechizatiekamer is gevonden : een rijmende dankbetuiging van Jacobus
Bellamy voor het genoten godsdienstonderwijs . . .
.. Zoo mogen wij de zuivre leer
uit Uwen wijzen mond ontfangen.
De Dankbaarheid straal uyt mijn zangen...
. . (ik) schik Alleen mijn Maat, en klanken
om U, voor Uwe Gunst te danken
Neem hier 00k voor de daad, den w i l . . .
Ds. te Water, dankbaar dat hij zelf „bij onvermogen van (zijn)
Ouders door de milddadige ondersteuninge van anderen" heeft kunnen
studeren, blijft de bakkersknecht gadeslaan, om spoedig meer voor
hem te doen.
Francina Baane, 6 April 1758 te Vlissingen geboren, is de dochter
van een Scheepskapitein, die 4 Maart 1760 overlijdt( 12 ). De Weduwe,
die met 3 jonge kinderen achterblijft, heeft een manufaktuurwinkel.
D e oudste dochter Neeltje huwt eind Desember 1774 met Gosardus
Udemans, „zilverkashouder" in de St. Jacobstraat, buurman dus
van de Bellamy's. Bij Neeltje aan huis kan de bakkersknecht
haar jongere broer Jan Cornelis en de 17- of 18-jarige Fransje
hebben ontmoet, Fransje, met haar „gul, vriendelijk gelaat, heur
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lieve, zagte, helderbruine oogen, statig voorhoofd, rond en hoog,
de flauwgebloosde kaakjes, bevalligen rozemond en lagchende koralen
lipjes". Hij ziet het meisje met ontroering, en kan dit niet verbergen. „De Liefde", zegt Fransje in 1815, „heeft al heel vroeg
invloed gekregen op zijn dichtvermogen, zoveel ik mij kan errinneren
reeds in 1776". Een eerste schriftelike uiting vinden we in 1777.
Fransje verstaat zijn bede, als hij stil eerbiedig tot haar opziet,
en zij luistert, zoet gevleid dat hij in zijn versjes haar „de lieve
noordstar van zijn leven" n o e m t . . . .
. . . hoe dierbaar zijt gij aan mijn ziel
gun dat mijn zangster voor u kniel...
maar mag zij hem hoop geven?
In Junie gaat Fransje enige tijd naar Goes, en hij ziet het schip,
„als moedig op zijn vragt op 't snelste (haar) voeren door de
Baaren". .
Vliegt mijn zuchtjes naar de stranden
Van het schoon Zuidbeveland
dat haar zien zal, en begrijpen dat hij haar „jeugd en schoonheid
prijst" en mint. Heel Zuidbevelands „gunstige natuur" roept hij op,
„bosschen, dreven, beekjes, gewiekte vogelstoet, blijde landjeugd,
Stroom-Najaden, duinen, en bladerrijke linden", dat ze hem helpen
Roosje vermurwen. Zou ze 00k niet een enkele maal zijn beeld, in
herinnering, voor zich zien?
Leer mij, Venus! vleijen, smeeken
Leer mij al het streelend zoet,
Daar men harten mee kan breken,
En de stugheid wijken d o e t . . .
Help mij Roosjen overwinnen.
Toch, al schijnt Fransje „stug en onbewoogen", onverschillig is
ze niet, in haar ogen ligt soms het antwoord op zijn smeken . .
„waarom mij toegelonkt, mijn min gestreeld, indien mijn Liefde U
verveelt?" Eindelik waagt hij 't zelfs haar een brief te schrijven;
hij is arm, maar voelt zich, zelfbewust, door Vrouw Natuur rijker
bedeeld dan 't „los fortuin" hem zou kunnen schenken . . .
Mijn hand zet thans de schagt al beevend' op 't Papier..
.. Maar Ach! Wie voed zig niet met aangename droomen!
Schoon dat ik nimmer dagt dat ik U waardig was
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o neen! ik kan op Goed, nog hooge Afkomst roemen . . .
. . men zal hem die 't bezit, een waardig minnaar noemen.
Natuur heeft mij wat meer dan 't los fortuin bedeeld . . .
. . De droefheid kneld mijn ziel, als gij een teere lach
of ander Gunstbewijs, een jongling hebt gegeven
Dan staard mijn oog op U . . . .
. . . Ach had mijn minnend oog U nimmermeer beschoud:
of had het Noodlot mij gevoerd uit Zeelands streeken . . .
. . . Dan was ik nimmer voor uw glansrijk oog bezweeken,
Maar schoon het noodlot mij uw Deugdsaam hart ontsegt
Ik zal mij Eeuwiglijk aan Uwe min verbinden
Mijn hart is al te veel aan Uwen glansch gehegt
Dat hart dat U te veel, te roekeloos beminde . . . .
A l s F r a n s j e o m d e een of a n d e r e r e d e n in d e rouw is, dicht hij
v a n zijn „ R o o s j e " :l)
Het Rougewaad, dat doet den Glansch
Van Roosje, nog veel schooner b l i n k e n : . .
. . . Zoo Gloeid de zon aan 's Hemels transch
Als Zij door Zwarte onweerswolken
Het oog verligt der aardsche volken;
Mijn roosje is ook een zon een Gloed
Die mij ontfonkt door haare straalen
Wen Zij die op mij neer laat daalen . . . .

En, met een klank van Hooft:
Hoe schijnd de zon met goude glansen
in 't huis, daar zich mijn' Zon onthoud
die dikwerf uit haar hooge transen
mijn oog verblind, met 't glinstrend goud
van haar beminnelijke stralen
wen zij die op mij neer laat dalen!

Zo wordt door liefdes macht een wonder zieleleven in hem gewekt, en groeit de kunstenaar. Liederen wellen in hem op, als hij
„in eenzaame wandelingen met verrukking de ondergaande zon (ziet),
de stille zee, en het gansche rustende landschap". In zijn zakboekje
krabbelt hij iets neer van „der music Lieblichkeit", 'n gebrekkig
Duits citaat, dat hij misschien ergens gelezen heeft. Zang treft hem:
Is dit een sterflijk mensch? neen, ' t i s een serafijn
die ons het eelst muzyk met zijne stem doet hooren . . .
!) Dit en volgende citaten zijn uit een zakboekje, 1779, hs. Z. G. Zie ook Bijlage III: aantekeningen over een reisje naar Gent en Brugge.
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Hij ziet iemand viool spelen:
Hoe fraai Past onze Muziekant
De Vedel in zijn tengre hant....
6 Jan. 1778 richt Bellamy zich in een „uitvoeriger Dichtstukje" l)
tot Ds. te Water. „Goed rond, goed Zeeusch", wil hij zijn beschermer danken, „oprecht en zonder vleierij". Hij haat „vleierij",
dat „wangedrocht, dat gewijde Poezij met haar vergiften Afem te
gruwelijk bevlekt", als de dichters, louter uit „baatzugt", in hun gelegenheidsverzen iemand ver boven de waarheid huldigen, prijzen
of betreuren. Bellamy meent wat hij zegt, en Ds. te Water zal zijn
oprechtheid hebben gewaardeerd. Om nu eens zijn „aanleg tot de
dichtkunst" te ^eproeven", geeft hij hem een taak op: „eenige
bladzijden uit de Geuzen van O. Z. van Haren(*3) (moet hij) in andere
vormen overgieten, met behoud van den zakelijken inhoud en der
hoofddenkbeelden". Binnen enkele dagen is Bellamy gereed: in
vloeiende Alexandrijnen zijn van Harens vaak stotende 4voetige
jamben overgegoten, en meer dan eens overtreft de bewerking het
gegeven voorbeeld 3).
Ds. te Water is met de bewerking tevreden: zijn beschermeling
zal wel een „goed dichter" worden. Met „eenig onderwijs in Nederlandsche taalkunde" en ijverige lektuur van, door Ds. te Water uit
zijn kostbare bibliotheek hem geleende, „Nederduitsche Poeeten"
leert Bellamy zijn „ grove fouten tegen het nederduitsch" nu wel af,
maar zijn „smaak" blijft vooralsnog ongewijzigd, blijft in de „manier"
zijner eerste meesters. Ds. te Water laat hem nu niet meer los en
vormt het, in 1779 uitgevoerde, plan: hem vrij maken van het
bakkersbedrijf, en verder maatschappelik helpen. Allereerst zal hij
hem nu in betrekking brengen tot de Dichtgenootschappen, naar
zijn overtuiging de beste leerschool voor een beginnend dichter.
Heel vriendschappelik gaat Bellamy in 1778 om met zijn buren
Udemans CH). Voor Gosardus, de zilverkashouder, naar 't schijnt een
vogelliefhebber en vinker, dicht hij op diens 2 8ste verjaring een luimig
verjaarvers, Grootvader Rogier Udemans begroet hij vriendelik op
zijn 65 ste verjaardag. Neeltje, Gosardus' vrouw, Fransjes zuster,
wordt in Okt. 24 jaar, en Bellamy begroet haar als „kunstvriendin",
want Neeltje dicht K15) 3 November wordt haar zoontje Rosier 3 jaar
i) hs. Z. G.

J

) Bijlage IV.
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en d e d i c h t e r - b a k k e r s k n e c h t
Catsiaans verjaarvers.
Op Roosjes

verrast

derden

de

ouders

met

een

luimig

Verjaardag.

Het was van ouds 't gebruik bij alle braave lieden,
Om ymant, die verjaard, een' zegenwensch te bieden;
Dit dagt ik, toen ik was gezeten aan den haardt,
En wel op deesen dag, dat Roosje lief verjaart.
Kom, dagt ik, ' t i s nu tijd; 'k moet nu een vaarsje schrijven,
Wou nu mijn zangodin mijn hand maar gunstig blijven!
Ik nam een hupsche pen, gesneden na de swier,
En schreef het volgend dicht in haasten op 't papier:
Kleijn Roosje van zoo schoonen kleur!
Kleijn Roosje van zoo schoonen geur!
Veel waarder als een diamant,
O, pronkjen van het gansche lant!
Schoon gij nog jong en teder zijt,
En niet en weet van haat of nijd,
Van ondeugd, nog van vuijl bejag:
'k Kom niet te min op dezen dag,
Wat dat ge doen of laten meugt,
U leeren in uw zwakke jeugd.
Wees zoet, gehoorzaam en beleeft!
Als moeder u een klapje geeft,
Wees dan niet nors of bijster stuer.
Zie tegen vader nimmer zuur.
Loop nimmer kwaad doen over straat,
Met eenen stouten kameraad.
Vergeet niet wat matresse u leerd;
Dat gij uw grooten Schepper eerd.
In 't kort, doet wat de deugd gebied,
En wat zij haat, en doe dat niet
enz. *)

Neeltje dicht, en Bellamy moedigt haar aan. Hij leert haar Zeeuws
„vereeren" als de „eelste van Febus zoonen" — en op Neeltjes
bede: „Ai febus, febus! staat mij bij!" antwoordt Bellamy: „Zou
febus uw gebed niet hooren?". . . Neeltje wordt dan ook in genade
aangenomen:
de post van PindusC^) bragt zoo even mij een brief,
waar in ik blij te moe deez' regels hebb' gelezen:
') Zeeuwsche Volksalmanak, 1839, biz. 76.
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„het is gelievde zoon! mij uitermaaten lief
„dat uwe Zuster mee in pindus Zaal Zal weezen
„bemind haar tederlijk. Zij is ook van mijn kroost
„Zij zal geloof mij vrij nog loflaurieren plukken
„en Zoo Zij feilen heeft ziet dat gij haar vertroost
„en noopt haar om met u het zangrig spoor te drukken.
Gosardus Udemans, die blijkbaar schik heeft in Neeltjes dichtijver,
geeft haar ter aanmoediging 'n deeltje van de Poetische Mengelstoffen ten geschenke, de jaarbundel van het Haagse Genootschap
„Kunstliefde spaart geen Vlijt'\ Neeltje gaat op reis, naar Goes
mogelik, evenals Fransje in 1777, en Bellamy dicht een „Behouden
reize n , roept haar weer een „driewerv welkom" toe bij haar terugkomst. Zo erkennen Bellamy en zijn ^unstvriendin" in wisseldicht
de opwekkende kracht van elkanders verzen.
Intussen begint Bellamy het te wagen ook naar buiten op te
treden. Nauweliks hebben de „Openbaere Nieuwspapieren" bekend
gemaakt, dat op de Jaarvergadering van het Leidse Genootschap
„Kunst wordt door Arbeid verkregen" (Hemelvaartsdag, 28 van
Bloeimaand) als onderwerp van een prijsvers is uitgeschreven: ^het
heil van den Vrede\
of Bellamy waagt ook een poging voor de
Erepenning. Het is waarschijnlik gebleven bij een paar schetsen,
nog in hs. over. Op de Jaarvergadering ,,13 van Bloeimaand'' 1779
werd de gouden Erepenning toegekend aan Mr. Rhijnvis Feith,
Advocaat te Zwolle.
Ook de ,,4 van Oogstmaand" 1778 door het Haagse Genootschap
uitgeschreven stof voor een prijsvers: 9ket Tafreel van 7 beste
Huwelyk"
wekt Bellamy op tot mededinging. Nu moedigt Neeltje
hem a a n :
't is groot met onverschrokken moed
naar febus gloriekroon te dingen,
en voor den kunstgewijden stoet
de huwelijkslievde op te zingen.
„heb moed, begaavde Jongen held!
„gij zult gewis den prijs behaalen
„Gij zult, die zoo veel groots voorspeld
„hier in dit strijdperk zegepraalen! ..
Zou Bellamy zijn vers hebben ingestuurd? Onder zijn papieren zijn
3 schetsen over, waarvan er een, gedagtekend Nov. 1778, door andere
hand (te Water?) is betutteld; een prijs heeft hij niet gekregen.
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Opgewekt leeft Bellamy mee met al wat er belangrijks in stad
en gewest voorvalt.
Als 3 Febr. 1778 de geleerde Aegidius Petraeus, predikant te
Kapelle op Zuidbeveland, sterft, „weent" Bellamy „op zijn grafstefe",
omdat die „Zeeuwsche zon heeft llitgeschenen' , , en roemt in „edelen
ijver" hem, die onlangs nog „op 'teeuwgetij" te Goes „zijn aangenaame Poezij met Goddelijken zwier liet hooren" 1 ). Ook de grijze,
nu 80-jarige Ds. Jacobus Willemsen, sinds 1728 predikant, sinds
1740 Hoogleraar aan de Doorluchtige Schole, te Middelburg, onvermoeid nog werkzaam, „in weerwil van (zijn) hoge jaren", beweegt
Bellamy tot een bewonderend lofdicht
. . . Beroemde man! Verschoon mijn heusch maar needrig zingen
de Enkele Natuur bied mij alleen de hand ;
heur aandrift Poogt mijn geest ten zangberg op te dringen
langs 't hoog en glibrig spoor, naar 't glansrijk lauwerland.2)
Hooimaand 1778 vertrekt Ds. Josua van Iperen 3 ) uit Veere met
het O. I. Compagnieschip Europa als predikant naar Batavia. 5 Julie
spreekt hij op het schip ter „reede van Rammekens" zijn eerste Leerrede uit „onder eenen toevloed van ettelijke Middelburgers, Veerenaars
en anderen". Ook Bellamy kan daarbij tegenwoordig zijn geweest,
en bij zijn vertrek roept hij hem een dichterlik „Vaarwel" toe: 4 )
. . . Gij gaat dan! en een kiel ontvoert U ons gezicht; . ..
. . . De Dichtkunst zal in U een voedsterheer verliezen;
In U, die 't Britsch gezang op Duitsche toonen zongt;
De onsterflijkheid der ziel' op uw snaaren dwongt...
Van Iperens vertaling van Youngs „Nagtgedagten" heeft Bellamy
in 1778 dus ongetwijfeld gelezen.
Hoe het algemeen welzijn van Zeeland hem van Jongs af ter harte
is gegaan, bewijst zijn kinderlike bespiegeling over „Gods slaande
hand in Nederland", tijdens de veepest, winter 1771—'72.
Zo ziet hij eens in Vlissingen, van stadswege een rij bomen
planten, maar zo slordig in gelid, dat het hem ergert. Inderhaast
schrijft hij een toepaslik versje, verzegelt dit als brief, en legt het
i)
2)
3
j
4
)

hs. Z. G. Aeg. Petraeus (1713—78), Levensber. J. W. te Water biz. 343.
hs. Z. G. Jacobus Willemsen (1698—1781), Nagtglas Dl. 2, biz. 955.
1726—1780, zeer bevriend met Ds. te Water, Nagtglas Dl. 1, biz. 455. Zie ook Aant. 15.
Boekzaal der Geleerde Wereld, Aug. 1848 biz. 193.
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's nachts even onder de aarde, ter plaatse waar de planter het
's anderdaags moet vinden.
„De man komt, gaat aan het graven en vindt al spoedig een
papier, dat tot zijne grote verwondering gaaf en onverteerd is.
Vreezende dat het met deze zaak niet rigtig zij en wie weet welke
hekserij in het spel kan wezen, om papieren in den grond zoo ongeschonden te bewaren, durft de bevreesde planter het naauwelijks
aanraken en althans met geen gedachten te openen. Na lang overwegen en peinzen vermant hij zich zoo ver, dat hij den raadselachtigen brief in de hand neemt en waagt, het opschrift te lezen
dat aan de stads-regering luidde.
De raad opent het geheimzinnige geschrift, en wat vindt men ?.. ..
Een gedicht, behelzende eene voorspelling, hoe na vele jaren iemand
op stads grond boomen zou planten, zoo scheef en zoo onhandig
geplaatst, dat zij het schoone Vlissingen allerjammerlijkst zouden
ontsieren! De planterij wordt onderzocht en de werkman kreeg eene
heusche, maar niettemin nadrukkelijke vermaning om het bedorvene
te verbeteren en in 't vervolg beter op te passen, waaraan de onthutste man, nu nog veel bevreesder over het bovennatuurlijke papier,
onmiddelijk voldeed" 1 ).
In 1777, na de stormen der invoering van de nieuwe Psalmberijming (1773), kiest Bellamy partij voor het nieuwe...
Zal ik in heilig maat gedicht
den lof der nieuw berijmde Psalmen
met blijden klank ten hemel galmen ?
Neen : dit heeft Lussing reeds verricht! . ..
en gaarne wijkt hij voor de Amsterdamse Godgeleerde dichter
Hendrik Matthysz. Lussing, die bij het „kunstkeurig Psalmboek",
een in 1776 verschenen biezondere uitgave der nieuwe Psalmberijming, een uitvoerig dichtstuk heeft gevoegd, „ter opwekkinge tot
Godverheerlykend Psalmzingen", op muziek gezet door wden Zangen Speelkundige B. Ruloffs"3).
23 Des. 1776 wordt door H.H. Staten van Zeeland een „Placaet"
uitgevaardigd „wegens de Begravenis- huwelyks- verjaring- en Kraambeursen", om misbruiken „in het opregten van dergelijke Societeiten"
*) Zeeland, Jaarb. v. 1855, bl. 271, volgens overlevering, herhaaldelik verteld door een zekere
„Formon, touwslager te Tholen, een bloedverwant van Bellamy".
2
) Hed. Vad. Lett. 1777, 1, biz. 102.
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te voorkomen, daar gebleken is, dat hierbij vooral wordt gespekuleerd
op het liefst zo spoedig mogelik sterven van oude lieden (l6). Het
doel van dit Plakaat beweegt Bellamy 4 Jan. 1777 tot een verontwaardigde dichtuiting ^Het Monster aan Band" — of hij 00k leeft
in Antonides! Gelukkig, zegt hij, dat aan zulke oneerlike praktijken
paal en perk is gesteld, dat „de magt van het schrik'lijk Monster,
staag door Baatzugt aangevoed, nu door Regt gedoemd,is gefnuikt'\ ..
. . . . hoe Meenig ouden stok is Reeds voor 't woen bezweeke
van dit vervloekt g e d r o g t . . .
. . . . Houd moed o grijsaart.. .
Men zal om vuyl gewin niet op uw dood meer hoope
Men zag het Monster Reeds door hoog vermoogen sloope
. . . . Leef vrij o ouderdom voortaan in veyligheyd . . .

Najaar 1778 is heel Vlissingen in rep en roer.C16) De Stadsregering
heeft 25 Julie het verzoek ingewilligd van enige aanzienlike Katholieke kooplieden uit Duinkerken — tijdens de oorlog tussen Frankrijk
en Engeland te Vlissingen gevestigd — om in hun nieuwe woonplaats een Katholiek kerkje te mogen bouwen. Hevig verzetten
zich daartegen Protestanten in Vlissingen en op het platte land van
Walcheren. 30 Augustus wenden zich nu enige Vlissingse burgers
tot Stadhouder Willem V, als Heer van Vlissingen, om het besluit
der Stadsregering te vernietigen. De Stadhouder belooft de zaak
te onderzoeken, maar het antwoord blijft de Zeeuwen te lang uit:
ze worden ongeduldig en beginnen te morren. 17 Okt. verschijnen
daarop 6 afgevaardigden van de oproerigen ter Vroedschapsvergadering op het Stadhuis, en verzoeken uit naam van 8000 Protestanten „staande deze Vergadering en zonder resumptie" de Katholieke
eredienst te Vlissingen te schorsen, tot de Stadhouder zal hebben
geantwoord. De volgende dag komt dit antwoord, ongunstig voor
de Katholieken: de kerk zal niet worden gebouwd, een Katholieke
eredienst in Vlissingen niet worden geduld. Toch blijven 00k nu
nog de „onstuimigheden" in Walcheren voortduren, en dit wordt
ten slotte zo gevaarlik, dat H.H. Staten besluiten de rust gewapenderhand te herstellen. Onverwachts worden 7 Nov. de belhamels gevangen genomen, wkaronder 00k 2 predikanten: Ds.
Bosboom van Zoutelande en de Waalse predikant te Vlissingen
Ds. Des Fontaines, beiden sedert om hun onruststoken geschorst.
Van het begin af heeft Ds. te Water, met nog twee andere
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Vlissingse predikanten, zich onzijdig gehouden, „van oordeel, dat
men aan alle burgers en ingezetenen, die het regt van inwoninge
gekregen hebben, niet slegts vrijheid van geweten maar ook van
gemeenschappelijke godsdienstoefeninge behoort te vergunnen". Dit
nu wordt hun hoogst kwalik genomen •, vooral keert zich de haat
tegen Ds. te W a t e r : zijn kerken lopen leeg, 't regent smaadschriften,
hij wordt herhaaldelik bedreigd met huisplundering, en 't algemeen
praatje gaat, dat hij zelf Katholiek zal worden. Geen wonder, dat
wat heel Vlissingen in beroering brengt, ook Bellamy, die zich
allengs nauwer aan Ds. te Water verbonden voelt, niet onverschillig
laat. Aan een vriend L. C. schrijft hij een Rijmbrief 1 ) over het
gebeurde. Onder invloed blijkbaar van Ds. te Water is zijn toon
heel gematigd: hij vertelt onpartijdig, en keurt ten sterkste „muitzucht" af, „wars van heldre reeden, domwoelende blinde ijverM. Hij
vertelt dan „kort en klaar"
hoe men vreede durft bevlekken
door een' fellen burgerstrijd — . . .
toen men (nog niet lang geleden)
rome een outer.hadt gestigt
was een yder een t' onvreden
yder achte het van zijn pligt
om dien Godsdienst afteweeren
als nadeelig voor den staat
muitzugt kwam het hart verkeeren
en verbande goeden raad.
dommen IJver sloeg aan 't woeden
't Smeekschrift zond men naar de Haag
Willem zou de Vrijheid hoeden . . . .
't Smeekschrift wierd zeer wel ontvangen.
de Afgezanten kwaamen weer
nu was yder vol verlangen . . . .
. . . . maar helaas! g'lijk ' t . . .
.. maar al te vaak geschied
dat de mensche buiten paalen
van de schoone rede vliedt
Zoo ging. 't even ook in dezen.
't wagten viel hun veel te lang
de IJver was weer opgerezen
en men maakt 't den Heeren bang.
J

) hs. Z. G. Leonard v. Cruiselbergen ? Aant. 17.
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't was van ouds een vaste waarheid:
als 't gemeen 't gezag aanvaard
word de rede van haar klaarheid
en het regt van regt ontaart. — . . .
. . . rome's outer (werd) g e s l o o p t . . .
. . nu was 't stil gelijk voorheenen.
maar wat ramp ! alom in 't land
was het muitvuur niet verdweenen,
ras ontdekte zich den brand. —
Schrand're voorzorg van de Staaten
voerde ruiters herwaard's aan
en de stille Nagt kon baten
om hen in den band te slaan. (a)
wat verdeeldheid ! welke tijden! . . .
. . burgers, Priesters, overheeden
(6)
alles tegen een gekant
muitzugt wars van heldre reeden,
heeft haar zegevaan g e p l a n t . . .
(a) den zevende dezer heeft men des nagts onder het geleide van vijftig
soldaaten en twintig ruiters, den predikant van Zoutelande gevangelijk
binnen deze stad in verzekering gezet;
[b) Het veiligst in dezen is: zich onzijdig te houden. het is aan veelen
der driftigsten reeds gebleken hoe gevaarlijk het is, te spreken zonder
genoegzaame kennis van Zaken.

De gedachte: „heilig regt door geweld" gebogen, als r /t heilloos
priesterdom vervoerd door haat de onnoozelheid bespringt'', uit
Bellamy als een bewust nieuw inzicht, in een vers Pilatus (1778),
dat weldra evenals Achilles (1777)1) door „Kunstliefde spaart geen
Vlijt" voor de Poetische Mengelstoffen zal worden aanvaard.
Bij groeiend geestesleven, toenemende ontwikkeling, — in zijn
sleurig bakkersleven dageliks omringd „door 't ijsselijkst gerugt van
kinders, meid en knegt" — blijft de gedachte aan Fransje als een
zoet geluk in zijn hart besloten. Hij zal haar nog herhaaldelik bij
Gosardus Udemans hebben ontmoet. Eens zelfs durft hij haar van
liefde spreken, maar wordt door „streng bevel" tot zwijgen gebracht.
Dan tracht hij haar andermaal in een „ Brief — hoe zal ze die
kunnen weigeren! — eenvoudig en gevoeivol, zijn liefde te tekenen,
zo veel edeler dan de „liefdedrift van wufte jongelingen*'. Is hij in
*) Zie biz. 4, 17 en Aant. 10.
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haar nabijheid niet altijd schuchter, eerbiedig, zwijgend, als „beducht
haar fierheid te hoonen" . .
dat ik U al te klaar mijn liefde zou betoonen
met oogen en gelaat..
in haar afwezen, bedroefd en vol verlangen . . .? „Waard gij gelijk
al vaak de jufifers onzer dagen", die liefst vleierij horen, en „geest
noch kunst waardeeren",*
ge had noit op mijne ziel verkregen dat vermogen
'k Waar nimmer voor het schoon van uw gezicht gebogen;
maar 'k vond in uw gemoed iets dat men zelden vind
hierom heeft U mijn ziel zoo tederlijk bemind.
Toch heeft hij niets van haar liefde te wachten, al is ze hem
niet ongenegen. In 1779 is Fransje met een ander verloofd: zij zal
gezwicht zijn voor verstandige familieredenering, als gedwongen tot
een huwelik met „voordeelige uitzigten"1). Bellamy zwijgt, en buigt
voor de ijzeren noodzakelikheid.

3. Voorbereidende studie in Vlissingen.
1779-1781.
. . . „en zoo de nakomelingschap ooit iets van
dit geval verneemt — hoop ik dat zij, gulhartig,
zal kunnen zeggen — : de Jongen was het
waardig"!
Zelandus aan Lambrechtsen
6 Desember 1784.

1779.
Het jaar 1779 brengt de grote verandering in Bellamy's leven.
Ds. te Water, allengs sterker overtuigd van „zijn edel vernuft, zijn
schranderen geest", zoekt naar middelen om hem uit het bakkersbedrijf los te maken, en vindt die door edelmoedige steun van
enige Vlissingse Heren, waaronder in 't biezonder wordt genoemd:
Burgemeester Anthony Pieter Lambrechtsen van Ritthem3). Bellamy,
nu 21 jaar oud, zal Predikant worden, is het algemeen besluit, en
Rektor Didericus van CruysselbergenC^) zal hem met privaatlessen
voor de Akademiestudie voorbereiden. In zo kort mogelike tijd
moet worden verwerkt, wat op de Latijnse School in 6 of 7 jaar
') Gedenkz. biz. 120.
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) Aant. 39 i. n.
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aan Latijn, Grieks en Rhetorica wordt geleerd. Zo begint dan nu
het nieuwe leven met uitzicht op de zo vurig verlangde geestelike
ontwikkeling. Aan het gedwongen predikant-zijn zal hij toen nog
weinig hebben gedacht: er was een weg tot bevrijding, tot verheffing!
En Ds. te Water doet meer, hij brengt hem nu ook in betrekking
met het Haagse Genootschap
„Kunstliefde spaart geen VlijtM,(l8)
om „zijn lust tot het dichten aan
te vuren". Enkele gedichten, „die
in Spellinge en taal de vroegere
veel overtroffen, en iets goeds van
hem deden hopen", waren najaar
1778 al naar den Haag gezonden,
waarop Wielheesen, Sekretaris van
het Genootschap, 24 Des. aan Ds.
te Water had geantwoord, dat
„Bestuurderen" de dichtstukjes niet
konden beoordelen, omdat „J. B."
als lid niet behoorde tot een der
„klassen der maatschappije", maar,
„dat men bijzonder eene klasse
had geschikt voor Jongelingen, in
welke veel belovende bekwaamheden tot de Taal en Dichtkunde
ontdekt werden; dat indien J. B. zich genegen vond, om tot het
getal der aankweekelingen verkozen te worden, zijne gemaakte
dichtstukjes, in het vervolg, door den medebestuurder Van Spaan
beschaafd zouden worden" . . . Zo ontvangt dan de jonge dichter Jan.
1779 als „Aankweekeling" van K. sp. g. VI. (5 de rang)( l8 ) de wetten
van het Genootschap, en zal de Haagse Predikant Joannes van
Spaan als Bestuurder „de Vriendelijke Onderhandelinge over de
Dichtkunst en de beschavinge (van des Aankweekelings) verzen beginnen". Bellamy is overgelukkig! 3 Febr. antwoordt hij1) Wielheesen, met „bijzonderste achtinge voor het geeerde genootschap"
voor de eer zich in „den rang der aankweekelingen geplaatst te zien",
en sluit 3 gedichtjes in, „kort en zinrijk", overeenkomstig de eis.
i) hs. Z. G.
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14 Febr. stuurt Ds. van Spaan zijn „Aanmerkingen op (B.'s)
harsenvruchten' , 1 ): 'n paar onbeduidende opmerkingen over maat en
rijm; bij „Op de Afbeelding van Vondel" nog deze „Algemeene
aanmerking, dat 'er in de Poezij niets moeielijker is, dan een goed
bijschrift of epigramma, . . vooral op zulk een' groot man als Vondel
was: Dit diende vol kunst te zijn en als een klok te klinken". Ds.
prijst den „maaker wel, dat Hij met kleine dichtstukjes begint, maar
deeze zijn wat al te klein, of indien zijne keuze daarop viel, zoude
ik Hem aanraaden die tot een grooter aantal te bewaaren, opdat
zij de brieven vragtwaardig zijn, voorts zal zijn E. zich wrel bevinden
met de werken van onze beste dichteren vooral Huidecopers proeven
van Taal en Dichtkunde naarstig te leezen". Bellamy leest de aanmerkingen „met oplettenheid", „zuivert de voorn. vaersjes van de
opgegeven feilen", en verzoekt dan Ds. van Spaan 1 ) „dezelve ter
vergetelheid te doemen, daar ze niets schoons bezitten" ; hij stuurt
zes andere, waaronder een uitvoerig: „Aan mijne Geboortestad",
dat hij „het schoonste van de zessen" noemt. „Intusschen wensche
ik nog lang de onderrichtingen van Uw Eerw. die mij niet anders
dan nuttig zijn kunnen te genieten".
A a n mijn G e b o o r t e s t a d 2 ) .
. .. mijn strijdbaar Vlissingen! geschokt door 't woen der baaren,
Gij zult zoolang men moed en Vrijheidliefde noemt
den frisschen lauwerkrans op uwen kritin bewaaren.
van uw geducht Rondeel ontbrande dat Kanon
dat Spanjes Heldenstoet den ijver deed ontzinken . . .
. , . dus planted gij de vaan der vrijheid op uw' wal
dus waagdet gij het juk der dwinglandij te breeken...
. . . niet dan met diep ontzag zie ik de wooning aan
waarin den grootsten held van Neerland werd gebooren . . .
. . . den Held, die Albion de dolk in 't harte stak..
. . . den Held,.. die wat hij deed de taal der Vrijheid sprak
o grooten Michael I uw roem zal eeuwig leeven!
wat eer voor U, mijn s t a d ! . . .
. . . thans meugt ge 't grootsch gebouw van wetenschap en kunst
door onvermoeide vlijt in uwe vest zien schraagen . . . 3 )
. . . Dat dus o Waterstad! uw eer en luister groei'...
dat in uw jonglingschap de Zeeuwsche fierheid gloei'...
2
*) hs. Z. G.
) Aant. 19. Kursief gedrukt is dat, waarop Ds. van Spaan aanmerking maakt.
) Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1769 te Vlissingen opgericht, in 1801
overgebracht naar Middelburg.
3
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. . . zoo moet hij die u tart in uw heldhaftig bloed
der Vaadren dapperheid en zuivre godvrugt vinden!

9 April komen de aanmerkingen, die slechts twee van de gezonden verzen betreffen, volgens van Spaan de beste van de zes:
„Aan mijn Geboortestad", en „Op Smits" (niet meer aanwezig). In
het eerste gedicht wijst hij enkele taalfouten aan: l )
„is krans manlijk en kruin vrouwelijk? dit dient eens naargezien te
worden, ik heb 'er thans Buiten zijnde geene gelegenheid t o e " . . . }iDolk
is mannelijk". [Ontbrande en planted (voor planted9, plantedet, plantte)
wordt afgekeurd, den Held en grooten Michael als nominativus gebrandm e r k t . . ) „dit zijn lompe fouten". ^Ontzinken gebruikt men wel van den
moed, maar niet van den ijver". ^Juk afschudden ware veel beter dan
breken"\ „Zoo ik den bal niet missla, is schraagen om het rijm ingezet".
^Voorts koomen de woorden held en luister in een vaars, zoo kort als
dit is, te dikwijls voor".
„Op Smits".. „Dees Puikpoeet 2 ) verdient Grootscher t i j t e l . . . Het
bijwoord Serajijnsche vindt men wel eene enkele reis bij Dichters van
vroegere tijden, maar het is thans verouderd: liever der Serafijnen . .
Starrekringen, starrenboogen, hemeltranssen en diergelijke woorden, die
in den Grond Geene wezenlijke beteekenissen hebben, keurt de hedendaagsche kieschheid af, ten minste jonge Dichters behooren die zoo
veel mogelijk is, te mijden"... (Toch „behaagt dit vaarsje: Op Smits"
hem wel), „om dat 'er Poeetisch vuur in is. Hoe steil is de Zangberg!
en wat moeite kost het deszelfs top te beklimmen! dan kunstliefde
behoeft geen vlijt te spaaren; in welk vertrouwen ook ten uwen opzichte, ik heilwenschend blijf. . . enz."

25 April volgt Bellamy's antwoord: 3 ) de twee gedichten zijn
volgens de aanmerkingen verbeterd . .
is manlijk, en kruin vrouwlijk, ik heb gevonden dat ze beiden
vkrans
in hun regt geslagt geplaatst zijn". (Bij een ingevoegd versjes: 4 )
Kuschje maakt hij de opmerking): „zo ik mij niet bedriege, behoort het
in den rang niet dier dartele gezangen die de zeden bederven; een
stukje van soortgelijken aart dat mij onlangs in handen viel heeft mij
aangezet iets dergelijks te b e p r o e v e n " . . . . (bij een vers De vergenoegde):
„de vier eerste regels van het tweede couplet zullen mogelijk wel wat
vreemd voorkomen. Zij schijnen in den eersten opslag te kennen te geven
dat het hem die godvrugtig is en de deugd bemind altijd welgaat, daar
het tegenovergestelde al dikwijls blijkt dat sterker is, de voorspoed
!

2
) hs. Z. G.
) Over de i8 d e eeuwse verheerliking van Dirk Smits als een „tweede
Apollo", zie: Uit het leven van een Tijdschrift (Gids 1877, 2, biz. 469).
3
4
) hs. Z. G.
) Anakreonties ? zie aant. 22.
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schijnt als een noodzakelijk gevolg der deugd voorgesteld te worden.
Dan, wanneer men denkt dat de spreker een vergenoegde zij met zijn
lot te vreden, in tegenheden, die van een onvergenoegde voor schrikkelijke rampen zouden aangezien worden geduldig is, zoo men dit in
't oog houd denk ik dat de taal niet opgepast zij. egter ben ik niet
dwaas genoeg om mijn eigen gezag in dezen te doen gelden. Hoe
steil is de Zangbergl ik begin te vreezen dat ik nimmer dien verheven'
top bereiken zal. mijn wil is wel goed, maar mijn kragten zijn weinig.
ach ware ik meer van de Natuur begunstigt! maar zij is schaarsch in
't uitdeelen van die verhevene bekwaamheden
"

Intussen verdiept Bellamy zich in zijn eerste studie van Latijn,
maakt „kleine T h e m a ' s " en jubelt, nu hij in „zoo kort een' tijd al
de moeiten der Roomse letterbaan heeft doorgestreden". . „Scaligers
glorie zal ik door mijn roem verbreken", en in „onvergangbaar
goud zal mijn naam in Pallas' zaal geklonken staan", heet het in
een „Hekelend lofdichtje" 1 ). Toch vlot de studie niet zo, als Ds.
te Water wel graag zou hebben gezien, en „als men van een zoo
schrander vernuft scheen te mogen verwachten , \ Bellamy, die met
„matigen ijver" werkt, zal in 1779 heel wat vrije tijd hebben verlezen, over zichzelf en zijn groeiend kunstbewustzijn hebben nagedacht,
op allerlei wijze ook zich in gedachteuiting hebben geoefend. Onder
invloed van lektuur begint zijn eerste dichtideaal dan ook te verbleken,
allengs zal hij zich nieuwe vormen scheppen voor zijn dichterlik uiten.
Overzien we nu in hoofdtrekken zijn geestelik leven van 1779.
Zoals Feith in een Lierzang, en O. Z. van Haren in zijn ^Pietje
en Agnietje'
herdenkt ook Bellamy als dichter, dat de 23 van
Louwmaand 1579 getekende Unie van Utrecht, 29 van Louwmaand
„in den Lande plechtiglijk was afgekondigd".
Vrijdag 23 Jan. nu houdt Ds. te Water in een Vergadering
van H.H. Direkteuren van het „Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen" te Vlissingen een korte rede over de Unie 3 ). Onder deze
invloed zal Bellamy 29 Jan., bewust, dat w het belang, de vrijheid
van 't Vaderland der dichtren ve&r moet bestieren", zijn gedachtenisvers „op 't eeuwgetij der dierbre unie" 3 ), hebben neergeschreven
op „den dag altoos zoo waard bij waare Batavieren". .
den dag waarop het heil van Neerland werd gesticht...
*) Kopie Sonsb. biz. 179. Gedenkz. biz. 22.
) Kopie Sonsb. biz. 166.
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) Verh. Z. G. dl. 8 biz. 93 vgg.
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24 Julie, op de laatste Zaterdag van de Vlissingse Kermis — van
12 tot 28 Julie speelt er het Rotterdamse Toneelgezelschap van
Bingley en Rivier — verspreidt zich 's avonds het gerucht, dat op
de Noorderrassen, voor Zoutelande, een rijkgeladen, van Batavia
huiswaarts kerend O. I. Compagnieschip, de „Woestduin", is gestrand,
naar 't heet „door onachtzaamheid en onkunde van den loods". In
twee gevaarlike tochten naar het wrak wordt een deel der opvarenden
gered door Jacobus en Frans Naerebout, kloeke Vlissingse vissers. (J9)
Over deze ramp schrijft Bellamy Maandag 26 Julie aan zijn vriend
Gabriel Manne, de jonge, door een val ongelukkig geworden schilder,
die zomer 1779 voor zijn gezondheid in Spa en Aken is. Voor deze
jeugdvriend, met wie hij zich, zoals hij zelf zegt, een voelt in „neiging tot de deugd, smaak voor fraaije Kunsten, in fijn en juist
gevoel voor 't onbevlekte schoon" 1 ), heeft hij geen geheimen. En
openhartig spreekt hij zich 24 Julie uit in een droefgeestige, ernstige
brief — waarvan het Schipbreukverhaal „in poeetischen stijT' (26
Julie vervolgd) maar een gedeelte is. Hij schrijft 3 ), ontevreden over
zichzelf en als in onbewuste „sturm und drang" :
Vlissingen den 24 Julij 1779.
Mijn Vriend!
'er zijn somtijds oogenblikken waarin men, zonder de reden te weten
een zekere droefgeestigheid gevoelt, die onzen geest genoegsaam buiten
staat stelt tot eenige wezenlijke verrichtingen; deze droefgeestigheid
heeft haren oorsprong niet altijd uit een misnoegen wegens geledene
of drukkende rampen, schoon deze genoeg in staat zijn, het edelste
vuur der ziel voor een wijle, ja, somtijds voor altoos te verdooven.
een somberheid van dezen aart heeft mij sedert eenige dagen gevoelloos gemaakt voor alles wat mij gewoon was te vermaken; daar was
jets ledigs in mijnen geest, dat, nog door de Edelste schoonheden der
Dichtkunde, nog door sierelijke welsp(r)ekenheid, nog door de treffenste tooneelen der Natuure kon vervult worden. — 't Zou mij wel
een weinig lusten de oorzaak van zulk eene naargeestigheid voor zoo
veel mij mogelijk is op te spooren, ten minsten, 'er mijne gedachten
over te uitten, indien ik niet vreesde dat zulk een drooge redeneering
u zoude verveelen; dan, ik zal het wagen gij kunt mij naar uw welgevallen straffen.
de grootste belooning der deugd, (ik meen van den deugdsaamen) is
1
) biz. 4, Aant. 8 en Gedenkz. biz. 137. In later jaren schijnt deze vriendschap zeer verflauwd.
2) hs. Z. G.
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het genoegen, en de bewustheid dat hij deugdsaam is ]). het volbrengen
en welbetragten van onzen pligt verheft ons wel niet boven den rang
der menschelijke wezens, maar het geeft ons een zeker vermaak bij
het beschouwen onzer daden. wij gaan in alle onze bedrijven 2 ) met
het gezond verstand en de ware rede te rade terwijl de liefde de
drijfveer derzelve is. nu moet Jer op het welbetrachten van onzen pligt
noodzakelijk een zekere gerustheid en stille vreugde in onze ziele
volgen, een vreugde, die het grootste der zinnelijke genoegens verre
overtreft. hieruit zou moeten volgen dat hij, die zijn gedrag naar de
voorschriften der ondeugde regelt, en in alles van zijn pligt afwijkt,
een geduurige knaginge in zijn geweeten moet gevoelen, en dus gedrukt worden door een aanhoudende droefgeestigheid; maar neen mijn
vriend! hij, die dus een slaaf der ondeugd is, geeft zich geen tijd om
zijn gedrag met een bedaart oog te beschouwen, de geduurige afwisselinge der ondeugende vermaaken beletten hem ooit aan zich zelven te
denken, en, wordt hij in weerwil van zich zelven al eens zwaarmoedig,
welras komt het vermaak, dat hem, niet gerust steld, maar in een
zekere sluimeringe brengt.
Wat is dan de oorzaak der droefgeestigheid bij den deu(g)dzaamen ?
— ik denk, al dikwijls een stille verwijtinge dat hij deugdsaamer konde
zijn. — gij moet u geen Grandison in uwe verbeeldinge schetsen; verschijnsels van dien aart zijn zoo zeldsaam als de comeeten. het Charakter van dien held is samengesteld uit trekken waarvan een enkele,
een braaf man eer aandoet, met een woord, Grandison is een volmaakt
man. — wanneer ik vier uuren met een matigen ijver mijne letteroeffeningen betragt hebbe, pooge ik mij zelven wijs te maken dat ik
voor dien dag den tijd wel besteed hebbe, dan zegt mijn geest mij
dat een wandeling zoo zeer niet voor mijn vermaak als wel noodzakelijk voor mijn gezondheid is; eerst twijffel ik, eindelijk begin ik
het te gelooven. — ik gaa heen — ik zie al het aangename dat de
natuur in onze streken oplevert, maar ik heb 'er geen aandoening van,
een droefgeestigheid maakt mij ongevoelig voor alles. — Somtijds komt
als in 't verschiet mijn schrijfvertrek mij voor oogen, maar het vermaak
in dezelve kledinge als de noodsakelijkheid voor mijn gezondheid (die
zeker eens zoo groot is als mijn schrijfvertrek), plaatst zich op den
voorgrond, zoo dat ik van het gansche verschiet niets ontdekken kan.
— al vast nadert de zon de westerkimme, dan begint mijn rede zich
te vertoonen en die is niet gewoon te veinzen. Zoo dra word ik haar
niet gewaar of ik beef — alweer een dag! roept zij met een doordringende stem. — ik begeef mij al mijmerende naar mijne wooning.
een droefgeestige onverschilligheid dompelt mij de volgende dagen in

0 Vgl. v o o r h e t volgende de opmerking bij „De Vergenoegde", brief van 25 April, biz. 32.
) hs. aan de voet der biz. : ik bedoel onze deugdzame bedrijven.
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dezelfde werkeloosheid. ik zie mijn misdaad, maar ik heb nog kragt,
nog moed genoeg om mij te redden.
Gij begrijpt dat ik geen droefgeestigheid bedoel die ons een uitnemend
vermaak verschaft, die somberheid, die alleen Edele Zielen tot haare
wooninge verkiest, deze is geheel verscheiden van die, waar van ik
sprak. dan, laat ik van mijn droefgeestigheid zwijgen . . . ik merk dat
ik schoone wartaal geschreven heb, en mijn stijl is nog niet afgehand e l t ! . . . . Gij kunt 'er het overige bij denken, ik zou het gansche
papier met nietigheden bekladden. —
. . . . maar dit moest ik u verhaalen, op dezen dag is hier een groot
ongeluk geschied. een oostindies schip door zijn loots op de rassen verzeilt, aan stukken geslagen, des anderen daags (want terwijl ik dit schrijf
is het maandag) een groot gedeelte van het volk gered, eenige zijn verdronken. vergun mij dit in een poeetischen stijl aan u te verhaalen. —
Ten Noorden van het Eiland der Zeeuwen ver in zee ligt een
vreeselijke bank van ouds bij het zeevolk met tsidderinge beschoud.
men zegt dat ze bewoont wordt door verschrikkelijke monsters, en
wangunstige zeegoden, die vriend nog vijand verschoonen maar alles
wat in hunne magt vervalt aan hunne woede opofferen. een der
Schepen die uit de Indiesche gewesten den geurigen Caneel en al den
overvloed der Specerijen tot ons overbrengen naderde deze plaatse. de
Tritons bliezen reeds op hunne watertrompetten ten teeken voor de
Eilanders dat een schip hunne stranden naderde. even als een pijl die
door de sterke hand eens Indiaans van den boog gedreven met een
onnaarspeurelijke vlugt de dunne lucht doorklieft, even zoo bruischte
dit schip door den sterken westenwind gedreven door de dartelende
baren. nu zullen wij (riep een der bootsgezellen) eerlang den vaderlandschen grond betreden! — maar ach! ik schrik! gij zelve o febus!
gij zelve schooft van schrik een gordijn voor uwe heerlijkheid. — een
schriklijk monster stak aan de rechterzijde van het schip het hooft uit
de golven. de grijze watergoden rezen de haaren te berge. De stroomgodessen riepen met een verwarde stemme; dat Nephtunis ons behoede! — De stuurman beefde, en wende van schrik het roer aan een
verkeerde zijde. straks hoorde men een verwart geroep; wij zijn verlooren! — intusschen daalde het monster langsaam naar den afgrond.
het zwaarbevragte schip zat op de bank, de golven verhieven zich als
bergen, het geloei des winds met het geschreeuw der matroozen deden
de grotten der nymphen tsidderen. eindelijk brak de zwaare kiel met
een donderend geraas aan stukken. nu sloot Natuur haare oogen als
onmagtig hare kinderen te redden. — mijn broeder! riep een ongelukkige, vaarwel! ik zal
hier deed de dood hem in het zout verstikken. een der aanzienelijken van het oosten die hier geboren was
herwaarts overgekomen om zijn vaderland nog eens te beschouwen
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zonk, wijl het goud hem dierbaarer was dan het leven. Dan een
menschlievende visscher, (de grootmoedigheid bepaald zich aan geen
rang) heeft het grootste gedeelte der ongelukkigen in de haven gebragt. eenmaal had de aarde op haren as omgewenteld sints die droevige schipbreuk, toen de gansche zee bedekt was met waaren uit het
oosten. de geurige thee met de heete peper dreven omringt van schoone
gevlamde riete staven naar onze stranden l). de gansche natuur was nu
bedaart, als luste het haar die schrikkelijke verwoestinge te beschouwen. — Gij mijn vriend! aan wien ik dit verhaal toewije, Gij zult niet
dan met ontroeringe aan den ramp dier ongelukkigen denken.
de Hemel bescherme het Volk dat de stranden van Azia bezoekt
om het heil van 't Vaderland te bevestigen! dat Zijne gunst de batavische kielen door den oceaan verzelle! zoo zullen de Eilanders Juichen,
terwijl de altaaren der dankbaarheid rooken!
Ik hebbe dichterlijke vrijheden gebruikt, en niet als historieschrijver
te werk gegaan, wees zoo goed van uwe gedagten onbewimpelt over
mijn verhaal mij mede te deelen. Schrijf mij haast, laat mij niet lang
wagten Uwe brieven zijn mij aangenaam. — wend toch alles aan wat
in uw vermogen is tot Uwe herstellinge. het bedroeft mij dat gij niet
betert. onthoud gij u wel van dingen die U schadelijk kunnen zijn?
het is de vriendschap, die mij zulks doet vragen. Ach! kwame een
brief herwaards over die mij Uwe herstellinge bekend maakte!
Vaarwel mijn Vriend! de Almagtige geneze U ! Zoo de beden en
wenschen van Uwen Vriend iets vermogen zult gij eerlang de schoonste
Juichstof hebben. Vaarwel!
Ik ben Uw Vriend,
J Bellami
NB wees gegroet van mijn moeder,
7
2
3
buuren ), Weije, en Mortier ).
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M a n n e heeft beloofd h e m , n a a r i 8 d e eeuwse v e r z a m e l l u s t , ^ ) w a t
„fraai g e v l a m d e s t e e n t j e s " uit het g e b e r g t e te zullen m e e b r e n g e n ;
d a a r o v e r nu schrijft Bellamy zomer 1779, zijn eerste rijmloos dichtje :
Aan M. 4 )
Breng mij de schoonste steentjes,
De fraaist gevlamde steentjes,
Die ge in 't gebergt zult vinden.
In deeze kleene dingen
Bewonder ik de wijsheid
Van 't eeuwig Opperwezen.
2
*) Over de rijke lading, N. Ned. Jaarb. July 1779 biz. 719.
) Gosardus en Neeltje Udemans.
4
) Bellamy's neven, zie biz. 4 en Aant. 9.
) Kopie Sonsb. biz. u . Aant. 22,
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Wen ik een geurig Roosje,
Een schoongekleurde vlinder,
Ja zelvs een spichtig grasje
Aandagtiglijk beschouwe;
Dan roep ik opgetogen:
O onbepaalde wijsheid!
Hoe groot zijn uwe werken!
Gij geeft den geur aan 't roosje;
Gij maalt de schoone vleugels
Der dartelende Vlinder
Met de aangenaamste vervven.
Gij leiddet door de Rotsen
Die schoone en kronklende aaders,
Die ons het oog verrukken.
O ! leer mij uwe daaden,
Uw wonderlijke wegen,
In al wat is, bemerken.
'k Ben in den kring dier wezens,
Wien gij het groot vermogen
Van denken hebt geschonken.
Leer mij des in een Roosje,
En in een vlugge vlinder,
En in een aartig. steentje,
In duizend spichte grasjes
Uw groote wijsheid merken.
Mijn vriend, beschouw de schoonheid
Der wondere Natuure
Beschouw haar opgetogen!
Zij leert u edel denken,
En voert u, als op vleugels,
Naar hooger kringen heenen.
Dit zong ik voor de Steentjes,
De fraaygevlamde Steentjes
Die ge in 't gebergt zult vinden.
Zij zullen mij de blijken
Van vriendschap en van wijsheid
Gulhartig mededeelen.
1779.

Later, in het najaar, tegen Manne's terugkomst, schrijft hij: l )
„Streelt gij u niet reeds, met het vooruitzigt onzer bijeenkomsten ?
„Ja, ik weet het, gij denkt reeds aan de genoegens, die de winter ons
i) Gedenkz. biz. 138.
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„zal opleveren. Ja, Manne! terwijl de buijige winter ons naar den
„warmen haard zal drijven, zullen wij den langen avond met zoete
„gesprekken verkorten. In zulke bijeenkomsten is de ware vriendschap
„tegenwoordig. Daar voert zij zelve de gesprekken aan, en zet de rede„voeringen kracht bij. Misschien nog drie weken, en gij zijt bij mij;
„dan zullen wij elkander meer zeggen, dan wij schrijven konden . . . .

„Hoe levendig komt het mij nog te binnen, dat gij afscheid van mij
„naamt! Gij waart bewogen, en ik volgde u met eene soort van wezen„loosheid achter na. Dat de Almagtige zijn leidsman z i j ! . . . dus dacht
„ik bij mij zelven, en begaf mij geheel ontroerd naar binnen. Ik kan
„mij ook nog herinneren, hoe ik uwen eersten brief ontving. Met eene
„zekere verrukking opende ik hem; mijne oogen liepen mij als het
„ware voorbij. Vervolgens zijn alle uwe brieven mij dierbaar geweest.
„Gedurende onzen leeftijd zien wij eene gestadige afwisseling van too„neelen; alles is hier wisselvallig en onbestendig. Eer wij twintig jaren
„verder zijn, — zoo wij dan nog aanwezig zijn, — Snellen wij reeds
„naar den avond van ons leven. Dan zullen wij den ganschen dag van
„onze during beschouwen als een dag der Lente, op welken het weder
„verscheidene malen van gedaante veranderd is. Nu vertoonde zich
„eens de zon, maar naauwelijks schitterde zij met hare stralen, of een
„donkere wolk stelde haar voor onze oogen onzigtbaar. Zoo gaat het.
„Het gebeurt slechts aan weinigen, dat zij den tijd hunnes levens als
„een schoonen, zomerschen dag kunnen beschouwen, die van zijnen
„opgang tot aan de avondschemering schoon was. Neen, mijn Vriend!
„al het ondermaansche is aan verandering onderworpen, en deze waarw heid verschaft den verstandigen stofife tot nuttige bespiegeling".

12 Aug. 1779 wordt Ds. te Water beroepen als Professor in de
Geschiedenis aan de Doorluchtige Schole te Middelburg, en neemt
27 Okt. afscheid van zijn Gemeente. Bellamy, die weten kan, hoe
welkom deze „eervolle verplaatsing" zijn edele Beschermer is, „onder
zoo groote en onverdiende ongenoegens te Vlissingen", schrijft een
hartelik „ Vaarwel" : l )
. . . . 't is dan der twistharpij gelukt
dat zij moog' triumpheeren!
. . . ge ontwijkt mijn stad,
. . . . Vaarwel! bezeil gewenschter Ree !
't is lang genoeg de woeste Zee
der tegenheen bevaaren . . . .
J) hs. Z. G.
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Ds. te Water zal Vlissingen zeker niet hebben verlaten zonder
voldoende toekomstzorg voor zijn beschermeling, die in zijn optreden
steeds zelfstandiger wordt. Zomer 1779 heeft Bellamy zich in verbinding gesteld met „Heeren Schrijveren der Algemeene Vaderlandsche
Letteroefeningen", wier maandschrift hij al geregeld schijnt te lezen.(2°)
Hij .stuurt een vers in nDe schim van Claudius Civilis aan de
Bataviereri\
dat al heel spoedig wordt opgenomen: de eerste keer
dus dat Bellamy zich gedrukt ziet, dat zijn woord, gedekt met een
bescheiden J. . . . , in ruime kring mag klinken. Het vers hekelt de
tijdgenoot, „verkleefd aan dartlen praal", ontaard van „Deugd,
Godvrugtigheid, trouw en Kuischheid". . .
Is dit het nageslagt der strijdbre Batavieren? —
Zijn dit de mannen, die, voor Wodans Krijgs-altaar,
De Speeren drilden, in de schaauw der Veldbanieren,
Getroost, voor 't Vaderland, het uiterste gevaar,
Met een verstaalden vuist, manmoedig te bevegten? —
Ontaarden . . . Als gij den Edjen naam van Bato's kroost wilt draagen,
Word dan aan hem gelijk in deugd, in trouw en moed . . . (20)
„Hoe verheugd was ik toen ik mijnen Claudius in staat gestelt zag
om de Batavieren in 't openbaar toe te spreken", (schrijft hij x) 15 Des.
aan H. H. S. S.) „Naauwlijks wist ik het, of mijn Eigenliefde maakte
mij de vleienste complimenten, men zal zeker iets schoons in uw Dichtstukje gevonden hebben, dus sprak zij, en mogelijk . .. hier verscheen
mijn oordeel in de gedaante van een5 ouden Wijsgeer, en gebood de
onbeschaamde vleister te zwijgen. wat spreekt zij u van schoonheden ?
dus begon hij te spreken. niet de voortreffelijkheid van uw gedicht
maar de schoonheid van het onderwerp is de oorzaak dat uw werk
het Licht ziet. zijt op deze Eer niet trots, Jongeling! maar tragt u de
gunst dier mannen waardig te maken. — hier zweeg hij, en hoe aangenaam mij de woorden mijner Eigenliefde in de ooren klonken moest
ik echter het zeggen van mijn oordeel billiken. — Het zij hoe 't wil;
ik biede UEd. weder twee stukjes aan. 't zal mij zeer verheugen hen
gedrukt te zien. niet door een dwaze drift om mijn stukjes gedrukt te
zien doe ik dezen wensch; neen, maar wanneer ik hen in UEd. mengelwerk geplaatst zie vlei ik mij dat zij ten minsten eenige waarde
bezitten. maar zagt — dit schijnt de taal mijner eigenliefde. Zoo gij
kunt goedvinden mijn Heeren! om, (indien zij geplaatst worden) er
uwe aanmerkingen onder te voegen, 't zal mij zeer aangenaam zijn".
De twee bedoelde gedichten zijn: ^Het schoon vooruitzicht
*) hs, Z. Gf
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een Christen' en ^De dichter aan de Liefde \(20) In het eerste uit
Bellamy zijn vroom besef van onsterfelikheid der ziel, die „ontheven
van het logge stof" weerkeert naar „die haar het wezen gaf". Het
tweede is een niet onaardig Rondeel, waarin voor het eerst het
pseudo-Klassieke Fillis voorkomt, de naam, die zijn liefde voor
Fransje moet dekken, als hij in de hem nieuwe, rijmloze anakreontiese versvorm het warm voelen van zijn hart tot woordkunst zal
verwerken. Is zij voor de eenvoudige bakker eens een lief Roosje
geweest, voor de zelfbewuste i 8 d e eeuwse kunstenaar, die zijn tijd
meent te begrijpen, zal ze voortaan Fillis heten, een enkele keer
ook Chloe. Want nog kan hij Fransje, nu met een ander verloofd,
niet vergeten :
'k Heb voor 't minnelijkste meisje
Dat ik in mijn leven zag,
Neergeknield in mijn gedagten,
Ach, had zij mijn wensch verstaan!. ..
. . . In heur oogen woont de liefde
Met de blanke opregtigheid.
Op heur kaakjes bloeit de lente,
Op haar lipjes heerscht de t r o u w . . .
. . . Ik kan zonder haar niet leven.
Ach ! die oogen . .. ! ach! .. mijn hart!
Ach! wat is het, te beminnen
Zonder dat men hoop mag voen ? })
Ook tracht hij zijn kort geluk van zoete hoop op Fransjes wederliefde nog eens in verbeelding te doorleven, in een schildering van
„Schone Natuur" als Gessner (van wiens Idyllen en Daphnis hij
in de Vad. Lett, allerlei vertaald moet hebben gelezen), en vertelt
„een geschiedenis uit het land der Phantasie", de liefde van Alcindor en Silvia, mogelik een in „schone natuur" herschapen tochtje
van Vlissingse jongens en meisjes naar de duinen 2 ). Hoe hij, najaar
1779, zelfs al begint te spotten met zijn hoogdravend dichten van
weleer, bewijst een luimig verjaarvers uit Okt. aan zijn 23-jarige
vriend Piet Boone 8 ).
„Hoe is 't", (vraagt Piet) „geen rijmpje tot vreugd van mijn geboortedag?" . . (en Bellamy antwoordt):
') Liefdezugt. Alg. Vad. Lett.
3

2) hs. Z. G. Bijlage V.

) fragm. hs. Z. G. Over B's vrienden Piet en Abraham Boone, Aant. 2 1 .
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„dus zoud ge billek kunnen spreken
zoo 't hier nog de oude mode was;
maar Pietje! 't komt in deze streken,
bij wijze lien niet meer te pas.
en 't is ook maar wat zieltemtatie
te herhalen 't geen voor hondert jaar
een zoontje met veel zwier en gratie
zong voor zijn grijzen grootevaar.
zoo vind men schier van Noags dagen
reeds kransjes van genegenheid
de Eerzvaarde Jaffronw . . . . opgedragen,
en op heur jaardag uitgespreid
„en dat poezeeren, Piet, dat is geen mode m e e r ! " . . . .
O o k m o e t h e m in 1779 al een enkel Duits gedicht o n d e r d e
o g e n zijn g e k o m e n : a a n d e A l g . V a d . L e t t , stuurt hij a l t h a n s een
v e r t a l i n g v a n Kleists An die
Morgenrbthe1).
Aan den

morgenstond.

Auroor, ren schielijk aan met uwen Gouden Wagen,
De liefde rooft mij slapenslust!
Maar als mijn Cloe bij mij rust,
Laat het dan spade dagen!

In 1779 is er dus duidelik een wijziging in zijn kunstbegrip gekomen,
wat dan ook het gedicht of de gedichten mogen geweest zijn, die,
naar eigen getuigenis, zijn smaak een „andere wending'' geven,
omdat hij er „losheid, waarheid, natuur" vindt, reeds zo lang door
hem zelf gevoeld als de voorwaarden van kunst. Naar alle waarschijnlikheid bedoelt hij licht-schalkse anakreontiese verzen (rijmloze
3 a 4-voetige jamben of trocheeen), zoals allengs, in reaktie tegen
de zware i8 d e eeuwse rijmdwang, mode is geworden. In elk geval
heeft Bellamy zelf al anakreonties gedicht, als hij in de Desemberaflevering der Vad. Lett, onder de Boekbespreking de veroordeling
leest van een bundeltje oorspronkelike anakreontiese versjes, Bardietjes genaamd. (22) In het Mengelwerk van hetzelfde nr. leest hij
een „Naberigt aan twee correspondenten", waarvan hij er een, als
aan „den Heer J." op zichzelf toepast.
„De Heer J. zal wel doen" (heet het) „indien hij, 't zij door eigen
oefening, 't zij door behulp van een goed en kundig Vriend, zo hij 'er
i) Sammtl. Werke (1785) I biz. 87. Zie Aant. 20.
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een heeft, wat bepaalder leert denken, en zijne gedagten naauwkeuriger
uitwerken".

Dadelik richt hij zich nu aldus tot H.H. S.S. der Alg. Vad. Lett. 1 ) :
Mijne Heeren!
Het Naberigt, te vinden in het XV d e Stukje der Alg. VaderL Letteroefeningen, betreffende den Heer J.. . . heb ik op mij toegepast. Het
ontbreekt mij waarlijk hier aan Vrienden, die mij, wat de Dichtkunde
betreft, ten vraagbaken verstrekken konnen. Reeds lang begreep ik,
dat het voor mij ten hoogsten nuttig zijn zoude, met zulke vrienden
te verkeeren, die mij door hunne kunde op den regten weg zouden
konnen brengen; — dan, daar die ontbreken, zal ik alle mijne kragten
samenspannen om dit gebrek eenigzints te gemoete te komen.
De beoordeelinge der Bardietjes, heeft mij aanleidinge tot het opstellen dezer rijmelooze Gedichtjes gegeven. Gij zult, Mijn Heeren,
(vergunt mij hier mijn eigen lofspraak te maken) Gij zult, zo ik mij
vleie, zulke stramme vaarzen als 'er waarlijk in de Bardietjes te vinden
zijn, in deze stukjens niet ontdekken. Leest dezelve mijn Heeren! ik
verwagte alles van uwe billijkheid en kunde.
Mijne Heeren!
Ik blijve uw gehoorzame Dienaar

J
H.H. S.S. drukken in de Febr.-Aflevering van 1780 deze Brief
in zijn geheel af met de 2 door Bellamy gezonden rijmloze dichtjes
Liefdezugt2) en Het gebrek in Chloris, voegen er dan in een Noot
bij: „In dat naberigt was eigenlijk een andere Heer J. door ons
bedoeld". Dat Bellamy inderdaad door de beoordeling der prullige
Bardietjes tot het schrijven van anakreontiese verzen zou gekomen
zijn, zoals hij zelf in deze brief zegt, kan ik haast niet geloven —
trouwens zomer 1779 heeft hij al rijmloos gedicht3). — Achter de 2
door hem gezonden rijmloze verzen moet waardiger, verhevener voorbeeld schuilen. Mij lijkt het eerder een aanloop om ze gemakkelik
in de Vad. Lett, geplaatst te krijgen. „Heeren SchrijverenM zijn er
blijkbaar mee ingenomen, ze komen hun uitstekend te pas, want de
Bardietjesschrijver heeft zich inmiddels tegen hun oordeel verdedigd.
Door nu in hetzelfde maandnummer, waarin deze „Verdediging der
Bardietjes'' wordt besproken, Bellamy's laatste brief en versjes op
te nemen, kunnen H.H. S.S. afdoend wijzen op volgens hun betere
») hs. Z. G.

«) z ie biz. 41.

3) z ie biz. 37.
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rijmloze gedichten. Zal Bellamy 't niet met voldoening hebben gevoeld als een „veni, vidi, vici"?
Oorspronkelik of nagevolgd — i8 d e eeuws bekoorlik, naar zuiver
anakreontiese eis: „eene aangenaame gedachte, die in eenen geestigen draai uitloopt", is:
H e t g e b r e k in C h l o r i s 1 ) .
Natuur gaf aan mijn Chloris
Heur allerschoonste gaven.
Zij gaf haar schoone leden,
Zij gaf haar tintlende oogjes,
En blosjes op de wangen.
Zij gaf haar, trots de mannen,
En vlug vernuft, en oordeel.
In 't kort, zij gaf haar alles,
Wat maagden kan versieren.
Maar jammer is 't — zij weet het!
1780.
Ach! mijn hart! uw aandoenlijkheid is de
bron van mijn ongeluk!
± 1780.

In 1780 verheft zich Bellamy's geestelik leven door de invloed
van lektuur. De anakreontiese versvorm krijgt inhoud, wordt iets
eigens, als het geluk hem toch Fransje in de armen voert. Dweept
hij al met Gessners idyllies natuurleven, lektuur van d'Arnauds
Zedelijke Verhalen (in vertaling) leert hem eigen innerlike bewogenheid uiten in i8 d e eeuwse gevoelstermen, en omdat hij zelf doorleeft
wat hij leest, wordt de uitingsvorm natuurlik. Hij gaat nu dwepen
met het gevoelige, aandoenlike hart, met de deugd van edele zielen,
in wier algemene mensenliefde, grondslag van samenleving, de stem
klinkt van de edele mensenatuur, d.i. van God zelf; zalig wordt
hem het landleven, en in de eenzaamheid van het „statig, stil
olmenboschje" vloeien zijn tranen van edele aandoening; de verrukking en eredienst van Vriendschap leert hij beseffen; (23) met
wellust van gevoel verdiept hij zich 00k in het „geheim Dagboek"
en de „ Physiognomic" van Lavater, tot ernstige zelfoverpeinzing,
die rekenschap vraagt van gedachte en daad, die anderen in hun
geheim zieleleven wil begrijpen.
*) Gez. m. J. (in 1782 opgenomen in Gezangen mijner

Jetigd).

45
Overzien we nu zijn woorduiting.
i Maart 1780 is een Algemene Dank- Vast- en Bededag, waarop
Bellamy, terwijl hem „de traanen van dankbaarheid en vreugde uit
de oogen vloeien 1 ' in vrome ernst zijn Nagedagten op den Bededag
neerschrijft 1 ) . . .
„laten wij ons dierbaar Vaderland in onze gebeden aan de bescherming
des Almagtigen bevelen, ons Vaderland !. . . sints zulk een langen reeks
van afgerolde Jaaren door de beschermende hand der Voorzienigheid
uit drukkende rampen gered; . . ons Vaderland, dat door zijn de Ruiters,
Trompen, Wassenaars en Bankerts, alom zijne vlaggen deed Eerbiedigen, en de gedugte vloten der Koningen het zout deed ruimen. . . ."

14 April worden Jacob en Frans Naerebout, de moedige redders
uit de Woestduinschipbreuk, te Vlissingen gehuldigd door de daar
opgerichte afdeling van „den Huishoudelijken (Oeconomischen) Tak
der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem 3 ).
Na een plechtige toespraak van Ds. Ane Drijfhout als Voorzitter
overhandigt de Sekretaris Mr. Nic. Corn. Lambrechtsen hun ieder
23 dukaten en een zilveren penning, waarop hun namen en het
stempel der Maatschappij staan gegraveerd. Heeft Bellamy zomer
1779 de ramp in een „poeetischen stijl" aan zijn vriend Manne
gemeld, 29 April 1780 behandelt hij de stof nog eens, en nu, in
„een maateloozen trant"' (in proza), letterkundig, „niet als Historieschrijver", maar volgens zijn opvatting „als Dichter". . . „het wezen
der geschiedenisse" blijft, de „bijomstandigheden" worden naar zijn
„zinnelijkheid geschikt". Eerst, in zwierige taal, de schipbreuk zelf3),
en de wanhoop der schipbreukelingen . . .
„Ach! zoo na in behouden haven!., zoo na bij u, mijne Elize!..
ach, mijn God!.. Elize! ik zal u niet weder zien" ! . . . (dan) „hoe de
Schepelingen door de Menschlievendheid van twee Visscheren aan de
vuist des doods ontrukt zijn". .. (Als God de ellende ziet, wenkt hij
uit) „mededogen Menschlievendheid, een dier beminnelijke Geesten,
door wier invloed de banden der Maatschappije vaster gehegt, en de
rampen op deze benedenwaereld verzagt worden"... (Menschlievendheid vliegt naar den dampkring der aarde . .. nadert Vlissingen . . .)
„zoo vrugtbaar in Helden, de moeder van den grooten Michael"... ft
!) hs. Z. G. Kist, Need. Bededagen, dl. I biz. 267; dl. 2 biz. 430.
3
) N. Ned. Jaarb. Apr. 1780 biz. 368.
) tekst volgens Alg. Vad. Lett. Hoofdzaak is
nu de redding; de schipbreuk (in tegenstelling met de brief aan Manne, zie biz. 36) is beknopter
en natuurliker: niet door „wangunstige zeegoden" en een „schrikkelijk monster" veroorzaakt,
maar door sterke stroming bij de „zandplaat".
2
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Wordt avond, 't wordt nacht). „Verschrikking snort op draaken vleugelen rondom het overblijfsel van het verbrijzelde schip . . . Menschlievendheid waart vast rond door alle de wijken der stad, daalt neer
in het schip van twee Visscheren.. in wier hart de deugd, zonder
geveinsdheid woont. Zij liggen beide in een diepen s l a a p ! . . . Gelukkige
stervelingen! dus spreekt Menschlievendheid, gij zult uwe Natuurgenooten redden! uw geluk zal dat der Vorsten overtreffen! . . vereenigt
al uwe poogingen om uwe medestervelingen aan den afgrond der Zee
te ontrukken!. ." ft Wordt dag, Natuur is stil, de winden rusten. Pius
en Probus vertellen elkander hun droom). w De groote God zelve, zegt
Pius, heeft ons deze gedagte ingegeven! Laaten wij de zeilen ontbinden,
en den steven derwaarts wenden . . . . de groene golven kusschen zagtkens den nederigen steven, als hebben zij eerbied voor de Menschlievende B r o e d e r s . . . . Traanen van eene tedere aandoeninge vloeien
Pius uit de oogen, als hij de Zee rondom zich bedekt ziet met fraaigevlamde rietenstaven, kostlijke kaneel en heete peper . ." (Een deel
der opvarenden brengen zij behouden aan wal en keren tegen de avond
weer zeewaarts. . . ) . „De zon verft de hooge duinen, die het Eiland aan
dezen kant omringen, met het schoonste purper. De gansche Zee scheen
een louter vuur, dat zich dartelend bewoog, tot dat de zon beneden
de kim was . . Bij den glans der starren . . . zeilden zij zagtkens voort.
Duizend aandoeningen, die te fijn zijn, dan dat men haar uitdrukke,
gevoelen zij in hun zielen. Somtijds zien zij op naar den Hemel, en
traanen van vreugde en menschlievendheid vloeien uit hun oogen . . .
Bij de b a n k . . . hooren zij niets dan een zagt geklots der baaren tegen
de overblijfselen van het wrak . . de sterke deining maakt de nadering
gevaarlijk; dan, Moed en Menschlievendheid overkomen alles; zij
helpen de ongelukkigen, kragteloos van honger en koude, uit het
wrak . . . Grootmoedige Verlossers . . het Vaderland zal hunnen naam
vereeuwigen . . het sneed hunne naamen in duurzaam Zilver, en schonk
hun deze Eereteekenen ter onstervelijke gedagtenisse . . Dat de valsche
Eerzugt vrij gedenkzuilen stigte voor de Verwoesters der aarde! Mijne
menschlievende Visschers zijn de waaragtige H e l d e n . . . ! "

Voluit ondertekend wordt deze eerste proza-kopie met nog twee
versjes 25 Junie aan de Alg. Vad. Lett, aangeboden, zodm alle te
voren gezonden dichtjes in dit Maandschrift zijn verschenen.
„Boven mijne verwagtinge", (schrijft hij 1 )) „zag ik
stukjes in uw mengelwerk geplaatst; 't zal mij tot
aanmoediginge verstrekken.
door uwe stille goedkeuringe aangezet, ontwierp ik
hield onze gewoonelijke maat, om het gemis van het
i) hs. Z. G.

alle mijne dichtgenoegen en ter
00k deze; ik berijm hier door te
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gemoet te komen. het schijnt mij toe, dat men onzen Landgenooten
de rijmelooze gedichten smaakelijker zou konnen maaken zoo men in
gewoone vloei'ende vaarzen, en niet terstond in een schier onbekende
maat schreeve. — leest deze kleine proeven, mijne Heeren; en zoo zij
waardig geoordeelt worden in 't openbaar te verschijnen kan 't niet
wel anders zijn of (ze) zullen mijn lust voor de schoone Dichtkunst
meer en meer ontfonken *). — ik ben zeer verlangend welk een lot
mijn Schipbreuk te beurt zal vallen. — vergeeft mij deze nieuwsgierigheid, mijn Heeren. Groote mannen zelfs, wagten met verlangen op de
Algm. Vaderl. Letteroefeningen om te zien wat er van hunne geleerde
schriften gezegt word.
mijne Heeren!
6
ik ben UEd. Dienaar
ft
17—80.
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De twee bedoelde versjes, jambies, (in „gewoone vloeiende vaarzen") zijn: Aan den dood, die „verwonnen eens zal sterven 1 ', en
Het teder meisje, (24) met een duidelike Gessner-herinnering: het
meisje weent „een traantje van louter tederheid", wen ze een
„vogeltje, dat bij zijn gade zit, zijn avondlied hoort zingen". Begin
Junie worden nog twee rijmloze dichtjes naar de Alg. Vad. Lett,
gestuurd: Aan een meisje: „de allerschoonste is, wier schoonheid
nooit de zielbedervende ondeugd dient, en wie alleen de hagelblanke
Deugd tot siersel s t r e k t " 2 ) . . . en het typies anakreontiese
Een ontdekking3).
Waarom of toch de Dichters
Zoo graag een teugje drinken?
Dit vroeg ik aan mijn Zangster,
En zij gaf mij ten antwoord:
„'Er was in oude tijden,
Een bron, die aan de Dichters
En vuur, en geest kon geeven;
Hier dronken ze uit, en zongen
Ter eere van hun Goden,
En dappere oorlogshelden.
De schoonheid der Natuure,
Het lagchen van de lente,
Het zoet gevoel der Liefde
Was 't, dat die Dichters zongen.
*) / of v} B. heeft de 2 letters door elkaar geschreven.
) Zelfde inhoud: Aan Eelhart. Alg. Vad. Lett.
3
) Gez. m. J.
2

48
Maar — met die oude tijden
Is ook die bron verdwenen.
Nu hebben onze Dichters
Ontdekt, in laater tijden,
Dat, in het zap der druiven,
De kragt der bron berustte.
Dit is alleen de reden
Dat zij zoo gaarn drinken.
Nu drinken zij en zingen,
Door 't zap der edle druiven
Gesterkt, de schoonste zangen".
17-3-80.

Nauweliks is de Schipbreuk,
met de „noodige verbeteringen"
waarvoor Bellamy 6 Aug. H . H . S.S. bedankt 1 ), in druk verschenen,
of 12 Julie schrijft hem daarover in hoge verrukking een jonge
Middelburger, Cornelis v. d. Polder: 1 )
. . . „menigmaal openden de Sluizen mijner oogen zich en rolden een vloed
van traanen langs mijne wangen . . zo van wegens de heerlijke vinding,
dringende redenen als de konstrijke en zielstreelende woorden . . De
Maker van zulk een uitmuntend stuk is gewis waardig dat men zijn
naame met goude letteren in de Maatschappijen schrijve . . .
. . . Gij moogt steeds onbeschroomd het letterperk betreden,
Die wetenschap bemind: die bie u trouw de hand;
.. . Men hoor het Nageslagt roemrugtig van uw spreeken!, . .
Bellamy, zelf nog maar een beginneling, zullendeze woorden zoet
als honing zijn geweest!
Intussen veranderen de omstandigheden— te zijnen gunste. Voorjaar 1780 sterft plotseling Fransjes verloofde, „terwijl alles voor
huishouding en bruiloftsfeest in gereedheid is gebracht" 2 ). Dadelik
wil Bellamy haar schrijven, intuitief, naar wat hij korte tijd daarna
als een aan d'Arnaud ontleende les in zijn zakboekje optekent: (23)
„een hart, dat aan de droefheid overgegeven is, kan zeer ligtelyk
tot gevoeligheid overgehaald worden; en hij die hetzelve vertroost,
heeft dikwijls groote kans om zich te doen beminnen'\ Zo tracht
hij dus te troosten, nu „het snoer der voorgenomen verbindtenis is
losgescheurd , \ . „de Rede beure uw Ziel uit 't stof der droefheid",
' t w a s Gods wil. . „Hij zal na zulke donkre vlagen . . den uchtend
*) hs. Z. G.

2) Gedenkz. biz. 120.
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van uw vreugd veel vrolijker doen dagen.." 1 ) Zal ook hem riu
„de Uchtend" van zijn vreugd mogen „dagen"? Al heel gauw is
er weer toenadering: 10 Junie spreekt hij haar als van ouds toe
in een dichtje :2)
Vreugde van mijn leven!
meisje, dat ik min,
voedt uw kloppend hartje
ook voor mij een vonk?
Ja, uw oogen tuigen,
dat gij rriij niet haat;
uwe lieve lachjes
wekken mijne hoop,
o! hoe welgelukkig
zouden wij niet zijn,
zoo de band der Liefde
hand*)
ons te saamen bond!
'k zie, mijn levenswellust!
'k zie een Paradijs,
en u in het midden,
als een Engelin!
'k zie mij, aan uw zijde,
met een dankbaar oog
naar den Hemel staaren —
'k zie den troon van God! . . .
'k zie ons beiden knielen
en ons paradijs
wordt een ruime Tempel,
grootsche
Gode toegewijd.
bind ons saam o liefde!
ons vereenigt hart
zal alleenlijk kloppen,
voor den dienst van God!
17—80.
1
10

Ook nu is hij Fransje niet onverschillig. (24) „Smeekt elke oogopslag om liefde", zij „wraakt de bede niet'V niaar voedt zijn liefde
2
') hs. Z. G.
) 2 hss. Z. G. De Schrijvers v. d. Gedenkzuil hebben in 't ene allerlei veranderdj ik nam de tekst van het andere, ongerepte. Dit versje neemt B. op in zijn Brief aan v.
Alphen (28 Nov. 1783) met 2 varianten, zie hierboven "rechts. Die Brief is slordig gedrukt, zodat
ik op varianten van spelling en leestekens niet aan kan.
3
) drukfout?

4

5°
„met vriendelijk woord, of zieldoordringend lonkje" 1 ). Toch blijft
het „vreezen en hopen". . .
. . Gelijk een reiziger, die in een woestenij
gansch hooploos ommezwerft, en nergens hulp kan vinden,
alleen een flaauwe straal van 't licht der hope z i e t . . . .
Met droeve „Klaagzang" zwerft hij „in stille somberheid van de
N a g t " rond door een „olmenboschje", dat hem „het heiligdom der
hopelooze liefde" wordt. Voor hem is „Cloe" niet geboren, hem
moet haar „vriendelijk lachje schuil g a a n ' \ eens anders „aangezigt
zullen haar lieve oogen verligten". In Julie is Fransje, als andere
jaren, in Goes; voor haar vertrek (29 Junie) heeft zij de arme
Bellamy door haar stugheid gekweld:
„Ik zag de vreugde mijner oogen, het meisje dat ik beminne!...
uit het venster zag ik naar haar; maar zij zag niet een enkele maal
opwaards... met weenende oogen denk ik aan de vroegere dagen waar
in gij mij vrolijk en minnelijk toelachte. ach! gelukkige tijden, gij zijt
in mijne verbeeldinge als een schoone dag in den herfst... Waar mede
heb ik u vertoornd? Waarom ziet gij mij niet meer zoo vriendelijk
aan ? . . . nu is de gansche Natuur aaklig voor mij! . . de velden groenen
niet meer, de bloemen (geuren niet).. in een stil en statig bosch alleen,
verre van de gemeenschap der menschen, vind ik een zweem van genoegen, om dat daar de somberheid mijne droefgeestigheid vergroot.
Ja! daar wandel ik . . daar werp ik mij tegen den grond . . daar denk
ik aan u — en — wensch naar den Dood . . . "
Eenzaam en droevig, met de folterende gedachte aan Fransjes
laatste stugheid, het hart geroerd, vatbaar voor natuurindruk en
„zielstreelend droomen", wandelt Bellamy eens tegen zonsondergang
buiten Vlissingen: de Middelburgsche Poort uit, over Oud-Vlissingen
naar de duinen . . 3 )
„aan de eene zijde eene verbazende waterruimte . . rimpelloos . . hier
en daar een scheepje, dat zich beweegloos in den vloed spiegelt. Aan
den anderen kant een bekoorlijk landschap . . hier de nederige woning
eens vlijtigen landmans, ginds boven de toppen der olmen een statige
toren . . van een landhuis.. Agter mij de, door de nederdalende Zon
vergulde hoogten der Stad. Hoe heerlijk werkt het licht op dien kant
van het verschiet!3) Nooit zie ik u in mijne eenzame wandelingen, 6
2
*) Nagel. Ged. (Herdruk Gez. m. J. 1790) biz. 153.
) Tekst volgens Alg. Vad. Lett.
) Bij een zonsondergang in Julie heb ik op dezelfde plaats van zulk een sckone lichtval over
Vlissingen genoten.
3
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mijne Moederstad! of ik denk aan dien luistervollen dag, op welken
ik de banier der vrijheid van uwe Poort zag waaien. Aandoenlijke dag,
uw gedagtenisse verlevendigt nog altoos in mijne ziele dat tedere gevoel
van vreugde en dankbaarheid, dat uw aanzijn mij deed ervaren. . . "
(Verder op zijn tocht hoort Bellamy „een brave grijze Landman" Ps. 65
zingen, volgens de nieuwe Psalmberijming, die zijn) „verstandige Godsvrucht stelt boven de laffe rijmelarij van den ouden Datheen" . . . (24)
„Leef gerust brave man . . . zoo het vergenoegen immer op onzen
aardbol kan woonen, uwe needrige hut is een aangenamer verblijf voor
die dogter des Hemels, dan het rusteloos Paleis van een' K o n i n g " . . .
(Intussen daalt de zon . . . ginds verheft zich de Maan, die) wde glazen
der lusthuizen verzilvert", (en door het) „geboomte lacht, terwijl de
schaduwen op den grond met heur schijnsel spelen. Hier zie ik het
hoogsel van een somber licht, dat trap voor trap afdeinst, tot het zich
in het diepe verliest. Hoe onbestendig is a l l e s . . een rusteloos getij,
een gestadige ebbe en vloed van vreugde en droefheid doet zich op
aan ons h a r t . . Gelukkig.. die zich naar alles buigt, hoe zijn lot hem
slingere... Ongevoelig ontglipt de tijd . . de starren schitteren . . zagt->
kens rollen de zeebaren . . Hoe veel gevoelt mijn ziel nu! — 't Ontbreekt mijn verstand aan woorden, om mijne denkbeelden in een behoorlijke kragt uit te drukken . . . Hoe gelukkig is hij, die, verre van
't gewoel der steden, zijne dagen, op het aangename land, als een
zagte beek mag zien heen vloeien! . . Mocht ik met Fillis, door de
hand des Hemels mij tot Echtgenoot toegeschikt,.. bij het aanbreken
des vroegen Lenteuchtends, in een stil en statig boschje, der ernstige
overdenkinge gewijd,.. de Natuur in hare ontwakinge verrassen. .
duizend zaligheden.. eene aangename weemoedigheid . . alleen voor
tedere en aandoenelijke zielen te smaken, zouden wij genieten . . Maar
ach! dit geluk is niet dan een bloot Tafreel van mijne verbeeldinge,
een hersenschim, waarvan ik 't bestaan nimmer zal z i e n ! " . . . .

6 Aug. wordt de kopie aan de Alg. Vad. Lett, gezonden. De
Wandeling noemt hij1) een
„mengeling van verschillende Gedagten. nu gaat men zelden wandelen
om eene redevoeringe over een bepaald onderwerp te doen. In de Beschouwinge mijner Moederstad, heeft niet mijn vernuft, maar mijn hart
gesproken. De aandoeninge, met welke ik mij die gebeurtenissen herinnere, zult Gij mijne Heeren, als eene zwakheid, die de menschelijkheid Eer aandoet, mij ligtelijk vergeven . . . "

Als Fransje begin Augustus uit Goes terug is, waagt Bellamy
een beslissende stap: in vertrouwen schrijft hij aan haar twee jaar
1) Brief, hs. Prof. J. W. Muller te Leiden.
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jongere broer Jan Cornelis, die op het punt staat in dienst der
O. I. Compagnie naar Batavia te vertrekken, en vraagt zijn hulp, zijn
bemiddeling 1 ). Fransje leest deze brief, en door het antwoord kan
Bellamy er nu zeker van zijn, dat zij, trots de eerste verloving, hem
goedgezind is gebleven. Dan wendt hij zich 10 Augustus rechtstreeks
tot haar, en beroept zich op hun vroegere verhouding: 2 )
. . . . „ d e vaersjes, die ik u voor drie of vier Jaaren gegeven hebbe, en
die Gij mogelijk al spottende met den Maker, verscheurd hebt, waaren
hunnen oorsprong aan de tederste liefde verschuldigt". . (Ook nu) „zegepraald het h a r t . . Ach! dat deze bekentenis u niet beledige! — ik zal
u om geene wederliefde smeeken; mijn toestand verbied het mij .. Gij
zult mij te Edelmoedig vinden om uwe rust te verstooren . . . "
Toch luistert Fransje, en geeft gehoor: in „stille avondstonde de
naspooringen van den dwang ontweken", wandelen zij op „een
eenzaame plaats met staatige ijpen beplant, en tot.een begraafplaats
geschikt. ." 3 ) Met de „sombere ijpen tot getuigen" klinkt hier tot
Bellamy's grote vreugde
H e t j a w o o r d 3).
Schoone, zeide ik tot mijn meisje,
Zeg nu of gij mij bemind ?
't Meisje lagchte eens, en heur oogjes
Zagen mij al kwijnend aan.
Ik herhaal het, zeg mijn meisje,
Zeg nu, of gij mij bemind ?
't Meisje stamelde, en een zuchtje
Glipte van heur lipjes af.
Zeg dan, riep ik onverduldig,
Zeg dan, of gij mij bemind ?
't Meisje boog het blozend aanzicht
Zagtjes op mijn' schouder neer.
Nu riep ik, van liefde blaakend,
Zeg nu, of gij mij bemind ?
't Meisje zuchtte — maar, in 't einde,
Zei zij stamelende . . . Ja!
'k Vong, al kusschend, 't lieve woordje
Van heur purpren lipjes af.
En mijn meisje drukte 't zegel
Van heur liefde op mijnen mond!
*) Volgens Kopie Sonsb. biz. 374.
2) hs. Z. G.
) Eerst verschenen in T. D. en Lett. Kab. dl. 2 biz. 1225 daarna op het nippertje nog opgenomen in de Gez. m. J. (brief v. Mens 28 Mei 1782).
3

53
In een idyllies Gessner-beeld( 2 4) schildert hij d a n , h o e „ V r e u g d e " ,
als hij een „lief b r u i n e t j e " ziet, h e m eerst ontvlucht, d a a r n a m e t
flbruinetjes"
hulp w o r d t h e r v o n d e n 1 ) .
De g e v l u g t e

vreugde2).

O Liefde! wat al droefheid
Verwekt gij in de harten,
Die door u zijn getroffen!
Ik was, eer dat gij Fillis,
Voor mijn gezigt, vertoonde,
Bevrijd van angst en kommer!
De guile Vreugde bragt mij,
Al danssende, te bedde —
Des uchtends, bij 't ontwaaken,
Zag ik die schoone voor mij: —
Zij ging, met mij, naar buiten,
En toonde mij de schoonheid
Der lagchende Natuure.
Daar zag ik — o! wat zag ik! . . .
Ik zag een jeugdig meisje,
Met bruine, tintlende oogen! —
O Goden! waarom zag ik 't!
Ik schrikte en riep: o Vreugde!
Wat i s . . . maar ach! de Vreugde
Moet zeker ook verschrikt zijn,
Want zij was mij ontvloden.
Ik riep nog eens, en weende,
In 't einde viel ik neder,
En zei: bevallig meisje!
Ai! gaa, uit medelijden,
Met mij de Vreugde zoeken!
Gij zult
weg ging het meisje!
Daar lag ik droef en eenzaam!
Ik ging terstond aan 't zoeken,
Maar, 'k heb de lieve Vreugde
Tot nog toe niet gevonden!
Gewis! indien het meisje,
Met mij, hadt helpen zoeken,
Ik had haar wel gevonden!

harten
eer dat gij Fillis
TO or mijn gezigt ver toonde,
vreugdeal danssende te bedde.
voor mij.
zij ging met mij naar buiten
Schoonheid
zag ik...

o! wat zag ik I
jeugdig meisje
met bruine tintlende oogjes ...
zag ik 't?

en weende.
viel ik neder
en sprak: Bevallig
ai, gaa uit medelijden
met mij de Vreugde zoeken.
meisje.
eenzaam.
maar 'k heb de lieve

Vreugde,
gevonden.
ligt zou ik, zoo het meisje
mij wilde helpen zoeken,
in 7 eind haar nog wel vinden.

!
) De 2 verzen zijn ingestuurd bij K. sp. g. VI., maar worden Voorjaar 1784 door B. teruggevraagd,
omdat hij ze wil opnemen in het i s t e Stukje der Proeven voor het verstand^ den smaak en het hart.
2
) Tekst links volgens het i s t e Stukje Proeven (1784), rechts de varianten in spelling en leestekens volgens het hs. Univ. Bibl. Amst.
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De g e v o n d e n

Vreugde.

Daar dwaalde ik langs de velden,
'k Hep divaalend langs de velden
En kruiste door de bosschenJ
Bosschen I
Ik riep gestaag: o Vreugde!
Waarom zijt gij gevloden! —
gevloden ?
Eens bragt de bleeke droefheid
Mij in een weelig boschje
Boschje
Van els- en olmenboomen:
van Els- en Olmenboomen.
't Was alles stil en somber.
Hier, dagt ik, is de tempel
Tempel
Der staatige Natuure!
pragtige
Natuure.
O! dagt ik, zoo de Vreugde
riep ik
weer
Nu weer, gelijk voorheenen,
zichy aan mijn zij, vertoonde,
Zich aan mijn zij vertoonde —
Wat aangenaamen wellust
Zou zij mij hier doen smaaken!
vlijdde
ter neder
Ik vlijde mij ter fieder,
op een begraasden heuveL
Op een bemoste hoogte;
bedroeft
Ik was bedroefd en weende.
daar uitte ik toen mijn klagten:
Daar ging ik aan het klaagen:
gij haatelijk
Bruinetje!
Gij hatelijk bruinetje!
Gij hebt de lieve Vreugde,
Vreugde
Voor uw gezigt, verdreven!. . .
door uzve komst verdreven.
Maar, is de lieve Vreugde
maar —
Zoo bang voor bruine m e i s j e s ? . . .
Jonge meisjes?
Gewis! want, op de komste,
gewis; want op de komste
Van 'tjeugdige bruinetje,
Bruinetje,
Verschrikte zij en vlugtte! —
vlugtte.
Gij hatelijk bruinetje!
haatelijk
Bruinetje!
Hadt gij, op mijne bede,
had gij !
De Vreugde helpen zoeken,
Ik had haar wel gevonden! —
'k had haar, welligt, gevonden.
Zoo klaagde ik, toen een stemme
ik toen
Mij ijllings op deedt springen:
ijlings
7)0 jongeling! wat toeft gij?
„Koom agter deze struiken!
struiken,
„Dan zullen wij te samen
zaamen
„De lieve Vreugde, zoeken!" —
Vreugde zoeken.
Met ging ik — en — daar vond ik .
ging ik,
vond ik —
Het jeugdige b r u i n e t j e ! . . .
Bruinetje!
Een schrik ging door mijn leden!
(een schrik ging door mijn leden.)
Ik zei: mijn lief bruinetje!
Bruinetje,
Zoo gij de guile Vreugde,
Vreugde
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Hier ergens, hebt zien dwaalen —
hier ergens hebt zien dwaalen,
Ai! doe mij haar toch vinden!
ai,
Het meisje lagchte vriend'lijk,
vriendlijk
En zei: „in gindsch prieeltje
en zei: in gindsch Prieeltje
„Verbeidt zij uwe komste!"
komste.
Toen gingen wij te samen,
zaamen
Naar 't lommerig prieeltje.
Prieeltje.
Ik werd allengs vrijmoedig,
Tot ik, in 't eind, dorst vraagen:
Maar, zeg, bevallig meisje!
maar zeg,
meisje,
Zou weer de lieve Vreugde,
Vreugde
Voor uw gezigt, niet vlugten ?
gezigt niet
Het meisje kreeg een bloosje —
bloosje,
En knikte — en lagchte — en — sprak niet!
kn. en I. en — spr. niet.
Wij kwamen in 't prieeltje!
kwaamen
Prieeltje;
Daar vonden wij de vreugde!
Vreugde.
O! Riep ik, vol van blijdschap,
toen riep ik,
blijdschap
O! Allerliefste Vreugde!
allerliefste
Nu moet gij, al mijn leven,
Mij nimmer weer verlaaten!
kransje
De Vreugde greep een kransje,
Van versgeplukte bloemen,
En strengelde mijn handen
Bruinetje
Aan die van het bruinetje.
„Zoo gij, dus sprak de Vreugde,
derven,
„Mijn bijzijn niet wilt derven —
altoos dan te zaamen'.
„Blijft dan altijd te samen!"
ik met
Nu blijf ik, met het meisje,
Zoolang ik leef, vereenigd!
ver'eenigt.
En altijd zal de Vreugde
altoos
Mijn pad, met rozen, strooien!
pad met roozen
Zolang Fransjes Moeder en zuster Neeltje nog niets van de geheime verloving weten, en Bellamy zijn meisje herhaaldelik in het
geheim kan spreken, is hij enige maanden overgelukkig: zijn „gevoelig harte", rustig in Fransjes beloofde trouw, geniet onbekommerd
,,'t edelste van de min". Luchtig en opgewekt, dicht hij 19 Okt.,
op de 26 ste verjaardag van Neeltje, een luimig verjaarvers 1 ), waarin
hij, als om haar genoegen te doen, spot met eigen rijmloze poezie,
die blijkbaar niet in Neeltjes dichtsmaak v a l t . . .
„een rijmklank staat wel eens zoo schoon"... (heet het schalks van
t) hs. Z. G. Aant. 25.
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eigen verzen. Wat een moeite, zegt hij) „mijn Zangster aan te sporen
tot een vroolijk maatgedicht! . . . .
Zij riep: de stof is bijster schraal;
verschoon mij toch, voor deze maal.
(Eindelik, na lang smeken, helpt ze hem aan een verjaardicht naar
de oude trant, in rijmende alexandrijnen... Als dan de „Zangster"
zwijgt, leest de dichter „stille deftigheid" in haar oog, eerbiedig staat
hij van zijn stoel op en buigt)
nooit zag ik grooter Staatigheid
met ernst op heur gelaat gespreid . . .
" 'k heb nu aan uw verzoek voldaan
om een verjaargedicht te zingen,
dus sprak Ze, maar gij zult voortaan
niet ligt mij weer dien toon ontwringen".
'k bedankte haar voor heur guile gunst,
en 't kleene staaltje van haar kunst

Luchtig van toon ook zijn de twee luimige versjes, die hij „den
14 van wijnmaande" aan H.H. S.S. der Vad. Lett, stuurt: de Schrik
(in rijm), een schertsende aanroep van de „verheven Zanggodinnen
en der Dichtren Vorst en Vader" om hem te helpen het „wonder'' te
zingen, dat hem in 't Schrijfvertrek verscheen". . . de k o o r t s L . e n ,
de Twist (rijmloos): zijn meisje dreigt met een roos, maar een kus
sluit haar „'t kijvend mondje". Tegelijkertijd stuurt hij een in rijmloze
alexandrijnen gedichte Brief van Damon aan Fillis, en schrijft:})
Mijne Heeren!
Ik bedank U voor het plaatsen mijner Stukjes, en Uwe Gunst heeft
mij aangemoedigt om U weder deze drie toetezenden. — mijn werk
heeft zelden de Eer om mij hooglijk te behagen; dan men bemint al
dikwijls eens het eene kind boven het andere: — zulk een bemind
voordbrengsel van mijnen geest is de Brief van Damon aan Fillis. —
hij is ver van A*rkadisch te zijn, en even om die reden is hij mogelijk
natuurelijker. — hem gedrukt te zien zal mij geen geringe vreugde
geven. — een stukjen in het Haagsch Genootschap van den Heere B.
Broes2) heeft mij aanleiding gegeven om het rijmelooze in deze maat
insgelijks te beproeven, en 'er is, ten minsten in mijn gehoor, geen
hardheid of wanluidendheid in. — ik zou, zonder de waarheid te kort
te doen, niet konnen zeggen dat de Schrik een loutere inval is: tot
i) hs. Prof. J. W. Muller te Leiden.
) Dit vers staat Poet. Mengelst. dl. 7 biz. 5 1 : De Verschijning des Middelaars in den Hemel
(in rijml. alexandrijnen).
2
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mijn leedwezen is het een waeragtige geschiedenis in vaerzen. -- mijn
Eigenliefde heeft mij in vertrouwen gezegt dat de Twist geen onaardig
stukjen is; zoo haar gevoelen met dat van U mijne Heeren, overeenstemt, zal het mij zeer aangenaam zijn. - Vaartwel mijn Heeren! ik beveel mij, benevens de vrugten van
mijnen geest, in uwe gunste.
mijne Heeren!
Vlissinge, den 14 van
wijnmaande 1780.

ik ben uw onderdanige
Dienaar J. Bellami.

De Brief van Damon aan Fittis in rijmloze alexandrijnen, werd
niet in 't Maandschrift opgenomen, blijft ons dus onbekend, maar,
hoe belangrijk is's dichters eigen oordeel over die "Brief", die "ver
van Arkadisch te zijn, even om die reden mogelijk natuurelijker" is!
WeI bleef een Rijmbrief van Jacob aan Rachel bewaard (in rijmende
alexandrijnen), gedagt. I Nov. 1780: (25) Jacob klaagt over Labans
bedrog, die hem beloofd had, toen de zeven voor Rachel vastgestelde
dienstjaren om waren:
»nog dezen zelfden nacht .. zal ze u ter vrouwe zijn" ...

Bittere ontgoocheling, als Laban hem daarna dwingt tot meuwe
wachttijd van zeven jaar ....
o Rachel! welk een tijd, 't zijn eeuwen in mijn oog!
en reeds was zoo veel tijds in's waerelds nacht gevaaren,
sints ik uw teedre ziel tot mijne liefde boog.
'k heb vrugteloos gepoogd, dien wreeden eisch te breken;
zoo 'k u bezitten wil, ik moet gehoorzaam zijn ...
. . . . ik zie in mij nen geest reeds 't zalig oogenblik
dat ons gelukkig maakt ....
. . . . blijft gij, hoe 't keeren moog', uw Jacob toch getrouw!

Klinkt het niet als een rechtstreekse bede om trouw tot Fransje,
die ook jaren lang op haar Jacob zal moeten wachten? Nog "onbekommerd geniet zijn gevoelig harte" van elk »gunstig oogenblikje", dat hij Fransje »in zagte weelde van reine lievde kuscht ..
wijl hem het vlottend zieltje schier van de lippen vloeit". Maar, hoe
lang zal het nog duren, eer zij als zijn »Echtgenoote met den
sterksten band voor de Eeuwigheid" aan hem zal zijn verbonden?
Enige gedachten over het Huwelik schrijft hij (najaar 1780) neer in
een Tweespraak van Sincerus en Jocosus, als pro en contra, 3 Jan.
17 8 I onderworpen aan de "oordeelkunde" van H.H. S.S. der Alg.
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Vad. Lett. . . „niet om de waardigheid van den Echt uit zijn instellinge en oogmerk te betoogen", maar, om „die drom van Huwelijkshateren te bestrijden, wier zwaarigheden, doorgaans, op de door
Jocosus bijgebragte, uitkomen' , l). Sincerus' idealistiese huwelikschets
is natuurlik Bellamy's eigen toekomstdroom, een „ideaal", dat hij
als i 8 d e eeuws kunstenaar samenstelt uit „trekken", ontleend aan
de werkelikheid van „vele goede huwelijken". Jocosus, nuchter en
scherp, spot en weerlegt Sincerus' „tedere vervoering". . m a a r v e r m a g
diens „teclere aandoeningen" niet te schenden, en het huwelik blijft
voor Sincerus het enige „heilige" middel, „om de aardsche gelukzaligheid tot den hoogsten trap te voeren".
20 Nov. wordt de Rijmbrief van Jacob aan Rachel met nog een
ander gedicht Kain^
naar het Haagse Genootschap gestuurd, dat
sinds April 1779 niets van „deszelfs Aankweekeling" gehoord heeft.
„Ik zal geen verschooning over mijne Luiheid maken", heet het vrij
onverschillig in de brief aan Ds. van Spaan 8 ), „nu heeft eens
lusteloosheid, dan eens onvermogen mij verhindert om mijnen tijd der
Dichtkunste toetewijen", — wat toch niet geheel waar is, tenzij hij
bedoelt „lusteloosheid" voor het Genootschap. Voor het opnemen van
Achilles en Pilatus in de Poetische Mengelstoffen zegt hij „needrig"
dank, en zendt de nieuwe stukjes „ter beoordeeling". Ds. van Spaan
antwoordt 14 Des. met vriendelike aanmoediging: 3 )
(de twee gezonden proeven overtuigen hem van Bellamy's) „merkelijke
vorderingen in de schoone kunst". . „in Jacob aan Rachel vind ik zoo
weinig berispelijks dat ik het der moeite niet waardig acht Uwen
Geest daarmede te vermoeien . . . ik twijffel niet, of het zal in de eerstkoomende Vergaderinge van Bestuurderen met veel genoegen ontvangen
en gehoord worden, alleenlijk rijst bij mij deeze bedenking, of de storTe
zelf wel een voegzaam onderwerp van een brief is, dan hier over wil
ik Gaarne nader de gedachten der Heeren Bestuurderen inneemen".
(Ook Kain noemt hij) „niet ontbloot van vuur"... „ik ontmoet 'er hier
en daar een trek van vernuft en kunst in: ook hier van durf ik gelooven, dat het onzer vergaderinge zeer gevallen zal 4), en dat wij ons
eenpaarig over den ijver van onzen kunstvriend verblijden zullen, terwijl
ik U vriendelijk raade, op dezen voet vlijtig voorttegaan, en U voorspelle, dat de blinkende eerlauwrieren voor U geenzins onverkrijgbaar
zijn — de parnas is steil, Gij zijt de laagte reeds ontklommen, maar
i) Brief, hs. Z. G.
2) Bijlage VI.
3) hs. Z. G.
) Op B.'s eigen verzoek (3 Mei 1784) zijn de 2 gedichten ten slotte niet in de P. M. opgenomen.
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nu verder geen moeite en zweet gespaard, opdat ik het genoegen moge
hebben van U uit naam van ons Genootschap mettertijd eens te
kroonen. Maar hier schiet mij iets te binnen! De WelEerw. en kunstrijke Heer Broes woont met U binnen dezelfde muuren, en heeft zoo
voor de kunst in 't gemeen, als voor de welvaart van ons Genootschap
alles over, verzoek Zijn WelEerw. ook uit mijnen naam, op het vriendlijkste, dat Zijn WelEerw, Uwe kunstpoogingen onder zijn opzicht
neeme, Uwe vaarzen naarzie en verbetere, en dus ten Uwen aanzien
mijn' post te Vlissingen vervulle, dit zal veel brievenvragt uithaalen,
het lang verwijlen van antwoord op Uwe ingeleverde stukjes merkelijk
afsnijden, En U mannelijke stappen naar de kruin van Helicon doen
maaken: — Met een woord, kunt Gij die Gunst van Zijn WelEerw.
verwerven, ik zal U gelukkig rekenen, en mij ten voile te vrede houden,
als ik voor den isten van bloeimaand, 1781, een paar dichtproefje(s)
van U ontvang —, blijvende ik verder na heilwensch en vriendengroet
ook aan Zijn WelEerw., met veel achtinge:
Uw Dienstvaardige Dienaar
12.:

's Haage, 17— 8o.
14.

J: V: Spaan.

Ds. Brouerius Broes, (26) na het vertrek van Ds. te Water in
Vlissingen beroepen, heeft er 23 Julie 1780 zijn intree gedaan.
Broes is even oud als Bellamy,
dicht ook en is een ijverig lid
van het Haagse Genootschap, dat
al menig vers van hem in de
Poetische Mengelstoffen heeft opgenomen. Ongetwijfeld heeft Ds.
te Water bij zijn vertrek naar
Middelburg Bellamy aan zijn opvolger aanbevolen; hoe 't zij, er
is spoedig enige betrekking tussen
beiden, welhaast hechte vriendschap — al verliest Bellamy nooit
uit het oog, dat de predikant geestelik zijn meerdere is: bij grote gemeenzaamheid blijft er toch steeds
een
Prof. B. Broes.
besef van afstand. In alle
uitingen van Broes aan Bellamy
treft een edele toon, weerklank van een edel karakter. Het eerst
lezen we deze naam in de brief van 14 Okt. aan H.H. S.S. der
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Alg. Vad. Lett., als Bellamy door een vers van Broes wordt gebracht
tot navolging in rijmloze alexandrijnen; 20 Nov. heeft hij op verzoek van Broes een schrijven ingesloten aan H . H . Bestuurderen van
K. sp. g. V I ; 14 Des. raadt Ds. van Spaan hem, aan Ds. Broes te
vragen zijn taak van „Kunstregter" te willen overnemen. In dit najaar
nu bespreekt Bellamy 00k met zijn nieuwe kunstvriend Broes de 1780
verschenen vertaling van Lavaters „Physiognomic" en „Geheim
Dagboek". In Nov. is Bellamy's stemming althans heel ernstig.
Blijkens een uitvoerig rijmloos vers Aan de Eenzaamkeid1)
(14
Nov.) tracht hij „in stille, luistrende Eenzaamheid, die denkenskragt
sterkt" zich van zijn zo vaak wisselende stemmingen rekenschap te
geven. In een eveneens rijmloos vers Aan mijnen vriend Jan van
der Woordt (24 Nov.) 2 ) klaagt hij over het wisselvallig leven op
aarde, een rusteloos rondzwerven door „dorre woestenijen en duizend
moeilijkheden", tot de ziel „van 't stof ontboeit, omhangen met het
kleed der eindlooze Eeuwigheid rust zal vinden bij God". Op het
voorbeeld van Lavater begint Bellamy nu 00k een „Geheim Dagboek", dat hij, ernstig en volkomen oprecht, toch maar heel kort
(26 Nov.—4 Des.) heeft kunnen volhouden. (2?)
den 26 November 1780.
Diepdenkende en gevoelige Lavater I uwe daaglijksche aanteekeningen
hebben mij, uit mijnen sluimer, gewekt. — hoe streng zijt gij tegen u
zelven! — geen enkle feil blijft onverschoont. — hoe veel tijds zoude
ik niet noodig hebben zoo ik mijne uitspattingen daagelijks wilde aantekenen! en egter hoe veel nut zou mij zulks toebrengen! — hoe beschaamt zoude ik worden wanneer ik aan het einde van elke week,
mijn gehouden gedrag, als in de tegenwoordigheid Gods, naginge. —
hoe zou het mij aanzetten om mijne rekening, hoe eerder, hoe liever,
met mijnen Goddelijken Regter te vereffenen. — ongevoeligheid, afkeerigheid en ijdelheid, houden mij onder het geweld der zonde gekluisterd. vertoont mijn gewisse somtijds den aak(e)ligen toestand van
mijn hart, eens voor de oogen van mijn verstand, welras schuift mijn
verbeeldinge een gordijn voor dat naar Tafreel en maalt verlokkende
schilderijen. — vliegt somtijds de Gedagte mijner sterfvelijkheid eens,
als een bliksem, door mijne ziele, even zoo schielijk wordt de gedagte
geboren : „Gij zijt nog jong". — dwaaze gedagte! hoe nietig, hoe zwak
zijn wij! — een enkel toeval maakt ons onbekwaam tot eenige verrig!) hs. Z. G.
2) hs. Z. G. Uitgegeven in T. D. en Lett. Kab. dl. I biz. 363. {De
dichter aan zijncn vriend). Een dergelijk vers: hs. Z. G. 5 Gedenkz. biz. 144 (14 Mei 1781).
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tingen, een enkele omstandigheid belemmert onze redelijke ziel in haare
werkingen. o God! welk een schepsel is de mensch! —
Dezen dag heb ik de waarheid van onze menschelijke zwakheid op
het duidelijkst beschouwd. — mijn waarde Moeder woonde, nog dezen
morgen, den staatelijken Godsdienst bij. zij was naauwelijks uit de kerk
te huis gekomen, of zij werdt overvallen van een hevige koorts. — de
koude was geweldig — „hoe gelukkig ben ik, zeide zij, dat ik nog
„het vermogen hebbe om mij bij zulke gelegenheden te konnen wel„doen; ik heb, God zij gedankt! nog voorraad genoeg om mij te
„dekken en bij te verwarmen, ten minsten veel meer dan ik waardig
„ben. wie weet hoe veelen op dit oogenblik even, of veel zwaarder,
„door Gods hand bezogt worden, en die niets bezitten! — o God!
„waarom mij zooveel meer! — zij zijn misschien oneindig beter dan
w ik"! — o! hoe troffen deze woorden mij! — ik.was zeer verheugd
zoo veel dankbaarheid en Christelijke gelatenheid in mijne Moeder te
vinden — maar hoe groot was mij op dat oogenblik mijne onwaardigheid — hoe klein was ik bij mijne Moeder, hoe ligt murmereer ik!
ook zelfs dan, wanneer slegts de schijn van een ongeluk zich aan mij
vertoont — — „o Barmhartige vader! leer mij Uwe handen kusschen,
„uwe wegen eerbiedigen, ook zelfs dan wanneer zij mij donker zijn"!
— o! welk een verandering moet mijn hart ondergaan zal het regt
Christelijk worden! — deze goede gedagten verdweenen schielijk. —
Ja mijn hart, ik zal uwe snoodheden opteekenen
ik nam een
voornemen om den bijbel te lezen, maar ik was traag — het uitstel
maakte mij nog traager, eindlijk vergat ik het. — nu wilde ik eens
bidden, doch mijne gedagten waaren zeer afzwervend — mijn geweten
wenkte, dog mijn hart bragt de verstrooinge mijner gedagten voor
eene verontschuldiginge bij. — „o mijn God! hoe weinig prijs stel ik
„op mijn aanwezen! hoe weinig tragtte ik aan de oogmerken mijner
„scheppinge te beantwoorden! — mijn ziel doet zich zelve geweld aan
„om eenige nog zondige oogenblikken, aan U toetewijen! Zij verheft
„zich niet uit het stof maar blijft aan het zinnelijke verkleeft. beur Gij
„haar op, geef haar besef van uwe volkomenheid, doortintel haar met
„het gevoel van uwe eeuwige menschenliefde, zoo zal zij behouden
„ worden"! —
't is zondag, de dag die den Christenen heilig is wegens de opstandinge van den Godmensch, op dien dag. — de dag, op welken, al wat
Christen heet, der Godheid staatelijke hulde bewijst — en ach! — hoe
veel zulke zondaagen zijn 'er vervloogen op welken ik naauwlijks aan
God gedagt heb — op welken ik meer dan ooit mij bezondigt heb —
en ik ben ook een Christen! — hoe veel beter zou het mij zijn, zoo
ik al dien tijd een Heiden geweest ware!
op welk eene wijze hoorde ik de Leerredenen der Predikanten? —
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met een geopend hart? — met een heilbegeerig oor? — met een begeerte om gestigt te worden ? — helaas! — zonder gevoel! — zonder
opzien tot God, den grooten insteller des rustdags en dikwijls met
Godonteerende gedagten. —
de kerk — met schaamte doe ik deze bekentenisse, mijn hart! —
de kerk was menigmaal, voor mij, een plaatse van zinnelijke van vervloekte verlustiginge — daar zworven mijne gedagten, voor de aldoordringende oogen der Godheid, door paden der zonde en der ijdelheid. —
trof de Leeraar nu en dan eens mijnen aandagt, 't was alleen door
zulke plaatsen die, door haar schoone voorstellinge, den kiesschen
smaak behaagen moesten.. — hoe genegen was ik te spotten op het
hooren voorstellen der eenvouwige beoefenende Godzaligheid. — mijn
verdorven hart tragtte zich eenen anderen weg ter zaligheid te baanen,
* en U, groote Middelaar, U verloor ik geheel uit het oog.
o Jezus! geef mij kragt en licht,
om niet meer, als voorheen, van 't regte spoor te dwalen.
laat van uw glansrijk aangezigt
een straaltjen in mijn boezem daalen.
op U, o Goel! is 't gebouw
der zaligheid gevest, en gij zult nimmer wijken. —
ai, doe dan Uwe liefde en trouw
aan mij, een' armen zondaar, blijken!

den 26 November 1780.
des avonds te zes uuren.
Zoo na alweer een dag van mijn vlugtig Leven voorbij! een Rustdag! — maar ach! — hoe heb ik hem doorgebragt! — herdenkt het
mijne ziele, en teken het tot uwe beschaaminge en verbeteringe op. —
gemelijk, verliet ik dezen morgen het bed — ging bij het vuur zitten
— rookte mijn pijp — en bij dat alles vergat ik Hem, door wiens
goedheid ik het morgenlicht aanschouwde. Gruwelijke nalatigheid! —
ik kleedde mij, om ter Kerk te gaan, — en — dit was 00k het eenige
voorbereidsel dat ik maakte. — een' geruimen tijd was ik in de kerk
geweest eer mijn aandagt op de Leerrede gevestigt was. — duizend
dingen liepen door mijne verbeeldinge, — ijdelheden — snoodheden —
gruwelijke snoodheden. — de Kerk ging uit — ik kwam te huis even
gestigt even goed, als ik 'er naar toe gegaan was.
Nadenmiddag bleef ik tehuis en hielt mijn Moeder gezelschap — las
eenige bladzijden in Lavaters dagboek — dagt, zeer verward over verscheidene dingen en schreef deze aanteekeningen. — o ! hoe weinig
nut heb ik van dezen dag gehad! — hoe weinig gepoogt te hebben!
en misschien ben ik maar weinige schreden van het graf. — aakelig
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Denkbeeld! — in welk een zwarte gedaante vertoont zich de dood,
wanneer men zich niet bereid heeft om hem te ontfangen! —
Grootmagtig Held! verwinner van den Dood!
ontruk mij eens aan 's vijands slavernij,
geef mij ook deel in uwen kruistriomf.
hij dreige dan! — ik, door Uw schild gedekt,
zal hem vol moeds in 't grimmig aanzigt zien. —
nu vrees ik hem, wijl ik, ontbloot van kragt,
in 't worstelperk voor hem bezwijken zou.
maar zoo Uw hand mijn hand ten strijde leert
dan zal ik eens, met u, in zegepraal,
door 't Eden Gods, omkleed met hemelglans,
alom de vrugt van Uw verwinning zien. —
mijn God! hoe z a l ! . . . gelukkig Sterveling,
die door het bloed van Jezus zijt g e k o g t ! . . .
geef mij o God! ook in dat heil te deelen! —
des avonds na den Eeten.
Naauwlijks ben ik een oogenblik zonder bezigheid of ik denk aan
mijne dierbaare mijne geliefde F
— zedert ettelijke dagen is zij
ziek 1 ). — vier dagen verliepen 'er sints ik haar gezien hebbe — ach!
hoe lang! — en, wie weet wanneer ik haar zien zal! — ongelukkige
F . . . .! — Gij bemint mij! — Gij bemint mij — in 't midden van mijne
donkere omstandigheden! — o God! wie weet tot welke rampen deze
liefde ons voeren zal! — waaren het alleen mijne werkelooze oogenblikken die aan deze overdenkingen gewijdt werden. — maar ach! —
in 't midden mijner ernsligste bezigheden komt de gedagte van mijne
liefde mijne rust verstooren. — uitkoomst zie ik niet: niets dan donkerheid is rondom mij. — ach! had ik nu ook vrijheid om mijne omstandigheden in de handen der Godheid overtegeven en op haare gunste
te hopen!
„Aanbiddelijke voorzienigheid! Slegts van agteren, zien de stervew lingen het onnaarspeurelijke van uwe wegen. — niets — dan een
„Nacht van dikke donkerheid zagen zij — geen enkele aanblik van
„reddinge deedt zich op — toen klom de glans des lichts schielijk
„op. — de duisterheid verdween en de volken aanbaden het almagtige
.,en wijze van uwe Voorzienigheid! — donkerheid, o God! heeft zich
„ook over mijn pad verspreid; — een dikke donkerheid, zoo dat ik
„niet weet werwaards ik mijne voeten zetten zal. — maak gij mij be„kend wat ik doen moet, welke mijne bestemminge zij! — druisschen
„mijne Neigingen tegen uwen wille aan, bestraf Gij die oproerige be*) 24 Nov. was Fransje ziek en schveef B. haar 'n brief, (volgens Kopie Sonsb. biz. 362 en 60).
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„geerten en zij zullen zwijgen. — maar, zoud Gij o bron der Liefde,
„eene liefde wraaken, gebouwd op wederzijdsche geneigdheid des
„harten ? — eene liefde, geboren uit een zuiver beginsel, een beginsel,
„door uwe goddelijke hand in onze zielen gelegt? — neen alwijze
„ Vader! — uw Voorzienigheid zelf deedt deze trek in haar' en mijnen
„boezem geboren worden ! — — o Almachtige! baan dan den weg
„voor ons — werp die bergen der verhinderinge in den afgrond der
„zee! — bestel de middelen, o God! om ons te vereenigen.— vereenig
„ons, en uw Dienst zal het eenige doel onzer daden zijn!
herstel
„o Vader! herstel het voorwerp mijner liefde van haare krankheid. ach !
„dat zij gezond worde en U haaren Schepper grootheid geve!
„werk Gij in haar het beginsel uwer herscheppende genade. — Zij
„wandelde op de wegen der uitwendige deugd — voer haar op den
„weg (der) Godzaligheid! — ach! dat zij leve! — eeuwig leve! — o
„Vader! kan het zijn vervul mijne begeerten — doch — uw wille ge„schiede! — Amen". —

't was reeds elf uuren toen ik mij te ruste begaf. een zekere ongerustheid hieldt mij nog een' geruimen tijd uit den slaap. — donkere en
verwarde voorstellingen van het toekomende. — Armoede — de Dood
— mijne F
dit alles deedt mij wakker blijven. — eindelijk sloot
de slaap mijne oogen en ik sliep gerust tot des Morgens ten zeven
uuren. —

den 27 November.
een naare dag voor mij, veel onaangenaamheden, zoo van mij zelven
als van buiten. — —
den 28 November. 1780.
alweer een dag voorbij! hoe nutloos doorgebragt!
niet eens kwam mij het doel mijns Scheppers voor mijn oogen!
niet eenmaal heeft mijn ziel naar heuren God getragt! —
en egter, deze dag is mij alweer ontvloogen.
o strafbaar tijdverzuim!... waar berg ik mij o God!
zelf mijn gerinste feil staat voor u aangeteekend.
Gij Schepper, kent mijn hart, dat met uw goedheid spot,
de middlen der genae niet naar hun waarde rekent.
verheft mijn hart zich eens tot Hem die 't al regeert,
't is dan, wanneer 't gevaar mij dreigt van alle zijden,
wanneer de bleeke vrees mijn zinnen overheert,
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dan roep ik zugtend uit: „Verhoor mij in mijn lijden"!
maar naauw schijnt 't licht der hoop in mijn beklemt gemoed
of al mijn biddenslust, mijn ijver is verdweenen:
ik denk niet meer aan Hem die mij zoo trouw behoedt,
maar wandel langs het pad der zonden, als voorhenen.
geen vonk van Dankbaarheid blinkt in mijn wandel uit.
en echter, 'k heb zoo veel van 's vaders hand genoten!
die hand, die Hij zoo vaak nog over mij ontsluit. . .
mijn ziel! wat zal die gunst uw zonde en straf vergrooten!
Hoe dikwijls klom de zon aan 's Hemels oostertrans,
en deedt het talrijk heir der Heldre Hemellichten,
door heur verbazend vuur en schitterenden glans,
voor 't oog des stervelings, van 's Hemels transsen zwigten.
Natuur door haar ontwaakt, sloeg een verheugden toon.
het Bosch verhief zijn lied, de ruime Velden zongen.
en ik helaas! alleen, was blind voor al dat schoon,
stond spraakloos bij 't gezang van meer dan duizend tongen. —

Ach! snoode ondankbaarheid, vlugt uit mijn zondig hart.
ik moet voordaan mijn God, mijn Schepper hulde bieden.
ik moet den strik des kwaads, waarin ik ben verward,
met 't oog op God gevest, verbreken en ontvlieden.
ik moet! helaas! — ik moet! — maar ach! — ik heb geen kragt!
o Eeuwig Albestier! sterk gij mijn onvermogen,
het is van U alleen dat ik mijn hulp verwagt.
ai, zie eens op mij neer met vaderlijk meedoogen!
Treft mij in dees woestijn, somtijds, een ongeluk,
Uw hand vergoedt dat weer met milde zegeningen.
Gij geeft mij dikwervstof, na uitgestaanen druk,
om van uw Menschenmin, op blijden toon te zingen.
Ach! was mijn hart vervuld, daar mij geen stof ontbreekt,
om uw goedgunstigheen, o Vader! te verheffen,
hoe zou, terwijl mijn ziel U om vergeving smeekt
mijn zang het vrolijk lied der Bosschen overtreffen!
„o Bron der wijsheid! die het donker hart verlicht,
„Laat mij een enkle straal van uwen glans ervaaren.
„gebied slegts, en terstond zal ik, voor mijn gezigt,
„dien dikgepakten drang der nevels op zien klaaren.
„mijn ziel, gevormt om U, den schepper der Natuur,
„te loven; blijft verkleeft aan grove zinlijkheden.
„verhef haar uit het stof, beziel haar met uw vuur
„en zij zal op den weg van heur bestemming treden!
5
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„dan gae geen enkle dag, geen uur, geen stond voorbij
„waarin geen dankgebed ten Troon(e) der Godheid stijge
„waarin geen lofgezang aan God geheiligt zij
„en mijn verheugde ziel van 's makers Goedheid zwijge!" 1 )

den 30 November 1780.
dezen Morgen kreeg ik een briefjen van D. . . . 2 ) Verzoeken van dezen
aart ben ik gewoon altoos van de hand te wijzen, maar kan men in
alle gevallen wel doen zoo als men wil? — dringen pligt en dankbaarheid, ons somtijds niet, om datgene te doen, wat wij anders zouden
nalaten? — ik zal het doen, hoe ongaarne 00k. — Dog nooit zal ik,
onder schijn van verpligtinge, mij tot een werktuig der ondeugd laten
gebruiken. — geen gunst, hoe groot zij wezen moge, zal mij immer
slaaf doen worden.

deze dag gaf mij weinig aangenaams. — men vreest dat F
geheel ziek worden zal. — die Dierbaare! — hoe dikwijls ben ik met
mijnen geest bij haar! — hoe dikwijls zugt ik:
God der Liefde ! geef haar een spoedige herstelling! Hoe schielijk
worden onze voornemens verijdelt! onze bestgeregelde ontwerpen omverre
gestooten! — Ik verblijdde mij reeds bij voorraad over den gelukkigen
Winter, dien ik te wagten stond. naauwlijks zou 'er een avond voorbij
gaan of ik zou mijne F
zien, haar spreken en met haar de genoegens eener, schuldelooze, liefde smaken . . . . en nu (is) dat alles mis!
een onvoorziene ziekte doet alle mijne, ingebeelde, genoegens verdwijnen. eertijds was ik moeilijk, ongeduldig, wanneer er, slegts een
dag verloopen was, op welken ik haar niet gezien hadt — nu zijn het
weken, die voorbij gaan zonder dat ik het genoegen kan hebben van
haar te zien — en — mijn ongeluk leert mij geduldig worden.
Van vijf tot zes uuren gaf ik een Bezoek aan B. 3 ) — wij spraken
over de waarheid der Phijsiognomiekunde. — over het, al te dikwijls,
onvoorzigtig oordeelen van de aangezigten der menschen. — over het,
zeer duidelijk sprekende, in sommige Phijsiognomien. B. zeide mij bij
deze gelegenheid dat hij zeer bedroogen was in zijne gedagte over
een' Jongen, die, zooals hij dagt, een voorkomen en uitzigt hadt, dat
veel schranderheids aanduidde. doch dat men Hem gezegt hadt dat
deze Jongen zeer onvatbaar was. & — dit deedt mij, tehuis komende,
eens opzettelijk denken op die zoogenaamde schrandere uitzigten 4 ).

*) Als Christelijk Boetgezang opgenomen in Gedenkz. biz. 189.
3
4
) ?
) Naar alle waarschijnlikheid Ds. Broes.
) zie Aant. 27.
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is een oog, dat in eene gestadige beweging is, nu het eene, dan het
ander voorwerp met een' vlugtigen blik beschouwt, is zulk een oog
het kenmerk eener schrandere en vlugdenkende ziele ? — dikwijls wordt
het 'er voor genomen. — volgens mijn gedagten, eerder het bewijs
eener, nietsdenkende ziele. — mogelijk zal een helder, schoon en
staarend oog de schranderheid van den geest vertoonen — Dikwijls
— Ja. — maar ook dikwijls, niet. — ik heb opgemerkt dat de Zugt
om te behagen bij de vrouwen, al menigmaal een' glans, een voorkomen
aan het oog geeft, dat, in den eersten opslag, een gunstig denkbeeld
van haare schranderheid doet Qpvatten. dit heb ik waargenomen bij
zulke, waarvan ik verzekert was dat zij geene schranderheid bezaten.
— bij mannen, wier Eigenliefde hun een groot gevoel van hunne waardigheid inboezemt ziet men het zelfde verschijnsel. — maar is deze
gelijkheid zoo groot, hoe zal men haar dan onderscheiden? Menschenkennis en opmerkinge zullen ons den weg wijzen. — 1)
Dikwijls ziet men een mensch, wiens oogen ons, een schrandere ziel
schijnen te vertoonen 2) — en Hij is niet schrander. — mogelijk zou
het Charakter van dezen man de beoordeeling bevestigen, zoo hij in
zijnen regten kring geplaatst ware, het werkvermogen zijner ziel is
verkeerd aangelegt — het is onwillig of onvatbaar voor het geen hij
thans verrigten moet. — „maar, dit zij zoo, een schrandere ziel ontdekt
zich toch altijd". — dat doet zij ook, doch vooral (in.) dat vak, waartoe zij van natuur behoort. — wie weet hoeveelen 'er op een flaauwe
wijs het Evangelie verkondigen, die een goed Figuur in den oorlog
zouden maaken. — „'t is wonder dat Hij niet beter predikt, hij ziet
„zeer schrander", zegt men. maar laat deze zelfde Redenaar een geschiedenis uit den Bijbel verklaaren, die in het Heldhaftige uitloopt —
Hij zal u beter voldoen: waarom? — zijn ziel werktte vrij en wendde
al heure vermogens aan om haar zelf te behagen.

De tijd ontbreekt mij om meer aanmerkingen, van dezen aart, op
het papier te stellen. —
Vrijdag,
den eersten December 1780*
het is mij onmogelijk, hoe gaarn ik wilde, eene geregelde dagteekeninge van mijne bedrijven, omstandigheden, uitspattingen te maken.
egter wil ik, het zij dan weekelijks of maandelijks, het voornaamste,
dat ik mij in gedagten brengen kan, opteekenen. het kan dikwijls voor
mij zijne nuttigheid hebben. een bedaart overwegen van onze daden
1
2

) In het hs. staan tussen dit en 't volgende 4 letters: 0, I. p. D, (?)
) Als B's eigen oog.
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leert ons voorzigtig en behoedsaam zijn — het naarspeuren van de
wegen der aanbiddelijke voorzienigheid, vervuld onze zielen met verwonderinge en dankbaarheid. en, hoe veel gelegenheden laaten wij,
ongemerkt voorbij gaan, in welke wij de duidelijkste blijken der Goddelijke bestieringe, konnen bewonderen. — ontmoeten wij, tegen verwagtinge, een omwentelinge in onze omstandigheden, 't zij tot ons
voordeel of ingebeelde schade — wij schrijven het terstond aan de
werkinge der tweede oorzaaken, aan het, zoogenaamde Geval, toe. —
is dit Christelijk gedagt ? ontkent men, op zulk een wijze, het albestierende der voorzienigheid niet? — hadden wij altoos een levendig
besef van die alregeerende Kragt Gods, wij zouden minder geneigt zijn
om te twisten — om tegen onze bestemminge aantedruissen. — wij,
kortziende schepsels, meten de groote van ons geluk, volgens het snoer
onzer verkeerde neigingen. — wijzer willende zijn dan de Oorzaak van
ons bestaan, zouden wij somtijds het gansche Heelal wel tot de uitvoeringe van onzen wil dienstbaar maken. — dwaaze Schepsels!
de Heer regeert!
hoe beminnelijk, hoe troostrijk is de leer der Voorzienigheid voor
den Christen! hoe oneindig verheven boven het staalen Noodlot der
Heidenen, aan het welk hunne Goden zelfs ondergeschikt waren. — o
mijn Ziel! aanbid die albestierende hand des Almagtigen. kunt gij de
voorwerpen uwer begeerten, uwer beste begeerten niet verkrijgen, denk
dat uw Vader wijze redenen heeft om u die te onthouden. — Hij
alleen is wijs. — alles moet zaameloopen tot Zijne Eer. — en zoudt
gij dan door verkeerde neigingen de eer der Godheid tragten te verminderen!
Hoe ook uw lot hier wezen moge,
aanbid Gods wijs bestel!
met zulke redelijke gevoelens bezielt, wil ik de omstandigheden mijnes
levens beschouwen. —
„Geef Gij o Albestierder! dat deze begrippen bestendig in mij
„levendig zijn mogen"! —
den 2 December.
Dezen morgen schreef ik dit briefjen aan mijne F . . . .
„Wanneer zal ik u eens zien, mijne Waarde! — U omhelzen! —
„wanneer zal de Koorts eens ophouden U te pijnigen en mij mijne
„Vreugde te ontrooven ? -— gisteravond, toen gij dat Boek kreegt,
„stond ik voor de Deur op hoop van U slegts eens van ver te aan„schouwen. — maar — ik zag niets. — dagelijks zugt ik tot den God
„der Liefde, dat hij u herstelle! — onze gebeden, op de vleugelen der
„zuivre liefde hemelwaards gevoert, kunnen in het oog der Godheid
„niet onaangenaam zijn. — Spot niet met mij, mijn Geliefde, wanneer
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„ik zeg, dat ik steeds biddende aan U gedenke. Hij toch, de Vader
„aller Wezens, is de beschikker van ons lot: 't is uit zijne handen dat
„ik u ontfangen moet. — o ! welke streelende denkbeelden vormt deze
„heilrijke waarheid, in de ziel van
uwen getrouwen
B.
ik had dezen dag een moeielijk werk te verrigten. C. i. M. F . !) ik
begon het met ongelooflijke traagheid, — doch, tegen mijne verwagtinge is het redelijk gelukt. — Zoo het waar is — gelijk het is — dat
het de aanblaazingen des Almagtigen zijn die den Mensche wijs en verstandig maaken — die somtijds den gelukkigsten zwaai aan onze gedagten geven — dan heb ik ook nu, dezen heilzaamen invloed ondervonden. ik moet mij schaamen over mijne onwilligheid — was het
niet de hand des Albestierers die mij dezen taak toeschikte? — alle
omstandigheden bevestigen dit. — ach! was ik meer bedaart om de
voorkomende zaken te beschouwen — van alle zijden te beschouwen;
hoe dikwijls zoude ik zien dat mijn wil tegen dien der Godheid gekant was!
Hoe ras veranderen de Menschelijke omstandigheden! — voor agt
dagen vreesde ik dat mijn Moeder door eene ziekte zou aangetast geworden zijn — nu is die vrees voorbij — de koortsen verlieten haar —
genoegsaam is zij volkomen gezond. geledene rampen geven ons een
soort van wellust die de ziel vertedert — met vermaak zien wij op de
voorbij-zijnde gevaaren te rug — zij doen een dankbaaren traan in
onze oogen zwellen. — zoo verhaalt de zeeman aan het luisterende
huisgezin, in stille rust, de uitgestaane gevaaren. — toen verbrijzelde
het schip — twee mijner vrienden verdronken aan mijne zijde — een
stuk hou(t)s, op 't welk ik zat, werd aan den oever gesmeeten — en
ik dus — God zij gedankt! — behouden! — alien zwijgen zij — een
enkle traan is de getuige hunner dankbaarheid! —
„Dankbaarheid! beminnelijke Deugd! beziel mijnen Boezem,
„op dat ik den Vader der barmhartigheid hulde doe"!
den vierden December.
waartoe ben ik in de waereld gekomen? — welke is mijne bestemminge? — deze vraagen, die zeer gewigtig zijn, stelde ik mij zelven,
ter bedaarde overweginge voor. — mijn gedagten bepaalen zich alleen
tot het tijdelijke, tot mijne bestemminge op aarde. buiten twijfel is het
doel des Scheppers, in het voordbrengen der Schep(pe)selen, Zijn Eer
— dus ben ik ook tot dat groote einde geschapen. — hoe zal ik nu
*) Beginletters van een Latijnse taak? Carmen in Meam Fzt/imlTLen
het bezwaarlik zijn.

oratie van Cicero kan
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dat doelwit bereiken ? — zal ik dit bereiken met een ledig aanschouwer
op het tooneel des waerelds te zijn; — of door zulke werkzaamheden,
die, door haaren kwaden invloed, de orde verbreken en dus tegen den
wil der Godheid aanloopen? — neen, zal ik aan het oogmerk mijner
scheppinge beantwoorden, ik zal moeten tragten alles aantewenden tot
volmaking der orde van het geheel. — maar hier toe is noodig dat ik
in zulk een' kring geplaatst worde, waarin ik wezenlijk nuttig, voor de
maatschappije, zijn kan. —• welke is nu die kring?
Zal de bediening des Evangeliums een ampt zijn, dat ik tot eer van
den grooten Schepper bekleeden zal? — hier wordt veel toe vereischt.
welk een schat van Goddelijke en menschelijke wetenschappen moet
zich in de ziel eens Leeraars vereenigen! — heeft mijn ziel sterkte
en vatbaarheid genoeg tot het opdoen van zoo veele wetenschappen ?
— o! hoe vrees ik hier voor! ik ken mijn eigen vermogens te wel,
dan dat ik hier gunstiger, over mijzelven, zou oordeelen. — zal ik mij
dan in een vak plaatsen, in 't welk ik mijzelven geduurig zou te verwijten hebben dat ik een verbreker der Goddelijke orde was! —
welk zal dan de taak zijn, die voor mij geschikt is? — een beroep
uit het gemeene burgerlijke leven? — hier schijnen mijne neigingen
geheel van aftewijken. — nu moeten immers onze neigingen, tot een'
zekeren stand, de bewijzen zijn van onze natuurelijke geschiktheid tot
dien stand, welken wij begeeren te omhelzen ?
o! welk een donkerheid is rondom mij! — doe mij, o Beschikker
van ons lot, den weg mijner bestemminge kennen!
laat mij nog eens leven, zoo als het een redelijk schepsel betaamt te leven. — doe mij der Maatschappije nuttig zijn, in zulk
een' kring, als uwe wijsheid geschikst voor mij oordeelt! — geef
mij altoos het hart en het vermogen om uw Eer te bedoelen en
te betragten. maak mij den weg bekend, dien (ik) bewandelen
moet, en leer mij, hem U, welbehaaglijk te betreden! — — —

Oprecht vroom moge dit Dagboek zijn, vroom-berustend, ernstig,
het ontroert alleen even, waar 't spreekt van een zekere twijfel, een
geestelik wankelen, dat de jonge dichter ontrust en beangstigt voor
de toekomst. Dat hij zich nu al ongeschikt gaat voelen voor het
hem opgelegde predikambt, durft hij zichzelf hier in het geheim
bekennen: toch moet hij voort, het is de weg ter bevrijding! Eigenaardig ook dat zelfverwijt, wel eens aan een „andere weg ter zaligheid" (dan Jezus'zoendood) te hebben gedacht, en het „ Albestierende
der Voorzienigheid", ongelovig, „geval", toeval, te hebben genoemd!
Een gedicht uit 1780, dat hij 5 jaar later zal opnemen in zijn Gezangen, klinkt als een bevestiging van eigen rechtzinnige geloofsovertuiging, als weerlegging van godsdienstige twijfel.
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Aan God ').
Ik heb mijn Her, voor u, besnaard,
En 'k nader bevend voor uwe oogen,
Daar gij, door 't ruim der hemelboogen,
Op vleugels van uw almagt, vaart! —
Voor u, die, in het eeuwig licht,
Uw' trotschen zetel hebt gestigt,
Een' troon, ontsaglijk als uw wezen!
Voor u, die immer liefde zijt! —
Maar hun, die uwe magt niet vreezen,
Een schriklijk wreeker zijt!
o God! wie is de sterveling,
Die 't onnaarvolgbaar lied mag hooren
Der eeuwig-zingende englen-chooren ? —
Dat hij van uwe grootheid zing'!
Mijn ziel verliest zich in haar zelf!
Mijn oog verdwaalt, aan 't hoog gewelf,
Waar duizend, duizend, zonnen blinken,
Die eens uw stem ten voorschijn riep!
Hier moet al 't eindige verzinken,
In 't nimmer peilbre diep!
Gij had den weg nog niet gemaakt,
Waarlangs de vlugge tijd zou loopen;
Maar 't plan lag voor uw wijsheid open —
Der dingen werking afgebaakt:
Toen zaagt gij, hoe der boozen list,
Door haat en wrevel, aangehitst,
Langs duizend onbekende wegen,
De leidsvrouw is tot waar geluk;
Hoe vaak de wenschelijkste zegen
Zijn bron heeft in den druk!
Toen zaagt gij ook, geduchte God,
In al die wondre wisselingen,
Dien kronkelloop der aardsche dingen,
Den aart, de gangen van mijn lot.
Toen had ik, op dit groot toonneel
Der wondre waereld, ook mijn deel,
Door uwe wijsheid, reeds ontvangen.
Ja! hoe gering mijn werking schijn',
Gij deedt mij toch de gunst erlangen,
Een stip, in 't plan, te zijn !
*) Naar alle waarschijnlikheid is dit het vers, dat ingezonden bij K. sp. g. VI., door Bestuurderen
werd gesteld beneden Feiths Ode aan God (zie 3 Mei 1784). In Gezangen staat het gedagt. 1780.
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Hoe dan, op dezen wanklen bol,
Uw hand mij ginds en herwaards voere,
De snoodheid op mijn onschuld loere —
Mijn hart blijft steeds gerustheid-vol!
Mijn God! hoe troost mij dit gevoel!
Gij schiept mij ook, om 't groote doel,
Uw godlijk oogmerk te bereiken!
Ik voere ook uw bevelen uit!
Bij u zijn eeuwen-levende eiken
Niets meer dan 't kleenste kruid!
Verhef u dan, mijn traage geest!
Doorstreef die nimmer meetbre kringen,
Tot hem, den vader aller dingen,
Wiens liefde uw wording is geweest!
Verhef u! stijg in 'themelhof! —
Maar neen — verneder u in 'tstof!
Die luister zou uw oog verblinden!
Gij smolt voor dat ontsaglijk vuur!
o Neen! gij kunt de Godheid vinden,
Op 'taanzigt der Natuur!
J a ! op dat glansrijk aangezigt
Is God, in elken trek, te leezen!
Gij zijt, o groot, o eeuwig wezen,
De luister van dat aangezigt!
't Geruisch der grootsche waterval,
De zagte stilte, in 't vrugtbaar dal,
Het golvend graan — 'tgeklots der baaren,
Der vog'len zang, die 't hart verblijdt;
't Doet alles onzer ziel ervaaren,
Dat gij de schepper zijt!
Maar — wat ons ook uw magt vertoon'
In visschen t vogels, zeeen, landen;
Van al de werken uwer handen
Vertoont de mensch het edelst schoon:
De vorm van zijn welschapen leen,
Die lagchende bevalligheen,
Zijn slegts de ruwste en flaauwste trekken;
Zijn ziel, zoo mild door u bedeeld,
Heeft meerder glans en grootscher trekken
Van uw onstoflijk beeld! ! )
J

) Duidelik invloed van Lavater (Physiognomie I, Inleiding biz. 6).
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o Wijsheid! — onbeperkte magt!
'k Veriies mij in uw'. grootschen luister!
Mijn oog bezwijmt — 't is alles duister!
Waar ben ik, in deez' donkren nagt? —
o Eeuwig wezen! laat het licht
Van uwe wijsheid, mijn gezigt,
Het toppunt uwer grootheid wijzen!
Maar hoe! zou 't eindige vernuft
Dan ooit, tot deze hoogten, rijzen,
Daar 't op den drempel suft!
Genoeg, zoo ik een staamlend lied,
Mijn God, van uwen roem, mag zingen!
Bij 't hooge lied der hemellingen,
Veragt gij toch mijn zangen niet!
Schenk mij een vonkje van dien gloed,
Die 't vuur van uwe zangers voedt!
Dan zing ik waardiger gezangen
Van uw gedugte majesteit,
Wier toon ik grootscher zal vervangen,
In 't choor der eeuwigheid!

Zo zoekt hij zich met wijsheid een geloofsovertuiging te bevestigen,
om in het Leven te staan, om „het wo&n des noodlots te tarten",
en met „de Deugd als kompas langs 's werelds hollen vloed naar
stille haven, stille reede te trachten".
De laatste week van het jaar brengt aan Bellamy een verrassend
nieuws; Hermannus Wielheesen, Sekretaris van K. sp. g. VI., meldt
hem zijn benoeming tot „Buitengewoon Lid" van het Haagse
Genootschap, waartoe de zo gunstig beoordeelde, in het najaar
gezonden verzen Jacob aan Rachel en Kain l) ongetwijfeld hebben
geleid. Nu kan hij zich, eerst wAankweekeling" (5 de rang), met zelfvoldoening rekenen tot het getal der dichters van de „2de rang",
die „der nederlandsche tale kundig, met Bestuurderen den Zangberg
stichten". Overgelukkig met deze onderscheiding, die zijn eigenliefde
streelt, — al voelt hij zich het Genootschap allengs ontgroeien —
schrijft hij 27 Des. gelijktijdig aan Wielheesen en Ds. van Spaan 3 ).
„Ten hoogste vereerd" (neemt hij) „deze verkiezinge needrig aa!!'',
(bedankt) „ootmoedig voor (de) onverwagte verheffinge", (en belooft, zo
i) Zie biz. 58.

2) hs. Z. G.
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veel zijn) „vermogens toelaten, alles toetebrengen wat tot Luister van
het Genootschap strekken kan". (Aan van Spaan): „mijne verkiezinge
tot buitengewoon lid der Maatschappij voert mij tot eene hoogte, die,
in de oogen mijner Eigenliefde aanzienlijk, maar, in die van mijn oordeel, te steil is. — nu zie ik mij in den kring der Dichteren geplaatst
wier schitterende kunstvermogens mijne geringe bekwaamheden tot
schaduwen, ter voltooi'nge van het geheele tafreel zullen doen strekken.
— Genoeg, zoo deze verkiezinge mijnen ijver doet ontvlammen om die
Braaven, op dat loflijk spoor, vlijtig naatestreven. —
Voor al de aanmoediging en onderrigting, van UwWelE. genooten,
zeg ik nedrig dank, altoos zullen uwe onderrigtingen voor mij, de
duidelijkste blijken uwer toegenegenheid zijn. — De WelEerw: Heer
Broes beveelt zich in uwe agtinge en vriendschap. — leef lang mijn
Heer! tot steun en nut van de schoonste aller kunsten !"

I78I.
Zoo 'er in mijn ted're zangen
hier of gindsch een vonkje leeft,
't Is een vonkje, dat zijn' oorsprong
in uwe glansrijke oogen heeft.
Aan Fillis.

Tegen Kerstmis 1780 hoort Vlissingen van „Vredebreuk met
Engeland", hoewel in die maand al herhaaldelik is gesproken van
oorlog en van een mogelike landing der Engelsen op Walcheren. In
Januarie komen nu enige „Heeren uit de Gecommitteerde Raden
van Zeeland" persoonlik naar Vlissingen, doen poorten en haven
sluiten, verdubbelen de wachten, en leggen oorlogschepen voor de
Zeeuwse kust. Een O. I. vaarder, kort te voren uitgezeild, maar
door nagestuurde schuiten tijdig gewaarschuwd, keert terug en wordt
ontladen. 8 Jan. krijgt de stad twee bataljons versterking. Bellamy
leeft opgewekt mee, en na „een gesprek over den tegenwoordigen
toestand van ons Vaderland" (met Broes of v. d. Woordt?) dicht
hij 8 Jan.
Aan

mijne

Vaderlanderen.

dat nu der Vaad'ren moed, in Neerlands volk, ontgloei';
. . . . men dreigt den vrijen Leeuw, baldaadig, aanteranden . .
. . . . vliegt, vaderlanders, vliegt! bemant uw oorlogsvlooten . .
. . . . denkt aan die braaven, die weleer, aan 't britsche strand,
den standaard zwaaiden van ons dierbaar vaderland . . .
Gij zult dit Land bewaaken
met onverwrikbren moed. ik zie den forschen Zeeuw
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't aldreigende geweld, als een' verwoeden Leeuw,
bestrijden, op den rug der schommelende baaren . . .
. . . . Gij ziet de Koopvaardij van schrik in 't hart gegrepen,
Zij smeekt uw' bijstand, vliegt! dat uw gevreesde kling
den dollen overmoed van Albion bedwing'! . . . .
o dierbaar Vaderland! hoe kunt gij mij bekooren!
hoe zoet is 't mij, den klank van uwen naam te hooren;
Gij brengt mijn ziel in vuur. — Ja, deze zelfde hand
zij aan uw' dienst gewijdt, mijn dierbaar Vaderland!. . . .

10 Jan. stuurt Bellamy „deze vrugten van (zijn) vervoeringe", voluit
ondertekend, aan H.H. S.S. der Alg. Vad. Lett. 08) „Zoo ik immer
een Dichterlijke aandrift gevoelt hebbe 't is zeker in het opstellen
dezer vaerzen geweest", schrijft hij, en voegt er „om de ledige
plaats te vullen twee rijmelooze stukjes" bij, door zijn „Eigenliefde
in een gunstig licht beschouwd". Het vaderlandse vers valt blijkbaar
biezonder in de smaak der redaktie: tot 's dichters voldoening verschijnt het al in het volgend nr. van dit maandschrift.
Intussen „pakt de lucht dreigend opeen", want Fransjes verloving,
tot nog toe voor Moeder Baane geheim, komt haar in Februarie ter
ore, en Moeder, waarschijnlik met het oog op Bellamy's onzekere
toekomst, wil er niets van weten, verbiedt Fransje zelfs haar vriend
te „spreeken". . . (29)
.. mijn Fillis, geef geen moed verlooren;
hoe dikwerf wordt het licht, uit donkerheid, geboren,
en ziet Gij, ginds, dat straaltje niet? —
dit is het licht der Hope; in 't midden der gevaaren
vind Gij, door op dit licht te staaren,
een' troost in uw verdriet...
In April valt de „langgevreesde slag" van gedwongen scheiding.
Nu ziet hij zelf bijkans „het licht der hope" niet, dat hij Fransje
heeft gewezen . .
..Mijn lievste! blijv uw dichter minnen
en stoor u aan de waereld n i e t . . . !
Toch schijnt Fransje voor overreding, voor dwang mogelik, van
„moeder, zuster en zwager" te zullen buigen: zij groet „koel, onverschillig ,, , soms met „halfgedwongen" lach, waaraan „het hart
geen deel heeft", — zo „lagcht bij buyig weer de zilvren Maan het
droevig aardrijk toe". Nu gaat zijn vreugde schuil, als de zon in
w los, ongestadig lenteweder". . . .
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Het

lenteweder1).

Schoon, maar los en ongestadig
Is het lieve Lenteweder.
Gistren lagchten al de bloempjes,
Al de kruidjes op de velden.
Zagtjes blies het westewindje
Zijnen adem door het lover.
Lieflijk vloeide 't zilv'ren beekje
Langs, met lis bekroonde, zoomen.
Alles lagchte en alles juichte,
Maar! hoe los en ongestadig
Is het lieve Lenteweder!
Hoor nu eens de winden loeien!
Door dat olmenboschje loeien!
Hoe onstuimig is het beekje!
Zie, hoe al die schoone bloemen
Op gebogen steeltjes treuren!
— Eveneens gelijk die bloemen
Ging het mij. Ik lagchte vrolijk
Toen de blijde zon der Liefde
Mij, van heuren trans, verkwikte.
Maar helaas! de zon der Liefde
Zag ik agter dikke wolken,
Dreigende onweerswolken schuilen!
En toen stond ik, als die bloempjes,
Troostloos op het veld te treuren.
Somtijds zag ik weenend opwaards,
Maar ik zag geen enkeld straaltje,
Van de schoone zon der Liefde,
Door de dikke wolken breeken. —
Eerlang zal, 6 lieve bloemen,
U de Lentezon toelagchen,
En dan zult gij weer herleeven!
Maar, voor mij zal 't eeuwig stormen!
Nimmer zal de zon der Liefde
Mijn bedrukte ziel beschijnen!

Hoe kon zij zo veranderen! Die eens bij een afscheid zeide :
„ duizend maalen zal ik zugtend aan u denken", zou die, nu het
haar geboden wordt, willen en kunnen vergeten? Doch, ware het
eens ernst, omdat zijn „al te tedre min" haar de „rust ontrooft",
i) Gez. m. J.
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haar „lieve Jeugd doet worstelen met een zee van duizend ongelukken". .
.. vergeet mij Fillis . . . wisch mijn beeld uit uw gedagten,
Gij zoudt met mij vereend toch ongelukkig zijn...!
Fransjes gedwongen onverschilligheid duurt niet lang: 2 Mei smeekt
hij haar, die hem toch „had verzekerd, dat zij hem beminde, maar
haare moeder had moeten beloven zijn brieven niet meer te zullen
aannemen, om deze belofte intetrekken". En Fransje luistert naar
haar vriend.
Dan stromen weer de briefjes en versjes, met altijd herhaalde
„betuigingen van liefde". Is ' t g e e n aardig toeval, heet 't 16 Mei,
„dat de Laura van Petrarcha 00k juist op den 6 April (evenals
Fransje) is geboren"? Nu wordt 00k gezocht naar een heimelik
ontmoeten, en 9 Junie raadt Bellamy zijn meisje „van met die
Juffrouw Vync, die zo veel medelijden met hun had, nadere kennis
te maken, ten einde gelegenheid te zoeken om bij die Juffrouw in
't geheim elkander te zien" 1 ). En Agatha Christina Vink (Vync),
kort te voren gehuwd met Johan de Vey, suikerbakker op de
Nieuwendijk 3 ), stelt gastvrij een y,kleene agterkamer" te hunner
beschikking. Diezelfde dag nog komen Bellamy en Fransje er samen.
In een w Herdenken aan Fillis", onmiddellik daarna opgeschreven,
doorleeft de dichter nog eens de genoten, „ter sluik gegonde" zaligheid, de „onbeschrijfbre weelde". . .
Met welk een stille vreugd in uwen arm gezegen
Heb ik uw lieven mond zo even nog gekuscht!
De liefde deed uw borst met sneller drift bewegen,
En schreef in 't drijvend oog 't gevoel der zoete lust.
Gij voelde — ja mijn lief, gij voelde in 't kloppend harte
Die zelvde drift, dat vuur, dat mij de borst doorgloeit:
En, daar mijn dartle mond uw lieve lipjes tartte,
werd hij aan 't levend rood van liwen mond geboeid.
Daar lag ik door den band der zoete min gekluisterd —
, . . Mijn kloppend hart staat stil. — mijn zwijmend oog verduisterd . .
En zo, „ondanks het brandend oog" van hun bewakers, zien ze
elkander vaak in 't huis der „vriendinne", in 't „kleen vertrek",
dat hun „een heiligdom der Min" wordt.
2
*) Kopie Sonsb. biz. 262.
) Johan de Vey (geb. 1760) huwt 29 Mei 178! met Ag.
Chr. Vink (Arch. Vliss.). „Suykerbakker op de Nieuwendijk" (Echte lijst geplunderde Huizen in
Vliss. in 1787). 6 Maart 1782 wordt hun een dochter geboren.
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De

Liefde1).

De Liefde geeft der ziele een kragt,
Die 't allergrootst gevaar veracht;
En, wat haar weerstand biedt,
Kloekmoedig onder de oogen ziet.
Natuur veraart wanneer de min
Heur scepter zwaait als koningin :
Dan krijgt de zwakste bloed
Een onverschrokken heldenmoed.
Zij spot steeds met der vrienden twist,
Verschalkt der oud'ren looze list,
Daar zij den dwang zelfs boeit,
Die zich op haar vergeefsch vermoeit.
Des avonds, wen de duisterheid
Heur' ondoorzienbren sluier spreidt,
Dan leidt de guide min
Mij, bij mijn lieve Fillis, in.
Dan zit ik veilig aan haar zij.
Dan kusch ik haar, dan kuscht zij mij.
Dan vreezen wij geen kwaad,
Terwijl de min op schildwacht staat.
Mijn Fillis, hoe de dwrang dan woedt,
Zo lang de Liefde ons zelf behoedt
Gevoelen wij geen pijn.
Laat ons dan immer vrolijk zijn.

Aan

Fillis1).

'k Mogt weer in dezen avondstond,
Op uwen zagten rozemond,
6 Wellust van mijn leven !
Met ted're kuschjes kleeven.
Naauw was de zilverblanke maan,
Aan 's hemels transsen opgegaan,
Toen mij de reinste weelde,
Bij u, mijn Fillis, streelde.
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Wij smaakten 't allerzoetste zoet.
De Liefde deedt ons 't jeugdig bloed
Met grooter snelheid vloei'en,
En in onze aders gloeien.
't Verhitte bloed
Een bios als van
En schonk uw
Een goddelijk

gaf uw gelaat
den dageraad,
kwijnende oogen
vermogen.

Gij sloegt uwe armen om mij heen,
En ik omvatte uwe schoone leen,
Dus, in elkaar gestrengeld,
Werd ons de ziel verengeld.
Geef, guile Liefde, geef mij vaak,
Dat ik het zoet dier vreugde smaak'!
Het zoet, dat gij kunt geeven,
Is 't voedsel van mijn leven.

Toch is Fransje niet geheel gerust in die „oogenblikjes vreugd,
norsschen dwang ten spijt" genoten. Haar vriend bemoedigt haar,
„ban de bleeke vrees uit uw teder hart", vergeet den druk. .
„wanneer wij in het eenzaam, elkander eens ontmoeten . . Z'1).
„Concordia res parvae crescunt"! Alles spanne vrij „saamen". . .."
„wij spotten met de woede van alien die ons dreigen .." Zelfs zijn
uurwerk schijnt door „het groot vermogen der Goddelijke Liefde
betooverd": sneller „teekent" de „kleene wijzer" elk uurtje van
samenkomst, „traager" de tijd van scheiden . . .
. . . Wat ben ik aan de Liefde
voor deze tooverije,
al dankbaarheid verschuldigd!
H o e juicht hij in zalige h e r i n n e r i n g :
Aan

Fillis2).

Nog, mijne Fillis,
Voel ik de kuschjes,
Die gij mij gistren
Drukte op de lippen!
O ! dat herdenken
Brengt me in verrukking!
i) Aan Fillis, T. D. Lett. Kab.
) Gez. m. J. Zie over dit vers Ockerses bespreking der Gez. m. J. (Bijlage XVI).
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8o
O! wat al weelde —
Zalige weelde
Schonk mij de Liefde!
O ! bij mijn Fillis
Vind ik de vreugde!
O! van haar lipjes
Zuig ik het leven!
O ! uit haar oogjes
Schieten dan vonken
In mijnen boezem,
Die mijn begeertens,
Zuivre begeertens,
Driftig ontvlammen!
Vol van verrukking
Kan ik pas staamlen:
Dierbaare Fillis!
Gij zijt mijn alles ! . . .
'k Vlij mij ter neder
Op uwen boezem. —
'k Voel uwen boezem
Heviger zwoegen —
'k Hoor u dan lispen,
Fluisterend lispen:
'k Zal u b e m i n n e n ! . . .
Eeuwig b e m i n n e n ! . . .
6 Mijne Fillis!
Zulk eene vreugde
Grenst boven 't aardsche!

Of smachtend :
A a n de

Maane1).

Schoone maan, zeg, ziet gij heden,
daar gij 't halve rond bespied,
Schoone maan, zeg, ziet gij heden
mijn geliefde Fillis niet?
Ja, gij ziet haar, want geen wolkje
dekt uw helderblinkend oog;
Gij kunt onverhinderd tuuren
van den hoogen starrenboog.
*) Gez. m. J. Geprezen door Kinker, Post v. d. Helikon, 1788 (Uitg. v. Vloten, biz. 2), en
door Willem de Clercq, Verhandeling enz. biz. 309. Herdruk Gez. m. J. (1790) biz. 27 met
zangmuziek: „ Amoroso — par J. D. Diemer".

8i
Onverhinderd! ach! wat zeg i k ? . . *
dak of vengster zal misschien
U, 6 Nachtvorstin, beletten,
om mijn' levenslust te zien.
Nijdig dak, afgunstig vengster!
laat het oog der zuivre maan
Door uw digtgevoegde reeten
bij mijn lieve Fillis gaan!
Maar, zoo gij, 6 lust des Hemels,
mijn bevallig meisje ziet,
Zeg dan dat heur trouwe minnaar
Haar zijn ted're groete biedt.
Zeg, met een verhelderd blikje,
door een' schitterender gloed,
Schoone Fillis, 't is uw minnaar,
die u door mijn straalen groet.
Nachtverlichtster, stiltekweekster,
ziet gij mijne Fillis nu?
Mooglijk ziet zij, tederdenkend
aan heur' minnaar, thans op u !
Mooglijk denkt zij, opwaards ziende,
daar gij 't halve rond bespiedt,
Schoone maan, zeg, ziet gij heden
mijn' geliefden Damon niet?
Mooglijk zendt zij ook een zugtje
van verlangen naar mij heen.
Vang dit zugtje, schiet het weder
met uw straalen mij beneen!
Hemeldogter, wellustwekster,
blijf ons beider oogenlijn,
En laat uw vergulde straalen
immer onze boden zijn!

Ook ontmoet hij Fransje 's avonds en wandelt met haar onder
de „olmen", terwijl de maan „door de openinge der takjes" hun
„blijde en lagchende aangezichten', verlicht, en het „sombere"
aan 's dichters vreugde „eene staatigheid" geeft, „die haar geheel Hemelsch maakt". In maneschijn wacht hij haar „onder de
boomen", of, bespiedt haar, op een gunstig plekje, van verre. Dan
smeekt hij:

6
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Aan d e maane1).
Vorstin des nachts, volschoone Maan!
Ai, doof een wijl uw' heldren luister,
En laat mij hier, in 't sombre duister,
Bij deze boomen staan!
'k Wil mij aan 't vraagend oog onttrekken,
En Gij, Gij zoudt mij hier ontdekken . . . .
Neen ! zuivre Nachtvorstin !
Begunstig mijne min!
Bedek u, voor het oog der volken,
Met een gordijn van dikke wolken,
Op dat de dwang, die 't al bespiedt,
Alom met arendsoogen ziet,
Mij hier niet moge ontdekken! —
Neen! laat mij hier toch veilig staan!
Doch wil, wanneer de tijd mij roept van hier te gaan,
Mij tot een Leidsvrouw strekken 2 )!

In ijverzucht mokkend, als een vriend ongestoord van liefde mag
genieten, uit hij een
Klagt1).
Nu moet ik nog in 't eenzaam dwaalen! . . .
6 Noodlot! al te wreed!
Ik kan, gedrukt door zoo veel leed,
Maar naauwlijks adem halen!
Mijn vriend zit aan de zij
Van zijne Elize stil en vrij,
En kuscht en streelt haar zonder vreezen ;
En ik mag naauw mijn Fillis zien!
Haar slegts ter sluik een kuschje bien!
Kan dit mijn smart geneezen?
Ben ik dus niet met recht verstoord ?
Heb ik geen reden om te klaagen?
De min heeft slegts mijn bee verhoord,
Om mij nog meer te plagen!
T o t een vriendin van Fransje, die medelijden met hun heeft, is
gericht:
2
J) Gez. m. J.
) Dit vers wordt door Kinker in de Post v. d. Helikon 1788 (nr. n
biz. 122) gesteld beneden het vorige Aan de Maane (biz. 80).
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A a n C h l o e ! ).
Fillis is mijn lust en leven. Fillis is mijn hartvriendin.
Zij alleen van alle meisjes, is het voorwerp van mijn min!
Schoon het onweer huilt en buldert, ons het licht der vreugde ontrooft,
Echter wordt het vuur der liefde niet in 't minnend hart verdoofd.
Neen! 't geblaas dier forsche winden, zet dat vuur in hellen gloed!
En wij spotten met den vijand, die op onze liefde woedt! —
Maar helaas! hoe ongelukkig, wen men dus de min verdrukt, —
Wen men twee vereende zielen woedend van elkander rukt!
Jonge Chloe, ach! uw hartje voele nimmer dat verdriet!
Jonge Chloe, neen! uw hartje voele 't leed der Liefde niet!
Jeugdig meisje, wen uw boezem, voor een' waardig' minnaar gloeit,
Worde nooit uw zuivre liefde, door den wreeden dwang, geboeid!
Trof u ?t noodlot onzer Liefde? j a ! ons noodlot trof u ' t h a r t ;
En uw teder medelijden deelde in onze felle smart.
Lieve Chloe, ik bemin u, omdat gij mijn Fillis mint.
O, bemin altoos mijn Fillis, en noem mij dan ook uw' vrind!

A l s F r a n s j e eens zegt, d a t h a a r v e r k o r t e meisjesnaani h a a r niet
„ b e v a l t " , h e e t h e t luimig — v o o r d e b u n d e l Gezangen mijner
Jengd
w o r d t dit a a r d i g e v e r s later verdeftigd — 3 )
„Fransje" zegt gij liefste meisje,
„zulk een naam bevalt mij niet",
maar kunt gij mij dan niet zeggen
hoe gij anders gaarne hiet?
Kaatje, Keetje, Mietje, Jansje,
zijn die namen meerder zoet?
immers is uw naam, mijn meisje,
even streelend, even zoet?
Zeg, hoe zal ik u dan noemen?
Engel? Ja! dat zijt gij mij!
Gul en vriendlijk zijn ook de Englen,
eveneens, mijn meisje, als Gij.
maar, de naam moet meer beteeknen,
5
k noem u liefst dan Hartvriendin!
doch, die naam geeft nog geen denkbeeld
van mijne onverwrikbre min.
J

Fillis,
gij,
Deze naam
niet!
Maar,
gaarne anders
Galathea, Chloris, Roosje,
naamen
Fillis,
goedr
noemen r
Engel...

r ja!

gVbe tee knen.
hartvriendin!
Doch, hoe jlaanw zijn deze naamen
Bij het vuur van mijne mini
mogt

2
) Gez. m. J.
) Tekst volgens hs., ondertekend Bellami^ (in bezit van Ds. V. Loosjes,
Amsterdam). Tot haar dood heeft Fransje het hs. van dit versje bewaard (zie Aant. 67). In Gez.
m. J . : De Naamen. De varianten zijn naar Gez. m. J. (1782) biz. 34.
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Liefste, waardste, lust mijns Levens
neen! dat drukt het ook niet uit.
zagt! mij schiet een naam te binnen,
die het al in zich besluit:
'k Zal u steeds mijn leven noemen:
Ja: want ware ik van u af;
Schielijk zonk ik, vol van droefheid,
in het eeuwig zwijgend graf.
Gij zult dan mijn leven heeten !
maar — zoo noem ik u alleen
neen! die lieve naam, mijn meisje!
blijve slechts aan ons gemeen,
andren moeten Fransje zeggen
dat staat voor een ieder vrij,
maar — mijn leven . . . o, mijn leven!
dat zijt Gij alleen voor mij! 1 )

Waardste, Liefste,
dit

/evens . . .
nit!

Leven noemen!
af>

Ja,

eenwigzwijgend
Leven hieten I
alleenl
meisje,
slegts
gemeen!
mogen Fillis zeggen;
Dit
aan
Leven / . . . o mijn Leven !
Dit
gij

Van welk een liefdeweelde geniet de dichter, als hij veilig voor
„dreigende Laster, grimmende Nijd, woedende Wangunst, in Fillis'
hartje schuilt", en, „afgemat door zwoegen" bij haar „de plaats der
rust vindt, waar (zijn) ziel haar leed" kan vergeten! Elke stemming
van zijn „aandoenlijk hart" uit hij in verzen, rijmend of rijmloos:
klaagt nu eens over „redelooze kwelling" door „nijpende vrees,
agterdogt" of „ijverzucht", en juicht dan weer in hoogste wellust
van „hijgend verlangen en gul genieten".
De L i e f d e 2 ) .
De teerste hartstogt, die 't genoegen
Der stervelingen 't meest vergroot,
Staat immer voor het nijpend wroegen
Der redelooze kwelling bloot.
Vrees, moeite en agterdogt bespringen,
Met felle woede, 't minnend hart.
Al vaak zijn kleene beuzelingen
De bronnen van de grootste smart.
Somts zwijgt de spreekendste bewustheid,
Wanneer de vrees heur stem verheft.
Daar 't hart, gefoold door ongerustheid,
Zijn eigen toestand niet beseft.
!) Hoeveel pittiger is dit vers dan 'n gelifksoortig zouteloos Lieve Naamtjes
2
(1779) biz. 42.
) Gez. m. J.

in de Bardietjes
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De Liefde, tuk op veinzerijen,
Die zij zich zelf te ontveinzen tragt,
Heeft zich al menigwerf in lijen,
Door schuldelooze list, gebragt.
6! Mogt ik iets den hemel smeeken!
Ik vroeg niet dwaas om rang of schat;
Maar, om een min, die voor het steeken
Der kwelling niets te vreezen hadt.

W a a r o m de liefde g e b l i n d

wordt1).

Men maalde, reeds van ouds, het dartel minnewicht
Met eenen blinddoek voor 't gezicht.
Wat mag hiervan de reden wezen?
Is 't, omdat zijne hand noch groot noch kleen ontziet,
Maar elk de schichten heeft te vreezen,
Die hij zoo onmeedoogend schiet? —
6 Neen! men blindt zijn lonkende oogen,
Op dat het zien der smart
Van 't, door zijn schicht, vervvonde hart,
Hem niet bewegen zou tot teder mededoogen:
Want, wierd het stoute wicht met 's minnaars leed begaan,
Gewis! hij zou geen hand meer aan den booge slaan!

D e ij v e r z u c h t i g e *).
Een recht en teder minnaar
Is altoos ijverzuchtig. —
Wanneer zijn meisje een' ander'
Met vriendlijke oogjes toelonkt,
Gevoelt hij, in zijn' boezem,
Een heimelijke ontroering.
Dan straalt hem de ongerustheid
En kommerlijke vreeze
Uit naauwoplettende oogen.
Nu poogt hij eens de droefheid,
In zijn gelaat zoo zichtbaar,
Met een geveinsde vreugde,
Voor aller oog te dekken.
Dan weer doen spijt en gramschap
Zijn bleeke wangen gloeien.
') Gez. m. J.
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Dan brandt 'er in zijn oogen
Het vlammig vuur der woede.
Dan knerst hij op zijn tanden,
En vloekt hem, dien zijn meisje
Zoo vriendelijk belonkte.
Maar — ziet hij weer zijn meisje,
En lagcht zij lief en teder
Den gullen lagch der liefde:
Straks zijn de vreeze en droefheid,
De spijt en felle gramschap
Van zijn gelaat verdweenen.
Dan valt hij op haar boezem,
En drukt haar in zijn armen,
En kuscht heur lieflijk mondje,
En staamelt, onder 't kusschen:
Gij zijt, gij zijt mijn meisje! —
Gij zijt de lust mijns levens! —
Gij zijt — gij zijt mijn alles!
D e L i e f d e ! ).
Wanneer vertoont de Liefde
Zich op het allerschoonste,
In 't hijgende verlangen,
Of na het gul genieten? —
Wij smaaken het genot reeds
In de armen der verbeelding,
Wanneer wij nog verlangen.
Maar, na het vrij genieten,
Wanneer, door al de vreugde,
De snaaren der verbeelding
Geheel zijn overspannen,
Dan heerscht in onze ziele
Een sombere verwarring.
Dan geeft het droevig denkbeeld:
Wij hebben reeds genoten!
Der ziele een matte houding.
Maar, geeft een blik der hope
Weer leven aan 't verlangen,
Dan leeft de ziel, en schept zich,
Uit loutre harssenschimmen,
Wei duizend vreugdebeelden.

!) Gez. m. J.
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Aan Fillis1).
Ik bid u, liefste meisje,
Laat mij uw mondje kusschen!
Gij schijnt mij zoo vreesachtig. —
Waarom, mijn schoone Fillis?
Ai, zeg mij eens, wat vreest gij ?
Of denkt gij dat mijn zieltje,
Terwijlen ik u kussche,
Mij heimlijk zou ontglippen,
En in uw hartje sluipen,
Om daar te triumfeeren?

K u s c h j e *).
Lieve Fillis! schoone Fillis! wellust van mijn jeugdig leeven!
Laat mij, op uw zagte lipjes, u een teder kuschje geeven!
Hoe! mijn s c h o o n e ! . . . welke blikken! waarom ziet gij nu zoo straf?
Waarom stpot gij met uw handjes mij zoo driftig van u af?
Ben ik dan geen kuschje waardig? — wilt gij mij dan gansch verstooten?
Wilt gij dan mijn droevig noodlot, door die koelheid, nog vergrooten?
6 Mijn Fillis! ieder kuschje, dat ik op uw lipjes druk,
Is mij een vernieuwde wellust — schenkt me een onbegrensd geluk!
En zoudt gij, mijn vreugdekweekster, mij van dit geluk berooven?
Neen! ik kan, mijn zoete Fillis, thans uw mondje niet gelooven!
Neen! uw wil is niet eenstemmig met dat stout en fier gezicht!
Neen! — uw hart is, met mijn wenschen, naar denzelfden toon gerigt.
Gij bemint mij — en mijn kuschjes zouden u verveelend w e z e n . . . ?
Zelfs, in uw bevallig weigren, kan ik uwe liefde leezen !
Maar, 't is lang genoeg geweigerd, — reik mij nu uw mondje toe,
Op dat ik, met duizend kuschjes, mijner Liefde hulde doe!
Zie! gij lagcht w e e r ! . . . Ja, mijn Fillis, zoo kunt gij niet langer blijven;
Liefde mogt die stugge koelheid van uw aangezigt verdrijven.
Kom, mijn Fillis! — 'k voel uw lipjes! — 6 mijn Engel! — welk een vreugd!
6 Mijn Fillis! uwe kuschjes zijn het leeven van mijn jeugd!

De v e r g e e f s c h e

proefneeming2).

Laatst was ik bij mijn Fillis,
Zij zat een wijl te peinzen,
Maar, in het einde vroeg zij:
l

) Gez. m. J.

2) Gez. m. J. Geprezen door v. Hall, Gemengde Schriften (1848) biz. 150.
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„Weet gij wat of een kuschje is?"
Ik zei: mijn liefste meisje,
Dit is te Philosophiesch;
Een kuschje laat zich voelen,
Doch laat zich nooit beschrijven.
Misschien, dat wij het wezen,
Als ook den aart der kuschjes,
Door dadelijke proeven,
Wei min of meer ontdekken.
Ik greep haar in mijn armen,
En drukte mijne lippen
Op heur bevallig mondje.
Nu kuschten wij elkander
Op allerhande wijzen.
Ik bleef schier onbeweeglijk
Op heure lipjes kleeven.
Doch, na zoo veele proeven,
Was 't ons nog gansch onmooglijk,
Een kuschje te beschrijven.
Ik zei: mijn lieve Fillis,
Wij zullen 't nooit ontdekken! —
„Wel, zeide toen mijn meisje,
„Laat gij de hoop reeds vaaren,
„Wie weet! zo wij de proeven
„Te meermaal weer hervatten,
„Of wij het niet ontdekken!"

K u s c h j e ').
„Gij zijt toch immer lastig!
„Gij wilt gestadig kusschen! —
„Wat doet toch al dat kusschen?
„Wat wil dat toch beteeknen?"
Zoo sprak mijn schoone Fillis,
En keek met donkere oogen,
En wende 't hoofd ter zijde.
Ik greep haar lieve handjes,
En zei: mijn dierbaar meisje!
Mag ik u dan niet kusschen! . . .
Zij schudde 't hoofd en boog zich,
En drukte met haar lipjes
Mij zagtjes op de wangen.
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Zij sloot mij in heur armen,
En zei: „wat is een kuschje? —
„Wat wil het toch beteeknen?"
Mijn allerliefste meisje,
Het is de taal der liefde.
Zoo dikwerf onze lippen
Zich kusschende vereenen,
Dan denk ik: Liefste Fillis,
Gelijk ik met mijn lippen
Thans aan uw mondje kleeve,
Zoo, Liefste, is ook mijn leven
Verbonden aan het uwe.
Zo vaak ik u dan kussche,
Gevoel ik, meer dan immer,
De banden onzer liefde.
Dit alles, schoone Fillis,
Dit alles zegt een kuschje!

K u s c h j e *).
Gevoelt gij ook, mijn Fillis,
Wanneer wij zaamen kusschen,
Uw hartje sneller kloppen?
Wanneer ik, met mijn lippen
Uw zuigend mondje naake,
Dan is het of het hart mij
Ten boezem uit wil vliegen.
Dan spreidt een driftig vuur zich,
Op 't snelst, door al mijn leden.
Dan druk ik, beevend, trillend,
U in mijn klemmende armen. —
En immers, gij gevoelt ook
Die driftige verrukking?
Want gij sluit, onder 't kusschen,
Mij in uw scheutige armen,
En drukt mij aan uw boezem.
Zoo hegten onze lippen
Zich kleevend aan elkander.
'k Geloof, mijn lieve Fillis,
'k Geloof, dat onze harten,
Wanneer wij zaamen kusschen,
Dat zij aan onze lippen

9o

Dit streelend zoet benijden.
Wie weet — indien zij konden,
Of zij, op onze lippen!
Elkander niet ontmoetten!
6 Fillis! onze harten!
Zoo die elkaer ontmoetten . . . !
Wij stierven van verrukking!
K u s c h j e ] ).
Waarom ik, mijn zoete Fillis,
liever uwen schoonen mond,
Dan uw zagte wangen kussche,
steunt op eenen goeden grond.
Ja, uw kaakjes zijn beminlijk,
wellustkweekend, zagt en schoon;
Maar, uw mondje, liefste Fillis,
strekt den kuschjes tot een troon!

waarde

zoete

Wen ik, op uw5 gladden boezem,
mij, vol liefde, nederbuig,
En, op uwe poesle kaakjes,
purperroode roosjes zuig;
Dan gevoel ik wel den invloed
van mijn streelend mingeluk;
Maar! veel zoeter zijn de kuschjes,
die ik op uw lipjes druk.
En wilt gij de reden weeten
Fillis, van dit meerder zoet?
't Is, om dat de min mijn lippen
slegts door kuschjes spreeken doet.
Wen u dan mijn mond wil kusschen,
en gij maar uw kaakjes biedt,
Spreek ik — doch ik krijg geen antwoord,
want uw kaakjes spreeken niet!
Maar! wanneer mijn mond, 6 Fillis!
op uw lieve lipjes kleeft,
Voel ik, dat uw zuigend mondje
mij het tederst antwoord geeft! —
Zou ik dan, mijn dierbaar meisje,
zonder antwoord heenen gaan ? . . .
Neen! wanneer ik u wil kusschen,
biedt mij dan uw lipjes aan!
!) Tekst volgens Gez.,in. J.; hs. Z. G.; T. D. en Lett. Kab. I biz. 364. Rechts de varianten hs.
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K u s c h j e *).
Hoe meer mijn mond de tipjes
Van uwe lieve lipjes,
Al kusschende genaakt,
Hoe meer ik, door het kusschen,
Mijn liefdevuur wil blusschen,
Hoe meer het gloeit en blaakt.
Zijt gij met mij bewogen,
Wen gij, met kwijnende oogen,
Mij van ter zij begluur.t?
Ai, Fillis, spaar die lonken!
Mijn vlam wordt, door die vonken,
Nog meerder aangevuurd.
Mijn lust, mijn vreugd, mijn leven,
Die vlam zal mij doen sneeven,
Die mij zoo lijden doet.
Maar — gun, dat, op uw lippen,
De ziel mij moge ontglippen!
Dat sterven is mij zoet!
A i ! staa mij toe, mijn Engel!
Dat ik uw halsje omstrengel,
Terwijl mijn mond u kuscht!
Dan wordt de vlam mijns levens,
En van mijn liefde tevens,
Op eenen stond gebluscht!
Fillis2).
Voor Fillis klopt mijn hart alleen;
Zij is 't, van al de jonge schoonen,
Wier beeld, zoo vol bevalligheen,
Altijd in mijne ziel zal woonen!
Haar heb ik, in mijn eerste jeugd,
Reeds tot mijn hartvriendin verkoren —
Nu, door heur wedermin, verheugd,
Heb ik haar eeuwig trouw gezworen!
Mijn Fillis aangezigt is rond,
Heur voorhoofd zagt en hoog verheven;
J

alleen,
Jonge • Schoonen,
bevalligheen
woonen.
ik
Jeugd
verkooren.
wetiermin
gezwooren.
Haar
rond
verheven.
(a) glad

) Gez. m. J.
2) Tekst, gedagt. 1781, volgens 2 d e stukje der Proeven (najaar 1784); 2
hss. Z. G.5 niet opgenomen in de Gez. m. J.; de varianten rechts zijn naar de hss,, waarvan er
1 is aangeduid met (a).
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De wellust schijnt, op heuren mond,
De min, in haar gezigt te leven.
De lagchjes dart'len af en toe,
En spelen, op heur lieve wangen
Tot zij, het dart'lend spelen moe,
Als zwijmende, aan heur lipjes, hangen.

schijnt
vreugd
gezigt
vliegen
toe
op heure zagtgebloosde kaakew,
mi maakt Zij mij eens droef te moe,
dan doet Zij mij van blijdschap blaaken.
{a) en do en mij dikwerf blij te moe
het zoet der eelste vreugde smaaken.
Heur smagtend oogtje wenkt mij aan,
snoepig
aan
Wanneer ik bedel om een kuschje;
kuschje,
En naauw heb ik mijn' lust voldaan,
nanw
voldaan
mijn
Of 't wekt mij weder lustje op lustje.
wen zij mij
Als zij me eens, van ter zij, belonkt,
van ter zij
En kwijnend lagcht met lodd'rige oogen,
dan (a) jinks
Straks lig ik, door de liefde ontvonkt,
neergebogen.
haaren
Op haren boezem neergebogen:
gelaat
Dan streelt mijn hand heur zagt gelaat,
neder
daalt al streelend
En daalt, al streelend, zagtjes neder,
slaat.
Tot daar heur minnend hartje slaat —
o! Dan drukt Fillis mij zoo teder!
mond.
Dan kusschen, kleeven mond op mond!
haaren
zwoegen
Dan voel ik haren boezem zwoegen!
Dan sterven, in dien blijden stond,
zielgenoegen.
Wij schier van louter zielgenoegen!
Dan sluit de min heur oogtjes d i g t . . .
haar
digt.
Hoe lieflijk gloei'en dan heur wangen!
haar
bloozen
Ik blijf, met een verrukt gezigt,
Al kusschende, aan heur lippen, hangen !
kusschend
die schoonheen hangen.
Hoe zoet is 't minnen voor de jeugd!
Jeugd I
leven,
De liefde is regt mijn lust en leven! —
vreugd
Maar — Fillis kan alleen de vreugd,
Maar
V leven
liefde geven.
En 't leven, aan mijn liefde, geven! l)

Aan

Dezelve2).

Mijn Fillis, zoo mijn hand wat al te dartel speelt,
Moet gij die drift betoomen,
Zij zou, daar zij uw hals en zagten boezem streelt,
Allengskens verder komen.
Nooit heeft de min genoeg; zij dorst altoos naar meer:
Heur leven is begeeren.
*) De vier slotregels staan afzonderlik, iets lager dan het vorige.
) Gez. m. J.
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Doch 't al te ruim genot slaat heur verlangen neer,
En doet haar vuur verteeren.
Maar, wilt gij dat dit vuur bestendig gloei' en blaak',
Dan moet gij minzaam weig'ren.
Dan zal mijn liefdevlam, bij 't deinzende vermaak,
Ten hoogsten toppunt steig'ren.
Doch, dat niet al te lang uw lieflijk weig'ren duur'!
Dit zou mijn gloed verdooven.
Neen, laat mij, als ter sluik, tot voedsel voor mijn vuur,
Somtijds een kuschje rooven.
Keer met uw handjes dan mijn stoute lippen af,
Die op uw kaakjes kleeven.
En wil mij, half verstoord, half lagchende, tot straf,
Een teder kuschje geeven!

Hoe de „achtbre Wijsheid", die hij zich voor de vereiste Akademiestudie nog in zo hoge mate moet verwerven, wel wat heeft
te lijden onder een gestadig denken aan Fransje, dat zijn „stille
ruste" stoort, getuigt de dichter zelf heel oprecht:
A a n d e w ij s h e i d x).
Gij vergt mij, achtbre Wijsheid,
Dat ik aan u mijne uuren
Geheel en al zal wijen.
Ja, hemelschoone Wijsheid !
'k Bemin uw ed'le grootheid.
'k Eerbiedig uwe lessen.
Maar ach! de groote Liefde
Ontrooft mij steeds die uuren,
Die ik aan u mogt wijen.
Wanneer ik, op mijn kamer,
Uw lessen, ed'le Wijsheid,
In stilheid overpeinze,
Dan komt de stoute Liefde,
Die dartle, looze Jongen,
En smijt de wijze schriften
Van uwe groote zoonen,
Baldaadig door elkander.
Dan slaat hij met zijn boogje
De veder uit mijn handen.
Dan schreeuwt, dan spot, dan lagcht hij,
En roept: mijn lieve Dichter!
i) Gez. m. J.
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Hoe zit gij toch te suffen!
K o m ! laat de wijsheid vaaren,
En gaa met mij eens wandlen !
Dan moet ik, achtbre Wijsheid,
Den dartlen Jongen volgen.
Dan leidt hij mij geduurig
Voorbij het huis van Fillis.
En ziet hij dan mijn Fillis,
Dan wijst hij met zijn vinger,
En zegt: zie, lieve Dichter!
Zie daar — ! is dat de Wijsheid ? —
Zoo spot het looze boefje
Nog immer met mijn noodlot.
Zoo gaat het, groote Wijsheid,
Zoo gaat het elken dage.
Misschien, indien de Liefde
Mijn Fillis bij mij bragte,
Dat ik in stille ruste
Mijn uuren u zou wijen!
A c h ! bragt de Min mijn Fillis
Bij mij op mijne kamer!
Dan zou ik, ed'le Wijsheid,
Met al mijn hart u dienen!

Dezelfde gedachte, aardiger nog en fijner i8 d e eeuws gekunsteld, in :
De m i s b r u i k t e

Vrijheid1).

't Minnewicht kwam op mijn kamer.
„Dichter, zoo 'k u niet verveel,
„Ai, wil mij dan toch vergunnen,
„dat ik hier een weinig speel'!
„'kZal u in uw werk niet s t o o r e n ! . .
„geef mij daar dat groote boek!
„ 0 ! ik zal zoo stille wezen,
„als ik ginder prentjes zoek!"
Zoo sprak 't looze minnegoodje,
gaf mijn handen zoen op zoen.
'k Liet hem vrijheid om te speelen,
mids dat hij geen kwaad zou doen.
Afgetrokken door gedachten,
greep ik weer de dichtpen aan,
!) Gez, m. J. Volgens B's vrienden „een origineel meesterstuk" (Brief 20 Apr. 1782).
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Zonder op de boeverijen
van den Jongen acht te slaan,
Doch, vermoeid door 't stadig denken,
zie ik eindlijk voor mij heen.
't Boefje, dacht ik, is gehoorzaam,
en schijnt nog al wel te vreen.
Maar — ik had nog niet vernomen,
wat de stoute jongen deedt; —
Hoe hij all' mijn schoone boeken,
't vengster uit, in 't water smeet! —
Knaap! dat zal ik u betalen!
riep ik op een forssen toon.
Doch, hij zei, met traanende oogjes:
„moeder heeft het mij geboon!
„Maar — hij wees op drie, vier boeken
„die heb ik niet weggedaan,
„Om dat ik, op 't eerste blaadje,
„mijne beeldtenis zag staan . . . "
'k Ging mistroostig naar het vengster,
en zag zugtend in de vliet.
Nu heb ik geen and're boeken,
dan die hij nog liggen liet.

21 Junie uit de dichter zijn „blijdschap over 2 dagen, waarop hij
Fransje ongestoord heeft kunnen bezoeken''. Maar, als elk jaar,
vertrekt zij ook nu weer voor korte tijd naar Goes, en hij verzoekt,
„hem van daar te schrijven", vooral ook „zorg te dragen over
zijne brieven en vaersen" 1 ).
Aan Fillis2).
Gij zult mijn liefste Fillis,
Gij zult mij dan verlaaten,
En ik mag u niet volgen!. ..
Maar, in den stillen avond,
Wanneer ge in luwen lommer
Van dikgetakte boomen,
Langs groene paadjes wandelt,
Dan zult gij, waardste Fillis,
Een zagt en suissend windje
In 't ritslend loover hooren ;
!) Kopie Sonsb. biz. 363.

2) Gez. m. J.
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Dit windje zal uw wangen,
Uw zagte en lieve v/angen,
Met stillen eerbied kusschen.
Mijn Fillis, deze windjes
Zijn stille liefdezugtjes,
Die 'k om uw droevig afzijn,
In eenzaamheid zal zugten.
Zoo vaak, mijn schoone Fillis,
Zoo vaak uw lieve wangen
Dan zulk een windje voelen,
Moet ge aan uw' minnaar denken!
Hoe dikwijls zal ik zugten!

O p 22 J u n i e — 't w o r d t buiig z o m e r w e e r — volgt, n a een „ j o n g s t e

groetje
Het v e r t r e k van Fillis1).
Wat 's dit ? — na zo veel blijde dagen
Kleedt zich de lucht in aaklig zwart! —
Zou wel het dampgewest, getroffen door mijn klaagen,
Ook deelen in mijn smart? —
Ja! met mijn grievend leed bewogen,
Sluit thans de zon heur blinkende oogen,
En trekt een somber treurkleed aan.
Natuur, met traanen op de wangen,
Ziet al de vreugd van mijn gezangen,
Mijn lieve Fillis heenen gaan!
Maar, wil uw droefheid toch betoomen!
Borst met geen bulderend geluid,
In akelige klagten uit!
Gij zoudt de ligtontroerde stroomen
Verschrikken, en die droefheid zou
Welligt dan oorzaak zijn van een' veel zwaarder rouw.
6 Neen, Natuur! een enkel zuchtje
Ontglippe aan uw beklemd gemoed!
Zoo voere een zagt en lieflijk luchtje
Mijn Fillis langs den zouten vloed!
Zoo moge zij, door stille baaren,
Gerust en veilig overvaaren!

i) Gez. m. J.
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en hij k l a a g t :
Aan Fillis1).
Hoe ver, mijn lieve Fillis,
Hoe ver van u verwijderd
Moet thans uw minnaar zugten!
Ach! vvaarom zijn de liefde
En 't noodlot niet eenstemmig!
Verrukkingvol gedenk ik
Nog aan die blijde stonden,
Waarin ik, trots het noodlot,
Bij u, mijn schoone Fillis,
Het zoet der Liefde smaakte.
Ach! waar zijn nu die stonden!
't Herdenken: 'k was gelukkig!
Maakt dubbel ongelukkig.
In 't krieken van den morgen
Verlaat ik 't logge bed reeds
En denk aan u, mijn Fillis!
'k Blijf op mijn stille kamer
Tot aan den sombren avond
Steeds peinzend aan mijn Fillis!
Straks spreidt de nagt zijn vleugels
Om 't halve rond der waereld,
De slaap sluit aller oogen
Maar ik alleen blijf waaken!
Bij 't flaauw en somber kaarslicht
Herdenkt mijn ziel de vreugden,
Die zij weleer gevoelde!
Een enkle van die vreugden;
Een kuschje van uw lippen,
Een blikje van uw oogen,
Zou thans, mijn dierbre Fillis,
Mij hoogst gelukkig maaken!

„Voor den i sten van Bloeimaand" zal Bellamy wel overeenkomstig
het verzoek van Ds. van Spaan (14 Des. 1780), en, naar ledenplicht, aan K. sp. g. VI. „'n paar dichtproefjes" hebben gestuurd,
naar alle waarschljnlikheid de Lente en de Liefde, twee uitvoerige,
rijmende, tamelik oiiderwetse verzen, misschien 00k De gevlugte en
gevonden vreugde*). In versregels van 71- trochee wekt De LenteW)
i) Gez. m. J.

2) zie biz. 5 3 - 5 5 7

9«
de „Vaderlandsche Dichters" op tot een „vrolijk lentelied", nu
winter is „verstooven", en alles „de werking voelt van het koestrend
lentevuur", nu op „Walchrens dijken geen wofende golven meer
slaan", maar 't Zuidewindje „op den rug der stille zee speelt en
dartelt''. Nu heerst Liefde, „zoete Liefde, en zij schenkt der Jeugd
duizend teugjes uit den beker van de schuldelooze vreugd . .."
Zo waren ook „Fillis en Damon'' gelukkig door hun liefde, en
blijdschap „blonk in beider oogen", tot „de norssche Nijd" die
vreugde „stuitte". . .
nu gaat Damon eenzaam dwaalen. Fillis kwijnt; heur aangezigt
is verbleekt, en in haar oogen blinkt niet meer dat helder licht.."
Naar buiten „lokt het lieflijk weer", naar „Boschje en Beek";
niets „haalt bij den wellust, op 't land te genieten". Met zijn vrienden
gaat „Landlief nu naar zijn lustig landhuis, en verpoost er zijn
zorgen . . .
Traanen van een zagte ontroering vloeien uit zijn drijvend oog. .."
Zo gelukkig als „Landman, die Natuurs weldaen met een vrolijk
hart geniet", de „vaste le&n gesterkt door arbeid, de wangen gesierd door frissche welvaard", zo gelukkig is ook „de Dichter, die
het zalig land bewoont,
die den stoet der zanggodinnen in zijn koelen lommer troont!..."
De Liefde^6)
verheerlikt in 16 zesregelige strofen (afwisselend
twee 3-voetige, een 6-voetige jambe) de macht, die „den sterveling
op vleuglen van gevoel" ten hemel voert, en „aan 't edel hart een
nieuwe grootheid geeft". Wat „Dametas, door liefde ingeleid bij
Rozemond", in zoete kozerij geniet, bij 't gedwongen afscheid „in
onuitspreekbre spyt'' gevoelt, om daarna met wverfijnd vermaak''
'tgenoten zoet „in duizenderlei vorm hergoten" opnieuw tegenieten,
is herinnering aan eigen verholen samenzijn met Fransje. De op de
Lente door H . H . Bestuurderen gemaakte aanmerkingen aanvaardt
Bellamy heel gedwee (8 Aug.). Met de Liefde gaat het niet zo grif :
die aanmerkingen geworden hem eerst begin April 1782 in Utrecht.
Dan zal hij met klem weerleggen wat aangemerkt wordt en eigen
lezingen handhaven, maar, blijkens de in de jaarbundel opgenomen
tekst, H . H . Kunstrechters niet geheel overtuigen.
In de maand Junie trekt ook nog iets anders Bellamy's aandacht.
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Mr. Daniel Radermacher, Heer van Nieuwkerk, Oud Schepen en
Raad van Middelburg,(30 wiens grootmoeder, Vrouwe Maria Beeckman, afstamt van Elias Beeckman, Aardenburgs verdediger in 1672,
schenkt 7 Mei 1781 „ter gedagtenisse voor de Nakomelingschap"
het „rapier van zijn kloeken voorvader, tot dien tijd" in zijn bezit,
aan de Magistraat van Aardenburg. Hij voegt daarbij een op perkament geschreven en in rood marokijn gebonden „Geschiedverhaal
der gebeurtenissen in 1672" l ), op verzoek van Mr. Radermacher
nit „authentieke stukken" door Rektor van Cruysselbergen samengesteld. Natuurlik heeft Bellamy zijn Rektor vaak van deze „belegeringe" horen spreken, en als hij het rapier ziet, dicht hij een
vierregelig tijdversje, dat, blijkens Notulen der Aardenburgse Vroedschapsvergadering op 12 Junie 1781, „als inscriptie gesteld zal
worden op de glase kas (voor het geschenk) Extra vervaardigd" l ).
En Bellamy doet meer. 10 Julie wordt 's Rektors ruim 13-jarige
zoon Leonard Johannes, met nog twee andere „wakkere en veelbelovende Jongelingen", van de Latijnse School „naar de Academie
gepromoveert", en spreekt daarbij een rede uit: de Ardenburgi obsidione enz., waarvan de stof, ongetwijfeld met vaders hulp, aan vaders
juist verschenen geschiedwerk is ontleend. „Bij deze gelegenheid" 2 ),
zegt Bellamy, „maakte ik een vaers op de dapperheid der Aardenburgers . . . dat den Heer Rector in handen kwam, die het — (met
het Promotiebericht) — zond aan Schrijveren van de Boekzaal" (der
Geleerde Wereld) 3 ). In het Augustusnummer leest Mr. Radermacher
dit „vaers'' en geeft de jonge dichter daarvoor een beloning *in
geld, „een overtuigend bewijs", zegt Bellamy, „dat het ons Vaderland nog niet ontbreekt aan mannen, die, niet alleen met woorden,
maar 00k met daden, den kunsten nuttig zijn!" 20 Okt. dankt hij
Mr. Radermacher nederig voor zijn „Edelmoedigheid". . .
„Ik zal mij, voor het ontvangen geschenk, een aanzienlijk boek koopen,
't welk mij altoos aan uwe guile vriendlijkheid zal doen gedenken . ..
hoe gelukkig zou het voor ons vaderland zijn indien 'er veelen zulke
Edelmoedige begunstigers der konsten en wetenschappen gevonden
wierden! 't is door de gunst van aanzienlijke en verstandige Beschermheeren dat de konsten het weeligst bloe'ien en haaren volsten wasdom
verkrijgen . . . 't Zal u niet onbekend zijn .. . dat mijn voornemen is om
*) In de Oudheidskamer op het Stadhuis in Aardenburg nog aanwezig.
3
) hs. Z. G. 20 Okt. 1781.
) Theologies maandschriftje.
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te studeeren: ik verzoek U daar het noodig zijn mogt, om uwe veelvermogende voorspraak. — neem mij in uwe Bescherminge, weledele
Heer! en gij zult zien dat gij uwe gunst geen' ondankbaaren bewezen
hebt..."
Voorjaar 1782 zal 00k Mr. Radermacher intekenen voor Bellamy's
studiefonds.
5 Aug. juicht de Zeeuwse dichter mede over de „zege" bij Doggersbank l) :
. . . dappere Nederlanders .. die den kwijnenden roem des Vaderlands
doet herleven! .. wat de hoogmoedige Brit 00k zegge, tot verkleininge
uwer Glorie — gij hebt overwonnen! — een Edelmoediger vijand zou
uwer Dapperheid regt gedaan hebben; doch de laaghartigheid tragt
altoos heur eer door snorkerijen te herstellen . . . (hier) vertoonde zich
de dapperheid der Batavieren in haaren schoonsten glans . .. Triomf, gij
Helden! Zoutman, Kingsbergen, Dedel, Bentink! Triomf gij alien, die
den roem des Vaderlands verdaadigde! . . .
Ook in poezie uit hij zijn vaderlandse trots op deze „Helden",
en schrijft versregels „Op de afbeelding" van Zoutman en Bentink,
om ook in later jaren nog herhaaldelik op deze „bataafsche roem"
terug te komen. (32)
Inmiddels is Fransje weer uit Goes teruggekeerd. „Zekerlijk moet
ik uw afbeelding bezitten", heet het begin Augustus, „gij moet
uitgebeeld worden in 't wit: met een blaauw lint, en een papier in
de hand. Laten wij zijn als Petrarcha en Laura".
Aan Fillis2).
Petrarcha moge Laura's schoon,
Met Goddelijken zwier, bezingen,
En naar de frissche mirtekroon
Der groote liefde dingen:
Laat vrij Nesera's lief gezigt,
Secundus stof tot zingen geeven,
Daar, in zijn lagchend minnedicht,
De zoete kuschjes kleeven:
Dat Poot de fiksche citer stelP,
Om van zijn Rozemond te speelen;
Of van het stoe'iend minnespel
Een' dartlen deun te kweelen:
J) hs. Z. G. Nuchter onderzoek leert, dat deze „zege" slechts een
2
was (Colenbrander).
) Gez. m. J.
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Ik zing van Fillis. Zij alleen
Is 't waardig voorwerp van mijn zangen.
Ik zing van heur bekoorlijkheen —
De blosjes van haar wangen!
6 Fillis! mogt mijn teder dicht
Bevrijd voor 't woen der eeuwen wezen!
Dan zou het jongste tijdsgewrigt
Uw lieven naam nog leezen!

Luimig heet het in een ander versje: moeten wij geloven aan de
„Zielsverhuizing volgens 'toude stelsel
der Grieksche Philosophen . . . moge
dan mijn ziel, van 'tlichaam ontbonden,
vaaren in Fillis' kleene Katje" 1 ).
Ook schijnt Bellamy zelf eens Fransjes
portret te hebben getekend, om een
verkleining van dit „afbeeldzel" mee
te nemen naar Utrecht. Liefde „stiert"
zijn tekenpen 3). Toch wil hij ook in
„nedrig dichttafreer doen „praalen",
wat hij lief vindt in haar gelaat, kies
en edel in haar wezen.
Fransje, met haar „daagse mutsje".
Fillis
6 Liefde! stier gij mijn penseel
Om 't beeld van Fillis aftemaalen,
Dan zal mijn nedrig dichttafreel
Met de eer der jonge schoonen praalen.
Mijn Fillis heeft een gul gelaat,
Dat, met zijn vriendelijke trekken,
Den vuigen nijd, den stuggen haat
Tot rede en menschlijkheid kan wekken.
>) Alg. Vad. Lett.
) Bovenstaand portretje, door Fransje tot haar dood bewaard, is nu in bezit van Ds. V. Loosjes
te Amsterdam (zie biz. 83 noot 2 en Aant. 67). Over een vergelijking van dit portretje met dat
van Vinkeles (1790) is mij door Mevr. van Duyl-Schwartze en Lizzy Ansingh gezegd: „Het
eerste portretje is echter. Met veel zorg heeft de teekenaar geprobeerd een uitdrukking in oog en
mond weer te geven, die hem wel bekend en lief was*, zoo ook de houding van het hoofd op den
hals — een en ander geeft karakter aan dit portretje. Vinkeles heeft geflatteerd — weggelaten en
bijgevoegdj hij wou een vrouw teekenen die er nog goed uitzag en heeft een karakterloos portret
gemaakt. Men kan er zelfs den leeftijd van de vooigestelde niet uit opmaken". Zie verder Brief 13
Des. 1784.
3) Gez. m. J.
2
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Heur statig voorhoofd, rond en hoog,
Dat edel sieraad voor de vrouwen,
Vertoont, op zijnen zagten boog,
Den zetel van het blank vertrouwen.
Heur tintlend oog is helder bruin,
En sclienkt mijn hart een blijder leven:
Zijn aanblik zou het norsch arduin —
Gevoel aan 't kille marmer geven!
Heur kaakjes, waar de vreugd op lagcht,
Zijn juist versierd met flaauwe bloosjes,
En zijn zoo welgevuld en zagt
Als pasontsloten lenteroosjes.
Heur lipjes doen het schoonst koraal,
Voor hunne schoone verw verbleeken.
Zij kunnen, door de zoetste taal,
De rust in 't woelend harte spreken.
Heur borst, door zedigheid bedekt,
Doet mijn begeerten hevig blaaken,
Om, door verbeelding opgewekt,
Dien troon der wellust aan te raaken.
Voorts is mijn Fillis schoon van leest.
Doch al de schoonheid van haar leden
Wijkt voor haar' lieven zagten geest,
In luister van bekoorlijkheden.
Het vuur van haar doordringend oog
Doet mij den jongen boezem gloeien,
Doch weet, stijgt mijne vlam te hoog,
Met eenen wenk die drift te boei'en.
Mijn Fillis, wen de wellust lagcht,
Blijft aan den hals der deugde hangen.
Haar rede stilt de woeste klagt
Van 't al te vuurig minverlangen.
Mijn Fillis kan de dartelheid
Aan 't snoer der eerbre liefde binden.
De weelde, schoon zij streelt en vleit,
Zal nooit heur waakend oog verblinden.
Zoo schoon is Fillis groot gemoed;
Zoo wijs, zoo edel is haar denken,
Dat, daar de min haar hulde doet,
De drift gehoorzaamt op haar wenken.
Mijn Lier, volg Fillis voorbeeld na;
Wil ted're minnelustjes wekken!
Doch, dat u nooit een toon ontgaa,
Die 't schoon der deugde zou bevlekken!

io3
Behalve bij de Suikerbakker Johan de Vey weet Bellamy Maandag
13 Aug. door een list Fransje 00k elders in het geheim te ontmoeten.
Zijn vriend Jan van der Woordt, een welgesteld koopman, die onder
meer belangrijke slavenhandel drijft op West-Indie en de Goudkust
van Afrika, en die in Vlissingen behoort tot „den deftigen burgerstand", is een neef van de Baane's. Zijn zoon is de jonggestorven
dichter Antonie v. d. Woordt, en een bekend tijdgenoot prijst de
vader als „beschaafd, als een man van kennis, van ondervinding
en een goed oordeer\(33) Begin Aug. nu is Jan van der Woordt,
waarschijnlik voor zaken, in Oostende. Op een Maandagmiddag merkt
Bellamy, dat Fransje op bezoek is bij haar nicht Josina v. d. Woordt
(geb. Woutersen), die een ernstige, lieve vrouw moet zijn geweest,
zoals Antonie ons zijn Moeder doet kennen als de vriendelike vertrouwde van zijn jonge dichtersmart. In deze gastvrije woning, met
„het ruime uitzigt op den uitgang der Westerhaven en de uitgestrekte
reede van Vlissingen", weet Bellamy op die bewuste zomernamiddag
zijn meisje als toevallig — misschien 00k volgens afspraak — te
ontmoeten. Is het hem gelukt Fransje „voor een kwartier uurs
alleen te spreken", dan zet hij zich op het „kantoor", om zijn vriend
„par ami" te schrijven: 1 )
Mijn Vriend!
Gij zult zeker vreemd opzien een brief van mij te ontfangen, doch
ik zal u zeggen hoe ik aan dien inval gekomen ben. — Fillis is thans
hier. Gij weet hoe naaulettende de minnaars zijn — ik heb het
ontdekt. — en — gelegenheid gevonden om haar, voor een kwartier
uurs alleen te spreken. — uw Vrouw zeide mij dat men aan u schrijven
zou, en — ik besloot het 00k te doen. maar zult gij in Oostenden wel
gelegenheid hebben om mij aftewagten? nu is niets gemaklijker dan
i(e)mand op deze wijs aftewagten. gij behoeft slegts te lezen: aan den
Heere Jan van der Woordt, enz. dit is zooveel als het Compliment dat
ik bij mijne aankomst maak. — dan opend gij den brief, en Physiognomiseerd hem. dat is: gij ziet hem, met een vlugtig oog van het
begin tot het einde over, heeft hij nu het geluk van u in een opgeruimd oogenblik aantetreffen dan gaat gij hem, op uw gemak, van regel
tot regel doorlezen. maar — is hij ongelukkig genoeg van u in een
kwaden luim te vinden, dan voud gij hem toe — schud het hoofd, en
zegt bij uw zelven: — het zal zeker zottigheid zijn. — onder dit zeggen
steekt gij hem in uw kammizoolzak. — dit immers is gemaklijk!
i) hs. Z. G. 13 Aug. 1781.
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Welk een schoone voorrede heb ik geschreven, en — nog niets gezegt! maar wat zal ik ook zeggen? ik ben vreeslijk stomp, die korte
zaamenkomst van daar even, heeft al mijn gedagten verstrooit. dit zou
ik nog konnen zeggen, deezen brief schrijf ik op uw Kantoor; op dezelfde plaats daar gij gewoon zijt te schrijven. het is omtrent zeven
uuren, en verbaast warm. — „wel Bellami! weet gij niets anders te
zeggen?" — — waaragtig mijn Heer, ik ben stomp — vreeslijk stomp!
ik heb dezen nademiddag genoegzaam geheel besteed tot het scheppen
eener Anacreontische Ode, en dan is het nog een voordbrengzeltje dat
zijn' Schepper weinig eer aandoet. — 't Staat u nog wel voor dat wij
eens zaamen in uw' hof waaren. — ik rookte smaakelijk mijn pijp en
gij ook. — of wij geregeld beurt gehouden hebben weet ik niet, maar
ten minsten verzekerden wij elkander nu en dan dat het een schoone
avondstond was, dat was al wat wij spraaken. — toen waart Gij zeker
lusteloos, en ik stomp, 't zou gelukkig zijn, zoo Gij, bij het ontfangen
van mijnen brief weder lusteloos waart. — zoo ik hiervan verzekerd
ware, zou ik alleen schrijven als volgt:
het is verbaast warm!
— — — — — — — — niets verveeld mij meer dan de hette! —
— — — — — — phu!
— het is benaauwd — !
in dezen smaak zou ik het gansche papier konnen vol schrijven en Gij
zoud agter elken uitroep, 'er een' bevestigenden van U konnen laaten
volgen. — 't zou mij gemaklijk zijn. bij zulk een' brief behoord men
in 't geheel niets te denken, nog om hem te schrijven, nog om hem te
lezen. — doch zoo Gij niet lusteloos zijt zult Gij inschikkelijk genoeg
jegens mij zijn om mijne stompheid te verschoonen.
het tweede deel van Lavaters Phisiognomie heb ik bij u gevonden
en met mij naar huis genomen. om dat Gij het eerste deel hebt, denk
ik vast dat Gij ook de overige deelen houden zult ! ). thans maak ik mij
sterk om de aangezigten der meisjes te — beoordeelen. — een stoute
onderneming! en die — zoo ik ze gelukkig ter uitvoer brenge —
mij wel tot een martelaar der Phijsiognomiekunde zou kunnen maaken.
— maar niets is moeilijker dan meisjes te Phijsiognomiseeren; vooral
wanneer Zij een weinig van het Engelachtige in heure Phijsiognomie
hebben. —
in het midden van den ingespannen aandagt worden onze oogen —
te zwak voor den glans van het Engelagtige verblind — en — de
uitspraak hangt niet meer aan ons verstand af. — zie dat is droevig,
zoo als ik aan het praaten zou komen wordt het donker. — ik kan
waarlijk niet meer zien!
Vaarwel mijn Heer!
Ik ben uw Vriend en Dienaar

J. Bellami
*) Dit is mij niet duidelik.
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Zo zal hij nu zijn Fillis ^physiognomiseeren'' 1 ), en nit haar trekken
de ziel trachten te „leezen'\ Nu wordt haar gelaat ontleed, als ware
het een Zeuxisbeeld: „het voorhoofd van Minerve, het edel oog
van Juno, den opslag van Diana, en Venus' lachend mondje", zodat
in haar „Ziel zich op het naauwst vereenen: de wijsheid van Minerve,
de Majesteit van Juno, de kuisheid van Diana, de aanminnigheid
van Venus . . . En . . . . zou ik zulk een Meisje, met zulk een Ziel,
niet minnen?" Of hetzelfde, anderszins:
Dedriebevalligheden2).
Is Aglaia deftig, schitt'rend,
Is haar schoonheid meer dan schoonheid;
Even als de grootsche luister
Van een' held Yen nacht des winters:
Kwijnt in Euphrosine's oogen
't Vuur der zagte, ted're liefde;
Teekent heur bevallig wezen
Niets dan tederheid en liefde:
Is Thalia frisch en jeugdig,
Even als een lenteroosje;
Lagcht zij even als de hemel
Op een' schoonen lentemorgen:
Al die schoonheid is, in Fillis,
Door Natuur, te saam vereenigd.
Deftig, schitt'rend als Aglaia,
Zagt en teer als Euphrosine,
Frisch en jeugdig als Thalia,
Dus is mijn bevallig meisje.
Warmer en natuurliker dezelfde gedachte: leest men in de „uiterlijke trekken den aart van 's Menschen Ziel
toont die lieve bios die op uw wangen bloeit
Dan niet, dat in uw hart het vuur der lievde gloeit?" 3)
Uitgenodigd als Buitengewoon Lid van K. sp. g. VI. de Alg.
Verg. in den H a a g bij te wonen, schrijft Bellamy 8 Aug. 3 ) dat hem
dit „volstrekt onmogelijk is", en, met een zinspeling op zijn a.s.
vertrek naar Utrecht: „binnen twee of drie maanden denk ik om
i) Alg. Vad. Lett. Zie Aant. 32.

2

) Gez. m. J.

3) hs. Z. G.
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eenige bezigheden naar Holland te zullen moeten overkomen, dan
zal ik mijn' naam in het aanteekenboek schrijven, en aan de overige
verpligtingen voldoen". Toch schijnt hij, hoe vreemd het ook klinkt,
eind Aug. wel in den H a a g te zijn geweest. Hij zal er dus zeker
ook de Alg. Verg. op 28 van Oogstmaand hebben bijgewoond,
waar aan Willem Bilderdijk een gouden eerpenning is uitgereikt
voor zijn prijsvers: Kenschets onzer Voorvaderen in de eerste tijden
van het Gemeenedest1). In Vlissingen terug, schrijft Bellamy 7 Sept.
aan Fransje: 2 )
In den Haag zeiden de bestuurders tegen mij. B.! gij bemint, en wij
twijfelen niet of uw meisje zal uwen smaak eer aandoen. — Zij dronken
hunne glazen uit, op het welzijn van B.'s beminde, en wat zou ik gedaan hebben, ik deed het ook. — In dit nevensgaande boekje zult gij
op biz. 243 3) een vaers van mij vinden; dog geef het schielijk terug,
het behoort aan mij niet"...
Kort daarop schrijft hij aan H.H. Bestuurderen in den H a a g ,
los en opgewekt, zonder een zweempje deftigheid, na de persoonlike
kennismaking: 4 )
Geen Kloosterling van wat orden hij wezen moge, is ieverig(er) otn
der Kerke een Lid toetevoegen, dan ik om jonge Dichters voor ons Genootschap te werven. — de stukjes, die ik U thans zende zijn van een
Jongeling met naame C. van de Polder. Hij woont te Middelburg. om
u den jongen Dichter te vertoonen zoo als hij is, geef ik zijn stukjes
zoo als ik hen ontvangen heb, zonder eenige verandering. Zoo de
Heeren Bestuurders kunnen goedvinden hem in het getal der Aankweekelingen te plaatsen, 't zal den Jongeling zeer aangenaam en aanmoedigend zijn 5).
nu nog een woord van mij-zelven. het dichtstuk de Liefde G) is van
mij; en het is niet zestig maar zes en negentig vaarzen lang. Gij moet
niet denken, mijn Heer, dat ik baatzugtig genoeg ben om de zes-endertig vaarzen in het volgend jaar van mijn te geven dichtstuk af te
trekken. neen mijn Heer! het genootschap heeft, in het naaste jaar,
weder een dichtstuk, het welk — aan de voorgeschrevene grootte beantwoord, van mij te wagten. dit is een staal mijner Dichterlijke Edelmoedigheid. maar ik hoop dat ik nu ook bevrijd zal zijn voor de
2
') Poet. Mengelstoffen, dl. 8 biz. 71.
) Kopie Sonsb. biz. 364.
) Boekzaal der geleerde Wereld. Aug. 1781. Het vers op „de dapperheid der Aardenburgers".
Zie hiervoor biz. 99 en Aant. 31.
4
5
) hs. Z. G.
) Poet. Mengelst. dl. 8 (1782) vermeldt C. v. d. Polder (zie hiervoor
biz. 48) onder de Aankwekelingen.
6
) In de Alg. Verg. ter tafel gebracht? Zie biz. 98.
3
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kwaadaartige aanmerkingen van sommigen der Heeren. — Ja wel! mijn
Heer Beyer 1 ), gij lagcht! en dat lagchen is een blijk van uvv ontwaakt
geweten. —
zeg eens, mijn Heer Bei'er! hebt gij niet met nog twee andere Heeren,
die ik nu niet noemen vvil, moedwillig genoeg geweest om aantemerken
dat ik Jacobus Bellami zekerlijk verliefd moest zijn, dewiji ik van de
Liefde gezongen had. — ik bid u mijn Heeren! is dit wel een goede
Logica.
verliefde Dichters zijn gewoon de Liefde te bezingen.
Bellami bezingt de Liefde.
Ergo Bellami is een verliefd dichter.
dit gaat immers niet, Heeren! — doch ik zal mij weten te wreken,
indien men evenwel verder voordgaat met mij van verliefdheid te beschuldigen. ja wel zal ik mij weten te wreken: ik zal voordaan niets
anders dan Anacre(n)ontische oden aan het Genootschap zenden. — en
bovendien zal ik een satyra in rijmlooze verzen opstellen: een Satyra
op het genootschap mijn Heeren! — en die zal ik ook zenden. — ik
ben eigenzinnig en vermetel.
ik zal 'er niets meer bij doen mijn Heer, dan dat ik mij bevele
in de vriendschap der Heeren Bestuurderen als ook in de uwe!
mijn Heer!

Bellamy's brief aan Jan van der Woordt (13 Aug.) en deze aan
K. sp. g. VI. vallen op door een ongewoon- losse en natuurlike
toon. Met enige waarschijnlikheid durf ik hier denken aan invloed
van een eerste kennismaking met proza van Swift en Sterne, met
Swifts „Vertelsel van de Ton, . . mitsgaders een Verhaal van den
Strydt der Boeken" (in 1735 vertaald door P. le Clercq) met Sternes
„Leven en gevoelens van Tristram Shandy, benevens Yorick's
Sentimenteele Reis" (in 1779 vertaald door Bernardus Brunius), dat
hij Maart 1782 goed kent, in de 2de helft van 1781 mogelik heeft
leren kennen. Een schertsende sluitrede bij Swift kan hem hebben
gebracht tot die in zijn schrijven aan K. sp. g. VI.; nog duideliker
aanwijzing vind ik echter in een, Jan. 1782 in de Alg. Vad. Lett,
verschenen, najaar 1781 dus gezonden, en „Nosce te ipsum" ondertekende luimige en hekelende ^Missive wegens enige hss." 3 ), waarin
hij schijnt te zinspelen op Swifts „digressions'", door le Clercq vertaald als „digressies", nl. al die mogelike en onmogelike uitweidingen, die de geringste stof doen dijen — zoals het Bellamy zelf
als „proeve" is gelukt in zijn brief van 13 Aug. aan Jan v. d,
J

) Gerrit Beyer, loco-Sekretaris. Aant. 32.

2

) Zie Bijlagen VII en VIII,
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Woordt — en die „hedendaagsche Schrijvers in staat stellen over
nietmetal te schrijven" (Swift), „te kruipen in dicht" (Bellamy). (34)
Hoe het zij, zeker is, dat de jonge Zeeuwse dichter, met zijn in
velerlei gescherpt kunstinzicht, eind Aug. 1781 in den Haag zich
voelt tegenover de „Kunstregters", die hij schertsend plaagt met
zijn aaakreontiese oden en rijmloze verzen . . . „ik ben eigenzinnig
en vermetel, mijn H e e r e n " ! Mogelik heeft hij de Heren 00k wel
bedenkelik hoofdschuddend horen spreken van het te Amsterdam door
Gerrit Brender a Brandis juist in die maand opgerichte tweemaandeliks tijdschrift „Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet", dat zijn
„laden" beschikbaar wil stellen voor de oefeningen van jonge, onder
van Alphens invloed, moderne „Taal- en Dichtminnaars".(35) Voor
Bellamy heeft dit nieuwe tijdschrift terstond een zekere bekoring:
in Sept. stuurt hij twee verzen, en in afl. 2 (Nov.) staan ze al
opgenomen. Het ene, rijmloos, Aan de Juffers, is een opwekking
aan de „schoone Juffers, (toch vooral) geen liedjes te zingen, die de
zeden, den goeden smaak onteeren. . . Vuile straattaal, laage dubbelzinnigheden voegen niet in den mond van lieve Juffers. . . Neen, gij
schoonen! zingt van liefde . . . Liefde geeft uw schoonheid leven. . ."
Dit is een van de weinige versjes, waarin Bellamy iets van zede of
mode in eigen tijd hekelt, zoals bijv. in een puntdicht: de boekverzamelwoede — onopengesneden staan de kostbare boekwerken in de
kast — of in 'n paar andere: de petits-maitres, die „troep van kleene
Heertjes, zoo zwierig opgeschikt", die als „aapen der Juffers, meesterlijk bedreven" zijn „in keur van 't Vrouwelijk gewaad . . . wat lint,
wat kapsel 't fraaiste s t a a t " ; of, het gewraakte „Keurslijf" :(35)
H e t k e u r s 1 ij f.
Zij, die, tot vrouwelijke pracht,
Het keurslijf eerst heeft uitgedacht,
Was wis een rimplig wijf van driemaal dertig jaaren,
Wier grommigheid, der lieve jeugd,
't Genot ontzei der zoete vreugd,
Omdat haar 't zoet genot was met de jeugd ontvaaren.
Hadt dan de deugd geen magts genoeg,
Dat ze een vermeetle hand verjoeg',
Die, met een' dartle drift, een' boezem dorst genaaken?
Moest dan een mislijk samenstel
Van walvischbeen, met wreed geknel,
De maagdelijke borst zoo strengelijk bewaaken?
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Natuur! men handelt u tot hoon!
Gij schept vergeefsch uw toovrend schoon:
Gij kunt der grilligheid, der mode niet behaagen!
Ach! mogt zij, die dees dwaaze pracht
Te zinneloos heeft uitgedacht,
Tot straffe, in Pluto's hof, een gloei'end harnas dragen! })
Nieuwe dwang van Moeder Baane — is de toevallige samenkomst
in het huis van neef Jan v. d. Woordt, op Maandag 13 Aug., haar
misschien ter ore gekomen? — heeft onze arme dichter sedert opnieuw moedeloos gemaakt. 21 Aug. „'snagts ten elf uuren, als alles
rust", schrijft hij aan Fransje: „hoe weinig de boeken en de dichtkonst baat om hem te vertroosten" — dubbel welkom zal hem nu
spoedig het uitstapje naar den Haag zijn! —
A a n d e n S l a a p J).
Ai, wijkt toch bleeke zorgen!
Vergunt me een weinig rust!
Luik gij mijn zwijmende oogen,
6 Vriendelijke slaap!
Of zijt ge, 6 kragthersteller,
Gelijk een valsehe vriend,
Die, in den nagt der naarheid,
Noch vriend noch vriendschap kent?
Maar neen! uw guile handen
Verligten onze smart.
Wen vrienden ons verlaaten,
Dan staat gij ons nog bij.
Ach! waar moogt gij nu toeven,
6 Vriendelijke slaap?
Ai, koom toch! drijf de zorgen
Van 't eenzaam ledikant!
Ai, koom t o c h ! . . . m a a r ! . . . mijn Fillis?...
Is Fillis reeds in rust? —
6 Slaap, snel naar mijn Fillis!
En sluit haar oogjes toe!
Wanneer gij, bij mijn meisje,
Uw werking hebt verricht,
Verdrijf dan 00k mijn zorgen,
6 Vriendelijke slaap!
*) Gez. m. J.
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Ongelukkige

liefde1).

Eer ik nog de Liefde kende
dacht ik, ze is het zoetste zoet.
Hoe gelukkig! dien de Liefde,
met heur' hemelnectar, voedt!
'k Zag, met traanen in mijn oogen,
menigmaal een' jongeling,
Die, met blijdschap op de wangen,
naar zijn jeugdig meisje ging.
„Liefde, geef mij ook een meisje!
stel mijn kloppend hart te vreen!
Liefde, geef mij ook een meisje!
waarom zwerf ik dus alleen ?
O! mijn hart is voor uw' invloed,
door Natuur, reeds voorbereid!
Liefde, j a ! mijn hart is vatbaar
voor uw hoogste zaligheid!
Nimmer zaagt gij trouwer dienaar
aan uw voeten neergeknield!
Al mijn zuchten, al mijn wenschen
zijn met zucht voor u bezield!
Liefde, geef mij toch een meisje,
schoon, aanvallig, lief en teer!
Ach! gaf mij de Liefde een meisje —
'k wenschte niets op aarde meer!"
Dus verzuchtte ik menigmaalen.
eindlijk werd mijn bee verhoord:
'k Zag mijn Fillis! en! — hoe schielijk
was ik door haar schoon bekoord! —
'k Sprak niet — maar mijn oogen zeiden:
ach ! dat gij mijn meisje w a a r t ! . . .
't Meisje zei, met kwijnende oogen:
ach! dat gij mijn minnaar w a a r t ! . . .
'k Greep haar, bevende, in mijn armen.
6! hoe joeg mijn boezem nu!
'k Fluisterde: gij zijt mijn m e i s j e ! . . .
en zij lispte: 'k ben voor u! ! . . .
'k Zeeg, door blijdschap overwonnen,
op heur zagten boezem neer.
Eindlijk gaf een teder kuschje
mij het eerste leven weer!

III
Nu werd ik bewust der vreugde,
die mijn boezem overwon.
'k Riep nu: j a ! gij zijt mijn meisje!
dat ik straks maar staamlen kon.
Nu ben ik volmaakt gelukkig!
gij zijt mij de waardste schat!
Gij zijt mij, mijn levenswellust,
meer dan 't gansch heelal bevat!
Maar, helaas! die guile blijdschap
week voor ?t fel gevoel der smart:
Wreede dwang en vuige laster
rukten 't meisje van mijn hart!
Wreeden! ach! . . . de hand der Liefde
heeft ons bij elkaer gebragt,
Zij vereenigde onze harten
met een onweerstaanbre magt! —
Nog bemin ik 't lieve meisje,
nog gloeit haar de borst voor mij :
Maar! — hoe droevig, hoe onzalig
is de liefde in slavernij!
Nu is mij de bron der vreugde
de oorzaak van mijn ongeluk.
Mijn verflaauwde en zwijmende oogen
tuigen van mijn hartedruk.
Lieve Liefde! groote Liefde!
staa ons bij, den dwang ten spijt!
O! dan zing ik, met mijn meisje,
dat gij 't heil der menschen zijt!
Aan

Fillis1).

Hoe bleef ik met mijn' mond aan uwe lipjes hangen,
Toen 't lief en teder Ja u stamelend ontgleed!
Ik hield verrukkingvol, u in mijn' arm gevangen,
En zwoer, op uwen mond, den staatelijksten eed.
Ik zwoer, dat ik altoos voor u alleen zou leven,
Dat nooit een and're min zou vatten op mijn hart.
Wordt ooit mijn ted're ziel tot andre min gedreven,
Zoo druk' de Hemel mij met de allerzwaarste smart!
Zoo sprak ik; en gij laagt aan mijne borst gezegen,
En lispte tederlijk: „ik zal ook de uwe zijn! —
„ Wordt immer mij het hart tot andre min genegen,
„Zo grief de Hemel mij met de allerfelste pijn!"
m. J.

I 12

Nu was natuur v e r b l i j d ; — de maan schoot heller straalen,
En zangster Filomeel zong heur verrukkend lied.
Men zag de star der min in al heur schoonheid praalen. —
Wij hadden, op dien stond, geen denkbeeld van verdriet.
Een lieflijk windje kwam, en voerde op zijne vlerken,
Onze eeden voor den troon des Scheppers van 't heelal.
De Godheid was vernoegd, — en 's hemels ruime perken
Weergalmden op den klank van 'tjuichend vreugdgeschal!
Zoo heilig is de band, 6 wellust mijner jeugde,
Die ons voor 's Hemels oog, zoo naauw vereenigd heeft.
Dat zij het Englendom verrukt in zuivre vreugde,
Genoegen aan den God der reine liefde geeft.
Dat dan de dolle dwang op onze liefde woede;
De deugd spreekt in ons hart, en billijkt onze min.
De Godheid staat ons bij, zij neemt ons in heur hoede,
En stort ons kloppend hart standvaste trouwheid in.
En, schoon het onzer rain niet altoos mag gebeuren
Een' vrijen ademtogt te geven aan het hart;
Wat nood! — wij minnen toch! laat ons niet angstig treuren;
De droefheid geeft alleen maar voedzel aan de smart.
Het heilig liefdevuur, in onze borst aan 't blaaken,
Wordt, door oprechte trouw, gestadig aangevuurd.
Al had de strenge zorg van hen, die u bewaaken,
Den doorgang tot uw huis wreedaartig toegemuurd,
Nog zou mijn liefdezugt door harde steenen dringen,
Zich paaren met de zugt, die uwe borst ontvloodt!
De sterke min belagcht 'tgewoel der stervelingen.
Heur magt is onbepaald, — ze is sterker dan de dood.
Mijn Fillis, zoo uw hart, voor mij alleen, blijft gloeien,
Zie ik welhaast het eind van al ons grievend leed!
Hoe zal de bios der vreugde op uwe wangen bloeien,
Wen gij aan mijne zij ten huwlijkstempel treedt;
Maar! — zoo gij ontrouw wierdt!! — 6! aaklige gedagten!
Wijkt eeuwig uit mijn ziel! — mijn Fillis mint ook mij!
6 Trouw! 6 Deugd! 6 Min! vereenigt al uw kragten,
Op dat mijn Fillis ook altoos standvastig zij!

Als Fransje schijnt te zullen buigen, heet het:
„Ach Fransje, waarom kunt Gij mij niet meerder beminnen! is onze
liefde dan iets misdadigs? Laten zij vreezen die de geheiligde regten
des huwelijks — het zuivere gebied der zeeden en der kuischheid ontheiligen . . . ik stem toe dat de kinders alle liefde, alle gehoorzaamheid
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aan hunne ouders verschuldigd zijn — maar ik zeg tegelijk dat er gevallen kunnen zijn, waarin die gehoorzaamheid mag — en somtijds
moet ophouden. — De liefde tot onze ouders is onbegrensd, doch de
gehoorzaamheid heeft haare paalen
Waarlijk ik bedroef mij, dat
ik zoo weinig menschen ontmoet, die waarlijk mensch zijn! hoe weinigen
die een waar denkbeeld hebben van de ware liefde! Die tedere hartstocht staat ten doel voor de harde spotternijen der ongevoeligen . . . .
Er zijn immers andere meisjes genoeg, zegt uwe moeder. Hoe laag is
dat denkbeeld! voor mij is er geen meisje in de gantsche schepping,
dan mijn dierbaar Fransje! . .." !)
Maar Moeder Baane verzet zich, en zal zich nog drie jaar blijven
verzetten. W a t voor vooruitzichten heeft de arme jongen, die nu
24 jaar oud, op anderer kosten voor Predikant zal gaan studeren?
Zou 'tmet hem niet „twaalf ambachten, dertien ongelukken" kunnen
worden? Misschien heeft de bezorgde moeder, met het oog op Bellamy's
omstandigheden, dit woord wel geuit, en bewoog het hem tot een
proza-beschouwing — (kopie voor de Alg. Vad. Lett. ?)3) — met opzet
blijkbaar neergeschreven, en van enig belang, omdat hij zich hierin
rekenschap tracht te geven van „het doel van 's menschen bestaan",
van „de oorspronkelijke verscheidenheid der neigingen", die tot het
levensbedrijf voeren en de mens maken tot „een nuttig Burger, een
waardig lid der maatschappij". Trage onlust in het werk tracht hij
te verklaren en — te verontschuldigen, in een kleed van verdichting
de mogelik ook op hemzelf toegepaste beschuldiging van „twaalf
ambachten, dertien ongelukken" te weerleggen:
. . . . (Pictor wil schilder worden, zijn ouders doen hem eerst bij een
„snijder", dan bij een „bakker" in de leer — vergeefs!). .. „zoo men
geredeneerd had uit zijne natuurlijke geneigtheid en bekwaamheid, het
medelijden zou gewis het vooroordeel verbannen hebben . . . 't is voor
een' grooten geest wiens bedoelingen verheven zijn, moeielijk om zijne
werkzaamheden tot gemeene zaken te bepalen",
klinkt het met zelfgevoel.
Arm Fransje, nu Moeder en zuster Neeltje met klem haar trachten
te bewegen Bellamy te verloochenen, te „vergeeten" ! Gedwongen,
schijnt zij zelf dat woord tegenover hem te hebben uitgesproken.
J
2

) Kopie Sonsb. biz. 363 en 308.

) hs. Z. G. fragment.
8
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Vergeeten! — Ja, dat was het woord! 1)
nog klopt mijn angstig hart.
Zeg Fillis, is mijn droefheid dan
voor u zoo groot een vreugd ?
Vergeeten . . , ! Zoo ik u vergeet,
vergeet mijn hart zichzelf.
neen: zoo Ge U mij ontrukken wilt,
ontruk mij dan het hart!
'k ging eenzaam in het olmenbosch,
daar zong de Nachtegaal,
hij zong — maar, welk een droevig lied
gewis een treurgezang!
Zeg Zanger, riep ik, wilt uw Gae
dat Gij haar ook v e r g e e t ? . . .
of zingt gij, met mijn leed begaan,
voor mij een droevig lied ?
Vergeeten . . . . ! neen : wanneer het Graf
mijn koud gebeent besluit,
dan draagt mijn ziel in ruimer lugt,
nog uw bevallig Beeld!
vergeeten . . . . ! ach! hoe treft dat woord
mijn al te teder hart!
neen! eer ik u vergeeten zou
moest ik vernietigt zijn!

hoe
u,

zich zelf!
Neenl

Nachtegaal.
zong. — Maar!
lied!
treurgezang.
wil
vergeet?

neen I
ziel,
beeld. —
grieft
tederminnend
eer
vernietigd

M a a r 't d e e r t h e m zo, d a t M o e d e r en Zuster,
met

harde

plotseling,

woorden
met

zijn

lief F r a n s j e

wanhopige

berusting

hart!
dan,
vreugd? —

V/uit

pijnigen

wijze v o o r z o r g " ,

en a f m a t t e n !

En

in zijn leed, schrijft hij h a a r

Z o n d a g 30 Sept. „in d e k e r k " een h a a s t i g rijmbriefje :
. . . Ach ! had ik nooit het levensligt gezien! . .
Ik voel, mijn Fransje, j a ! in 't midden van mijn Rouwe,
Dat mijne ziel alleen voor Fransje leeft.
Maar neen! met mij zoud gij uw ramp bewerken,
Vergeet mij! ach! 't is noodig voor uw rust.
Standvaste trouw zou stuggen haat versterken . . .
Vergeet mij! straks word alle haat gebluscht. . .
E n stelliger n o g 2 O k t . :
„de band, die ons verknogt, moet, voor altoos, verbroken . . . Ik wil
uw liefde niet, ten koste van uw r u s t . . . "
1

) Tekst volgens hs. (door Fransje tot haar dood bewaard, zie Aant. 67 en biz. 101, noot 2),
nu in bezit van Ds. V. Loosjes te Amsterdam. Opgenomen in de Gez. m. J. met enkele varianten,
zie rechts.
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Op deze woorden antwoordt Fransje onmiddellik: nieuwe hoop
voor haar vriend, die 4 Okt. de „redenen van moeder wederspreekt",
en zijn lief meisje raadt alleen naar haar hart te luisteren, dat toch
zeker voor hem zal pleiten!l)
Zal mij 't lot dan immer drukken ?
Voegt het al zijn kragt bijeen,
Om, na zoo veel ongelukken,
Mij geheel in 't stof te treen ?
Zal die nevel nimmer scheuren ?
Zal ik nooit het licht weer zien ?
Nimmer 't hoofd ten hemel beiiren,
Wen de bleeke zorgen vlien ? —
'k Zag, in mijne lentedagen,
Slechts een schaduw van de vreugd!
Weenen, zuchten, zorgen, klaagen,
Was het noodlot van mijn jeugd!
Zag ik somts een weinig klaarheid,
Straaltjes van een blijder licht,
IJllings dekte een donkre naarheid
Dit vervrolijkend gezigt.
'k Zie mij van den nijd begrimmen,
Laster bast mij woedende aan! —
Zal mijn zon, maar pas aan 't klimmen,
Dus ten middag ondergaan ?
Neen! 6 neen! ik zal nog leeven!
'k Zie een zagter zonneschijn!
Laat mij, al wat is, begeeven!
Fillis wil nog mijne zijn!

Al zijn intussen Bellamy's „vorderingen (in de studie) niet buitengewoon" en niet „als men van een zo schrander vernuft scheen te
mogen verwachten", najaar 1781 heeft het „privaatcollege" van
Rektor van Cruysselbergen hem toch zo ver gebracht, dat hij „met
vrugt de lessen der Professoren te Utrecht (zal kunnen) bijwonen
en verstaan". De Pensionaris van Vlissingen Mr. Nicolaas Cornelis
Lambrechtsen, die na het vertrek van Ds. te Water de leiding van
') Kopie Sonsb. biz. 65 en hs. Z. G.

2) Gez. m. J.
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Bellamy's studie in handen houdt, — te Water en Lambrechtsen
waren blijkbaar goede vrienden: zomer 1779 samen op reis in
Groningen en Friesland, bezochten
zij, kort voor zijn' dood, Onno
Zwier van Haren, in Wolvega — l )
begint nu voor te Water's beschermeling uit te zien „naar toereikende
geldmiddelen, om op de akademie
behoorlijk te kunnen leven", en
vindt die — (Maart 1782 is de lijst
voltekend) — „door de hoogstgunstige bijdrage van zommige
aanzienelijke Heeren, zoo te Middelburg en Vlissingen, als vervolgens te Utrecht". Ook wordt
moeite gedaan voor een zeker
„fonds Zwart", door een Amsterdams krankbezoeker Matthijs
Mr. Kic. Corn. Lambrechtsen.
Swart, gesticht tot ondersteuning
van studenten in de godgeleerdheid te Utrecht, waarover de Rektor
begin Sept. schrijft aan Ds. Jacobus Tyken 2 ). De Vlissingse predikant
Ane Drijfhout 8 ) gaat toevallig op .reis naar Amsterdam en zal de
brief persoonlik aan de geadresseerde „ter hand" stellen. 12 Sept.
volgt een gunstig antwoord van Ds. Tyken. Hij schrijft4) aan Rektor
van Cruysselbergen, dat het hem gelukt is
„bij gelegenheijd dat Heeren Directeuren over de nalatenschap van
wijlen den Heere Zwart bij elkander waren", (voor's Rektors) „discipul
(op de reeds daar zijnde loffelijke getuijgenisse in uwen briev) het zoo
verre te brengen, dat zekere kans zig opdoed om hem te helpen, mids
dat is voldaen worden aan het gerequireerde, zooals in mijne missive
aen den welEerw. Heer Drijfhout vermeld staat, waer toe, ik vrijheijd
neme uWelEd, te renvoijjeren". ..
Aan dit „gerequireerde", naar alle waarschijnlikheid de strenge
eis: de a.s. studiosus zij Voetiaan! 5 ) kan Bellamy voldoen, zodat
]
2
) Zie Aant. 13 en Aant. 39 i. n.
) Sedert 1741 pred. te Amsterdam, {v. d. Aa^ Biogr.
Wdb.). Over het fonds van Swart, zie Hoeksma biz. 6 noot 6.
3
4
j Van 1779—81 pred. te Vlissingen, daarna te Middelburg. Aant. 36.
) hs. Z. G.
5
) Gedenkz. biz. 238. Zie ook Brief van Uyttenhooven, na B's dood, aan het slot 2 d e St. Poet.
Spect., en over beurzen aan theol. studenten: Hartog, Spect. Geschr. ( i s t e druk) biz. 149 en 297.
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het 23 Sept. vaststaat dat hij naar Utrecht zal vertrekken. Zondag
14 Okt., de dag dat Ds. Drijfhout in Vlissingen zijn afscheid preekt,
bericht de Rektor aan Ds. Tyken, dat er besloten is een kamer voor
„onse vriend" in Utrecht te doen huren, terwijl hij te diens gunste
nog nader inlichtingen vraagt over een zeker „pauw prebende".
Op deze brief antwoordt Ds. Tyken 18 Okt. 1 ). Met goedkeuring
van alle genomen maatregelen brengt hij de Rektor
„a Gouverno onder het oog, dat onze vriend niet kan jouisseren van
die pauw prebende2) of moet dadelijk op de Academie zijn. met 1 Sept.
1781 zou het eerste vierdejaars zijn begonnen, nu zal het beginnen met
1 Dec. 1781 en eijndigen met ultimo Febr. 1782 en zoo vervolgens,
zodat het best zal zijn, dat men met 1 Dec. 1781 of 1 Maart 1782
zoekt in gereedheyd te zijn — geliefd dien vriend te groeten". ..
Begin Maart 1782 zal toen wel dadelik als tijd van vertrek naar
Utrecht zijn vastgesteld.
Wat heerlike toekomst wacht hem nu, tot verruiming van blik,
tot verheffing van geest! Vervuld van zijn aanstaand vertrek koopt
hij zich — (van het geld misschien, dat hij in Okt. krijgt van Mr.
Radermacher ?)3) — een Album in rood leren band met goud versierd en verguld op snee 4), dat hij ,,16 van Slagtmaand 1781" met
eigen inschrift wijdt tot vriendenrol:
een man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te
houden: want daar is een Liefhebber, die meer aankleeft dan een Broeder.
Salomo.
Heussche vrienden, die uw naamen, in mijn Vriendenrolle schrijft,
Denkt niet, dat dit blijk der agting, in mijn vriendenrolle blijft;
neen: de Vriendschap schrijft uw naamen in mijn Vriendenminnend hart,
met een inkt, die vuur en water van den wreeden wanspoed tart,
maar, wanneer ik, uit dit leven, 't rijk der schimmen in zal gaan,
zal 't verwonderd nakroost zeggen, ziende deze Vriendenblaen:
„Zie eens, welke brave Vrinden Hem, de Guile Vriendschap gaf!
Laat ons deze dierbre naamen schrijven op zijn somber graf"!
Inmiddels begint 00k de strijd met Engeland, in betrekking tot
Vlissingen, zijn aandacht te trekken: i°. door de in Augustus te
Vlissingen algemeen „geordonneerde" wapening, 20. door het uitT

2
) hs. Z. G.
) Over de „pauw prebende" te Utrecht heb ik niets naders te weten
3
kunnen komen; zie over B.'s studiefondsen Aant. 36.
) Zie biz. 99.
4
) Aanwezig Arch. Vlissingen, zie Aant. 15 en Bijlage XV.
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rusten van Vlissingse kapers. Najaar 1781 wordt de Zeeuwse Patriot
in Bellamy wakker, begint hij als „Zelandus" te spreken.
1. In Januarie was Vlissingen al beducht voor een landing der
Engelsen op Walcheren l ); in Mei, Julie en September worden
nieuwe geruchten daaromtrent verspreid en algemeen geloofd. In
Augustus nu „ordonneert" de Vlissingse Regering
„by Publicatie, dat yder Manspersoon, Burger of Inwoonder der Stad,
oud 18 Jaeren en daer boven (uitgezonderd Leden der Regering, Predikanten en Mennonieten) zich zal hebben te voorzien van een behoorlik
Schietgeweer, een Patroontas met 12 scherpe Patroonen, mids gaders
een behoorlyk Zydgevveer... en wyders (zich) in den Wapenhandel
(zal hebben) te oeffenen".
Door zijn vertrek naar Utrecht valt Bellamy, tot zijn bittere spijt,
buiten deze wapening; geen nood, hij zal strijden met het woord, en
geestdriftig, „nu de haat tegens de Engelsen en de liefde tot het
Vaderland hand voor hand toenemen", klinkt zijn Aan de Vaderlandsche Jongelingen,
dat, ondertekend: Zelandus gestuurd wordt
aan het Patriottiese Weekblad De Post van den Nederrijn,
dat
Bellamy nu zeker al wel geregeld ter lezing krijgt van zijn vriend
Jan van der Woordt, 00k een warm patriot, en waarin het 9 Febr.
1782 verschijnt 2 ).
A a n de V a d e r l a n d s c h e J o n g e l i n g e n 3 ) .
Thans woedt de dolle krijg op 't vrije Vaderland!
Gordt nu de wapens aan, gij fiere jongelingen!
Gij bloost? — Triumf! het vuur, dat in uw' boezem brandt,
Slaat u ten oogen uit, en weerlicht op de klingen,
Voor 't Vaderland ontbloot. — Hoe kookt u 't jeugdig bloed,
Wen gij, door 's vijands magt, 's Lands welvaart weg ziet slepen !
Wen gij het britsch geweld, met dollen overmoed, Als
TAzt aazen op een heir van weerelooze Schepen!
scheepen!
Hoe treft die ramp des Lands uw edelmoedig hart!
Welaan! laat dit gevoel, dit vuur niet werkloos blijven !
Laat nu uw heldenvuist, die 's vijands woeden tart,
De blikkerende kling door britsche nekken drijven! kling,
nekken,
Ligt sneeft gij! Maar, wat nood! dan is uw jongste snik
maar,
Een offer, aan den roem des Vaderlands geheiligd!
Gij sneeft niet. — Neen! uw naam wordt, in dat oogenblik, niet: — neen!
2
') Zie biz. 74.
) In n°. 58; het vers wordt daaruit in zijn geheel overgenomen door de
patriottiese Diemer- of Watergraafsmeersche Cowant van 13 Febr. (n°. 19).
3
) Tekst volgens Vad. Gez. 3 d e St. n°. 1. Reclits de varianten. Herdr. Vad. Gez. (1785).
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Onsterflijk, tegen 't woen des fellen tijds beveiligd.
Maar! keert gij uit den slag; wat vreugde! welk een eer!
Dan kroont de Vrijheid u met eeuwige laurieren,
lanrieren;
En noemt u haaren zoon ; zij zal uw krijgsgeweer,
Zij noemt it haaren zoon, en zal
Geverwd in 's vijands bloed, met eerengoud versieren!
Ja! fiere Jonglingschap! gordt nu het zwaard op zij! —
De Liefde voor 's Lands eer moet uwen arm bestuuren!
Het zugtend Vaderland, de droeve Koopvaardij,
Doe u het grootst gevaar, het heetste vuur verduuren!
Ach! waar 't mij ook vergund, voor 't lieve Vaderland,
Het schitt'rend heldenstaal thans aan de heup te hangen!
Maar neen! het wuft geluk, steeds tegen mij gekant,
Zal nooit mijn brandend hart die vreugde doen erlangen.
zelfde
Ja dierbaar Vaderland! met deze zelve vuist,
voert
Die thans de veder zwaait voor Bato's fiere neven,
Zou ik uw heil, uw' roem, te jammerlijk verguist,
Beschermen, tot mijn mond den jongsten snik zou geven!
Ach! waar het mij vergund, in schaduw van uw vlag,
Bedekt met wond op wond, voor uwe zaak te sterven!
zaak,
Zoo slegts mijn zwakke hulp uw wanklend zeegezag
hulp,
zeegezag,
Een' frisschen gloriekrans en vastheid deed verwerven!
Maar, daar het dwingend lot aan mij deze eer ontzegt,
Zal ik, mijn Vaderland! van uw triumfen zingen!
En, wijl mijn Zangnymph, voor 's Lands helden, lauren vlegt,
Voor mij een enkeld blad uit deze kroon bedingen. — mij,
blad,
kroon,
Nog eens, 6 Jonglingschap! gespt nu de wapens aan!
's Lands eer, 's Lands heil, uw roem, dit alles moete u drijven!
Dan zal de Vrijheid zelv' uw glorierijke daen,
Voor 't laatste nageslagt, in duurzaam marmer schrijven!
marmer,
1781.

Nog een Vaderlandse opwekking vloeit uit zijn pen:
„de Ingezetenen van Walcheren" roept hij op, „Walch'rens vruchtbren
oord te behoeden voor het lot van Sint Eustatius, x) . . goed en bloed
te waagen tot wering van Engelands geweld".. .
Noemt Gij den wrev'len Brit Geloofs- en Bondgenoot?
Geloofs- en Bondgenoot!. . . hen! die den vree verbreken —
Met Godsdienst, wet en eed den spot zoo roekloos steeken? —
Neen, zeeuwsche mannen! werpt 't vooroordeel aan een kant,
En wapend uwe vuist tot heil van 't Vaderland!

Dit Aan

de Ingezetenen van

Watcher en%\ ondertekend:

') 3 Febr. 1781 onverwachts door de Engelse Admiraal Rodney in bezit genomen.
2) Bibl. Z. G. en Univ. Bibl. Amst.

vDe
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Walchersche Zeeuw" wordt, op een folioblad met grote letter gedrukt, uitgegeven door „den Boekverkooper Corbelyn"(37) te Vlissingen. De auteur groeit!
2. Voor de grote nadelen door de Engelsen aan de handel toegebracht — voor het einde der i s t e oorlogsmaand zijn al 200 koopvaarders in beslag genomen — trachten de Nederlanders zich
schadeloos te stellen door een voordelige, als oorlogsmaatregel volkomen gewettigde „Vrije Nering' , , Commissie- of Kaapvaart, waaraan
de Staten-Generaal bij Resolutie van 12 Jan. 1781 „aanzienlyke
Belooningen en groote Voorregten" hebben toegezegd. Kaaprederijen,
met inschrijving van grote kapitalen, worden gevestigd te Rotterdam,
's Gravenhage, Amsterdam, Vlaardingen en in verschillende Zeeuwse
steden, maar spoedig weer, behalve in Zeeland, na grote verliezen
opgeheven. Vlissingen houdt het langste stand . . . „De Vlissingers
hebben eeuwen lang in de Kaapvaart uitgemunt en er zijn veele
redenen, waerom dat werk (daar) beter geschieden kan dan elders",
heet het met Zeeuwse trots. In Junie 1781 rusten de Vlissingse
reders Nortier 1 ) een vlug en flink „sloepscheepje" uit, dat eerst Niet
Verwagt heet, en in Sept., herdoopt als De Jager, onder bevel
komt van de bekende Kaperkapitein Pierre le Turcq, over wie een
tijdgenoot, de Vlissingse Geneesheer Dr. David Henri Gallandat,
aan een vriend schrijft: 2 )
„Le dit Capt. Turq est un homme fort estimable, tres poli; il est
ne en amerique et il a servi sous le fameux Paul Jones; c'est un plaisir
de l'entendre parler des differentes expeditions qu'il a faites; il est
jeune encore il m'a paru n'avoir que 25 ans".
16 Sept. verliest le Turcq zijn scheepje De Jager in een hevig
gevecht bij 's Gravezande. Dadelik wordt door Bellamy's vriend,
Jan van der Woordt, een nieuwe Kaper uitgerust, De
Vlissinger,
die onder bevel van le Turcq 5 Nov. uitloopt, en verscheiden goede
prijzen maakt. Nu dicht Bellamy, op de wijs van het Wilhelmus,
zijn naief-krijgszuchtig Kaperslied (00k in folio uitgegeven bij Corbelyn), dat in Zeeland als volksliedje schijnt te zijn gezongen 3 ).
J) Trots op de Vlissingse Kaapvaart N. Ned. Jaarb. 1781 biz. 1800. Over de reder Jan Nortier,
2
zie Aant. 37.
) hs. Dr. J. A. Gallandat Huet te Alkmaar. Aant. 39 i. n.
3
) Bibl. Z. G. en Univ. Bibl. Amst. Zie Nagtglas dl. 1 biz. 484 (die overigens Jarry verwart
met le Turcq), en brief 24 Mrt. 1782 aan Jan v. d. Woordt. Gedenkz. 48 noemt „de grondbeginselen, op welke het (vers) rust, niet boven alle tegenspraak verheven" (nader in de Noot).
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Kaperslied.
Wilhelmus

enz.

Komt, fluksche, jonge Knapen!
Waartoe zoo lang gebeid;
't Is nu geen tijd van slapen,
Nu Neerlands handel schreit.
Welaan ! laat alles vaaren !
Begeeft u mede in Zee!
Wij maken op de baren
Den trotschen Brit gedwee!
Wij gaan, als andermalen,
Volvrolijk van den Wal.
Wij gaan een Prijsje halen,
Dat ons wel vetten zal.
De VLISSINGER is 't baasje,
Hij maakt den schoonsten buit.
Komt! drinken wij dit glaasje
Op zijnen welvaard u i t ! . . .
. . . . De ronde en stoute Zeeuwen
Zijn Kapers uit den aart;
En, trots de kloekste Leeuwen,
Voor geen geweld vervaard. —
De Kaperij moog' schijnen
Een kind van Eigenbaat;
Zij doet den vijand kwijnen,
En sterkt den veegen Staat.
Hoe! zouden wij gedogen
Dat 's vijands overmoed
Zich met het groot vermogen
Van onzen Welvaart voedt?
Neen! wie dit wil verdragen,
Die heeft nog moed nog eer!
Wij zullen 't hagje wagen,
En halen alles weer.
De Prijzen, die wij vatten,
Zijn onze in eigendom :
Wij halen Neerlands schatten
Maar van den Brit weerom.
Ja, Britten! gij moogt beven!
Al uw gestolen buit
Moet Ge aan ons wedergeven,
Tot aan den laatsten d u i t . . . . enz.
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In November begint Bellamy zich dus z.g. Patriotties te uiten,
niet zo zeer nog uit gegronde overtuiging en met kennis van zaken,
als uit warme liefde voor „Vaderland en Vrijheid", die immers —
naar een Weekblad als de patriottiese Post van den
Nederrijn
hem leert — door de Engelsen, dus ook door de Engelsgezinden,
worden belaagd! Het 14 Nov. als w Ode" gedichte Concordia et
Libertate wordt evenals De Vaderlandsche Jongefaigen
naar het
patriottiese Weekblad in Utrecht gestuurd. 14 dagen later verschijnt
het al 1 ), zodat 28 Nov. 1781 Bellamy-Z^/tf/zd^, zij het vooralsnog
met patriottiese schuilnaam, voor het eerst in het openbaar spreekt.
C o n c o r d i a et L i b e r t a t e 2 ) .
Hoe! zou dit vrij Gemeenebest
Dan slaaven in zijn' omtrek kweeken!
Of is, in dit beroemd gewest,
De Vrijheid, op haar' troon, bezweken!
Ik schrik! terwijl de Dapperheid
Een zee van heete traanen schreit.

(a) 'tzegerijkst

(a) brakke

Wij staan het britsch geweld ten doel, (a) een monster, in den helschen poel,
uit haat en dwinglandij geboren,
En zien 's Lands vrede en welvaart stooren,
komt, met een rusteloos gewoel
Door Roofzucht, in den helschen poel,
Uit Haat en Dwinglandij geboren;
den Eendragt, in ons landverstoren.
De Tweedragt strooit heur giftig zaad
(vs. 4. b) Dwinglandij,
En knot de pijlers van den Staat.
(a) 0 vaderland!
Mijn Vaderland! waar is uw faam,
(b) gebleven,
Uw adeloude roem gebleven!
(a) noemen
Toen, op het hooren van uw' naam,
(6) beeven;
Uw sterkste vijand stond te beeven,
(b) zelfs,
(b) strand,
Ja! toen gij zelfs op 's vijands strand
Uw zegevaanen zaagt geplant!
6 Sloegen zij, wier heldenbloed
Voor Vaderland en Vrijheid stroomde,
Wier hand, met onverwinbren moed,
Des vijands trots zoo fier betoomde,
6! Sloegen zij het blinkend oog
Eens op 011s neer van 's hemels boog!

(a) mogten
(a) stroomdde,
(a) betoomdde;
(a) 's Hemels boog I..

') In nr. 47. De Vaderl. Jongelingen (zie biz. 118) in nr. 58 (9 Febr. 1782).
) Tekst volgens Vad. Gez. 4 d e st. nr. 3. Rechts volgen de voornaamste varianten naar het hs. Z. G.
(0), en die naar de Herdruk Vad. Gez. (b\ Het hs. geeft als titel alleen Ode%
2
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Hoe zou de spijt hun aangezicht
Met meer dan gloeiend purper verven!
Hoe zou het luistervolle licht
In 't bliksemend gezicht besterven! —
Mij dunkt dat held DE RUIJTER klaagt,
En TROMP vol vuurs om wapens vraagt!
„Hoe! roept die krijgsman woedend uit,
„Staat dit den Batavier te lijden,
„Dat heerschzucht kiel bij kiel vrijbuit,
„En hij geen roovers mag bestrijden? —
„Wat monster heeft dien ramp bewerkt,
„Der Braaven moed zoo snood beperkt?"

(b) lichty
(b) gezicht,
(a) dat Ruiter zugt en
(a) de Krijgsman

(a) dat men zijn kielen dus
(a) die ramp
(a) onverschrokken

De Tweedragt, glorierijke held!
Kwam in 't paleis der Vrijheid dringen,
Fluks zag men, met een dol geweld,
's Lands Eendragt door den twist bespringen, (a) den
De Koopvaardij riep, Dapperheid . . . .
Maar ach! het was vergeefsch geschreid!
Men zegt, dat zelfs het marmersteen
Dit droevig zuchten scheen te hooren;
Dat zich der helden eertropheen
Beweegden in de tempelchooren;
En dat het beeld op WILLEMS graf,
Een' bangen zucht, een' noodkreet gaf.
't Is waar, men zag, voor ZOUTMANS moed,
Der Britten overmagt bezwijken,
En, op den blaauwen pekelvloed,
Der Staaten vlag met glorie prijken;
Ten blijke, dat in Nederland
?
t Aeloude heldenvuur nog brandt.
Maar — moest het bij dien eenen slag,
Dat eene blijk van vroomheid blijven ?
Is dit genoeg om de eer der vlag,
Den roem des Vaderlands te stijven ?
Neen, helden! neen! hervat den strijd,
Tot gij geheel verwinners zijt!
Keer, Eendragt! keer! mijn Neerland zucht!
Gij kunt het zijnen roem hergeeven.
Het heeft, door u zoo hoog geducht,
Uw' naam in zijn banier geschreven!
Keer, Schoone! en sta der Vrijheid bij,
Opdat ons land weer Neerland zij!

woedende

(a) een bange zugt, en

(b) dat, in

Nederland,

(a) van V Vaderland

(b) hergeeven;

(a) stae
(a) uw
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Vervloekt zij hij, die anders denkt;
De wraak der Godheid moet hem treffen!
Zoo zal 's Lands welvaard, schier gekrenkt,
Het hoofd weer blij ten hemel heffen!
Zoo bloei de nutte Koopvaardij,
(a) zoo bloeit in spijt der dwinglandij
Als eertijds, in dees Maatschappij.
de lang verdrukte
koopvaardij!
(vs. 6. b) Maatschappij!
6 Eendragt! Vrijheid! Vaderland!
Dan wordt uw oude roem herboren!
Dan zal geen opgeruide hand
(a) heiligschendge
Den tempel uwer rust verstooren!
Dan zullen uwe haaters vlien,
En 't gansch heelal u hulde bien !
178 r.

[a] den 14. November

1781.

H.H. Uitgevers van het Weekblad laten er vleiend op volgen:
„Wij bedanken den kunstkundigen maker van dit vers, hetwelk, naar
het ons voorkomt, niet alleen tekenen van een gezond hart, maar 00k
van gezonde herssens draagt, en deszelfs Digter eer aandoet; wij hebben
eene geringe verandering, welke niet noemenswaardig is, daar in gemaakt, vertrouwende, dat zijn Ed. ons dit wel ten goede zal willen
houden, en van welke wij, indien wij het geluk hadden zijn Ed. nader
te kennen, hem de rede zouden opgeeven: 1 ) wij verzoeken verder met
zijn Ed.'s Correspondentie begunstigd te worden, betuigende, dat het
ons zeer aangenaam zal zijn, indien zijn Ed. ons en onze lezers op
dergelijk Digtbanket zal gelieven te onthalen".

De belangrijkste verandering nu geldt str. 6, waarin Zelandus als
Vlissinger het goed recht van kaapvaart verdedigt, de Post liever
de gewone klacht uit, als wordt van hoger hand, uit Engelsgezindheid, bestrijding van de vijand tegengewerkt, terwijl 00k str. 11
in de Post iets oproeriger klinkt. Maar wat een voldoening, hoe
strelend voor zijn eigenliefde, dat de Post een Z^/tf/^^-bijdrage
met zulke vleiende woorden onmiddellik plaatst!
Zo begint Bellamy dus te spreken als de volksdichter Zelandus,
die zich een ernstige roeping bewust wordt; als kunstenaar stileert
hij hetzelfde warme, oprechte voelen, verfijnd, met minder bombast,
in de anakreontiese versvorm tot i8 d e eeuwse schoonheid:
*) Deze veranderingen staan Zelandus niet aan, zie Aant. 37 00k over een uitgave als „pamflet"
van dit vers.
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D e j o n g e l i n g e n *).
In een' kring van jongelingen,
Bij den warmen haard gezeten,
Drinken wij den purpren nectar.
Gulheid lagcht in aller oogen.
Ieder vult den glazen beker,
Op het welzijn van zijn meisje.
En dan vullen wij de glazen,
Op het welzijn aller schoonen.
Allen roepen wij: het welzijn
Van de Vaderlandsche Schoonen! —
Nu doen wij op nieuw den nectar,
In den heldren beker, branden,
En nu roepen wij eenpaarig:
't Vaderland ! . . . . de bekers klinken,
En een traantje van verrukking
Mengt zich met den druivennectar.
Niemand spreekt 'er, maar elk aanzicht
Draagt de duidelijkste tekens
Van een edeldenkend harte.

Najaar 1781 ligt verreweg het grootste getal der verzen gereed,
die hij nu weldra zal meenemen naar Holland, om, met een schriftelike aanbeveling van Jan van der Woordt, te trachten ze door
diens vriend de Amsterdamse Boekverkoper Pieter den Hengst te
doen uitgeven. Als 't eindelik tot de uitgave komt, zal Bellamy
in overleg met zijn vriend Kleyn een keuze doen, en zijn eerste
bundel Gezangen mijner Jeugd noemen. De meeste van deze verzen,
spontane uitingen van doorleefde vreugde en smart heb ik in de
loop van het veelbewogen jaar 1781 ingevoegd. Hierachter volgen
er nog 13, die eer naar i8 d e eeuwse motieven bewerkte literatuur,
dan spontane gevoelsuiting zijn.
1. Het schalks

^minnegoodje'.

Mijn Lier 2 ).
'k Speelde in schaeuw der olmenbladen,
op mijn Lier, een vrolijk lied,
Doch ik zag het minnegoodje,
*) Gedicht najaar 17815 eerst verschenen T. D. en Lett. Kab. Afl. II (Des. 1781 of Jan. 1782),
2
daarna Gez. m. J.
) Gez. m. J.
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bij mij in de struiken, niet.
Arme Dichter, is dat spelen!
riep de jongen schaatrend uit.
Koom, ik zal uw Her eens stellen,
want zij geeft een valsch geluid.
'k Gaf den knaap mijn speeltuig over.
't Wichtje zet zich bij mij neer,
Maar deedt al mijn snaaren springen.
Jongen, riep ik: geef 't mij weer!
Doch hij zei: ik zal 't herstellen!
snaaren heb ik, schoon en goed,
Wil'ik ze op uw speeltuig s p a n n e n ? . . . .
6! zij klinken eel en zoet!
IJllings smeet hij de oude koorden,
vol verachting, tegen de aard.
En, in weinig oogenblikken,
hadt hij mijne Her besnaard.
Dichter, speel nu eens een liedje!
sprak hij. — 'k Nam terstond mijn Her,
En begon den lof der vrijheid,
doch mijn zang hadt kragt, noch zwier.
„ Wichtje, is dit mijn Her nu stellen!
„zij geeft staag een' valschen t o o n " . . .
't Is maar, zei de looze jongen,
dat gij 't nog niet zijt gewoon.
Zij zal straks wel beter klinken;
speel eens van het zoet der rnin;
Hoe ik, met mijn kleene handjes,
sterke mannen overwin.
Speel van Fillis, van de vonkjes,
die zij uit heure oogjes schiet;
Want voor laager soort van zangen
schonk ik u die snaaren niet.
'k Deed gelijk het wichtje zeide;
'k zong van Fillis schoone leen.
En mijn snaaren — welk een wonder!
klonken beter dan voorheen.
Wis, mijn speeltuig heeft iets wonders!
iets mij onbegrijplijks in,
Want het geeft geen zuivre toonen,
dan voor Fillis en de min.

I2

7

A a n m i j n e L i e r *).
Mijn Lier, 'k heb u weleer besnaard,
Om voor mijn Vaderland te zingen;
Ik zong van Bato's heldenaart,
Maar — dit deedt fluks uw snaaren springen.
Ik sloeg beschaamd mijne oogen neer,
En spande op nieuw de dunne snaaren.
Ik zong — maar, ach! ook deze keer
Is mij dezelfde ramp weervaaren.
Toen heb ik u, mijn lieve Lier,
Mistroostig aan den wand gehangen.
De droefheid bluschte 't edelst vier —
'k Was wars van forsche heldenzangen.
Zoo snelden dag aan dag voorbij;
Geen eerzucht kon mijn ijver wekken.
Geen roem van heldenpoezij
Kon mij uit mijnen sluimer wekken.
Maar, toen ik in dien donk'ren nacht
Van lusteloosheid lag verzonken,
Deedt mij een Godheid onverwacht
Op nieuw in edel vuur ontvonken.
De Liefde bragt het minlijkst beeld,
Den roem der schoonheid voor mijne oogen.
Straks door dien zuiv'ren glans gestreeld,
Werd ik in zanglust opgetogen.
Toen greep ik u, mijn lieve Lier,
En spande uw vaak gesprongen koorden.
De Liefde gaf mijn zangen zwier,
Gaf kragt en luister aan mijn woorden.
Mijn Speeltuig, nu zult gij voordaan
Alleen ter eer van Fillis klinken;
Terwijl een krans van mirteblaen
Altoos om mijne kruin zal blinken!

vers uit Gez. m. J. De inhoud doet denken aan de i s t e Ode van Anakreon. Ik laat dit
het vorige vers om gelijkheid van inhoud, al ontbreekt hier „het minnegoodje".
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M i j n g e b o o r t e d a g *).
Toen ik, op mijn , geboortedag,
Nog naauwlijks in het wiegje lag,
Kwam 't dartel wicht, de looze Min,
Het kraamvertrek al lagchende in.
Het knaapje schaterde overluid:
„Veel heils met deze jonge spruit!
„Hij zal, zoo ik mij niet bedrieg,
Dit zeggend keek hij in de wieg,
„Hij zal nog aan mijn moeders kroon
„Een paerel zijn van 't eerste schoon.
„Me dunkt dat op zijn kleen gelaat
„Alreeds een trek der Liefde staat!"
Men zegt, als of ik 't laatste woord
Reeds met bewustheid had gehoord,
Dat ik, met eenen lieven lagch,
Naar 't vrolijk minnegoodje zag.
„Zie! sprak de dartle Jongen toen,
En gaf mijn kleene wang een zoen.
„Zie! heb ik nu wel mis geraen ?
„Het kind ziet mij reeds lagchend aan!
„Gewis, mijn liefste kind, gij zijt
„Om mijne komst met recht verblijd:
„Ik zal u, in uw prille jeugd,
„Genieten doen de zoetste vreugd.
w Door mij zult gij het puik en de eer
„Der meisjes . . . zie ! . . . daar lagcht hij weer! —
„ Ja, Jongen! wordt maar schielijk groot!
„Dan schenk ik u een speelgenoot,
„Een meisje vol bevalligheen,
„Uitmuntend schoon en juist van leen!
„Nu lagcht gij, maar gij weet nog niet
„Wat gunsten u de Liefde biedt. —
,,— Kom, nog een kuschje, kleene knaap ! . . .
„En wieg den jongen nu in slaap!" —
Zoo sprak de Min, en snelde voord.
De Bengel hieldt aan mij zijn woord ;
Mijn kindsheid was maar naauw voorbij,
Of hij was altoos aan mijn zij.
Hij bragt mij vaak in 't lomrig bosch,
Daar zaten wij op 't groene mosch,
') Gez. m; J. Zie Brief v. Alphen (28 Nov. 1783). Geprezen door zijn vrienden (20 Apr.
1782); van Hall, Gem. Schr. (1848) biz. 150.
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En hoorden, hoe de nachtegaal
De ziel vertedert door zijn taal.
„Ik wil u, sprak het guile wicht,
„Ook leeren hoe men, in gedicht,
„De vreugden van het hart verheft,
„De ziel der jonge schoonen treft."
Toen schonk hij mij een elpen Her,
En leerde mij, met lessen zwier,
Op allerhande trant en maat,
Hoe hij de zilv'ren koorden slaat.
Doch — schoon mijn speeltuig helder klonk,
Toen hij mij schoone Fillis schonk,
Kreeg steeds mijn ted're poezij
Een aangenaamer melodij.
Nu zing, nu speel ik anders niet,
Dan 't zoet, 't geen mij de liefde biedt.
En zijn eens, door den ouderdom,
Mijn vlugge vingers stram en krom,
Mijn lied, schoon kragt en jeugd verdwijn',
Zal immer van de Liefde zijn!
De Min aan d e n D i c h t e r 1 ) .
Dichter! sprak het Minnegoodje,
Wat schenkt Febus u voor loon?
Immers, voor u\v schoonste zangen,
Slegts een schraale lauwerkroon?
- & * •

Kunnen dan die groene bladen
U ontheffen van uw pijn ? —
'k Zal u 't hart van Fillis schenken
Mag ik dan uw Febus zijn?

2. De

door

Liefde

verwonnen

Wijsgeer

(een glimlach v a n het

„ t e d e r v o e l e n d h a r t e " over het rationalisme d e r e e u w ) 2 ) .
A a n een' W i j s g e e r 3 ) .
Ai zeg, gij stugge Wijsgeer,
Wat smaalt gij op mijn zangen
En noemt hen laffe dwaasheid ?
Ik zing alleen van Liefde,
J

) T. D. en Lett. Kab. Motief: minnegoodje zie ook hiervoor de verzen op biz. 85. 93 en 94.
) iJe pauvre^ le pttoyable philosophe^. (Leven Mr. C. en D. J. van Lennep, III biz. 96).
3) Gez. m. J.
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13°
Van Fillis vriendlijke oogjes,
Van ted're minnekuschjes,
En is dit laffe dwaasheid?
Zwijg stil, gij stugge Wijsgeer,
Natuur gaf u geen harte,
Geen tedervoelend harte,
Gij kent geen zoete liefde.
U heeft geen jonge schoonheid,
Met tederlagchende oogjes,
Den boezem ooit doen gloeien.
Van de allerzoetste vreugde:
Beminnen en bemind te zijn,
Hadt nooit uw ziel een denkbeeld.
Ai, zwijg toch stugge Wijsgeer,
Of — 'k zweer 't bij Fillis oogen — !
Of 'k zal der groote Liefde
Van uwe trotschheid klaagen,
En dan — dan moogt gij beven ! !

D e w i j s g e e r ').
Jongeling, dus sprak een Wijsgeer,
Jongeling, gij moet den hemel,
In den stillen nacht, beschouwen,
Wen geen wolkje hem verduistert;
Dan moet gij die groote lichten,
Die ontelbre groote lichten,
Om hun assen om zien rollen! —
Gij moet langs de ruime velden,
't Schoon der Lente vaak beschouwen;
Frissche planten, purpren roozen,
Alles moet uw' aandacht wekken! —
Gij moet vaak in 'tstaatig boschje
Hooren, hoe de blijde vogels
Kunstelooze zangen zingen! —
O ! Natuur is grootsch en edel!
Gij moet al haar schoon beschouwen!
A c h ! zoo sprak ik: lieve Wijsgeer!
Al de schoonheid, die gij opnoemt,
Kan ik in een enkel voorwerp,
In mijn meisje alleen beschouwen!

i3i
't Helder voorhoofd is mijn hemel,
En heur oogen zijn mijn starren,
En de blosjes van heur wangen
Zijn mij meer dan Lenteroozen!
En heur stem! — mijn lieve Wijsgeer! —
O! zoo gij heur stem mogt hooren!
Gij zoudt nooit meer in het boschje
Naar uw lieve vogels luistren!
Toen Natuur 't heelal gewrocht hadt
Heeft zij al de pragt en schoonheid,
Die op al de deelen schittert,
In een meisje alleen vereenigd.

Het wijsgeerig

antwoord1).

'k Was, met mijn jonge vrienden,
Eens bij een' wijzen grijsaard;
Wij spraken, hoe een wijze
Den vijand van het leven,
Den dood kloekmoedig afwacht. —
Zegt, zei de grijze Wijsgeer,
Zegt braave jongelingen,
Waar zoudt gij 't liefste sterven ? —
Ik, zei de jonge Cleon,
Terwijl zijne oogen gloeiden,
Ik zou het liefste sterven
Op 't bloedig veld des oorlogs.
Ik ken geen grooter wellust
Dan, voor den Vaderlande,
Den jongsten snik te geeven! —
De goede grijsaart lagchte
En hieldt het oog op Cato.
Toen sprak de jonge Cato:
Ik zou het liefste sterven
In stilte op mijne kamer,
Omringd van echte Wijzen.
'Er is geen grooter voorrecht
Dan, dat de ziel eens Wijzen,
In een geruste stilheid,
Dees woelige aarde ontvluchte.
!) Gez. m. J. Dit vers doet denken aan Mein Geschmack en Der Geschmack Anderer in Rammlers
Lyr. Blumenlese, 1774, dl. 2, biz. 164 en 166).
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Nu kwam de beurt aan mij ook;
Ik zag, dat aller oogen
Eenstemmiglijk mij vraagden:
Waar zoudt gij 't liefste sterven ?
Toen vroeg mijn kloppend hart zich:
Waar zoudt gij 't liefste sterven ?
Het aaklig veld des oorlogs . . . ?
De sombre eel der wijzen . . . ?
Neen! hier wil ik niet sterven!
In 't einde zeide ik schielijk:
Ik zou het liefste sterven
In Fillis scheutige armen,
Op Fillis zagten boezem . . .
Hoe kan men schooner sterven ? ? —
De Wijsgeer sloeg zijn oogen
Op Cleon en op Cato,
En op zijn groote boeken,
En — zuchtte — j a ! hij zuchtte!

De v e r w o n n e n

philosooph1).

Wat is Liefde, roept Lyzander,
Wat is toch de kragt der min?
Liefde zal mijn hart niet boeien
Aan heur trotsche zegekar!
Vruchtloos spant de God der Liefde
Zijnen kinderlijken boog,
Want mijn hart is, voor zijn pijlen,
Met een staalen schild gedekt!
U, doorluchte Wijsbegeerte!
Die ons boven de aard verheft,
U alleen ben ik verschuldigd,
Dat mijn hart ontkwetsbaar is! —
Chloe, die de trotsche reden
Van Lyzander hadt gehoord,
Zegt: ik zal hem overwinnen,
Al was hij Diogenes!
Zij, gewapend met een lagchje,
Volgt den stuggen Philosooph;
Roept hem, en — een vuurig lonkje
Dringt hem, door het oog, in 't hart.
!) Gez. m. J. Tn de Herdruk (1790) is de titel De overwonnen philosooph.
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Chloe gaat al lagchend heenen.
„Schoone! toef een oogenblik!
„Voer den slaaf, door u verwonnen,
„Toch met u in zegepraal! . . .
„'k Zal, in u, de kragt der Liefde —
„'k Zal uwe oogen hulde doen . . . !!"
Ach ! doorluchte Wijsbegeerte !
Waarom stondt ge uw' zoon niet bij ? ?

3.

»Deugd

en Onschuld,

zusters

der edele

Liefde".

A a n d e m e i s j es l).
Jonge meisjes, hoe rampzalig
Is, voor u, die prille schoonheid,
Die, op uw gevulde wangen,
Op uw welgevormde lippen,
En op al uw leden, schittert;
Hoe rampzalig is die schoonheid,
Zoo gij, wars van blanke kuisheid,
Hun gehoor geeft, die u vlei'en!
Vliedt, 6 Schoonen! vliedt die vleiers!
Luistert gij naar hunne woorden,
Dan zal ras de bloozende onschuld
Uit uw jeugdig harte vluchten.
En, hoe schielijk zal dan de ondeugd
In uw jeugdig harte sluipen!
Neen! ontvliedt die laffe vleiers!
Denkt niet dat zij u bemiijnen!
Vuige slaven hunner driften,
Volgen zij geen andre wetten,
Dan de wetten hunner driften.
Deugd en onschuld te belaagen,
Al wat heilig is te onteeren,
Is hun eenigste bedoeling.
Neen, gij Schoonen! kent de Liefde!
Laat een edeldenkend minnaar
U die drift der groote zielen,
In heur groote kragt, doen voelen.
Kent de Liefde! zij is edel;
Deugd en onschuld zijn haar zusters.
Maar, dat nimmer luimende ondeugd,
') Gez. m. J.

134
In den schijn van waare liefde,
U, in haare strikken, vange!
Schielijk zou uw schoon verslenssen.
Schielijk zou de hand der ondeugd
't Merk der woedende begeerten,
Op uw jeugdig aanzicht, drukken!

Aan de jongelingen1).
Jongelingen, welk een wreedheid,
Lieve schuldelooze maagden
Van het pad der deugd te leiden! —
Welk een schennis! welk een snoodheid!
Ziet Natuur de handen wringen!
Ziet haar traanen! hoort heur klagten!
„Ach! dus spreekt ze: wat al maagden,
Wat al schuldelooze maagden,
In de klaauwen der v e r l e i d i n g ! . . .
Maagden! moest u dan de schoonheid
Zulk een bron van rampen wezen!
Heb ik, aan uw tintlende oogen,
Zulk een edel vuur gegeven,
Opdat zich de dwaalende ondeugd,
Aan die vlammen, zou ontsteeken?
Heb ik dan uw lieve wangen
Met dien zagten bios beschilderd,
Om den heeten bios der driften,
Op het aangezicht der wellust,
Zo verwilderd, te doen gloe'ien ?. . .
Lieve maagden! uwe schoonheid
Gaf ik u tot ed'ler einde! —
'k Gaf ze u, om het hart eens jonglings,
In een zuivre min te ontsteeken;
Om die vlammen steeds te voeden;
Om voor hem alleen te leven! —
Maar! — nu zult gij nooit dien wellust —
Nooit dien zuivren wellust s m a a k e n ! . . .
O! verleiders! welk een wroeging
Zal u 't krimpend hart verscheuren,
Wen, bij 't zwijgen uwer driften,
Uw geweeten zal ontwaaken!
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O! verleiders! gij moogt beven !
Uw geweeten zal ontwaaken! . . . "
Hoort! dus klaagt der schoonen moeder!
Jongelingen! tracht toch nimmer
Heure droefheid te vergrooten!

Zang
van
Vaderlandsche

meisjes1).

Komt, Speelgenootjes, laat ons klaagen,
Om 't leed, dat, in haar jonge dagen,
De jeugdige Dorinde lijdt.
Dorinde, om heur bevalligheden,
Heur schoon gelaat en heusche zeden,
De roem en 'tsieraad van haar' tijd.
Zij deedt, door haare kuissche lonken,
Dametas hart in min ontvonken;
Zij voedt die liefde met een' lagch. —
De jongling smeekt der jonge schoone,
Dat zij hem wedermin betoone!
Zij aarzelt — zugt — en antwoordt: a c h ! . . .
Zij mint hem? — Ja! de purpren roozen,
Die, op haar lieve wangen, bloozen,
Getuigen wat haar hart gevoelt.
Dat tuigen ook heur kwijnende oogen,
Vertederd door het groot vermogen
Van 't vuur, dat in haar' boezem woelt.
Nu was de vreugd ten top gestegen.
Dametas, in haar' arm gezegen,
Zuigt honig van haar' lieven mond.
Zij kusschen, zugten, woelen, zwoegen:
En, 't scheen of 't klimmende genoegen
De ziel van 't logge vleesch ontbondt.
Maar, ach! Gij mogt slegts korte tijden
U in die zuivre vreugd verblijden:
De Minnaar van uw lieve jeugd,
*) Gez. m. J. Eerst verschenen T. D. Lett. Kab. Buitengewoon geprezen door Kinker in de Post
v. d. Helikon 1788 (uitg. van Vloten) biz. 82 en 274, en door H. Vereul, Lofrede op J. Bellamy
(1790) biz. 165, aant. 20.
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Dorinde, wist, door listig vleien,
U van het regte spoor te lei'en;
Hij smeekt — en overwint uw deugd!
Nu scheen de Maan heur' glans te derven,
't Gestarnte aan 's Hemels trans te sterven,
Terwijl Natuur de handen wrong.
Dorinde, uw oog verloor zijn straalen,
Daar 't hoofd der vlugge boschkooraalen
Een sterflied op uwe onschuld zong.
Helaas! 't gevolg der strafbre weelde,
Die haar den jongen boezem streelde,
Was zielverslindend naberouw;
Dameet, in weei;wil van zijn eeden,
En doof voor traanen en gebeden —
Die snoode! brak den band der trouw!
Komt, klagen wij, mijn Speelgenooten!
Dorinde, van elk een verstooten,
Is al ons medelijden waard.
De smart, die ze, in haar jonge dagen,
Door onvoorzichtigheid moet dragen,
Zij nooit door valsche deugd verzwaard!
Komt, Speelgenootjes, dat Dorinde,
Bij ons den troost der vriendschap vinde!
Zij, immers, is een meisje als wij?
Maar — dat, bij 'tlagchen der vermaaken,
De deugd ons altijd moog' bewaaken,
En de onschuld onze schutsvrouw zij !

4. Liefde,
een leven

onbegrijpelik

natuurvoelen,

dat met wonder macht

beheerst.
D e v i e r g e t i j d e n ').
In de Lente pluk ik bloempjes,
Om mijn Fillis borst te sieren.
En dan plukt mijn Fillis bloempjes,
En dan vlegt zij lentekransjes,
Om mijn slaapen te bekroonen.
De eerstontloken lentekruidjes
Drukken wij met dartle voeten. —

*) Gez. m. J.

geheel

i37
Van het spits der hooge duinen
Zien wij, hoe de wulpsche golfjes
Op de blanke stranden speelen.
't Daalend zonlicht doet het blosje
Van mijn Fillis hooger glooren.
Ieder lagchje van mijn Fillis
Schildert mij de vreugd der Lente.
In den Zomer, wen het windje,
Wen het lieflijk westewindje
Door de groene takjes ritselt,
Wandel ik door 't olmenboschje
Met mijn Fillis aan mijn zijde.
Midden in dit somber boschje
Staat een aangenaam prieeltje,
En dan gaa ik, met mijn Fillis,
In dat schoon prieeltje zitten.
Daar verbeiden wij den avond.
En terwijl ik Fillis streele,
Kusschend in mijne armen drukke,
Wordt het om ons heenen duister.
En dan gaan wij, bij 't geleide
Van het koelend avondwindje,
Vrolijk uit het boschje treeden.
In den Herft, wanneer de bladen,
Door 't geloei der noordewinden,
Langs de ontbloote velden stuiven,
Gaa ik, met mijn lieve Fillis,
In den vruchtenrijken boomgaard. —
— Fillis vreest niet voor een vlaagje. —
En daar plukken wij de vruchten,
Die, van kromgebogen takken,
Zich aan mijne Fillis bieden.
Beiden zijn wij vol van blijdschap,
En wij keeren vol van blijdschap,
Met het blozend ooft geladen,
Uit den welbeplanten boomgaard.
In den Winter, wen de vloeden
Door den Oostenwind verstijven,
Als de dikgepakte wolken
J
t Veld met blanke sneeuw bestrooien,
Ben ik, naast mijn lieve Fillis,
Bij den warmen haard gezeten.
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O! dan straalt het blij' genoegen
Uit heur vrolijklagchende oogen!
O! dan smaak ik niet dan wellust!
Duizend lagchjes, duizend kuschjes,
Duizend wederzijdsche kuschjes
Zijn de sprakelooze tolken
Onzer onuitspreekbre vreugde.
Zoo verslijt ik vaak den avond
Aan de zijde van mijn Fillis.
Dus vind ik in Lente en Zomer,
Herfst en Winter altoos vreugde.
Maar — al was het immer Lente,
Zonder mijn geliefde Fillis
Zou 't mij eeuwig Winter wezen. —

H e t t r i u m f l i e d ! ).
„Triumf! ik ben onkwetsbaar!
Ik zag wel honderd schoonen,
En geen van al die schoonen
Kon mij het hart verwinnen!
Ik zag haar stout in de oogen,
En spotte met haar lonken.
't Is al vergeefsch, 6 schoonen!
Triumf! ik ben onkwetsbaar!"
Dus zong ik, en een meisje
Sprong onverwacht ten voorschijn.
Zij lagchte en sprak: gij stoute!
Wat durft ge u toch vermeten? —
6 Hemel! welk een meisje!
Zij hadt iets in heure oogen,
lets toov'rends in heure oogen.
Hoe driftig sloeg mij 't harte!
Ik riep: ik ben verwonnen,
Want onder al de schoonen
Was zulk een meisje als gij niet!
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De Bestemming1).
Een Koning is geschapen
Om, volgens wijze wetten,
De volken te regeeren.
Om deugden te beloonen,
En ondeugd te kastijden.
Een Koning is op aarde
Het zichtbaar beeld der Godheid.
Een Krijgsman is geschapen
Om, op het veld des oorlogs,
Voor Vaderland en Vrijheid,
Den vijand te bevegten.
Der Helden ed'le gramschap
Straalt uit zijn forsche blikken.
Hij zwaait, met stevige armen,
Het glinst'rend zwaard der wraake,
En zweert den Vaderlande,
Tot aan zijn' jongsten adem,
Eene onverwrikbre trouwe.
Een Wijsgeer is geschapen
Om, met doordringende oogen,
Natuur, in al haar gangen,
Aandagtig natespooren.
Nu vaart hij eens ten hemel,
En telt en meet de starren.
Dan daalt hij weer op de aarde,
En vindt in 't kleinste stofje
Eene onbegrensde wijsheid.
Hij gaat in 't rijk der zeden,
En leert den mensch zijn pligten.
De deugd alleen, dus roept hij,
De deugd, Natuurgenooten!
Maakt u alleen gelukkig!
Maar ik? — ik ben geschapen
Om mijn geliefde Fillis,
Voor eeuwig te beminnen —
Om op heur' mond te kleven,
Om aan heur' hals te hangen,
Om op heur borst te zwijmen! —
6 Edele bestemming ! !
!) Gez. m. J. Dit vers doet evenals Het wijsgeerig Antwoord (biz. 131) denken aan Mein
Geschmack en Der Geschmack Anderer in Rammlers Lyr. Blumenlese, 1774, dl. 2 biz. 164 en 166.
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Mijn W e n s c h ! ).
Ik haat den krijg. Het dol geweld
Van Mavors kan mij niet behaagen.
Ik wil, op 't bloedige oorlogsveld,
Geen harssenschimmige eer bejaagen.
Geen zucht naar goud beheerscht mijn ziel.
Wie dwaas is zwerve langs de baaren:
Nooit zal ik, met een brossche kiel,
Naar verren oord, om schatten vaaren.
De weetlust wekke een' Wijsgeer op,
En moog hem door de wolken drijven:
Nooit zal ik, op der Alpen top,
Mijn' naam, in duurzaam marmer, schrijven.
Neen!
Aan
Geniet
Het

— zoo ik slegts, in stille rust,
Fillis lieven mond mag hangen,
mijn ziel haar' grootsten lust,
hoogste doel van heur verlangen.

6 Fillis! gij, gij zijt mijn vreugd!
Niets kan mij buiten u behaagen!
Uw liefde doet mijn prille jeugd
Een krans van groene mirten draagen!

5. Dengd sterker beweegkracht tot Liefde dan rijkdom en schoonheid, ware door verstandsoverweging Liefde te dwingen, en welde
zij niet op uit geheime zielediepten als een vrije, ongedwongen
natuurkracht.
De w e i f e l e n d e s c h o o n e 2 ) .
Waarom zoude ik toch beminnen?
Is de Liefde dan zoo zoet?
Doris zal mij niet verwinnen,
Schoon hij zoo veel moeite doet!
Schatten heeft hij — maar — zijn schatten
Dan de bronnen onzer vreugd ?
Neen! de rijkdom, niet te omvatten,
Is 'tbezit der schoone deugd!
!
) Gez. m. J. Dit vers doet denken aan Das Fehlbare van Gleim^ Versuch in scherzbaften
2
Liedern (Amst. 1771) dl. 1 biz. 92.
) Gez.. m. J.
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Waarom zoude ik toch beminnen?
Is de Liefde dan zoo zoet?
Ilylas zal mij niet verwinnen,
Schoon hij zoo veel moeite doet!
Welgevormd en juist van leden
Is hij 't puik der frissche jeugd;
Maar! zijn woeste en losse zeden
Missen 't kenmerk van de deugd!
Waarom zoude ik toch beminnen ?
Is de Liefde dan zoo zoet?
Daphnis zal mij niet verwinnen,
Schoon hij zoo veel moeite doet!
Daphnis is zoo braaf als schrander . . . . !
Dit is immers 't merk der deugd ? —
Hij heeft, boven menig' ander',
Grijze wijsheid in zijn jeugd!
Ach! indien ik kon b e m i n n e n ! . . . .
Mooglijk is de Liefde zoet!
Daphnis zou mij wel verwinnen,
Want hij heeft een eel gemoed.
Daphnis, j a ! ik moet u achten . . . .
Zagt! — zoo dit eens liefde waar ?. . .
Neen! dit moet hij nimmer wachten!
'k Min hem niet — ik acht hem maar!

6. Het anakreontiese
L i e f d e e n W i j n ! ).
'k Heb twee bronnen, die de voedsters
van mijn jeugdig leven zijn:
'k Leef bij Fillis door de Liefde —
op mijn kamer door den Wijn.

') Gez. m. J. Vgl. Een Ontdekking, biz. 47. Later dicht hij (Uitg. Gedichten 1826 biz. 169):
In mijn teedre jonglingsjaren
Zong ik steeds van Liefde en Wijn:
Nu bij 't ongestoord genieten,
Zing ik niets van Liefde en Wijn!
Toen was alles slechts verbeelding!
O! geen schaduw van 't genol! —
Nu heb ik den kelk gedronken,
Dien ik toen, in droomen, zag

enz.

HOOFDSTUK II.
UTRECHT.
1782—f 11 Maart 1786.
Het blijft 00k altijd eene duurzamere satisfactie
door Studien zijnen roem te verwerven dan door
de wapenen een onzekeien lof.
Kleyn aan Bellamy 4 Aug. 1782.

1. I782.
Zelandus' brein en hand
Geschapen voor de pen der vrijheid van ons land.
Kleyn aan Zelandus, Junie 1782.

Als de tijd voor het vertrek naar de Akademie begint te naderen,
wordt door schriftelike bemiddeling van Ds. Drijfhout, nu predikant
te Middelburg, een „goede kamer" in Utrecht „gehuurd tegen 70 gl.
in het jaar. . minder was ze niet te bekomen", schrijft Mej. M.
Drijfhout, geboren van Beem 22 Febr. namens haar man aan Rektor
van Cruysselbergenx), „'t is bij goede menschen, in een Beddewinckel,
de Naam is Tessemaaker; op de oude gragt tussen de Hamburger
en gaarebrugge. Een zeer geleegen stand".
Al zijn denken houdt Bellamy nu gericht op „de naderende
Scheiding"2). Even nog een verontwaardigd dichtje over de verdeeldheid op de voor 27 Febr. uitgeschreven Bededag, als een eenzijdig politiek-gekleurde Biddagsbrief, die met opzet van Doggersbank
zwijgt en alle nadruk legt op een wassende gevaarlike volksanarchie,
de gevoelige patriottiese gemoederen prikkelt. . .
. . . de tweedracht in den Raad is grouwelijk voor God.
maar, tweedracht in 't gebed, wat spelt dit voor een Lot!3)
2
i) hs. Z. G.
) Kopie Sonsb. biz. 114.
) Gedenkz. biz. 311. Kist. Neerl. Bededagen dl. I biz. 268; dl. II biz. 448—450.
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En als de VHssingse dichter-apotheker Conrad Rutger Busken,(38)
die op de Bierkaay woont, — een goede bekende van de Baanes —
21 Febr. plotseling zijn ruim 15-jarige jongste dochter Suzanna door
de dood verliest — Vrijdag 1 Maart is Bellamy een der „ i o Jonkmans", die als geburen de jonge dode grafwaarts dragen (waarvoor
elk „een dukaat" krijgt) — tracht hij de bedroefde Vader te troosten
met een konventionele bespiegeling (in rijmloze verzen) over de wijze,
waarop een Kristen aardse smart moet dragen . . . „bij snerpend leed
als dit, nu band van natuur is gebroken, zwijgt de Rede • het geloofswoord alleen kan troosten en doen berusten, dan stemt ook de
Rede in met Geloof, en Natuur herstelt, bedaart". . . . l )
Begin Maart wordt de, Najaar 1781 gekochte, „vriendenrol M ingewijd met verzen van drie Vlissingse dichtervrienden: Broes, van
der Woordt en Busken 2 ); Broes het eerst, die in „Louwmaand" te
te Deventer beroepen, tot grote vreugde van Bellamy voor Vlissingen is behouden.
Fransje tracht hij dezer dagen nog zo veel mogelik te spreken,
'n enkele keer zelfs . . . „op klaaren dag trots de onverzettelijkheid
der moeder", in haar eigen huis.
„Wanneer ik aan mijn vertrek denk" (heet het droevig) „is het even
of ik aan mijnen dood denk . . . maar weinig dagen meer, en ik moet
vertrekken .. . o mijn God! moet dan mijn geluk van zo veel tegenheden verzeld gaan ? Daar dwaal ik — eenzaam en verlaten! even of
of ik de snoodste der menschen was, behandelt men mij. Het meisje
wordt van mij verwijderd — en zij is immers de mijne? Groote God!
gij die mijn hart geschapen hebt, die mijne neigingen kent, gij alleen
weet wat ik lijde! — ach! zo ik harer niet waardig ben, ben ik het
leven niet waardig!.." (en 10 Maart) „vaarwel Fransje! nu ga ik heen.
de dag, die mij van u verwijdert, is gekomen .." 3)
Pensionaris Lambrechtsen, die de inschrijving „tot bevordering
der Studien van Jacobus Bellami, ter tyd toe hy Proponent zal zyn
geworden" voltekend krijgt tot een jaarliks te innen bedrag van
J J Zeeuwse Rijksdaalders ( / 1 8 2 ) , en een gift ineens van 50 Z. Rd.
( / 1 3 0 ) „om geduurende de Jaaren van Studien . . jaarlyks te worden
verdeelt",(39) geeft hem bovendien een aanbevelingsbrief mee aan
Prof. Meinard Tydeman 4 ), zijn oude leermeester te Utrecht:
2
i) Uitg. Gedichten 1826 biz. 206.
) Zie Bijlage XV.
3) Kopie Sonsb. biz. 314, 315.
) (1741—1825), N. Ned. Biogr. Wdb. II. 1464. Sinds 1766 „Hoogleeraar van het Natuurlijkder Volkeren- en Roomsch-Duitsch regt". Brief hs. Maatsch. Ned. Lett., gedagt. 3 Maart.
4
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„Deze zal UEd. worden ter hand gesteld door zekeren Belami, een
Vlissinger en te Utrecht in de Theologie zullende studeeren. De Natuur
is hem gunstiger geweest als het Fortuin. De heer Drijfhout heeft een
portie der beurs van dHr. Zwart verzorgt, en ik zal tragten met
eenige Heeren hem een jaarlyks furnissement te verzorgen. In de Poesie
heeft hy door eigen vernuft groote vorderingen gemaakt. En de gevoelens, die hy daar in ontwikkeld, pryzen hem niet minder aan, dan
zyne verzen zelf. — Vergun my, dat ik aan U mynen Stadgenoot
aanbevele, in hoop dat hy zulks waardig zyn en blyven zal".
Jan van der Woordt, Piet Boone, Frangois van Cappelle, Baas
Kleeuwens en Gosardus Zandleven 1 ) beloven tussenpersonen te zijn
in de geheime briefwisseling met Fransje, beloven ook zijn Moeder
te helpen, die moeilik schrijft. Cappelle zal zijn geldzaken behartigen, belast zich dus, naar 't schijnt, met de inning van het te
Vlissingen ingeschrevene. In zijn zakboekje(4°) schrijft hij enige
namen van mensen in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, die hij
misschien persoonlike groeten of brieven van Vlissingse vrienden
moet overbrengen, of, als hij wil, kan gaan bezoeken, terwijl een
brief van Jan van der Woordt aan de Amsterdamse Boekverkoper
Pieter den Hengst Jr. het uitgeven van een eerste bundel verzen
mogelik en gemakkelik moet maken.
Zo toegerust vertrekt Bellamy Woensdagmorgen 13 Maart met
de beurtschipper op Rotterdam, en is „des middags om elf uuren
op Rammekens", vanwaar hij eerst ,,'s avonds te negen uuren"
wegzeilt. 's Nachts om 1 uur wordt geankerd „in het lassegat(?)";
na „een hevige buiM gaat de Schipper „om zes uur" (14 Mrt.) weer
onder zeil, en laat onder „een frissche kou ten zes uuren des avonds
voor Dort het anker vallen". Vrijdagmorgen (15 Mrt.) ,,'smorgens
7 uuren vandaar" vertrokken, zet Bellamy 's middags om 1 uur
voet aan wal in Rotterdam. Trots tegenwind en kou is de reis niet
onaangenaam geweest, en al „liet het weer niet toe zeer sentimenteel
te zijn", met welgevallen tekent hij in zijn zakboekje o p :
„de geschiedenis mijner reize zal niet zeer sentimenteel zijn. — een
Juffrouw met haar dogtertje, een meisje van 5 Jaaren, moesten medevaaren. — Zij hadt het agteronder afgehuurd. —
is het geoorlooft mejuffrouw bij u beneden te komen? — zij zeide,
ja. — nu volgde een stilzwijgen van omtrent een half kwartier. —
maar alle zoonen en dochters van Adam, uit alle oorden — van den
*) Over Boone Aant. 21, over v. Cappelle en Zandleven Aant. 55.
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rijken Amsteldamschen koopman tot den schamelen Arnemuidschen
visscher — konnen gevoelen dat zij kinderen van Adam zijn. — de
kennis, die wij gemaakt hadden was, zoo als gij denken kunt nog eveneens als alle kennissen, die eerst twee uur oud zijn.
wij zullen eerst mijn eeten gebruiken, zeide de Juffrouw, dan zal het
tijd genoeg zijn om aan uwen voorraad te beginnen, mijn Heer!
ik boog mij —
ik maakte terstond mijn reiskoffer open en langde een fles wijn. — ik
heb geen witten wijn, Mejuffer! zeide ik met een soort van verlegenheid. — het is volmaakt wel, mijn Heer! ik drink altijd rooden.
Gij kunt in die eene kooi gaan ik zal in de andere gaan, zeide de
juffrouw. — de kooien stonden regt tegen over elkander. —
Verschoon mij mejuffer! de kiesheid
en ik ben gelaarsd — ik bid
u mijn Heer! begeef u te rust, het zal u fatigeeren. —
De juffrouw ging met haar dochtertje naar bed, en ik bleef nog een
pijp rooken. —
ik nam het decorum zoo wel in acht dat ik niet in de kooi, — maar,
tusschen de beide kooien in, met mijn hoofd naar de eene en met mijn
voeten naar de andere kooi uitgestrekt mij op den grond nederleide.
ik hield mijn laarzen aan.
toen ik van vooren te rug kwam, was de juffrouw bezig met haar
hoofd te verzetten. — Zij hadt schoone bruine hairen. — nu dagt ik
aan Fillis met meer vuur dan ik de gansche reis gedaan had. — de
rede is zeer Natuurlijk, mijn Heer! ten minste voor mij zeer natuurlijk.
Gij hebt wel tooverkaarten gezien, mijn Heer? — nu zoo zijn onze
ideen alien aan een geschakeld — wel te verstaan ideen, die tot eene
zekere Classe behooren. wanneer de grondidee van zulk eene Classe
aangestooten wordt raaken ijlings alle de Ideen in werking — —
toen het Jagt voorbijzeilde stonden wij beiden voor het vengster. —
om het Jagt natezien moest zij een weinig naar mij overhellen — zoodat — haar schouder tegen mijn arm — en heur hoofd tegen mijn
hoofd zagtelijk wreef. — zie wegens het Effect van soortgelijke wrijvingen de Historie van Kapitein Tobias en de weduwe Wetman in
het schilderhuisje —
zagtelijk wreef. —*)

Vrijdagmiddag om i uur in Rotterdam, reist de jonge Zeeuw
diezelfde dag nog verder per schuit of wagen via Delft naar Leiden,
en vandaar met de nachtschuit over Alfen of Haarlem naar Amsterdam, waar hij Zaterdagmorgen met de eerste schuit tegen zes
*) Invloed van Yoriks Sentimentele Rels en Tristram Shandy. Zie Aant. 41.
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uur aankomt. Dadelik gaat hij nu op weg naar Pieter den Hengst,
bij wie hij een paar dagen blijft logeren, hoewel zijn „zaken" in een
dag „genoegsaam zijn afgedaan". Met zijn gastheer bezoekt hij
Zaterdagavond de hoogbejaarde dichter Bernardus de Bosch 1 ), „Makelaar op de Keysersgragt westzijde, benoorden de Leydse straat". Laat
thuis gekomen, schrijft hij „op een koude kamer" toch nog even aan
Fransje en van der Woordt. Aan Fransje zijn eerste briefje: 3 )
„hier in Amsterdam, op eene eenzame kamer vertegenwoordig ik u
aan mijnen geest terwijl mijn hart het onvolkomene van deze verbeelding beschreit. — Schrijf mij hoe uw moeder en die andere 3) zig aangesteld hebben na mijn vertrek... Zal ik het beursje haast krijgen?. . .
morgen of overmorgen ga ik naar utregt". ..
Aan Jan van der Woordt: 4 )
Mijn Vriend!
thans ben ik in Amsteldam. doch ik ben eerst dezen morgen hier gekomen. het was kwartier over zes toen ik bij den Hengst aanschelde.
— mijn Heer is nog niet bij de hand, zeide het meisjen. doch ik zal
hem roepen. —
nu volgt het eerste toonneel.
mijn Heer den Hengst, in een geelen nachtjapon,
de trappen afkomende.
ik.
mijn Heer den Hengst! ik ben uw dienaar. hoe vaart gij ?
Hij.
om u te dienen mijn Heer. maar ik heb het geluk niet u te kennen.
ik.
dat geloof ik 00k mijn Heer! — de schrijver van dezen brief zal u
beter bekend zijn.
Hij wreev zijn oogen.
die brief is van mijn Heer van der Woordt?..
ik.
ja mijn Heer. en ik ben Bellami.
Hij.
kom mijn Heer, gaa binnen! — Gij zult bij mij ontbijten. —
einde van het eerste toonneel.
2
i) (1708—1786). Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 5 biz. 477 wgg.
) Kopie Sonsb. biz. 315.
4
) Zuster Neeltje.
J hs. Z. G. Al wat in de brieven van B. en anderen onderstreept is,
staat kursief gedrukt. Ik heb gemeend mij hieraan stipt te moeten houden. Dit verklaart enige
inkonsekwentie in druk van eigennamen.
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om het U maar kort te zeggen, de Heer den Hengst bewijst mij alle
mogelijke beleefdheid, en ik vermaak mij ongemeen in zijn gezelschap
waar zoud Gij nu wel denken, mijn Heer, dat ik den
avond doorgebragt heb? — bij den ouden Heer de Bosch! een buitengemeen vriendelijk mensch! Hij zal in mijn Album schrijven 1 ).
hoeveel Oden 2 ) denkt Gij dat hier verkogt zijn? — Niet e e n ! !
misschien zijn de Zeeuwsche vaarzen in Amsteldam verdagt. — nu
heb ik nog vergeten te vragen hoe gij, benevens uw Ega, uw Dogter
en zoonen 3) vaard! — Gij moet het mij vergeven; mijn hoofd is reeds
zoo volkomen Amsteldams, dat het niet vreemd is dat er iets doorgaat.
in vertrouwen — dit heeft lang op mijn tong gelegen — hoe vaard
Fillis? — lees dit niet hard o p !
maandag denk ik naar Utrecht te vertrekken. mijn zaaken zijn hier
genoegsaam afgedaan. — Zult Gij mijn moeder wel eens berigten, dat
ik hier aangekomen ben? doch zeg niet dat ik zelf aan u geschreven
heb; gij kunt zeggen, dat Gij een brief van een goed vriend gekregen
hebt. — als ik in Utrecht ben zal ik U omstandiger schrijven. het
sentimenteele van mijne reis is weinig; het weer Het mij niet toe zeer
sentimenteel te zijn.
N° 64 van den Post heb ik reeds gezien, daar zult gij een deuntje
Concordia^2) in vinden. morgen, indien het weer het toelaat zal ik
met den Hengst een wandeling gaan doen. Zoud Gij wel gelooven dat
ik thans volkomen Amsteldams ben? Amsteldamsche sentimenten
had ik reeds eer ik de stad in kwam; maar nu spreek ik volmaakt
Amsteldams. — met hoeveel airs zal ik in Utrecht verschijnen!
wat denkt gij van Tobias Knaut ? is hij niet schoon ? lees die passagie
van bladz 33 tot 40 nog eens attent na! — 4 )
vaarwel mijn Heer! ik zal niet meer schrijven. het is nagt en ik ben op
een koude kamer — daar bij ben ik nog niet volkomen frisch. — De
Heer de Bosch groet u hartelijk, en Hij heeft gezegt — dat Gij, in Amsteldam komende, niet verzuimen moet hem een bezoek te geven. — de
Heer den Hengst groet u insgelijks, en beveelt zich in uwe bestendige
vriendschap. en ik? — Zou ik iets minder doen? — niets, dat naar een
spanjoletje gelijkt, heb ik in Amsteldam gezien. dit is voor de jonge
juffrouw; aan wie ik, bij deze gelegenheid mijn Compliment maak! —
Zult Gij den inliggenden wel eens aan Fransjen bezorgen? — en zult
Gij mijn moeder, die zeker ongerust zijn zal, van mijn komste alhier
verwittigen? Vaarwel, mijn vriend!
ik ben uw vriend
enz.

Tot Dinsdag blijft Bellamy in Amsterdam. Zondag wandelt hij
met den Hengst door de stad, bezoekt Maandag de oudelui Broes
2
*) Bijlage XV.
) Aan de Ingezetenen van Walcheren of Kaperslied? (zie biz. 119 en 121).
4
) Helena^ Lambrecht en Anionic Aant. 33.
) Zie Aant. 10 en biz. 17.
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— Ds. Petrus Broes woont op de Prinsengracht over de Elandstraat —
en bezoekt 00k Gerrit Brender a Brandis, de „Verzamelaar van het
Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet", aan wie hij zich als de
B.-ondertekenaar der ingezonden verzen bekend maakt, — wat de
„Verzamelaar", tot Bellamy's blijde verrassing, al wel had gedacht! —
die hem zegt dat zijn „stukjes met smaak" worden gelezen, en met
wie hij het heeft over Adriaan Loosjes in Haarlem, — wiens verzen
in het „Kabinet" Bellamy niet erg aanstaan. Heel toevallig ontmoet
hij in Amsterdam Hendrik van der Burch, Sekretaris van K. sp. g. VI.,
die hem zegt dat hem via Corbelyn een brief van het Genootschapl)
naar Vlissingen is gezonden, en bespreekt ten slotte met den Hengst
de uitgave van een eerste bundel verzen, die hij ter keuring in
Amsterdam laat. Dinsdagavond, 19 Maart, komt hij in Utrecht aan.
Zijn hospes, Tesschemaaker, op de Oude Gracht bij de Hamburgerbrug,

Utrecht. Oudegracht bij de Gaardbrug + 1800. Tesschemaaker woonde ongeveer
6 huizen meer naar rechts, naar de Hamburgerbrug toe.

laat hem de keuze tussen twee kamers, en hij kiest de grootste, een
„ruime en lugtige" achterkamer, met het uitzicht op „een schoonen
hof". Zijn eerste werk Woensdagmorgen, 20 Maart, is een brief aan
') Gedagt. 9 Maart 1782.
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zijn Moeder en aan Fransje 1 ). Bellamy's brieven aan zijn Moeder
zijn vrij onbeduidend van inhoud, maar werden opvallend netjes en
met zorg geschreven. Hij weet blijkbaar niet goed, wat hij haar moet
schrijven: onontwikkeld en ongeletterd leeft zij geheel buiten zijn
sfeer. Hij heeft ontzag en eerbied voor haar, is haar ook dankbaar
voor al haar zorgen, maar uit zijn brieven spreekt weinig vertrouwelikheid, soms zelfs weinig warmte. Zijn Moeder moet een krachtige
vrouw zijn geweest, prakties, misschien niet zo heel gemakkelik in
de omgang, zelfbeheerst, ook in grote droefheid 2 ).
Hartelijk Geliefde Moeder!
Dezen brief schrijf ik in Utrecht, op mijn kamer. ik ben hier zeer
wel naar mijn genoegen. gisteren avond ben ik eerst hier gekomen.
mijn reis over het geheel is zeer tegenspoedig geweest. vrijdags, na den
middag ben ik eerst te Rotterdam gekomen.
ik hoop, waarde Moeder, dat ik binnen kort berigt van uwen welstand krijgen mag. ik ben weder wel, schoon die pijn in mijn hoofd,
die ik reeds te Vlissingen had, mij nog gestadig bijblijft.
wanneer Gij dezen brief krijgt, zult Gij, door Corbelyn reeds een
brief voor mij gekregen hebben. ik heb den Heer, die hem gezonden
heeft, in Amsteldam gesproken. wees zoo goed, en zend mij dien brief
ten eersten naar Utrecht. Capelle of Boone zullen er wel een couvert
omdoen en addres opschrijven. mijn addres is: ten huize van Monsieur
Tesschemaaker bij de Hamburgerbrug.
Zijn alle mijne Vrienden nog welvaarend? — laat den Heer van der
Woordt, Cruisselbergen — in 't kort, alle mijne vrienden groeten. ik
ben nu nog niet op mijn stel, straks moet ik uitgaan.
in 't vervolg
zal ik meer schrijven. misschien, zoo ik gelegenheid heb, zal ik nog
aan Boone of aan Capelle schrijven. — een van deze twee moet Gij,
zoo Gij mij wat te zeggen hebt, maar verzoeken dat zij het mij schrijven,
zij zullen het gereedelijk doen.
Laat Kleeuwens groeten, en zeg dat ik binnen kort eens aan Hem
schrijven zal.
Vaarwel Moeder! de liefderijke hand des Almagtigen bescherme
U altijd!
Zeergeliefde Moeder!
Uw tederminnende Zoon
Utrecht, den 20 Maart 1782.
J. Bellami.
P. S. Capelle heeft ook een brief3) van mij; ik heb verzogt dat hij eens
bij U zou komen.
2
*) hs. Z. G. Kopie Sonsb. biz. 316.
) Zie haar zakelike opmerking, op de intekenlijst
van B's studie neergeschreven, na zijn dood (Aant. 39) en Fransjes brief 26 Febr. 1786.
3
) hs. niet aanwezig.
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Van Woensdag tot Zaterdag is Bellamy ongesteld, en houdt zijn
kamer. Hij eet bij zijn hospes aan tafel, die hem de schrik op het lijf
jaagt door te spreken van „meubelen, theegoed, tabaksgoed, tafelkasje, tafelborden en wijn": als student zal hij zich een en ander dienen
aan te schaffen, maar . . . „dat alles zal betaald moeten worden!"
Vrijdag heeft hij al een enkele bekende, „een Heer uit Duitschland",
die in Utrecht studeert 1 ), hij spreekt .over politiek, hoort dat zijn
vriend Ds. Broes in Utrecht op het zestal staat, en woont Zaterdagavond van 6—9 uur het „Wekelykse Concert'' bij van het Stads
Muziek-College in de Stadsmuziekzaal.- Zondag 24 Maart schrijft
hij aan van der Woordt, Broes en aan de apotheker Piet Boone.
Aan Jan van der W o o r d : 3 )
Mijn vriend!
Dit bezoek zal u weer een schelling kosten — doch ik kan het
niet helpen, mijn eenige vermaak is thans mijne vrienden in Zeeland
te bezoeken. ik ben nog zoo wat droefgeestig, te meer daar ik reeds
drie dagen wegens onpaslijkheid mijn kamer heb moeten houden.
hoofdpijn — tandpijn — alles plaagt mij, doch, wanneer dit over*is
zal ik wel gezond moeten worden. thee 3) heb ik hier nog niet geproefd; in den namiddag, wanneer ik dorst heb drink ik een glas bier.
Gij weet wat Houtam zegt:
men kweekt een' kloeken Batavier
met zuiver brood en helder bier — (42)
het Utrechtsch bier is ten minsten zeer helder. De Coffij zal ik mij des
morgens 00k afgewennen en dan 00k bier drinken. — met dezen post
heb ik aan Ds. Broes en aan Boone4) geschreven. Boone zal u zijn compliment laaten maaken en zeggen dat ik Hem geschreven heb dat ik, eer
ik schrijf eerst een brief van den Heer van der Woordt verwagte, om
dat het schrijven dan in eens doorgaat. — ik heb hem dit verzogt eens
aan u te zeggen, doch ik kon het niet nalaaten aan u te schrijven.
Hoe vaard Gij nu ? — ik verlang ongemeen om een brief van u te
ontvangen. hoe vaart uw gansche huisgezin? —
ik wensch u geluk met de zegerijke vorderingen van den VLISSINGER!5)
De VLISSINGER is 'tbaasje,
Hij maakt den schoonsten buit!
!
) Jan Schull uit Keulen? (Aant. 52) of een der „Paltzische Studenten^ welke de lessen van Prof.
Rau volgden en aan diens huis verkeerden" (?) Lofrede op Rau (1808) biz. 68.
2
3
) hs. Z. G.
) Over theegebruik zie Ockerse, Vruchten en Resultaten v. e. 6ojarig
4
Leven, dl. I bl. 13.
) hs. niet aanwezig.
5
) Het door Jan v. d. Woordt uitgeruste Kaperschip, zie biz. 120 en 121. Aant. 42.
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ach! waar ik, al was het maar voor eenen avond, bij u om een
glaasje op zijnen welvaard uit te drinken!
een student las mij de Courant voor — ik kon niet nalaaten van met
eene bataafsche stem te roepen: Zeeland boven ! !
nog wat nieuws! misschien weet Gij het reeds 'er is hier een plaats
vacant, en onder de Heeren die genoemt zijn is ook de Heer Broes,
men verzekert, dat Hij zal beroepen worden.
zoo het waar is, is het een schoone zaak voor mij.
ik twijffel niet of hij zal nu wel komen, die voordering is te groot, en
daarenboven zoo kort bij Amsteldam.
nu ik van Amsteldam spreek, dinsdag avond ben ik hier gekomen. ik
heb mijn tijd met den Hengst zeer aangenaam doorgebragt. ik heb bij
den verzamelaar van het Kabinet geweest het is Brender a Brandts.
Hij dagt wel dat B. Bellami was. mijn stukjes wierden met smaak
gelezen, zeide Hij. Hij scheen ook niet zeer veel met Loosjes ]) op te
hebben. die Loosjes woont niet in Amsteldam maar in Haarlem, men
is reeds aan het drukken van het Vaderlandsche dichtstuk van Berkhey.
reeds is 'er een ander werk van Hem afgedrukt, dat eerstdaags zal
uitkomen. ik heb het gezien, het is een soort van Arcadia 2 ).
is er geen nieuws in Vlissingen? hoe vaart mijn Leven? Zoo in den
brief, dien Gij mij schrijven zult, geen woord van Haar inkomt, zal ik
eene vreeslijke satyre op u maaken.
neen! alles wat haar betreft moet Gij mij schrijven.
eer ik het vergeet — zoo men kon goedvinden le Turc met een
order te beschenken denk ik dat het niet onvoeglijk zijn zou om die
de order van St. Mercurius te noemen. Gij weet dat die Heilige een
goede Kaper en daar bij zeer vlug was 3 ).
Zouden de gerugten waar zijn, dat Zeeland ook zijn stem tot het
sluiten eener Alliantie met Amerika gegeven heeft? —
Waardste Landgenooten! op het zelfde oogenblik, waarin Gij dit besluit naamt, hebben uwe heldhaftige en nu zalige voorvaders eenen
Koorzang aangeheven, die door alle de reien der Engelen beantwoord
werd. — 4)
Ik denk nog aan de vaerzen, die Gij in mijn Album geschreven
hebt: ik moet zeker een liefling der Natuur zijn 5 ). Men oordeelde het
allernoodzaaklijkst, dat ik een purgans gebruiken zou
Dan zal
ik eerst beginnen te studeeren! laderradedat! laderadedat! dididiere! . . . .
dit is een deuntje van mijn eigene compositie. ik heb hier op het

*) Adriaan Loosjes Pz., Boekhandelaar-dichter te Haarlem (1761—1818). Zie Aant. 67.
) De Zeetritunph der Bataafsche Vrijheid^ op Doggersbank en Eerbare Proefkusjes van Vaderlandsch Naif enz. Zie Aant. 42.
3
) 18 Maart met „aanzienlijke voordeelen" van een kaapvaart teruggekomen, wordt Pierre le
Turcq met ^eereschoten" in Vlissingen begroet, terwijl voor zijn „bewaring dankzeggingen in de
4
6
kerken ten heme! worden gezonden1'.
) Zie biz. 158.
) Bijlage XV.
2
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concert geweest; maar dat geeft wat anders als in Vlissingen! het
wordt gehouden in eene groote en pragtige muzykzaal '). ik geloof dat
er wel dertig Dames, en nog meer Heeren waaren. De Muzyk was
heerlijk. — dit maakt ook nog een onderscheid, bij ons moeten de
toehoorders, om redenen, in het donkere zitten, maar hier waaren, behalve de losse kaarsen, nog drie groote kroonen, zoo als 'er in de kerk
hangen, die alien verlicht waaren.
wat de studenten betreft, die zijn hier zeer stil, nu en dan worden
'er nog wel eens glazen ingeslagen, en de dragonders zoo wat afgeklopt, — maar dit is het al. een heer uit Duitschland, die hier gekomen
is om te studeeren, vertelde mij dat de studenten in Ingolstad het
onlangs zoo grof gemaakt hadden, dat een Regiment soldaaten, 't welk
daar in bezetting lag, bevel kreeg om tegen hen aan te rukken. —
men vogt van weerskanten. eindelijk kregen de studenten, alleen met
stokken en met moed gewapend, de overhand en naamen het g.ansche
regiment gevangen. Daar moest ik wezen! Zoud gij ook niet denken
dat ik welhaast Generaal zou zijn ? — nu schrijf ik geen letter meer.
alleen dit nog:
mijn Vriend! ik ben uw
dienstvaardige vriend . . . enz.

Aan Ds. Broes : 3 )
Mijn Heer en Vriend!
thans ben ik in Utrecht, doch zoo de academielugt
zulk een' nadeeligen invloed op mijn ziel moet hebben als op mijn
lichaam, dan zal ik hier eene droevige vertooning maaken. genoegzaam
al den tijd, dien ik hier geweest heb, heb ik mijn kamer moeten
houden wegens eene folterende hoofdpijn, die met vlaagen op mijn
tanden viel, en mij schier woedende maakte. doch ik doe der Stichtsche lugt groot onregt — ik zou eerder gelooven dat die pijn hog een
gevolg is van den nadeeligen invloed der Zeeuwsche. — maar neen!
Dit kan de liefde tot mijn Vaderland niet toestemmen !
misschien heeft mijn Hospes veel deel in het vermeerderen mijner
ongesteldheid. ik was nog maar naauwlijks hier of die Kaerel begon
eene redevoering te doen over de noodzaaklijkheid der meubelen in
eene huishoudinge. ik tragtte Hem te doen begrijpen dat mijn vriend
Yorik met zes hemden en een' satijnen broek eene gansche reis door
Frankrijk en Italien ondernomen hadt 3 ). — doch het was vergeefsch.—
„Gij moet theegoed hebben, mijn Heer! — tabaksgoed — Gij hebt
„niets om uw Linnen in te leggen, mijn Heer! ik zal een tafelkasje
„voor u koopen! — tafelborden moet gij ook hebben!" — geduurende al
*) Aant. 42. UK007' van de Mariakerk^ nu Gebouw van Kunsten en Wetenschappen^ was de
2
3
Stadsmuziekzaal.
) hs. Z. G.
) Sentimentele Reis. Zie Aant. 41.
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dien tijd zat ik met mijn pijp te speelen. — „niijn dogtertje heeft den
wijn besteld, mijn Heer!
in 't kort, wanneer ik nog iemant de
trappen hoor opkomen gaat 'er een schrik door mijn Leden. Doch ik
vlei mij dat de Hospes thans aan het non plus ultra zijner schikkingen
gekomen is. waarlijk, mijn Heer indien ik niet iets gunstigs van uwe
hulp, als ook van die der andere Heeren, voor mij verwagtte, ik zou
wel ras hier een alleraakligste vertooning maaken. ik ben reeds zeer
benieuwd hoe het met mijne zaaken in Vlissingen staat, een brief van
U zal mijne nie(u)wsgierigheid voldoen.
ik heb in Amsteldam geweest, mijn eerste werk, in die stad, was een
bezoek bij uw' Vader afteleggen. uw' vader heb ik niet gezien, 'er was
iemant bij Hem om geexamineert te worden; doch uw Moeder heb ik
gesproken. Zij is zoo wel als uw gansche famillie nog zeer welvaarend.
Mejuffrouw van Bean x) — ik meen dat de naam zoo is — heeft ook
met veel deelneming naar uwen welstand gevraagt. — maar wat hoor
ik! — een student, die zoo straks bij mij kwam, zegt mij dat men
hier een zestal predikanten benoemt heeft uit welken men eenen beroepen zal; en Gij, mijn Vriend, Gij zijt een van die zes! 2 ) Hij verzekerde mij niet alleen dat het waar was, maar zelfs dat men dagt dat
Gij zoud beroepen worden! — ik wensch 'er u geluk mede, mijn Heer!
en, in weerwil van de Liefde, die ik voor mijne geboortestad voede
hoe gaarne zou ik u den Utrechtschen Leerstoel zien beklimmen! zoo
verdienste en bevoorderinge den zelven weg loopen, dan is de weg
naar het stigtsch Atheen voor u gebaand! —
Nu zult Gij nog wel een woord of twee van mijne wooning willen
hooren. ik ben hier zeer wel naar mijn genoegen; ik woon op eene
agterkamer, die ruim en lugtig is. uit mijn vengster kan ik verscheiden
kleene hooven zien, die agter de huizen der buuren zijn. hoe wel schikt
dit zich naar mijne geaartheid!
Hier kan, bij de avond scheemeringen,
mijn geest zich in zich zelf verliezen.
dan maalt de stilte aan mijn verbeelding
't gelaat van Fillis.
Gelukkig! — loutre harssenbeelden
vergoeden 't wezen van de zaken! —
en, is al vaak der dingen wezen
iet meer dan schimmen? —
Dat laatste begon eerst recht Philozofisch te worden! —
Hoe vaaren de Heeren Lambrechtsen, Drij(f)hout en Cruisselbergen?
mag ik u verzoeken, die Heeren van mijnen wege zeer te groeten ? aan
*) De naam staat in het zakboekje (Aant. 40). De vrouw van Ds. Drijfhout heet M. van Beem
2
(biz. 142).
) Uit het 22 Maart vastgestelde 6 tal wordt 31 Maart een 3 tal gekozen (zie
brief van Bellamy 4 April op biz. 157). Boekzaal der Gel. Wereld April 1782 biz. 465.
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den Rector zal ik bij eene nadere gelegenheid eens schrijven. wanneer
zal ik nu het geluk hebben om een bezoek van u te krijgen? — ik
twijfel 'er geen oogenblik aan of het zal schielijk zijn. — hoe aangenaam
zal mij uw bezoek zijn! geloof mij, hoe wel ik het hier ook hebben
moge, Utrecht is een soort van Pontus voor mij. — of men twintig
uuren van zijne vrienden verwijdert is of honderd — gescheiden is
gescheiden. mijn bezoek duurt al taamelijk lang, doch nu zal ik u niet
langer ophouden. Vaarwel, mijn Heer! ik beveel mij in uwe bestendige
vriendschap! Ik blijf met agtinge
mijn Heer!
Uw vriend
Bellami.
NB. Dit had ik nog vergeten mijn
Attestatie als Ledemaat heb ik verzuimd te haalen mag ik verzoeken,
zoo gij gelegenheid hebt mij die
eens over te zenden.
Mejuffrouw AtweP) had gezegt dat zij mij een' brief zou geven
aan den Heere Lambrechtsen, doch zij laat zoo even zeggen dat zij
niet schrijven kan. — Zij verzoekt heur hartelijkste groete te doen
aan Mevrouwe de Weduwe van den Heere Lambrechtsen 2 ) — aan den
Heer Penssionaris, en verder alle heure vrinden. Zij is nog zeer welvaarende behalven een ongemak aan haar duim, dat reeds vier weken
geduurt heeft.
ik zou dit zelf wel aan den Heere Lambrechtsen geschreven hebben, doch mijn ongesteldheid verergert weder, zoo dat het
schrijven mij moeilijk valt.

Woensdag 3 April — van Zondag af heeft hij weer zijn kamer
moeten houden — ontvangt Bellamy een eerste brief van Ds. Broes,
met blijdschap gelezen : 8 )
Mijn Heer en Vriend!
Heb dank voor UwE. lettren en het bericht daarin — alleen
wenschtte ik dat het gunstiger ware — uwe ongesteldheid zal hoope
ik, bij de aankomst deezes, lang geweeken zijn — geluk ondertusschen
met Uw arrivement en met de intree der loopbaane — God maake U
voorspoedig —
kortelijk zal ik UwE. lettren beandwoorden — tijdsgebrek verbiedt
mij uitvoerig te schrijven — ik volge uwen brief op 't spoor — de
schilderij van Uwen Hospes, zijne schikkingen en haare uitwerkselen
op Uwen Geest deed mij lagchen — ik versta U — ik heb ook in
dat schuitken gevaaren —
*) Vriendin der Lambrechtsens. Aant. 42.
) 's PeDsionaris' Moeder, Maria Kroef. Aant. 39 i. n.

2

3

) hs. Z. G.
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Hoe het met uwe zaaken staat? uitneemend — mits maar een weinig
geduld — misschien hebt Ge thands gereed geld noodig — de inliggende brief aan Juffr. iVtwell (dien ik U W E . verzoeke aan haar E. te
bezorgen) behelst een verzoek van den Heer Lambregtsen aan die
Juffrouw, om aan U W E . 50 guldens te betaalen — hebt Ge derhalven
dezelve noodig — ge kunt daarvan gebruik maaken — nog een weinig
geduld zeg ik — maar daar zijn lui thands in 't spel zoo (ks. onleesbaar)
in haare zucht om U plaisier te doen, dat ge binnen kort de voordeeligste berichten hooren zult — de Heeren van Lynden l) en (daar
ontschiet mij de naam) moeten nog koomen, en dan zal terstond de
lijst der inteekenaaren, die reeds tot bij de 20 geklommen zijn, met
naauwkeurige bepaaling geslooten worden — ik rekene, dat dezelve op
het a l l e r m i n s t / 2 0 0 moet uitleveren — 2 )
de Heer Rector zeide mij heden, dat de Heer Radermacher 3 ) Uw
Mecenas geworden is — dien tot Mecenas te hebben is — geborgen
te zijn — het fonds van den Heer van Borselen(36) (is het dat niet,
daar de Rektor zich naar informeeren zou ?) is 00k ten Uwen dienste
— in een woord alles loopt mee — alleen 'tgeen wij dagten dat in
den Haag zou kunnen gedaan worden, springt af, en rust geheel op
eene verkeerde informatie —
Ik danke voor het bezoek, aan mijne Ouders gebragt — ik wou dat
ik U verzeld had — het bericht nopends Utregt koomt mij vreemd
voor — de student, die U zeide, dat ik op 't zestal stond, sprak waarheid; maar, gelijk ik wel meene geinformeerd te zijn, 'tgeen Hij er
bijvoegde, is van alien schijn zelfs ontbloot —
't is mij aangenaam, dat Ge zoo wel naar uw genoegen woont —
een gewigtig artikel voor een studeerend weezen! — uwe Amasia
schijnt bij die wooning niets te zullen verliezen — dan alleen de
lichaamlijke tegenwoordigheid —
de Heeren, daar Ge naar vraagt, zijn alien welvaarend en zenden U
hunne liefdegroete met dankzegging weder —
Wat vergelijking — een Pontus voor mij — en die vergelijking omtrend een stad, die een zetel van geleerdheid is — wie gaat naar
Pontus om te studeeren? — doch Ge maakt de vergelijking alleen ten
opzigte van de vriendschap — troost U — nog een weinig geduld —
en Utregt zal 00k in dit opzigt wel rasch ophouden voor U een Pontus
te zijn — Ge zult er 00k vrienden vinden — ja Ge zult nu gelegenheid hebben om de aangenaamste vriendschap te oefenen — althands
zoo vond ik het aan de Academie — de wijze van converseeren geeft
aan de Academievriendschap iets, dat men elders vergeefs zoekt —
Uwe attestatie — ik beloof 't U — bij occasie bezorg ik ze —
*) Dirk Wolter Baron van Lynden „betaalt in eens" 50 „Zeeuwsche R d : " ( / 1 3 0 ) . Aant. 39 i.n.
) Er zijn 18 intekenaren voor een jaarlikse som van / 1 8 2 . Zie biz. 143.
3
) Mr. Daniel Radermacher. Zie biz. 99 en Aant. 31.
2
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vale — schrijf mij eens nader, hoe 't U ga — het goede, den voorspoed van Zijnen Utregtschen Vriend te verneemen, zal altijd een groot
genoegen zijn voor
Uwen
Vlissingen
B. Broes
31 Maart. 1782
in jaagenden haast — ik meende te wachten tot
dingsdag — dan was er gelegenheid — doch ik begreep,
dat ik uw verlangen naar eenig bericht niet tergen mogt
— adieu —
Bellamy a n t w o o r d t onmiddellik „ p e r c o u v e r t " : l)
Utrecht den 4 April 1782.
Waarde Heer en Vriend!
Hoe verheugd was ik, toen ik uwen brief ontving!'t was maar jammer
dat Gij zulk een haast had. — mij zoud het aangenaam geweest zijn,
zoo uw bezoek een uur geduurt hadt. — maar dit is wat buitenspoorig!
wie schrijft brieven van een uur? — maar, Gij kunt mij niet kwalijk
nemen, dat ik U zesmaal een en dezelve zaak heb doen verhaalen, dat
is: dat ik uw brief verscheiden maalen gelezen heb, en wel om twee
redenen:
1) om dat alles wat van u komt mij bizonder aangenaam is;
en boven dat alles een brief.
de tweede reden is wat omslagtiger.
2) Gij neemt het mij niet kwalijk, mijn Heer Broes, als ik zeg,
dat Gij tot dat soort van schrijvers behoort die te veel in
hunne Lezers vooronderstellen. — uw Brief heeft mij aanleiding gegeven om dit te denken.
ik verstaa geen Arabisch, mijn Heer, volstrekt niets. — en
evenwel zou ik, onder verbetering, nederig durven gelooven, dat Gij U, hier en daar, van — Arabische woorden, zoo al niet — ten minsten van Arabische letteren
bediend hebt. — bij de eerste leezing sloeg ik, al wat mij
arabisch voorkwam, maar over, doch toen ik voor de tweede
maal den brief leezen zou, was ik een weinig meer ingespannen. maar het arabisch bleef het arabisch. — wat zou
ik doen ? ik heb geen oosters Lexicon, hoe genaamd —
Leezen! — en weder lezen! — deze oefening heeft mij
eindelijk zoo ver gebragt, dat ik instaat ben — eenige
woorden uitgezonderd — om uwen brief geheel te verstaan.
Studio et Labore! zeide ik op een7 toon, die te kennen
gaf dat ik zeer wel over mijzelven voldaan was.
') hs. Z. G.
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Dit lag mij op het hart, ik weet dat het u niet belgen zal,
het geuit te hebben; zoo ik dit dagt, ik zou verschooning
over mijne aanmerkingen vragen.
Ik zal uw voorbeeld volgen, en uwen brief van stuk tot stuk nagaan.
bij de aankomst van uwen Brief was mijn ongesteldheid nog niet geweken; sints voorleden Zaturdag heb ik niet van mijn kamer geweest.
een hevige tandpijn heeft mijn aangezigt dermaten doen opzwellen, —
wel te verstaan mijn eene wang — dat het volmaakt naar de maan
geleek wanneer zij half verlicht is. nu begint het beter te worden, en
ik heb hoop dat het deze week geheel gedaan zal zijn.
Ik dank u zeer voor de gunstige berigten, die Gij mij van mijne
zaaken hebt medegedeeld. den brief, aan Juffrouw Attwell, zal ik brengen,
en, zoo dra ik het noodig heb, van deze vriendelijkheid des Heere
Lambrechtsen met dankbaarheid gebruik maken. — een week of twee zal
ik nog wel kunnen wagten. — de bereidwilligheid dier Heeren, die zich
tot mijne Begunstigers voorstelien, vervult mij met eene vreugde —
met eene dankbaarheid, wier gevoel ik met geene woorden kan uitdrukken. — van het geen de Heer Rector u, wegens den Heere Radermacher gezegt heeft wist ik niets. ik heb aan den Rector geschreven,
en ik twijffel niet of hij zal, wanneer hij mij antwoord schrijft deze
zaak nader uitleggen. wat dat fonds van van Borselen betreft, dit heeft
de Rector mij reeds over lang gezegt, dat dit tot mijn dienst zijn
zoude. doch hij zeide dit alleen door een vast geloof maar door zulk
een geloof dat de verzekering miste. of die er nu reeds bijgekomen is,
weet ik niet.
voor uwe genomene moeite, omtrent die zaak in de Haag, zeg ik
u mijnen hartelijken dank — dat ik ook, bij deze gelegenheid, aan
den Heere Lambrechtsen doe! — maar zeg mij eens, mijn Heer, dat
fonds daar de Heer Drijfhout directie in heeft — hier hebt Gij mij
niets van verteld. — hebt Gij er niets van gehoord? — zou het ook
afgesprongen zijn? — hier zult Gij mij ook wel iets van zeggen? —
Het doet mij Leeds genoeg dat de waarschijnlijkheid, dat gij beroepen
zoud worden zoo groot niet is als men mij gezegt hadt. — het drietal')
zult gij reeds weten, anders hier is het: Do de Visser 41 stemmen
— Kok
37
— Broes
31
't is niet vriendelijk van u, dat gij mijne philosophische vaarzen gebruikt om te satyrizeeren. nu zou de satyre onverschoonlijk zijn indien
gij regt gehad had om voor het woord Amasia uxor te stellen. (/is. in
margine: Zie over dit gevoelen het groote boek der Natuur en der
ondervinding).
zonder phisicus te zijn, durf ik evenwel vastelijk gelooven dat de
x

) Zie Noot 2 op biz. 153.
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vrouwen (uxores) in zommige zaaken
nonsensicaal zullen beschouwen.

— de laatste vier vaarzen

als

— Zoo even heb ik voor de eerste maal in deze week uit — en bij
Juff. Attwell geweest. Ik heb haar den brief gegeven, en tegen aanstaanden postdag zal zij misschien een brief gereed maken, dien ik dan
zal insluiten. Zoodra als ik het geld noodig heb — en zij het. missen
kan — zal zij het mij geven. ik heb het nu nog niet genomen. —
Vaarwel mijn Heer! dat Gij bestendig gezond en vergenoegd moogt
zijn is de wensch van uwen
vriend
Bellami.
P.S. Ik heb eens van een Doctor gelezen — waar weet ik niet —
die zulk een hoogen dunk van zijne vermaardheid hadt, dat hij
het genoeg rekende wanneer men op zijne brieven slegts schreef:
AAN DOCTOR HANS IN DE WAERELD. — tot zulk eene hoogte
is mijn vermaardheid niet geklonimen. — nu hebt Gij mijn verblijf ook eenigsints naauwer bepaald — IN U T R E C H T , mag ik
u vriendelijk verzoeken, om de lompheid der brievenbestelleren,
die mogelijk niets van mijn vermaardheid zullen gehoord hebben,
om die voortekomen — wilt gij zoo goed zijn om bij wijze van
een postscriptum er bij te zetten dat ik bij Tesschemaaker op de
oude gragt woonr ]) — groet alle de Heeren mijne vrienden en
begunstigers ? Gij zult mij wel eens schrijven?

„Zouden de gerugten waar zijn, dat Zeeland ook zijn stem tot het
sluiten eener Alliantie met Amerika gegeven heeft?". . vraagt Bellamy
24 Maart aan v. d. Woordt. Weet hij dan nu al, dat „een Huis
van Commercie te Vlissingen den 21 Maart kennis gegeeven heeft
aan een Huis van Commercie te Middelburg, dat men bij de Kooplieden van eerstgenoemde Stad voornemens was aan de Staaten
van Zeeland . . . Requeste te presenteeren, tot erkenning van de
Onafhankelykheid der Staten van Noord-Amerika", waartoe het
„Requeste" Maandag 25 Maart door Kooplieden der beide steden
„den Heer Raad-Pensionaris van Zeeland" is aangeboden? Vrijdag
29 Maart wordt Adams, volgens besluit van de Staten van Holland,
als gezant van een vrij Amerika erkend 3 ), en nu dicht Zelandus
met vuur een Aan het Vaderland, dat onverwijld aan de Post v. d.
!

) Het adres v. Broes' brief veraieldt alleen: ^Student in de Litteratuure te Utrecht". Met grote
onhandige letters staat er bijgeschreven: „ten huyze van Mons tessemaker aan de hamburger brug".
2
) Friesland eist deze erkenning 4 Mrt, Zeeland besluit ertoe 4 April, de Staten Generaal 19 April.
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Nederrijn wordt ingestuurd, en 6 April al in n° 68 verschijnt, door de
Redaktie aangekondigd als van een „kunstkundigen Correspondent"
onder de spreuk „Libertatis ergo". Het is een oproep aan 't „ dapper
Vaderland om 't vrije America . . . vriendschap te bi6n". . .
Zoudt gij dat dapper volk niet als uw broeders achten
Daar gij in hunnen staat uw eigen lot kunt zien ?.. .
. . . . O ! prijkte 't hel gestarnt der vrije Americaanen
Eerlang met Neerlands Leeuw in onze zegevanen!
Als Zelandus in Utrecht hoort, dat er stemmen opgaan tot het
sluiten van een afzonderlike vrede met Engeland, buiten Frankrijk
om, keurt ook hij, uit haat tegen Albion, zulk een „i\lliantie-Tractaat" af, dat, naar het in de Post heet, „het gelukkig Leeuwendaal"
slaaf van Engeland zou maken. Dan klinkt nogmaals een Aan het
Vaderland, dat in de Post n° 71 (20 Apr.) verschijnt, en later in
de „Vaderlandsche Gezangen" wordt opgenomen.
Aan het V a d e r l a n d 1 ) .
Mijn Vaderland! weleer geducht,
Toen gij, in allerhande lucht,
Uw vlaggen zaagt vereeren;
Waar is uw oude luister thans?
Hoe waggelt uwe gloriekrans!
Wie zal uw onheil keeren?
Is 't niet genoeg, mijn Vaderland,
Dat gij der Britten wreevle hand
Dus tegen u ziet woeden?
Moest gij, uit uwe milde borst,
Een kroost, dat naar uw onheil dorst,
Zo tederlievend voeden ?
Zij dorsten naar uw onheil; ja!
„dat Nederland te gronde gaa!"
Is 't opschrift hunner daden.
Hun vreugde groeit met uwen druk.
Zij juichen om uw ongeluk,
En prijzen die u smaden.

daaden.

x
) Tekst volgens Vad. Gez. 5 d e St. n° I. De Post heeft enige willekeurige veranderingen in
spelling en leestekens. Rechts de varianten van de Herdruk 1785. Zie overigens Aant. 42, hoe
Zelandus dwaalde, evenals zijn opgewonden tijdgenoten, en geen flauw besef had van de werkelike
verhoudingen.
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Vervloekten! vlugt! eer 's Hemels vuist
Uw' roekeloozen kop vergruist! —
Maar ach! waar zoudt gij vlugten ?. . .
Snelt naar het verstgelegen strand;
Vliegt
Ook daar is u de sterke hand
Ook daar kunt gij de sterke hand
Van 's Hemels wraak te dugten *). Der Godheid niet ontvlugten,
Dat kroost, mijn dierbaar Vaderland!
Wroet u in 't krimpend ingewand,
Bevlekt uwe eerlaurieren!
In schijn van vaderlandschen raad,
Verwoesten zij den ganschen staat
Der vrije Batavieren!
„Steek 't glinst'rend slagzwaard in de schee,
„En sluit met Albion den Vree;
„Dan zal uw heil herleven!
„Der Gallen vriendschap is uw dood!
„Ai! wil uw' ouden Bondgenoot
„Uw vriendschap wedergeven!"

vree;

Dus roepen zij. — Ontaard geslagt!
Zijt gij in Neerland voortgebragt ?
Zijt gij het kroost der braaven?
Gij zijt geen Nederlanders! neen!
Niet waard, op vrijen grond te treen! —
Gij zijt gedoemde slaven!
Indien gij dus den vreede sluit,
Mijn Vaderland, uw magt heeft uit!
Het nakroost zal u doemen;
En, onder vreemde magt gebukt,
Door wreede slavernij gedrukt,
U met veragting noemen!
Me dunkt ik zie uw helden staan,
Met uwen ramp in 't hart begaan,
Zij scheuren hunne vaanen,
En werpen 't zegerijk geweer
Mistroostig aan uw voeten neer,
Besproeid met heete traanen!
„Ach! roept die fiere heldenstoet,
„Was 't hierom dat ons kokend bloed
„Uit duizend wonden vloeide?

bloed,
wonden,

*) Kopie Sonsb. biz. 266: „Dit was ook eenigzinds een Ide van Young. Nagt. 1. 269. alarm
thro'' thickest shades pursues the fond of peace".
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„Was 't hierom dat, in 't grootst gevaar,
„De zugt voor haardstede en altaar
„In onzen boezem gloeide? —
„Wat baat der Vad'ren wijs beleid ?
„Wat baat nu onze dapperheid? —
„Ondankbre, laffe neven ! , ..
„De Godheid dondert van haar troon:
„Ontaarden! uwer daad ten loon,
„Zult gij in boeiens sneven!"
Neen Vaderland! uw moed herleev',
Eer uw gekwetste glorie sneev'!
Gij kunt die wond nog heelen!
Triumf! de Vrijheid lagcht mij aan!
De Faam bazuint uw grootsche daen
Door tweepaar waerelddeelen!
Ik zie den afgebeukten Brit,
Daar hij aan uwe voeten zit,
Gehoorzaam op uw wenken! . . .
Mijn Vaderland! wat zalig lot!
Zo waarlijk wil de groote God
Ons zulk een' vreede schenken!
In Maart 1782.

da en,

vrede

Maandag 1 April schrijft Bellamy, onder couvert van Corbelyn,
met ingesloten briefje voor Moeder en Fransje, ook aan Jan van
der Woordt, die hem de in Vlissingen na zijn vertrek gekomen
brief van K. sp. g. VI. (met aanmerkingen op zijn gedicht DeLiefde)
heeft opgezonden. Aan zijn Moeder dit weinig zeggend, maar opmerkelik netjes, en met zorg geschreven briefje: l)
Zeer geliefde moeder!
Ik heb thans gelegenheid om onder convert van Corbelijn aan u te
schrijven. ik heb uit den brief van Capelle2) verstaan dat Gij nog welvaarend zijt. en uit den brief van den Heer van der Woordt'1) heb ik
gezien dat Gij voor een dag of drie naar Middelburg geweest zijt. ik
ben thans redelijk wel, doch ik moet mijn kamer houden wegens een
dikke wang, door de tandpijn veroorzaakt.
Hoe vaart Moeij Adriaantje en Grietjet — Groet ze beiden van
mijnen wege. Groet ook Mortier2), zijn Vader, Moeder en Zuster. maar
a
*) hs. Z. G.
) Er zijn geen brieven van Capelle en van der Woordt bewaard gebleven.
) Neef van B. Aant. 9.
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hoe vaart onze kat ? Kleeuwens zal zeker deze week aan mij schrijven,
zoo Gij iets te zeggen hebt moet Gij het Hem maar opgeven. onder
anderen moet hij zoo iets van de Kat schrijven.
het is niet wel mogelijk — maar anders ik zou hier schoone gelegenheid hebben om dat lieve beest te houden. vaarwel, mijn Moeder!
eene steeds voordduurende gezondheid en stil vergenoegen zij uw bestendig lot!
Waarde, geliefde moeder!
ik blijf uw tederlievende zoon . . . . enz.
A a n F r a n s j e , m e t een „liefderijke d a n k e r k e n t e n i s " v o o r h e t n a a r
U t r e c h t g e z o n d e n , d o o r h a a r zelf g e w e r k t e „ b e u r s j e " : a )
Toen ik nog in Vlissingen was, heb ik u toen mijn dichtstukje aan de
Vaderlandsche Jongelingen 2) gegeeven ?. . . . Eerstdaags zal er van mij
een ode in de Post staan 3) . . . Mogelijk zal Broes hier beroepen worden.
Dan voert het lot twee vrienden bij elkander,
Die eens van smaak en neiging zijn.

Aan Jan van der Woordt 4 ), met insluiting van zijn eerste te
Utrecht gedichte „anacreontische ode"(?):
Utrecht den I April 1782
kwartier voor zeven uuren.
tijd heb ik niet, mijn vriend! waaragtig niet! Deze brief moet zoo
op het oogenblik ingeslooten worden. nu zou ik u niet geschreven
hebben, doch deze gelegenheid was te schoon. ik heb uw brief ontvangen, zoo wel als de aanmerkingen van het Genootschap. — ik ben
thans bezig om een soort van verhandeling over deze aanmerkingen te
schrijven, ik heb 'er ten minste schoonen tijd toe, want ik moet,
wegens een dik aangezigt, mijn kamer houden. — mijn kamer — nu
ik toch van mijn kamer spreek — is na eene herhaalde telling, bevonden groot te zijn — van de deur tot het vengster — elf Spaansche
schreden. — op deze kamer houde ik, bij slegt weer, en bij onpaslijkheid, mijne middagwandelingen. — de geschiedenis van mijn kamer —
van mijn hospes en zijn gansche huisgezin zal ik u bij eene nadere
gelegenheid schrijven. — ik twijfel niet of aanstaanden woensdag —
namelijk 3 April van dit loopende Jaar 1782, zal ik een brief van u
krijgen.
eer ik dit weinigje papier, dat nog overig is, bemorse, zal ik uw
brief nog eens inzien. —
bladz. 2. waarom uw vaderlandsche Ode niet in den post
isgeweest?...
1

) Kopie Sonsb. biz. 316.
verschenen in n° 68.

2
4

) Zie biz. 118.
) hs. Z. G.

3

) Aan het Vaderland (biz. 159), 6 April

i63
op mijn Eer, vriend! dat weet ik niet. maar dat weet ik dat in N° 66
zeer duidelijk te leezen staat, dat het Dichtstuk aan het vaderlandx)
onder de spreuk Libertatis ergo ten eersten zal geplaatst worden. Leest
Gij de diemermeersche Courant 2 ) ook? — nu, geef dan wel agt!!! —
nu heb ik volstrekt geen tijd meer! maar zoo dra ik u weder schrijf
zal ik u wat meer vertellen. —
Vaarwel! groet uw Ega — groet uw kinders! en
zeg dat ik hun, zoo wel als uw vriend
ben,
Utrecht den i April
Bellami.
1782.
7 uuren zoo even door.
Dit is een soort van postscripttim. ik heb u beloofd de eerste
anacreontische ode} die ik hier maken zou, te laaten zien, thans
toon ik dat ik woord kan houden. — doch op deze voorwaarde:
als Gij hem gelezen hebt moet Gij Hem — uit mijnen naam —
met alle plegtigheid aan Fillis geven. ik twijftel niet of Gij zult
het doen. — Gij moet niet denken dat dat eeuwige lange vaers
van Patriot in de Courant van mij is 2),

De bedoelde „verhandeling over de aanmerkingen , ' van K. sp. g. VI.
op zijn gedicht De Liefde — Bellamy weerlegt met klem en wel
wat uit de hoogte, maar overtuigt „H.H. Kunstregters" niet geheel — luidt: 3 )
mijn Heer!
Reeds vroeger zoude ik dit Dichtstukje hebben wedergezonden, doch
dewijl ik reeds uit Zeeland vertrokken was toen de brief daar aankwam, heb ik hem niet eerder ontvangen dan in de laatst voorleden
week, onpaslijkheid benam mij den Lust om mijn vaers volgens de
aanmerkingen der Heeren Bestuurderen naar te zien en te beschaven. —
ik heb niet konnen zien dat sommige aanmerkingen dugtig genoeg
waaren om het dichtstuk volgens de zelve te veranderen. — de redenen,
die ik 'er tegen had heb ik opgegeven. heb ik gedwaald — eene
nadere onderrigtinge zal mij alleraangenaamst zijn. Vaarwel mijn Heer!
Verzeker alle de Heeren van mijne bizonderste hoogagtinge, en beveel
mij in hunne bestendige vriendschap.
mijn Heer!
Uw dienstvaardige Dienaar
Utrecht den 2 van Grasmaand
J. Bellami.
1782
1
3

2
) Biz. 159.
) De Diemer- of Waterg'raafsmeersche Courant is fel patriotties. Zie Aant. 42.
) hs. Z. G. De Liefde zie biz. 98 en 106, v66r 1 Mei 1781 al ingezonden.
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antwoord op de Aanmerkingen van Kunstliefde spaart geen vlijt wegens
mijn Dichtstuk de Liefde. *) 1782 9 maart.
Regel 12 op vleuglen van gevoeL \ is gemeen bij de dichters om aan
alles, wat onze ziel verheft vleugels toe te schrijven. vleugelen
van V geloof — van verlangen enz. — de Liefde behoord
meer tot het hart dan tot het verstand. De verliefde minnaar
beschouwt alles volgens zijn gevoel. Dit gevoel maakt hem
somtijds tot een' volkomen Enthusiast. — wanneer men dit
in bedenking neemt zal dit gezegde mogelijk eigenaartiger
voorkomen. of indien men het veranderen wilde zoude misschien dit beter zijn: doortinteld van gevoel2), mij komt het
eerste voor meer Dichterlijk te zijn.
Regel 16, 17 en 18. —
wat is een Laag gemoed enz. — ?
vraagen de Heeren. De geschiedenissen en de ondervinding
leveren voorbeelden genoeg op van zulke menschen, die,
voor dat zij beminden eene bekrompene en zelfs onedelmoedige denkwijze hadden; doch, verliefd geworden zijnde, in
eene verhevener spheer overgebragt wierden. menschlievendheid, milddaadigheid, grootmoedigheid en andere deugden,
zijn al dikwijls uitgeoefend door verliefden, die eer zij de Liefde
kenden, geen denkbeeld van de verhevenheid der poogingen,
die tot het oefenen dezer deugden vereischt worden, vormen
konden. Zou men, dit onder 't oog houdende, dan nietrnogen
zeggen : dat een laage ziel, door het vuur de)" Liefde
verwarmd,
3
in een hoogen kring van edelheid verheven zvordt? ) —
Regel 61 voord4) — voorder in dezen zin heb ik dit woord gebezigd.
't was Dametas onmogelijk zijn beminde te verlaaten. De tijd,
waarin hij vertrekken moest was gekomen. — Hij aarzelt —
eindelijk gaat Hij voorder. het is hier: progredi,
voordgaan
en niet abire doorgaan (noot in 'ths.: Hij was werkelijk aan
het gaan geweest. Dit blijkt om dat Hij weder keerde. abire
zich wegmaaken). Dit laatste gebruikt men wel in den
bnrlesquen zin doch het eerste 00k in den ernstigen.
Regel 64. Deze regel zal misschien beter zijn:
verrukkingvol en stom 5) etc.
Regel 66. als V waar is niet fraai, en evenwel schijnt mij de uitdrukking toe WAAR te zijn. Hij wordt niet te rug gedreven maar
het is even eens of hij te rug gedreven wordt.
*) In de noten geef ik aan, tot welke lezing blijkens de tekst in de Poet. Mengelst. (dl. 8 biz.
214) is besloten. Behalve deze besproken veranderingen zijn er nog enkele andere van minder
belang, blijkens vergelijking van de gedrukte tekst met het hs. (Z. G.) van dit vers; tekenend voor
„H.H. Kunstregters" is, dat B's zivijmende gekusch (str. 10) wordt verkuist in een vcrnicuwde drift.
2
3
) Aldus overgenomen.
) Ten allerhoogsten top van edelheid verheven.
4
) Dan, eindlijk gaat hij voord.
*) Schier levenloos en stom.
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misschien beter:
en wordt, bij elken stap, gestuit, te rug gedreven x).
of
en wordty bij elken stap, op nieuw, te rug gedreven,
Regel 79. de woordschikking zou hier onverschoonlijk zijn indien 'er
stond:
dat dit verfijnd
vermaak,
eene oude vrijster
wraak\
?
doch nu is er eenig onderscheid in: de Nominativus, een
sombre wijsgeer, blijft kennelijk. zoo 'er stond een' sombren
wijsgeer zou het verfijnd vermaak zekerlijk de nominativus
zijn. doch nu valt het klaar in 't oog, dat men den wijsgeer
voor den werkenden persoon te houden hebbe.
Zou het voor het overige niet nog vloe'iender zijn een STUGGE
wijsgeer voor stroeve ?2)
Regel 86. 7 gevoel der menschlijkheid — wat ik'hier door verstaa, mijn
Heeren ? niets anders, dan het geen ik in het 3 Couplet door
een Laag gemoed bezield met gloed enz. verstaan heb. in de
Emblemata van Otho van Veen staat onder de spreuk: virtutis radix amor, deze motto uit Cicero: sine studio et ardore
quodam Amoris in vita nihil quidquam sit egregium 3) — de
Liefde vertedert — uit deze tederheid wordt het verhevene
gevoel: ik ben een mensch! en Zij, mijne geslagtgenooten
zij alien zijn menschen! Dit gevoel wordt, als 't ware, uit
deze tederheid geboren. „Uit de Liefde, zegt Riedel 4 ) (noot
lis. 2 de deel bladz. 300) „al was het 00k maar de algemeene
„Menschenliefde, ontstaat nog de medevreugd en het medebewegingen, door welken wij, bij den aanblik van
vlijden;
„een' gelukkigen of ongelukkigen, soortgelijke gewaarwor„dingen hebben als Hij, enz." —
een weinig vroeger noemt Hij de Liefde „eene gezellige
„hartstocht, eene neiging naar de volkomenheid van een
„ander" — enz. dit zal genoeg zijn om mijne uitdrukkinge,
het gevoel der menschlijkheid uit te leggen. 't komt mij voor
dat deze uitdrukking overeenkomt met het geen Cicero en
Riedel van de Liefde gezegt hebben.
Sterne, die zeker, wat de kennis van het menschelijk hart
betreft, gezags genoeg heeft, stelt dezelve gedagte, met opzigt tot zich zelven dus voor: zie Sentimenteele reis 2 stuk
blad 81 5 ).
2
') Aldus overgenomen.
) Een stugge Wijsgeer wraak? Dit goddelijk vermaak.
) IQ Othonis Vaeni Emblemata Horatiana (Amstelredami Apud Henricum Wetstenium, 1684)
heb ik deze spreuk van Cicero niet gevonden.
4
) Riedel. Theorie der Schoone Kunsten e?i Wetenschappen (vertaald door H. v. Alphen) dl. I
5
17785 dl. II 1780.
) Zie Aant. 41.
3
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Regel 50. dit had ik vergeeten. of onuitspreekbre x) voor onuitspreekbaar
geoorloofd is? — ik geloof Ja. en ik meen het bij verscheiden
Dichters dus gevonden te hebben. waar weet ik niet, en het
is der moeite niet waardig om 'er lang naar te zoeken.
misschien zou ik wel een ander bijwoord hebben konnen
vinden doch onuitspreekbaar is hier het natuurlijkste.
te meer, daar het woord lezen in den volgenden regel nog
meerder denkbeeld van den spijt geeft. De spijt was zoo
groot dat hij de gelieven deed verstommen, maar hun aangezigten teekenden wat zij gevoelden. De waarneeming dezer
teekenen op iemants aangezigt noemen de Dichters dikwijls
lezen.
T o t Bellamy's g r o t e v r e u g d e w o r d t D s . Broes 14 April toch t e
U t r e c h t b e r o e p e n ! D a d e l i k een brief n a a r V l i s s i n g e n : 3)
Utrecht den 15 April 1782.
Waardste Vriend!
Gisterenavond is — hetgeen ik zoo vuurig gewenscht heb — geschied. Gij zijt beroepen, mijn Heer! — tot algemeen genoegen beroepen ! ik wensch 'er u hartelijk geluk m e d e ! en ik smeek den
alwetenden, dat hij u beware, geenen stap in het donkere te doen! —
V i s groot — waarlijk groot, zoo jong zijnde, reeds in zulk eene
aanzienlijke stad beroepen te worden!
o! mogt het der voorzienigheid behagen dat gij kwaamt! uw karakter
dult mijne Zeeuwsche rondborstigheid, ik zou in u een' Vriend en een'
Leeraar vinden.
o! het is zoo zoet, wanneer men zijn hart in den schoot van eenen
vriend mag uitstorten, die deel in onze belangens neemt! het mangelt
mij hier niet aan vrienden — of liever aan zulken, die met mij zoeken
te verkeeren — maar helaas! tot nog toe heb ik er niet eenen gevonden, die mij bevalt.
Uw beroeping, zoo als Gij weet, moet nu nog goedgekeurd worden,
doch, aan de goedkeuring twijffelt niemant. in het algemeen is 'er groote
vrees dat Gij voor de beroeping bedanken zult. maar — hier zwijg ik:
het is moeilijk — zelfs vermetel den wille der Voorzienigheid in de
omstandigheden van een' ander te willen bepalen.
Gij zult mij wel eens schrijven? ik verlang zeer naar een brief van
U ! — thans heb ik geen' tijd meer — zoo aanstonds moet ik uitgaan.
Vaarwel! De hemel doe u het beste kiezen!
Mejuffrouw Atwell heeft heur hartelijke groetenis verzogt te doen
aan alle heure vrienden, bizonder aan Mevrouw Lambrechtsen — den
*) Een onuitspreekbre spijt is op het aangezigt... te lezen.

2

) hs. Z. G.
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Heer Pens(ionaris) en aan mijn Heer en Mevrouw KroeP) —groet, van
mijnen wegen, mijne vrienden en begunstigers — en wees broederlijk
gegroet van
uwen vriend Bellami.
Ds. Broes neemt het eervol beroep echter niet aan — waarvoor
in Utrecht al „groote vrees" was: „'t leek mij niet'', antwoordt hij
19 Mei op B's brief, r,ik wou wel, dat men zoo vroeg op mij geen
reflexie geslagen had'' 2 ).
Tijdens het gedwongen huisarrest (begin April) heeft Bellamy intussen 00k aan Pieter den Hengst geschreven, die 25 Maart aangaande de ter keuring te Amsterdam gelaten „Oden", met een
„Varietas delectat", had gevraagd, of het niet goed zou zijn, bij zijn
minnepoezie w het een of ander over eene andere stof, het zij Staatszaken enz." te voegenr 3 ) Als het antwoord op die vraag enige dagen
uitblijft, vreest den Hengst, dat zijn schertsend „Varietas delectat"
de gevoelige dichter heeft gekwetst. Door het schrijven van Bellamy
(begin April) gerustgesteld, antwoordt Pieter den Hengst 4 April: 3 )
Waarde Vriend!
Heden worde ik gerust gestelt. — ik vreesde, ja ik vreesde, ik had
een vriend gehad, maar thans niet meer, ik beschuldigde mij zelven
van al te veel vrijheid genomen te hebben, van al te verwaand geweest te zijn om zoo ruiterlijk onze aanmerkingen ter neder gestelt te
hebben, en dikwils heb ik gewenscht den brief nog eens te lezen, nog
eens de vaersen te lezen en mijn oordeel te wantrouwen: dan de zaak
lag 'er toe, het eenigste dat mij gerust stelde was, dat mijn vriend
opregtheid bemint, en dat ik niet dan overeenkomstig met de gevoelens
van mijn hart gesproken had, dwaalde ik dit was menschelijk. ik had
mij aan geen valschheid schuldig gemaakt, en dit zou mijn vriend, die
zelf de opregtheid bemint, in geen kwade luim brengen.
Heden ontfang ik uwen brief. Gij zijt nog mijn vriend, gij bedankt
mij zelf voor mijn vriendelijke aanmerkingen. hier uit besluit ik dat
UEd vertrouwt dat ze uit vriendschap geschied zijn, schoon ze 'er wat
gestreng uitzagen. inderdaad waarde vriend! ik stelde mij voor dat het
niet onmogelijk was dat ge in verdere ouderdom eens berouw kreegt
van de uitgave, en wat zou ik dan niet te verantwoorden hebben, indien ik gezwegen had! — genoeg, UEd raadpleegt met kundige en
onbevooroordeelde kunstrechters, en dit is mij aangenaam, zeer aan1

) Broer en Schoonzuster van Mevr. Lambrechtsen—Kroef, 's Pensionaris' moeder. De Pensionaris
2
zelf is ongehuwd.
) hs. Z. G. Deze brief werd gestuurd „onder verdek" (per couvert).
3
) hs. Z. G. 25 Mrt en 4 April. B's brief aan den Hengst is niet bewaard gebleven.
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genaam, — zij zeggen dat 'er onder zijn, die U en der Vaderl. Poezij
eer aandoen, dit geloof (ik) niet alleen, maar weet het zeker, ik heb
'er ook in gevonden waarin trefflijk vaderlandsch Naif') in was. ik hoop
dat ik dat ook niet verswegen heb. mij dunkt ik moet het geschreven
hebben.
Het besluit is genomen. — eene klijne dog goede verzameling. —
goed mijn vriend! — ik verlang om te beginnen, slaa de hand aan
't werk en haast U langsaam. Wij zijn van het zelfde begrip ten opzigte van het vignet, beter zal het wezen wanneer de verzameling tot
een redelijk boekdeeltje uitgedijd is, dat (wij) dan eenen algemeenen
titel met een vignet geven en intussen, gelijk de Heren van Alphen
en Kasteele gedaan hebben, (43) naar mate van uwen voorraad, uitgeven,
vervolg of 2 de stuk enz. maar ten opzigte van het formaat zijn wij het
niet eens. — alle de Poeten of de beste en meeste zijn in groot 8°. en
dit moeten wij ook doen. het andere is een ongeschikt formaat, groot
octavo op schrijfpapier gedrukt staat veel beter. wees mij hier in te wille.
Die lelijke kiespijn, ik hoop dat ze U niet langer plagen zal.
Zoo even wordt mij gezegt dat 'er in Zeeland een oproer tegen de
Prins is, weet gij er iets van? ik geloof het niet — hier is tijding dat
eenige onzer oorlogschepen terug gekomen zijn en voor gaets liggen
met 8 Engelsche transport schepen en een fregat het welk ze genomen
zouden hebben, terwijl een engelsch fregat in den grond geboort is(42)
— het moet nader geconfirmeert worden, de wind is niet goed om
binnen te komen, mogt dat eens waar zijn! — ik feliciteer U met het
vaers in den Post 2) 't is heel goed.
Vaarwel waarde vriend. hartelijk beterschap en geloof dat ik opregt ben
Amst 4 April 1782.

T.T.
P. d Hengst

Uw Terentius heb ik vergeten (ks. scheur) deze week onder
padd(enburg) 3 ) te zenden.
V e r h e u g d o v e r deze beslissing, g a a t hij nu dadelik „ter conferentie
o v e r de O d e n " n a a r A m s t e r d a m , w a a r hij Z a t e r d a g 6 April F r a n s j e s
24 s t e v e r j a a r d a g h e r d e n k t als een „heilig feest". . . .
O liefste Fillis blijf u Damon tog getrouw . . . 4 )
Voor

15 April heeft de ruim 2 4 J a r i g e Zeeuwse s t u d e n t al ver-

scheiden b e k e n d e n ; velen, zelfs „ p r o p o n e n t e n ' \ zoeken zijn vriendJ

) Zie de titel van Berkhey's Arcadia, biz. 151, noot 2.
) Bedoeld zal wel zijn Aan het Vaderland, zie biz. 158, hoewel dit eerst 6 April in n° 68 verschijnt.
3
) Er zijn twee Uitgevers van deze naam in Utrecht: Gijsbert Timon van Paddenburg, op de
Jansdam, Uitgever van de Post v. d. Nederrijn, en Abraham van Paddenburg, Boekverkoper,
4
Akademiedrukker, in de Lijnmarkt.
) Kopie Sonsb. biz. 47.
2
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schap: „zes te gelijk stuiven 'er somtijds mijn kamer op", schrijft
hij aan van der Woordt 1 ), maar nog vindt hij geen vriend, die hem
„bevalt", heet het 15 April aan Broes 2 ), al heeft hij in zijn brief,
begin April, aan den Hengst al gesproken van „kundige en onbevooroordeelde Kunstrechters", die gunstig oordelen over zijn „Oden".
Wie dit geweest zijn, is moeielijk na te g a a n : zijn vertrouwelike
kunstvrienden — behalve Jan Pieter Kleyn, met wie hij tussen 15
en 20 April kennis maakt — vindt hij eerst, naar ik meen, als hij
onverwachts Buitengewoon Lid wordt van het in 1759 opgerichte
Letterkundig Studentengezelschap „ten opbouw van Neerlands Taalen Dichtkunde, onder de Zinspreuk: Dulces ante omnia Musae''.(44)
15 April meldt hij verheugd deze nieuwe waardigheid aan Jan van
der W o o r d t : 3 )
Zou ik schrijven?. .. dagt ik dezen morgen, toen ik opstond. — Zou
ik schrijven? — wie weet of mijn vriend van der Woordt het Lezen,
niet zoowel als het Schrijven vergeten heeft! en — wat zou hij dan
met een brief doen? — vaart gij nog wel? — uw gansch gezin nog
wel? ik zal maar drie woorden met u spreken — ik heb geen tijd.
Broes is beroepen. misschien weet gij het reeds. — ik ben zeer benieuwd of hij het zal aannemen. — voorleden Zaturdag over acht dagen
ben ik te Amsteldam geweest.
den Hengst is wel en laat u zeer groeten. Dit is een conferentie over
de Oden geweest. in een volgenden zal ik u hier over nader schrijven.
ik ben nog niet volkomen wel. mijn vingers worden dik en zijn
pijnlijk. men zegt dat het zugt is .. zoo nu zugt waterzugt is — helaas!
arme Bellami! — ik weet het niet. De geleerden zeggen dat het zittend
leven volstrekt nadeelig voor mij is.
Die neep heb ik in Vlissingen weggekregen! ach, waarom zat ik 00k
zoo veel!! ! ! Zult gij mijn moeder wel eens groeten? Zult gij mijn Fillis
wel eens groeten? — thans hebt Gij de eer dat een der Leden van het
Genootschap Dulces ante omnia Musae aan u schrijft! Ja, vriend! ik ben
Lid geworden zonder er iets van te weten. aanstaanden donderdag over
agt dagen zal ik mijn intrede doen. het geen ik bij die gelegenheid zal
voorlezen zal ik wel eens zenden. wat hebt gij van de Ode4) gezegt, die
ik u gezonden heb? — Deze week zal mijn ode in de post zijn5).
Vaarwel mijn vriend! wees bestendig
gelukkig!
ik ben en blijf uw vriend
Utrecht den 15 April 1782.
Bellami.
3
i) Zie biz. 171.
2) zie biz. 166.
) hs. Z. G.
) Aan het Vaderland (biz. 159) in n° 71 (20 April).

5

4

) Zie biz. 162.
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Tussen 15 en 20 April gaat de Zeeuwse dichter uit eigen beweging kennis maken met Jan Pieter Kleyn, J. U. S., die nog geen
22 jaar oud en 3 jaar jonger dan hij zelf, op het punt staat van
promoveren. (45) Mogelik heeft hij gehoord, dat Kleyn een der „Twee
Vaderlandsche Vrienden" is, dichter dus
van een in 1781 uitgegeven en hem bekend bundeltje anakreontiese verzen l).
Kleyn - naar Ockerse in 18 2 22) verhaalt „druk aan het werk", heeft zijn hospes,
„monsr. Adolf Roeck, Groef bidder,
vooraan op de lange nieuwstraat", gelast, „zoo er iemant komt, te zeggen,
dat hij niet te huis" is. „Ja, Ja", zegt
Bellamy, „ik ga maar naar boven!"
stuift meteen de trap op en opent na
een tik de deur. Kleyn ziet knorrig op,
dat hem toch iemand komt storen.
„Jongetje", zegt Bellamy, „gij doet als Voltaire, die uit zijn open
raam, als hij niemand wilde zien, zijn vrienden toeriep: wik ben
niet thm's^! „Maar ik ben Jakobus Bellamy, die komt om kennis te
maken met den Oden-Dichter Kleyn". Hij neemt een stoel, gaat
zitten, en zij beginnen een gesprek, dat tot middernacht duurt en
„heo voor eeuwig als vrienden" verbindt.
20 April nu schrijft Bellamy, met ingesloten brief van den Hengst,
over deze kennismaking aan Jan van der Woordt 8 ), maar, wel enigszins anders dan Ockerse uit herinnering van 40 jaren her vertelt :
Waardste vriend!
Thans maak ik mij weder gereed om u een bezoek te geven, onze
vriend den Hengst zal van de partij zijn. of hij u iets aangaande mijne
oden zeggen zal, weet ik niet. Hij heeft ze gehadt en gelezen. eergisteren heeft Hij mij dezelve te rug gezonden. Hij vindt 'er sommigen
in die goed zijn, doch de gansche verzameling zou hij mij niet raden
uit te geven. hij merkt aan — en met regt — dat er veelen wat eentoonig zijn. — wat denkt Gij nu dat ik doen zal? ik zal de besten —
de allerbesten 'er uitnemen en beschaven — zij moeten gedrukt worden —!
en zelfs schielijk om gewigtige redenen.
Hier heb ik twee vrienden — twee Dichters — Jongelingen van een
i) Aant. 22 slot.

2

) Gedenkz. biz. 146.

3

) hs. Z. G.

i7i
fijnen en edelen smaak. De een l) is een bizonder vriend van van Alphen
en ik vlij mij dat ik, door hem, eerlang bij dien Heer zal bekend
worden.
ik heb vvel reeds bij hem geweest, doch Hij scheen mij wat stug te
zijn. Dit maakte dat ik niets anders sprak dan het geen ik te zeggen
hadde 2). vveet Gij wie die eene Jongeling, die vriend van (v.) A. is? — Gij
zult lagchen — het is een der vaderlandsche vriendenl — Ja, vriend!
zoo gaat het! thans vind ik sommigen der stukjes veel schooner, doch
het anacreontische is zijn zaak niet; gij moest zijn hooge oden eens
zien! die zijn uitmuntend. daar heerscht eene verhevenheid in, die ver
boven mijn bereik is. hij zal mij een derzelven afschrijven, wanneer ik
die heb, zal ik ze u zenden.
Over mijn stukjes, namelijk mijn anacreontische, die somtijds in de
Letteroefeningen geplaatst zijn, heeft hij van een zijner vrienden 3) wel
brieven ontvangen. Die vriend schreef dat J.. . . de Duitschers, en
bizonder Gleim bestudeert hadt. Doch hoe verwondert was Hij, toen
ik Hem zeide, dat ik niet alleen de Duitschers niet bestudeert had —
maar zelfs Gleim niet dan bij naam kende. het scheen hem onmogelijk.
Zij vinden mijne anacreontische stukjes zelfs beter dan die van Gleim.
Daar is, zeggen zij, een rondheid in mijn ideen, die men bij dien
Duitschen Anacreon mist. Zij verwonderen zich het meest over de
zigtbaarheid van het plan in mijne stukjes. het minnewicht op mijn
kamer 4), dit noemen zij een origineel meesterstuk. Ik dank den Hemel
dat ik hier zulke vrienden, die verstand en smaak, vernuft en oordeel
bezitten, gevonden heb. Vrienden kan ik genoeg krijgen; somtijds
komen 'er zes te gelijk op mijn kamer stuiven, en onder die zelfs proponenten. niets is hun aangenamer, zeggen zij, dan vrienden van Bellami
te zijn. doch ik ben ongevoelig genoeg om die zelve aangenaamheid
niet gewaar te worden. — immers niet voor alien.
ik moet u nog iets vertellen dat mijne ijdelheid een weinig streelde:
het afbeeldzel van Sterne, dat voor zijne werken staat 5 ), is niet gelijkend; er is hier een plaat die origineel is, en, zoo als men zegt, zeer
gelijkend. denk eens welk eene eer mijne vrienden mij aandeden!
Zij vonden veel in mijn gelaat van Sterne, en waarlijk, ik heb het afbeeldzel gezien, 'er is eenige overeenkomst in. Dit is groot, vriend!
waaragtig! nu heb ik maar neer te zitten en — eenen tristram te
schrijven! De Natuur heeft mij een' aanleg tot het schrijven van eenen
Tristram gegeven: ha! ha! ha! didon!
Nu iets van Utrecht, en van het studeeren G). College houde ik in
2
!) Kleyn.
) Dit klinkt anders dan het verhaal van Ockerse. Ik kursiveer.
) W. A. de Ridder te Emmerik schreef 6 Jan. 1782 aan Kleyn over ^Het gebrek in Chloris"
4
5
(biz. 44). Zie Aant. 45 slot.
) Mijn Geboortedag (biz. 128).
) nl. in de Ned. vertaling
6
(1779). Zie Gedenkz. biz. 175.
) „Volgens het gedrukte Album Studiosorum is Jacobus Bellamy
aan de Utrechtsche Universiteit niet als student ingeschreven", (mededeling Gem. Archief Utrecht).
3
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het Grieksch, doch ik heb een bizonder man gehuurd, die mij vierrnaal
in de week op mijn kamer les komt geven. Dit voedzel heb ik nog
zeer weI noodig. doch het kost verd .... verbaast veel geld. en geld,
mijn lieve vriend, is iets, dat in het geheel geene gemeenschap met
mij schijnt te konnen hebben. De twee zestehalven, die ik met groote
zorgvuldigheid in mijn broekzak geloe'vesteil1d had hebben zich op eene
Iaage wijze een' doortogt gemaakt, en zijn het ontsnapt. nu heb ik ook
geen zorg meer. en nooit, van' der Woordt, nooit zou ik geen zorg
meer hebben, maar! die vervloekte briefjes! .... Hij, die het schrijven
van rekeningen uitgevonden heeft was een der kwaadaartigste van alle
de afgevallene Engelen, die den sluier der menscheid aantrok, om de
weinige rust, die nog op den aardbol was overgebleven, geheel te verbannen! die vervloekte briefjes! ... waarom wordt een anacreontische
ode niet op twintig guldens geschat? - - -?
Ik word hier weer kloek, ten teeken dat de stigtsche lugt mij goed
is. De tandpijn geeft nu en dan nog weI een bezoek aan mij, doch ik
hoop dat zij eerlang haar afscheid zal nemen. weet Gij niet hoe het
met mijn zaaken in Vlissingen gelegen is? ik ben 'er zeer nieuwsgierig
naar. weet Gij niet of Broes het beroep zal aannemen? men vreest 'er
hier voor. Gij maakt mij bedroeft, omdat Gij niet eens aan mij schrijft.
immers zijt Gij niet boos op mij? - ik bid u, schrijf toch aan mij,
anders blijft mij niets overig dan te denken dat Gij mijn vriend niet
meer zijt. - Wie de schrijvers van den post (v. d Nederrijn} zijn
weet men hier zoo min als in Zeeland I). doch men weet hier vrij algemeen wie Zeeland us is 2). men heeft hem gewaarschuwd en gezegt,
dat hier veelen van de Engelsgezinden op hem verbitterd zijn, en dat
men weI eens op Hem kan aanvallen. - wat zijt Gij onrustig mijne
vrienden! - De vuisten van Zeeland us zijn door de Natuur verstaald,
en zijn hart belagcht de woelingen der lafhartigen! 3)
Zoo even hoor ik het gerugt dat in Zeeland een opstand zou zijn
tegen ZijneDoorlugtige Hoogheid, bij de gratie Gods prinse van Orange,
onzen wettigcn Stadhouder - Hemel! ik verschrikke. - mijne rusten vredelievendeZeeuwen! zoud Gij dus omtrent uwen braaven Vorst
handeIen? - dit zij verre van u! _ 4)
ik moet eens naar beneden om te zien of het goed voor mijn Iubbes
naar mijn zin is. - Zoo! ik denk weI dat het goed zijn zal; het batist
1) Pieter 't Hoen, Ondaatfe, en Irhoven van Dam (Calldidus) of van Liebeher; met verscheiden
medewerkers. (Sautijn Kluit, Bijdr. Vad. Gesch, en Oudheidk. N. R. dl. 10 blz, 306).
2) Toch schijnt de Uitgever van de Post G. T. u. Padden burg het nog niet te weten, getuige
een brief van 26 April 1782, hs. Z. G., ook verrneld Hoeksma blz, 14 en 97.
3) ZieGedenkz. blz, 160, hoe hij eens, als bij toeval, op een dorp ann de woede van samenscholende boeren is ontsnapt. Veilig in Utrecht teruggekeerd hoorthij het hele geval door een
brief van de vriend, in wiens woning "een woeste hoop, boersch gewapend" hem gezocht heeft.
4) Spot of ernst?
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is van twee guldens, vier stuivers en agt penningen. en het linnen —
van — van
dat weet ik niet meer!
Gij moet weten, vriend van der Woordt, dat de tanden des tijds —
om eens figuurlijk te spreeken, de mouwen, die met mij op reis gegaan
zijn, verschriklijk geknaagt hebben. nu moest ik immers nieuwe hebben?
en mijn huisvrouw — dit wil zeggen de vrouw van het huis — mijn
huisvrouw zegt: mijn Heer! gij moest 'er lubbes aandoen! dit voegt
niet: een student zonder lubbes. het kost weinig meer, en het staat
goed! —
uit agting voor de schoone sexe — de vrouw is vijftig — nam ik
den voorslag aan. maar nu zullen er weer briefjes komen ! !
mijn Hospes heeft vier kinders en agt dood. De twee kleinste bidden
over tafel. doch een Professor in het Arabisch is gemaklijker te verstaan dan deze kinders. eer ik nog een studentetafel had heb ik hier
gegeten en met aandagt naar het gebed geluisterd, doch ik heb 'er op
mijn eer niet meer van verstaan dan: Heere, God, hemelsche vader,
pief — poef — paf —
ek — s
amen.
dit is alles onverstaanbaar l)
het zal tijd worden dat ik ook haast amen zeg. Zoo Gij mijn moeder
ziet groet haar van mij. Groet uw dierbaare Egaa. Groet uw lieve
dogter. Groet uw Zoon L(ambrecht). Groet den jongen dichter A(ntonie) 2 ) van mij hartelijk. Den nevensgaanden brief zult Gij wel eens aan
mijne Fillis — ten eersten bezorgen — ik verzoek het u vriendelijk.
ik ben en blijf immer uw vriend . . . enz.
O o k a a n F r a n s j e meldt hij v e r h e u g d , d a t hij nu een vriend heeft, 3 )
„een Jongeling als ik, een dichter, en van dat boekje, door tivee vaderlandsche vrienden is hij, benevens nog een heer 4 ), de maker. Hij is
braaf en verstandig, en bezit eene edle en tedere ziel. Hij heeft ook
bemind, dog ondervonden dat onder de gedaante van een' engel, zich
een duivel verschuilen kan 5 ). Hij zal mij een versje geven aan u".
Dit „ A a n P h y l l i s " v o e g t K l e y n 6 ) in hs. bij een e k s e m p l a a r van
zijn bundeltje

„Door

twee V a d e r l a n d s c h e V r i e n d e n ' ' , d a t Bellamy

d a n m e t b e g e l e i d e n d dichtje v a n zichzelf a a n F r a n s j e

stuurt:7)

*) Over het bidden van kinderen voor tafel, zie Knappert, Gesch. Ned. Herv. Kerk. II. biz. 166.
) Dan, ruim 12 jaar oiid, nog op school bij „zekeren G. Cavailhes, fransch Stads-kostschool3
houder". (Wenkebach biz. 69).
) Kopie Sousb. biz. 316.
4
) Naar alle waarschijnlikheid Frans van Gogh (Aant. 22 slot). Zie ook Aant. 47.
5
) Over Kleyns verbroken verloving handelt een brief van Jan Schull uit ^RoHen" aan Kleyn
(1 Aug. 1780) hs. Maatschappij Ned. Lett.
6) Oden en Gedichten (Utr. 1782) biz. 68.
7
) Kopie Sonsb. biz. 250 en 266.
2
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Zie hier, mijn lieve Fillis,
de zangen mijner vrienden!
zij zongen van de liefde
van Daphne en van Chloe. —
Maar ach! — een van die vrienden,
Mijn vriend was ongelukkig! —
Ach mogt de guile liefde
dien besten mijner vrienden
Nog eens gelukkig maaken!
Omdat het van mijnen vriend is zal het u aangenaam zijn. van alle
de vrienden, die ik immer had, koomt deze het meest met mij overeen.
Zijn karakter — zijn denkwijze zijn even als die van Bellami. Alleen
is hij wat stiller, en uit dien hoofde noemt hij mij zijnen vriend den
Huzaar.
Ik ben bij veele menschen hier zeer wel gezien.
Gisteren was ik uit eeten bij een Heer, die tegen mij zeide, jongen,
je smoel bevalt mij — je moet dikwils bij mij komen. — 't Is mij
aangenaam andwooordde ik; doch uw taal bevalt mij niet.
—
Spreekt men in Vlissingen niet van mij ? Ik denk het wel, want men
dagt niet dat ik immer naar het Academie zou geraakt zijn. Hebt gij
dat laatste vaers van mij in de Post 1 ) gelezen? Het is tamelijk
dol.
Reeds 2 dagen heb ik mijn kamer moeten houden wegens
mijn been. Eergisteren ben ik gevallen en heb mijn voet zwaar verstuikt.

Met betrekking tot Kleyns ongelukkige liefde dicht hij: 2 )
A an m i j n e n v r i e n d

K....

Gij waart dan o n g e l u k k i g ? . . . .
Ach! waarom was de Liefde,
Voor u een bron van droef heid ? —
Uw hart, zoo teergevoelig,
Zoo zagt, zoo edeldenkend,
Was 't eelste zoet der Liefde,
Het hart van 't schoonste meisje,
Van 't beste meisje waardig !
En gij waart ongelukkig !. . .
Maar neen! — gij waart gelukkig !
Uwr meisje was uw liefde,
Uw teder hart niet waardig ! —
Nu zal de Liefde uw droefheid
Door heure gunst verzoeten:
Het hart van 't schoonste meisje
*) Aan het VaderlamL biz. 159.

2

) Gez. m. J.
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Van 't allerbeste meisje,
Zal ze aan uw hart verbinden!
Dan zijt gij steeds gelukkig !
Dan zal, voor u, de Liefde
Een bron van vreugde wezen!

D o n d e r d a g a v o n d 25 April d o e t Bellamy zijn intrede in „Dulces
a n t e omnia Musae" met een uitvoerige dichtbelijdenis en stelt zich
a a n zijn m e d e l e d e n v o o r als de dichter v a n Vrijheid, D e u g d , Liefde,
V a d e r l a n d , N a t u u r en V r i e n d s c h a p .
Den Heeren leden van 't Genootschap:
Dulces a n t e omnia Musae1).
Kunstbeminnaars, Wijsheidkweekers,
Stigters van de Poezij,
Gunt dat zich mijn jonge Zangster
Op uw' drempel nedervlij'!
Gunt haar, dat Zij uwe lessen,
Tot versiering van heur Zang,
Tot versterking van haar Oordeel,
Uit een heuschen mond ontvang'!
Gunt haar, dat Zij somts een Liedjen,
Op heur eigen wijze zing' —
Dat Zij mede een lauwerblaadjen,
Uit uw breeden krans, beding!
Gunt, wen Zij verkiest te zingen,
Gunt haar dan een vrije taak!
Dat geen laffe kniblaarije,
Ieder dichte, ieder zinge,
't doel van haar gezangen wraak! Na zijn neiging, 11a zijn smaak.
Zij, in Zeeuwsche lucht geboren,
Doemt de minste Dwinglandij.
Wie zich late in ketens klinken:
Zij mijn Zangster blijft steeds v n j !
Doch men denk niet, dat Zij immer
dat mijn Zangster
voor de zaak der Ondeugd pleit';
Neen! Zij wraakt het woelen, 't hollen
van de snoode onbandigheid.
Zij ontsteekt de liefdetoortsen
Aan het heilig vuur der deugd;
Danst langs Neerlands vruchtbre velden Drost (G.)
Met de vaderlandsche Jeugd.
') Tekst volgens Kopie Sonsb. biz. 17. Rechts volgen de varianten van het hs., die Sonsb.
opgeeft, en veranderingen (?) der Gedenkz. (G.) biz. 305.
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Fillis blosje, Fillis oogen,
Fillis welgevormde leen,
Fillis lagchjes, Fillis lonkjes,
Fillis zielbevalligheen
zielsbevalligheen (G.)
Vergen vaak mijn tedre zangster
Eenen zagten liefdetoon. —
Dan weer vlegt Zij deugd en wijsheid
Eenen frisschen lauwerkroon.
Zij, verliefd op Heldendaaden,
Zingt een stamelend gedicht,
Hoe, voor Nederlandsche fierheid,
's Vijands dolle trotsheid zwicht.
't Schoon der Lente, 't zoet der Vriendschap,
Al de luister der Natuur,
Geven dikwerf aan heur Zangen
Houding, Schoonheid, kragt en vuur.
Gij, beminners van de dichtkunst,
Staat haar deze vrijheid toe;
Gij gunt, dat mijn jonge Zangster
Heurer neiging hulde doe?
gunt d.m.j.z.
harer n. h, d. (G.)
Knarst haar speeltuig onder 't Zingen,
Krast (G.)
Geeft het somts een valschen toon,
Mist Zij dikwerf, in heur Zangen,
' t W a a r verheven 't zagte schoon;
regte schoon; (G.)
Gij, gewoon aan Snaaren-tokklen
Vast in allerhande maat,
Zult mijn teedre Zangster leeren,
Hoe men fiks de Cither slaat.
Waare vriendschap die de zwakheid
Van heur vrienden onderschraagt,
Zal, wanneer haar Zang de blijken
Van heur onvermogen draagt,
Met een guile hand die feilen,
Heelen dekken voor 't gezicht
Geven aan heur tafereelen
Beter houding, beter licht. —
Kunstbeminners, wijsheidkweekers,
Steunsels van de Poezij:
Dat uw koor nog lange Jaaren
D'eer der broederschappen zij! . . .
Blijft nog lang den Vaderlande,
Tot een Sieraad, tot een lust!
En beschermt mijn tedre Zangster,
Die op uwen drempel rust!
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Onder de Gewone en Buitengerwone Leden van „Dulces ante
omnia Musae", die elke Donderdagavond om de 14 dagen, van
5—9 uur, vergaderen, vindt Bellamy zijn beste vrienden, met wie hij
sedert min of meer vertrouwelik zal omgaan, en wier namen we
voortaan in de brieven genoemd vinden. Erelid van Dulces is de ruim
22 jarige Mr. Jan Hinlopen, (46) sinds 1780 Advokaat „voor den Ed.
H o v e " van Utrecht. Onder de Buitengewone Leden — waartoe de
„ Theol. Stud. Jacobus Bellami" nu 00k behoort — die zich volgens
de Wetten „verplichten: uit het Genootschap nooit zonder hooge
noodzaakelijkheid af te blijven . . en nimmer zonder eenige bydrage
tot het groote oogmerk dezes genootschaps te zullen in 't genootschap verschynen", leert hij kennen de Theologiese Studenten : Jacobus
van Bosvelt, Abraham Bowier, Petrus Chevallier, Frans van Gogh, (47)
en Sebald Fulco Rau,(4 8 ) 00k de 22 jarige Ds. Willem Antony
Ockerse, (49) Febr. 1782 beroepen als Predikant te Baarn en Eembrugge; de Jurist Kleyn kent hij al. Onder de Gewone Leden, wier
veelomvattende letterkundige taak in de „ Wetten" heel nauwkeurig
is omschreven,(44) leert hij kennen — de Theol. Studenten: Willem.
Carp,(5°) Adriaan Uyttenhooven,(50 Dirk van Wullen; de Jurist
Joannes Junius van Hemert en de Medicus-Jurist Johannes Kinker.(52)
„Bellamy kwam herwaarts", schrijft Mr. Jan Hinlopen in 1808,
„en eenslags waren onze harten aan hem verkleefd, gelijk het zijne
aan ons". Toch wordt de jonge Zeeuw in April nog niet dadelik opgenomen in het kleine Utrechtse kringetje der „genialische vrienden"
(zoals hij ze zelf zal noemen), der „keurelingen" (volgens anderen):
oorspronkelik een vijftal, Hinlopen, Rau, Kleyn, Carp en Ockerse;
na Ockerses vertrek (Febr.) en als Bellamy in Utrecht komt (April)
een viertal l ).
Uit de brieven blijkt duidelik, dat in 1782 — van April tot de
grote vakantie — Bellamy's meest vertrouwde vrienden zijn geweest:
Jan Pieter Kleyn, Frans van G o g h , Adriaan Uyttenhooven en
sedert Mei Ds. Ockerse te Baarn. Eerst in het najaar en de winter
van 1782, als Kleyn en van Gogh Utrecht hebben verlaten, en
Uyttenhooven wegens „derdedaagsche koorts" in Naarden moet
blijven, staat hij in min of meer nauwe betrekking tot Kleyns bie') Br. 12 Sept. 1793. (hs. Z. G.). Allen zijn jonger, maar in hun studie veel verder dan B.
In April 1782 is B. 24 jaar, Hinlopen, Uyttenhooven en Ockerse 22, Kleyn 21 en Rau 16. Het
geboortejaar van Carp en van Gogh ken ik niet.
12
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zondere vrienden: Carp, Rau en Hinlopen, wier namen dan in de
brieven voorkomen. In dit klubje van vier zal hij Kleyn, die September 1782 vertrekt, gaan vervangen: najaar 1784 is hij een der
„genialische vrienden", die elkaar dageliks zien, en elke Zaterdagavond bij Hinlopen aan huis, „agter den Dom" 1 ) samenkomen.
Een eerste „vordering in theoretische kundigheden", vooral in
Duitse richting, een zekere smaakveredeling dankt Bellamy in 1782,
naar eigen getuigenis, aan Kleyn, die, nog in 1794 dit samenwerken
met vreugde herdenkt, een samenwerken, naar Kleyn het noemt,
in „onderlinge agting",
„die ons, met zoo veel verschil van lighaam en ziel, zoo zeer verbondt
Onvergeetbaare Bellamy!" (gaat hij voort) „ik vertegenwoordig my gaarne de eerste oogenblikken, toen ik, aan de hand der
Gratien, u ontmoette, gy my uw hart, en ik u het mijn, boodt, en wij
gemeenschappelijk ons in de Dichtkunst oefenden; toen ik met u den
ruimen voorraad van uw vernuft doorsnuffelde, en uvve oorspronglijkheid
niet genoeg wist te bewonderen, en gy my tot Rechter in uwe keuze
aansteldet, en wij onderling de stukjes verdeelden, die uwe jeugdige
gezangen uitmaken. Hoe vaak dartelde de vrolijke Muse in ons midden,
wanneer de kleene, uitgezogte, kring onzer vrienden, terwijl de voile
Maan ons bescheen, den matigen teug der geoorloofde vreugde met
ons dronk; tot den laatsten droppel toe, uitdronk!" 2 )
Met Kleyn als „ Rechter" doet Bellamy dus een keuze uit zijn
verzen van 1781, nu Pieter den Hengst, na enig beraad, tot de
uitgave heeft besloten. De keurbundel wordt gewijd — behalve met
een „Nobilitas sub Amore jacet" op het Titelblad en een toepasselik
motto uit Higts „Carmen trochaicum in Reditum Veris" — met een,
mogelik al voor 1782 gedicht
Aan Fillis3).
And'ren roepen vrij den invloed
der verdichte Klio in;
Gij, 6 Fillis, zijt mijn' dichtgeest
tot een waare Zanggodin!
Zoo 'er in mijn ted're zangen
hier of gindsch een vonkje leeft,
2
*) Zie Aant. 44 slot.
) J. P. Kleyn. Anakreontische Offerhanden op het outer van Liefde
3
en Deugd (1794) biz. III.
) Gez. m. J., als inwijdingsvers kursief gedrukt. De volledige
Inhoudsopgave der Gez. m. J. met het motto uit Higt volgt in de Bijlagen onder „Titels en Vertalingen". Ernst Willem Higt (1723—1762), Rektor te Alkmaar. (N. Ned. Biogr. Wdb. I. 1114).
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't Is een vonkje, dat zijn' oorsprong
in uw glansrijke oogen heeft.
Zoete kuschjes, die uw mondje
mij zo tederlievend gaf,
Maalde ik, naar mijn zwak vermogen,
op mijn dichtpaneelen af.
Ja, uw liefde, schoone Fillis,
heeft mijn dichtpenceel bestuurt,
En mijn' schier verdoofden Zanglust
door uw lonkjes aangevuurt.
Ik ontleende van uw liefde
al mijn' wellust, al mijn vreugd;
Doch, mijn allerteerste Zangen
zijn eenstemmig met de deugd.
Zou mijn Zang de deugd onteeren?
6! dan zong ik u tot hoon!
Neen! uw deugdzaam hart, mijn Fillis,
eischt een' kuisschen liefdetoon.
Neem mijn zangen, dierbaar meisje,
'k wij ze aan u, mijn Zanggodin!
't Zijn de bloempjes uwer Liefde
en de blijken mijner min.
In Mei gaat het boekje als „Gezangen mijner Jeugd" ter perse,
om begin Junie te verschijnen. De drukproeven heeft Bellamy niet
zelf nagezien: de Uitgever zal dit niet nodig hebben geacht, en de
dichter heeft nog niet veel te eisen. Onnauwkeurigheden en drukfouten worden dan ook aan 'tslot der Inhoudsopgave, ongetwijfeld
op 's dichters verzoek, verontschuldigd:
„Het naarzien der Proeven is door meer dan eene hand geschied,
hierdoor zal men de spelling niet overal gelijk vinden. — In de maat
zijn hier en daar ook nog fouten overgebleven, doch de Dichter vleit
zich, dat de kieschte ooren alleen dezelve ontdekken zullen".
In „kleenen, uitgezogten" vriendenkring, bij „matigen teug der
geoorloofde vreugde", en — dwepend, bij licht van „voile Maan" —
draagt de jonge dichter voor:
De d i c h t e r aan z i j n e v r i e n d e n 1 ) .
Wen ik sterve, lieve vrienden,
Siert mijn graf dan met geen steen!
*) Tekst, gedagtekend 1782, volgens Proeven I (Voorjaar 1784). Zie van Alphens oordeel over
dit vers: Brief aan de Poet. Spect. Febr. 1785.
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Laat een* grooten, vrugtbren wijngaard,
Mij ter eer- en grafzuil zijn!
Drinkt, zoo vaak de lieve Lente,
Langs de ruime velden, danst,
Drinkt dan mij, u\v' vriend, ter eere,
Driewerf uwen beker uit!
Brengt dan de allerschoonste meisjes,
Bij mijn stil en eenzaam graf!
Laat die lieve, schoone meisjes,
Zingen op mijn eenzaam graf!
Laat haar zingen: „Vrugtbre wijnstok!
„Schiet uw dart'le ranken uit!
Hij, dien uwe wortels dekken,
„Was een vriend der zoete min!
„Ook uw vruchten, ed'le wijngaard,
w Hebben vaak zijn ziel verheugt!
„Speelgenootjes! laat ons zingen:
„Hier rust onzer aller vriend!"

Een der eerste gedichten uit zijn nieuw kunstleven, dat, met verre
naklank van Klopstock, naar de „ verhevenheid" van Kleyns „hooge
Oden" tracht, is De Lente, gedagtekend n Mei 17821). 3 jaar later
zal hij dit vers opnemen in een kleine keur van „Gezangen" en dan
zal de tijdgenoot het prijzen als „een Lierzang geheel harmoniesch,
geheel melodie"2).
D e Lente.
Thans is 't Lente! thans is 't L e n t e !
Vrolijk is Natuur!
Thans is 't L e n t e ! thans is 't Lente!
Alles lagcht en juicht!
Planten, boomen, dieren, menschen,
Alles voelt den gloed
Van het zuiver vuur der Lente —
Alles leeft en juicht!
Vlugge geesten, hemellingen,
Daalen nu op de aard,
Juichen, om het heil der menschen,
Zingen van Gods magt.
Op de vlugge zuidewindjes
Vaaren zij omhoog —

Aarde en kernel

lagchtl

*) Dagtekening volgens hs. Z. G. Tekst volgens Gezangen (1785), waar 't is gedagt. 1782.
Rechts varianten hs. 1782.
2
) Proeven van Oordeelkunde betreklijk de Poezy. Utrecht 1790. biz. 32.

I8I

Lagchend zien zij naar beneden;
Daalen zingend weer:
•,1s de hemel schoon en pragtig,
„Pragtiger dan de aard?
„Neen! deze aard, zoo schoon en heerlijk,
„Is de hemel zelf!
„Hier, dit schoon en staatig boschje
„Is een heiligdom!
„Hier zien wij opregte menschen,
„Dankbaar neergeknield!
„Ja! deze aarde is u een hemel,
„Dankbaar sterveling!
„U, die, in het oog der Lente,
„'t Licht der Godheid ziet!
„Zuivre vreugde, hemelvreugde,
„Lagcht op uw gelaat,
„Als gij hier, in 't staatig boschje,
„Uwen God aanbid ! —
„Wij, wij zagen uwen Vader,
„In den lusthof God's!
„o! Hoe zalig, hoe gelukkig
„Was hij in dien hof!
„Gij, o menschen, woont nog heden,
„In den lusthof God's ! . . .
De eng'len zwijgen. Dankbre menschen
Heffen zingende aan:
„Thans is 't L e n t e ! thans is 't Lente!
Vrolijk is Natuur!
Thans is 't L e n t e ! thans is 't Lente!
Alles leeft en juicht!
Aarde en hemel
God der Lente, groote schepper!
Zigtbaar in Natuur!
Ja! wij zien u, in de L e n t e ! —
Voelen u in 't hart!"

lagchtl

Ook op Zelandus heeft Kleyn invloed, want Kleyn zal zijn
patriottiese vriend ongetwijfeld hebben gewezen op de pruisiespatriottiese lyriek, op Gleim-Tyrtaeus naast Gleim-Anacreon, op Uz'
„patriottischen Oden", op Klopstocks Oden en Bardieten, op Weiszes
„ Amazonenlieder".(53) In de maand Mei heeft Zelandus zijn plan
gereed: met een Utrechts Uitgever J. M. van Vloten, een biezonder
vriend van Uyttenhooven, wordt een uitgave overlegd van „Vaderlandsche Gezangen", die, in losse nummers van 3 of 4 verzen, op
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ongeregelde tijden zullen verschijnen T), om na 9 nummers in een
bundel te worden verenigd, op dezelfde wijze en in navolging van
Gleims „Preuszische Kriegslieder", geestdriftige uiting, naar het heet,
van een Pruisies Grenadier in de zevenjarige oorlog; een „kraftige
Vorrede" van Lessing had de in 1759 gebundelde „Kriegslieder''
gesierd.
Intussen verschijnt 4 Mei in n° 73 van de „Post van den Nederrijn"
een gloeiend verontwaardigde brief van Zelandus, dat zijn verzen 2 )
uit de patriottiese „Post van den Nederrijn" door een „valschen"
Zelandus „verminkt en verdraaid" worden overgenomen in de
oranjegezinde, sedert 5 maanden als politieke tegenhanger opgerichte „Post naar den Nederrijn" : (54)
Aan de Heeren Schrijveren van den Post
van den Neder-Rhijn.
Mijne Heeren!
Met de grootste veragting heb ik gezien, dat de Schrijvers van den
Post naar den Neder-Rhijn laag genoeg geweest zijn, om mijne dichtstukken, die gij in N° 68 en 71 geplaatst hebt op eene laffe wijze te
verminken, naar hunne oogmerken te verdraaijen, en insgelijks met den
naam van ZELANDUS te onderteekenen. — Behalven een zigtbaar blijk
hunner armoede, is het een teken hunner kruipende laagheid. —
ZELANDUS ! . . . Zou het een Zeenw geweest zijn, die deze stukken dus
verminkt heeft ? Voor eerst is het onmoogelijk, vooral van het laatste
stuk, dat het reeds in Zeland zou veranderd, en hier gedrukt zijn. Ten
anderen denken mijne Landgenooten, de Zeeuwen, te edel, dan dat zij
zich tot zulk eene laagheid zouden vernederen. — Ik ben een Zeeuw —
een Vlissinger! — maar hij, die mijne woorden verdraaid heeft, is geen
Zeeuw! — hij is een van de creatuuren der schrijveren van den Post
naar den Neder-Rhijn, — Hij is een laage ziel, die, indien ik hem
kende, het gewigt mijner Zeeuwsche vuisten gevoelen zou: dit is het
regte middel om zulke lafhartigen te straffen; zij zijn beneden de kragt
der reden en der overtuiging. In de bestraffinge zelfs vinden zij voedsel
voor hunne kwaadaartigheid.
Ik weet wel mijne Heeren, dat het verstandigste gedeelte uwer
lezeren zeer wel begrijpen zal, dat ZELANDUS uit den Post naar den
Neder-Rhijn, een ander is dan ZELANDUS uit den Post van den NederRhijn-, doch om zulken, die mogten twijffelen, en ZELANDUS voor een
*) Over een dergelijke uitgave in 1781 van P. J. Kasteleyn (Aant. 22 i.n.) „de Vaderlandsche
Zanger", zie Hoeksma biz. 68 vgg. Er zijn maar 8 nummers van verschenen.
2) De 2 verzen ^Aan het Vaderland", zie biz. 158 en 159-
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tweeslagtig schepsel houden, dunkt het mij niet kwaad te zijn, dat gij
mijn brief in uw tijdschrift plaatst, om deze twijffelingen te doen ophouden. — Zou 'er waarlijk bij die Heeren zoo veel niet overschieten,
dat men een' beteren verdraaijer krege, die iets van dat ding, dat
men prosodie noemt, verstond? — Misschien zijn sommige vaerzen in
eenen nieuwen voetmaat, indien de maat uitdrukkend moet zijn, drukt
zij hier veel uit. — De Leidsche Correspondent schijnt wel satijras
op ons Vaderland te willen maken: doch het heeft moeten rijmen, en
baden rijmde op verzaden ]). —
Ik heb nu genoeg gezegd om te toonen dat een valsche ZELANDUS
mijne vaerzen verminkt, en mijne gedagten verdraaid heeft. — Ik ben
wel niet wraakzuchtig, doch het zou mij zo een stille satisfactie zijn,
zo ik het dien rijmer op eene Zeeuwsche, dat is gevoelige wijze, kon
bekend maken, dat ik de waare ZELANDUS ben.
MIJNE H E E R E N !

Ik ben Uw Dienaar
ZELANDUS.

Een rijmloos Aan de Vaderlandsche Meisjes (gedagt. 27 April)
is bij deze brief gevoegd en mede 4 Mei in de Post verschenen 3 ).
Trots Zelandus' protest wordt ook dit vers weer door de „Post naar
den Nederrijn" overgenomen : in het enig overgebleven (ter Kon.
Bibl bewaarde) nr. van dit oranjegezinde prullige Weekblaadje
(nr. 17; 18 Mei 1782) staat, als kennisgeving, gedrukt:
„Het Dichtstukje van den Heer Zelandus, aan de Vaderlansche
Meisjes en den daar nevens gezonden Briev zijn ons, even na het
sluiten van dit Numer, ter hand gesteld. — Wij zullen het een, zo wel
als het ander bij de eerst volgende gelegenheid plaatzen".
Dit overnemen en verdraaien van Zelandus' verzen was dus blijkbaar gewoonte.
Aan de Vaderlandsche Meisjes nu is een opwekking — in
't algemeen gericht tot alle „lieve meisjes in Neferlands vrije streeken",
om zich nooit tot liefde te laten verleiden door de lafaards, „die uit
lafhartigheid, baatzucht en redeloos vooroordeel. . . britsche harten
in Nederlandsche boezems d r a a g e n " — aan het slot, in het biezonder
een ernstig woord tot Fillis:
*) Doelt B. misschien op de fel oranjegezinde Le Francq van Berkhey uit Leiden, als „verdraaijer"? De hatelikheid is niet duidelik, omdat de „verdraaiing" niet bewaard is gebleven.
2) hs. Z. G. Post n° 7 3 ; Gedenkz. biz. 285.
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. . . . indien mijn jonge boezem
niet immer door de Liefde
voor 't Vaderland, blijft gloeien;
indien ik ooit ontaardde
van vaderlandsche fierheid:
dan moet gij, waardste Fillis,
dan moet gij mij veragten,
mij uit uw hartje stooten!
dan moet gij mij vervloeken ! !
24 Mei stuurt Bellamy, als naar gewoonte, dit vers aan Fransje :
„Nevensgaande vaers heeft in de post gestaan" l) Gezwollen, maar
oprecht toch en ernstig gemeend, klinkt het ons, vooral 00k door
het biezonder slot, als een wijding van zijn nieuwaanvaarde Zelandustaak, de uitgave van de „Vaderlandsche Gezangen", waaraan hij,
strelende gedachte voor zichzelf, 00k liefst haar naam verbinden wil!
Zo is dus tegen het einde van Mei allerlei van Bellamy ter perse:
bij den Hengst in Amsterdam de „Gezangen mijner Jeugd", en bij
van Vloten te Utrecht het i s t e nummer der Vad. Gez., maar, den
Hengst heeft 00k nog een andere opdracht: Bellamy wil zijn Vlissingse vriend de lakenhandelaar „Frangois van Capelle, zich, in den
Echt, vereenigende met Mejufifrouw J. E. Rochussen Jongerheld, den
3 van Zomermaand, 1782" met een gedrukt 3 ) Huweliksvers verrassen :
Welk een' held're schoone morgen!
Welk een schoonheidsvolle luister!
Alles ademt lentegeuren!
Alles zingt den lof der vreugde!
Zoo, mijn vriend, is 00k de morgen
Van uw zalig Huwlijksleven! —
Aan een' onbewolkten hemel
Prijkt de held're zon der liefde. —
Zie, de wangen van uw meisje!
Zie! hoe gloeien heure wangen!
Zie heur tederlagchende oogen,
Dankbaar, hemelwaards gevestigd!
*) Kopie Sonsb. biz. 316.
) Als bedongen honorarium misschien voor zijn „Gez. m. J."? Bibl. Prov. Arch, van Zeeland
heeft deze gedrukte „Huwelijkszang". 9 April 1783 wordt hun zoon Johan Pieter geboren, in
1815, ten spijt van Bilderdijk, Hoogleraar in de Ned, Taal- en Letterk. aan het Athenaeum te
Amsterdam, Aant. 55.
2
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Welk een' dag belooft die morgen!
Welk een' schoonen dag belooft h i j ! . . .
O! mijn vriend! — gij zijt gelukkig!
Liefde biedt u niets dan wellust!
Ach! hoe veelen, wien de liefde
't Allereelste zoet verbittert! —
Nimmer worde uw zoet verbitterd!
Nimmer moeten zwarte wolken,
Uwen held'ren hemel dekken!
Even glansrijk als de morgen
Zij ook de avond uwer liefde!
Ja; nog schooner dan de morgen!
Leeft gelukkig, lieve vrienden!
Leeft gelukkig! o! uw vreugde
Geeft het leven aan mijn vreugde!
O! de blijdschap mijner vrienden
Is de blijdschap van mijn harte!
Hun genoegen is mijn wellust!
Leeft gelukkig door de liefde!
Wandelt, langs het pad des levens,
Steeds verzeld van trouwe liefde!
Leeft gelukkig! — Hij, de vader,
Hij, de God der zuivre liefde,
Doe u steeds gelukkig wezen!

Eind Mei is Pieter den Hengst ziek, „moet met swaaren koortse
het bed houden". Zijn zwager, de Amsterdamse Uitgever-Boekverkoper Anton Mens Jansz., spoedig een van Bellamy's beste vrienden,
neemt de zaken van zijn „broeder" waar, stuurt 28 Mei de drukproeven naar Utrecht, en schrijft:l)
Hier nevens de afgedrukte Huwelijk zang benevens twee schoone
blaaden van de Gezangen uwer Jeugd. . . Ik heb het versje nog Eens
gecorrigeerd, en er Een meenigte kwaaje Letters uit gegooid . . . omtrent
de taalfouten denk ik dat UwE gesorgt hebt: alse ik gaarne bekenne
wil, tot mijn ongeluk of tot mijn geluk zo je wilt, er geen kennis van te
hebben; de dag wanneer de Bruidegom de haven zijns geluk(s) zal binne
loopen schijnt UwE niet te weeten: ik weet het ook niet, dus heb ik
het maar in blanko gelaaten, dan kan hij het zelfs invullen, hij doch
*) Pieter den Hengst is een weduwnaar wmet kinderen" ; hij is getrouwd geweest met een zuster
van Mens. Zie Brief 3 Des. 1782 en 16 Mrt. 1784. Hij hertrouwt Okt. 1783.
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is best in staat om de dag juyst te bepaalen wanneer dat hij in zijlt.
als ik nu vervolgens een proef krijg dan zal ik ze Cito aan U\v zende:
het Jawoord en de weifelende Schoone heb ik op zijn plaa(ts) ingevoegd ])
of uw bundel Gezangen dik genoeg zal worden om Een
gebonde Exemplaar aan filis te zenden daar twijffel ik aan, dan wat
zvvarigheid? gij kunt er wit papier bij Laten binden, en in uwen Lang
gewenschte dagen als gij eens int waard bezit van filis zijt (het geen
ik uw van harte toewensch) de verzameling vermeerderen door in dat
zelve Exemplaar te schrijven
Ter
Echtvereeniging van
mij
met
Wiegezang voor mijn
Eerste
Tweede
derde zoon of dochter
op de herstelling van mijn Echtgenoote
uit het kinderbed
op Uw Zilver en Goude
Bruylofs Feest X X X X
dan zijn het gezang(en) uwer Jeugd mannelijke Jaaren en hoogen Ouderdom
Vergeef mij deeze gekheid! Mijn Broeder groet uw van harte
Leef zo gelukkig als het in deeze Waereld mogelijk is;
"2)

Begin Junie verschijnt Zelandus' nieuwe dichtarbeid: het i ste
Stukje der „Vaderlandsche Gezangen ,, (16 biz. groot) 8 ) onder de
aan de binnenkant van het titelblad gedrukte zinspreuk: „ Concordia
et Libertate". Het bevat 3 verzen:
1. Aan het V a d e r l a n d .
2. V r e d e .
3. A a n

onze gesneuvelde

Zeehelden.

Het i ste en 3 de vers uiten de, voorjaar 1782, algemeen gevoelde
patriottiese verontwaardiging, dat nog steeds getalmd wordt met de
uitvoering van wat in Maart na langdurige beraadslagingen met
Frankrijk en Spanje is besloten: in Mei zou een Frans-Spaanse vloot
in het Kanaal verschijnen en de Engelse schepen in de Noordzee
zo lang bezig houden, tot het een eskader van 14 Nederlandse
1
2

) Bij de Gez. m. J. Het jawoord^ zie biz. 52. De weifelende schoone^ zie biz. 140.
3
) hs. Z. G.
) Ieder stukje kost 4 stuivers.
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Hnieschepen kon gelukken een Nederlandse koopvaardijvloot naar
de Oostzee te begeleiden en meteen de Oostinjevaarders, die sedert
zomer 1781 in de haven van Drontheim liggen, af te halen. Maar
de Patriotten weten niet, dat-de Nederlandse Hnieschepen niet kunnen
uitzeilen door het talmen van Frankrijk, dat ondershands, zonder
zich aan de Maartafspraak te houden, andere beloften van hulp aan
Spanje doet. Algemeen gemor over de vernederende, gedwongen
werkeloosheid, die, omdat ze niet anders kan worden uitgelegd, als
verraad, aan 's Prinsen „anglomaansche neigingen" wordt toegeschreven! „Wij bidden — doch wij werken niet" !
1.

Aan het Vaderland1).
Vaderland, mijn aardsche hemel!
u zij mijn gezang gewijd!
Troon der vrijheid, wieg der helden,
groot geworden in den strijd;
Vaderland, dit waart gij immer
sints de dwang uw' grond ontvloodt!
Ja, mijn Vaderland, gij bleeft het —
zelfs in 't barnen van den nood!
Brit en Gal mogt zich vereenen —
vallen op uw helden aan:
Gij hadt Ruiters, gij hadt Trompen,
RuiTERS,
bliksems van den oceaan!
Toen zaagt gij de verste volken
knielen voor uw glorievlag!
knielen,
Daar men uwe zegeteekens
zelfs op 's vijands stranden zag!
Maar! — mijn Vaderland! hoe droevig!
hoe rampzalig zijt ge nu!
Dolle Britten — bastaardzoonen
woeden, grimmen thans op u!
Ach! de Vrijheid beeft en siddert
in heur staatig heiligdom!
H o o r ! . . . verwoesting bruit en dondert! —
en — de Dapperheid is stom!
Zou de Dapperheid dan slapen ?
neen! die here leeft en waakt!
*) Rechts de varianten. (Herdruk 1785).

immer,

TROMPEN,

stom l, —
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Zie, hoe 't vuur der ed'le wraakzugt,
in heur glinstrende oogen, blaakt!
Doggersbank! gij kunt getuigen,
dat, in 't vrije vaderland,
Helden leeven, welker boezem,
voor de zaak der vrijheid, brandt!
Doggersbank! gij zijt ons heilig!
maar — voegt u die eer alleen ?
Mogten al de noorderbaaren
deelen in uw eertropheen!
Neen! mijn Vaderland! uw Helden
zijn van Ruiter niet ontaard! —
Neen! geen kroost der Batavieren
is, voor britsch geweld vervaard!
Maar — wat kan een Leeuw verrigten,
wen men hem aan ketens legt? —
Aan zijn overforssche klaauwen
eenen wissen prooi ontzegt?
Zou het wild gedierte vreezen,
wen 't den Leeuw gebonden ziet?
Neen! 't bespot zijn forssche kragten,
doch het vreest zijn klaauwen niet!
Vaderland! voorheen zoo roemrijk,
zendt uw' heldenstoet in zee!
O ! ik voel het! de overwinning
trekt met uwe helden mee!
O ! dan zal de Vrijheid juichen!
juichen zal de Dapperheid!
Daar het gansche volk van Neerland
traanen van verrukking schreit! —
Dan zal gansch Europe uw vlaggen
weer vereeren als voorheen!
Dan zult gij, op malsche rozen,
langs den weg van voorspoed treen!
Vaderland! weleer zoo roemrijk,
zendt uw' heldenstoet in zee!
O! ik voel het! de overwinning
trekt met uwe Helden mee!

RuiTER

helden
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Gij, Helden, die deze aarde ontvlogen,
Reeds in 't gewest der ruste zijt,
Is nu uw hart steeds onbewogen
Met rampen, die ons Neerland lijdt?
Zoudt Gij, daar Neerlands leed u griefde,
Toen Gij, bij 't knellen van den nood,
Ontvlamd door moed en vrijheidliefde,
Den trotschen vijand weerstand boodt:
Toen Gij, bij 't brullen der gevaren,
Met meerder vuur den Brit bestreedt,
Tot Gij, bekranst met lauwerblaaren,
Uw intrede in den hemel deedt:
Zoudt Gij uw Neerland nu vergeten ?
Uw Neerland, U voorheen zoo waard?
Of zoudt ge, in 's hemels kring niet weten,
Wat rampen ons het oorlog baartr
O j a ! een Eng'lenheir daalt neder,
En geeft op onze daden acht.
Het komt — en ziet — vlugt aanstonds weder,
Begaan met Bato's nageslagt.
Ach! zo die geesten u verhaalen
Den toestand van ons droevig lot —
Hoe wij, door werkeloosheid, draalen:
Smeekt dan, voor Nederland, bij God!
Laat Tromp, laat Ruiter met u smeeken!
Die helden minden 't vaderland.
Wie weet, hoe nog, in 's hemels streeken,
Hun ziel, voor onzen welvaard, brandt!
U, Helden, U zal God verhooren!
Wij bidden — doch wij werken niet! 2 )
Zou God ons Nederland verhooren?
Wij bidden — doch wij werken niet!
O! smeekt, dat Neerlands roem herleve!
Dat Neerland zijnen ramp beseff' —
Den Brit, gelijk weleer, doe beven!
Of — dat ons 's hemels donder trefif'!!
Dit vers ontbreekt in de Herdruk (1785).
) Willem Leevend, dl. 5, biz. 312: „en dan kan men wel zeggen, zo als zeker Dichter in
onzen tijd, schoon in een Staatkundigen zin zegt: Wij bidden, maar — wij werken niet". Eveneens
str. 63 van „Aan Vlissingen" (Gedichten en Liedjens voor het Vaderland, door El. Bekker en
Ag. Deken, 1798). 28 Mei 1782 waren in Zeeland „maandelijksche Bedestonden" iiitgeschreven
(Kist, Neerl. Bededagen, dl. 1 biz. 270, 2 9 1 ; dl. 2 biz. 454).
2
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Het

2de

gedicht

smeekt

om

„ Vrede",

maar,

nooit w o r d e een

afzonderlike v r e d e m e t E n g e l a n d g e s l o t e n , zoals „ g e d o e m d e List in
schijn

van

M o e d " die v o o r s t a a t . H e t zou een „ v r e d e uit l a f h e i d "

zijn, v e r r a a d j e g e n s

Frankrijk!l)
2.

— fallis verbo cives tuos, quod hos a bello avocas: otii enim nomine
servitutem concilias. Nam paritur pax bello, Itaque qui ea diutina volunt
frui, bello exercitati esse debent. Quare, si principes Graeciae esse vultis,
castris est vobis utendum, non palaestra.
Epaminondas ap. Nep.
Ja, Vrede, schoone heilgodin,
Weleer gedaald van \s hemels tin,
Wij kennen — schatten uwe waarde!
De stille rust en de overvloed
Geleiden uwen weidschen stoet;
Gij brengt den hemel hier op aarde.
Gij voed de gansche maatschappij,
O vreugde en lust der Burgerrij!

Burgerij.

Maar ach! de wrev'le en trotsche Brit,
Gelijk een wolf, op roof verhit,
Deedt u, uit onze streeken, vlugten. —
De welvaart kwijnt. — De vrijheid treurt.
De vlag der glorie wordt gescheurd,
En de afgepijnde burgers zugten!
De tweedragt woedt in nederland. —
De Brit vindt nergens wederstand.
Hij vliegt naar 't geurig morgenland,
En rooft daar met een stoute hand
Des koopmans vvettige eigendommen.
Werd Sint Eustatius 00k niet
Gerukt van 't nederlandsch gebied —
Verwoest door zijne rooversdrommen ?2)
Werd schip bij schip niet opgebragt,
Gebeukt door woedende overmagt?
Men stappe, ontvonkt door menschen min,
De britsche kerkerholen in! —
Hier moet de norsche wreedheid weenen! —
*) Dezelfde gedachte als in Aan het Vaderland biz. 159. Rechts de varianten (Herdruk 1785).
) 3 Febr. 1781. Zie Aan de Ingezetenen van Watcher en biz. 119.
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Zie trier uw' zwakken landgenoot,
Gemarteld door een traage dood:
Zijn kragten zijn geheel verdweenen! x)
Gefolterd door dit droevig lot,
Denkt hij aan 't vaderland — aan God!

eerC traagen

O vaderland! moet dan uw kroost
Dus, zonder hulp, en zonder troost,
In ketens van barbaren zugten?
O! wee! de Godheid hoort hun klagt! . . .
Ontwaak, en voer, met forssche kragt,
Uw kroost in ruime en vrije lugten !
Eer nog een laage slavernij
Het lot van al uw kind'ren zij!
O dierbre Vrede! keer! ai, keer!
Koom toch in onze streeken weer!
Doe 't kwijnend vaderland herleven!
O Dogter van het waar geluk!
Moeder
Gij kunt, voor zoo veel leed en druk,
Mijn vaderland vergoeding geven!
O s c h o o n e ! . . . h o e ? . . . ik zie 't! zij komt!
De woede zwijgt! — de krijg verstomt!
Zij komt! — wie is zij, die haar leidt? —
Voor heure voeten palmen spreidt? —
't Is Moed! de fierste der godinnen!
Wees welkom, edel zusterpaar!
Wij wagten u aan 't hoog altaar!
Treedt uw' gewijden tempel binnen!
Triomf! de Vrede komt! zij komt!
De woede zwijgt! de krijg verstomt!
Maar hoe ! -— wat zie ik ? . . . Vrede! keer! . . .
Vertrek naar's aardrijks grenzen weer!
Wij moeten uwe komst vervloeken! —
Gedoemde List, in schijn van Moed,
In 's afgronds kerker opgevoed,
Zou 't zugtend vaderland verkloeken!
't Is snoode List, die u geleidt —
Voor uwe voeten palmen spreidt!

1
) Dergelijke geruchlen over Nederlandse gevangenen in Engeland bleken overdreven. Zie o.a.
Post v. d. Nederryn dl. I biz. 92 (n° 11; 31 Maart 1781).
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Koom, zonder Moed, o heilgodin!
Toch nooit uw' ruimen tempel in!
Straks zou de dierbre Vrijheid sterven!
En gij, door heerschzugt steeds gestoord,
Zoudt rusteloos, van oord tot oord,
Gelijk een vuige balling, zwerven!
Neen! keer, geleid door waare Moed,
Verzeld van onze heldenstoet!

onzen

O ! kwaamt Gij dus in 't vaderland!
Het vuur der Vrijheid, dat nog brandt,
Zou dan een heller schijnsel geven!
Ja! dan zou Neerlands zegevaan
De Britten, op den oceaan,
Gelijk in vroeger tijd, doen beven!
En 't vaderland, Gods oogenlijn,
Zou dan geen spot der waereld zijn!

Naar aanleiding van „het loopende gerugt, dat de Engelsen onze
vloot op de reede zelf (bij Texel) zouden aantasten", stuurt Zelandus
10 Junie aan H.H. S.S. van de Post „een droom" 1 ), die hij „een
der aangenaamste droomen" van zijn leven noemt. De droom plaatst
„het tooneel (der landing) niet in texel, maar op de stranden van
Walcheren". Van de „muuren van Vlissingen" ziet hij „de britsche
vloot naderen, de vijand landen", maar, als „de Zeeuwsche dapperheid" ontwaakt, wordt de „ Vrijheid des Vaderlands" beschermd . . .
„Dat wij zelf de verdedigers onzer Vrijheid en van ons Vaderland
mogen zijn" (klinkt het geestdriftig in dit, Zelandus' eerste pleit voor
Volkswapening) „zoolang onze arm een sabel zwaaien kan, behoeven
wij geen huurlingen! — de dapperheid heeft ons groot gemaakt, en de
werkeloosheid zou ons vernederen! — dat wij ons zelven beschermen
kunnen, heeft deze dag geleerd, en dat wij het immer doen willen, dit
getuigt ons h a r t . . . "

Eind Mei of begin Junie schrijven Jan Pieter Kleyn en Frans van
Gogh, de „twee Vaderlandsche Vrienden"3), de eerste Utrechtse
vriendschapsbetuigingen in Bellamy's album: van Gogh op een
linkse, Kleyn op een rechtse pagina, door Kleyn verbonden met de
woorden: „Sic fratres pagina jungit". Onder het „Symbolum: Ora
1

) Dagt. volgens hs. Z. G. Post n° 84.

2

) Zie biz. 1 7 3 , noot 4. Alle albumverzen in Bijlage X V .
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et Labora" schrijft Frans van Gogh er „ter vriendschaps-gedachtenis"
4 regels in, ontleend aan „die Freundschaft" van Friedrich von
Hagedorn; Kleyn een eigen gedicht onder het „Symbolum: Deo,
Patriae et Amicis" 1 ); 6 Junie volgt Adria^n Uyttenhooven's „vriendschaps-gedachtenis" in 'n viertal dichtregels.
Met dit drietal vrienden, Kleyn,
van Gogh en Uyttenhooven, zal
Bellamy Zondag 19 Mei de bevestiging van Ds. Willem Antony
Ockerse tot Predikant te Baarn en
Eembrugge hebben bijgewoond.
Te voet gaan ze erheen, tegen
de avond te voet weer terug, een
stevige wandeling van 4 uur. Op
de terugreis trapt Bellamy op een
stuk glas, dat hem de laars stuk
snijdt en de voet wondt. Het gaan
wordt hem steeds moeieliker, en
aan de Bilt kan hij eindelik niet
verder. „Toevallig komt daar een
^ „T A ^ ,
heertje van de don ton, dat hij uit
Ds. W. A. Ockerse.

i

••

1

de rijschool kent, op een manegepaard voorbij drentelen. Bellamy stapt op hem toe en verzoekt
vriendelijk, uit hoofde van zijn ongemak, hem zijn paard tot aan de
stad te willen leenen. Als het heertje botweg weigert, pakt hij den
onvriendelijken knaap frisch in de lenden, tilt hem van het paard
af, bestijgt het en rijdt er mee voort, hem toeroepende dat hij
het beest wel bij den Pikeur zal bezorgen. Het van angst bevende
heertje moet nu te voet naar huis wandelen. Bellamy heeft al de
lachers op zijn hand, bereikt gelukkig zijn kamer, snijdt met zijn
pennemes zelf de met glasgruis bezette plaats uit de voetzool, en
geneest, zonder heelmeester, binnen weinige dagen de wonde en de
ontsteking". . . 2 ) „Mijn voet is nog niet geheel hersteld", heet het
24 Mei aan Fransje, als hij haar zijn vers Aan de Vaderlandsche
Meisjes stuurt 3 ).
i) Ook het „Symbolum" der „Oden en Gedichten" (1782).
) Gedenkz. biz. 170, waar verkeerd 1783 staat opgegeven.
3
) Kopie Sonsb. biz. 316; zie biz. 183.

2

13

194

Begin Junie, kort na het verschijnen van het i ste Stukje der Vad.
Gez., stuurt hij die aan Ds. Ockerse te Baarn, die hij bij de intrede
op 19 Mei dus waarschijnlik eerst heeft leren kennen en schrijft:1)
Slegts voor eenige oogenblikken, Domine! — ik zal u niet ophouden.
— bij gelegenheid, dat de Ridder, die u dezen overleveren zal, en dien
de Hemel geleide op alle zijne avontuuren! — naar u toeging 2), heb
ik dit briefje beginnen te schrijven.
deze avontuur zal mij gemaklijker vallen, dan die laatste, toen ik in
eigen persoon uw kasteel bezogt heb. — behalven de stukken glas, die
ik toen in mijn voet getreden had, gevoelde ik de teekens van mijnen
adeldom zeer duidelijk. — de adeldom van ons geslagt neemt eigenlijk
maar een aanvang met het huwelijk van mijn grootmoeder z a l | — mijn
grootvader was juist wel niet van edele afkomst, doch met den trouwen
bijstand van zekeren Baron uit de buurt, heeft mijn Grootmoeder middel
gevonden, om den adeldom op ons geslagt overtebrengen. — het
draagen van ordensteekens is thans bij ons uit de mode, doch mijn
Grootvader droeg ze bestendig. als: (in het hs.: de tekening van een
gehoornd
hoofd)3).
een teeken, dat nog bij veele aanzienlijke mannen gedraagen wordt.
zijn zinspreuk was:

Non omnia possumus omnes!!
Ik zou u waarlijk zoo lang niet ophouden, maar ik zit op den barbier te wagten — zoo dra als hij komt, zeg ik u vaarwel!
nog iets van het boektje, dat de Ridder u geven zal: dit boektje is
eigenhandig opgesteld bij mij Jacobus Bellami en uit overtuiging dat
het schoonheden (hs. voetnoot: dit meent de schrijver waaragtig) bezit
die elders vergeefsch gevonden worden heb ik het der waereld niet
kunnen of willen onthouden — op het laatste regeltje van het laatste
blaadje zullen de patriottische zielen,- eenstemmig A M E N zeggen 4 ).
en wanneer het gebed verhoort wordt zullen de Duivelen AMEN
zeggen.
die vervloekte Barbier! —
verschoon mij Domine! van de noord- tot de Zuidpool- van den optot den ondergang der zonne leeft er geen driftiger schepsel dan ik
Jacobus Bellami. — die drift zal mij nog ongelukkig maken — het was
eigenlijk door gebrek aan drift, zegt men, dat onze famiellie adellijk
2
i) hs. Kon. Bibl.
) Kleyn of Uyttenhooven ?
) Ziaspeling op wat Bellamy zelf 00k schijnt geloofd te hebben, „dat er, door vader of grootvader, aanzienlijker bloed door zijn aderen vloeide". Zie Aant. 3.
4
) of — dat ons \f kernels donder treffe! biz. 189.
3
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geworden is. — nu kan ik het door die drift wel verbrodden! — het
spijt mij, doch het is zoo!
voor dat ik naar Zeeland gaa, zoude ik u geern nog een bezoek
geven, dit dan kan niet zijn: mijn adeldom regeert thans zoo geweldig
in mijn voeten, dat ik geen gebied over mij zelven heb —
Zoo! daar is hij eindelijk aangekomen! —
zet maar een stoel gereed — intusschen zal ik dezen brief sluiten! —

in de 18 eeuw

op mijn kamer.

WelEerwaarde Zeergeleerde
Heer!
ik ben UwWelEerwaardens
Nederige Dienaar
Bellami.

In Junie schijnt Bellamy, voor de grote vakantie, met Kleyn en
Uyttenhooven toch nog een tweede bezoek aan de Baarnse Pastorie
te hebben gebracht, aan de 2 2jarige Predikant en zijn bij hem
"inwonende jongere zuster Antoinette, die tot haar huwelik in 1784
haar broeders huishouden bestuurde, waar
het, naar Ockerse vertelt, in jonge dartelheid „wel eens scheef" toeging *). Van dit
bezoek nu geeft Bellamy een vermakelik
verhaal, met romantiese Don Quichot- en
Orlandokleur. Het drietal vrienden noemt
zich trouwens graag met namen uit deze
romantiese sfeer. Bellamy ondertekent zich
herhaaldelik: Furioso, Ridder van den
vliegenden draak, of: Leopoldus, Ridder
van den gloeienden Meerkat. Uyttenhooven
heet dan: Ridder Orlando, of: Ridder
van den drandenden Berg (Eques de Monte
flagrante); en Kleyn: Ridder van den
Antoinette Ockerse,
groenen Zweerde. Don Quichote — Oczomer 1784 gehuwd met
kerses meest geliefde jeugdheld 2 ); „onze
Mr. J. P. Kleyn.
brave Patroon", schrijft Uyttenhooven3) —
heeft voor Bellamy een biezondere bekoring. „A la Don Quichote
tot de ellebogen toe in avonturen domineren"4), noemt hij zijn
*) Vrugten en Resultaten van een 6ojarig leven. Dl. 1, biz. 153.
) ibidem, Dl. 1, biz. 142.
3) 18 Sept. 1782.
*) Gedenkz. biz. 146.
2
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t o e g e v e n a a n grillige luimen, snakerijen, die o o k wel eens t o t
zekere woestheid" oversloegen.
Bellamy vertelt dan, J u n i e 1 7 8 2 : 1 )

„een

op een schoonen dag in het jaar 17 . . gingen drie ridders van de orde
van . . . . van . . . . van — mijn geheugen speelt mij weer een lelike
trek — ik ben de naam van die aanzienelijke orde geheel vergeten —
nu dat's even veel: het waren ridders van een orde —
Zij waren dapper, yder van hun was bekwaam met een schrikkelijke
speer van verre doel te werpen. Zij waren met verschillende wapenen
versierd, een van hun pronkte met een' bruinen wapenrok geheel op
de Albionsche wijze gemaakt. een zwarten helm bedekte zijn hooft —
hij was door al de landstreken befaamd dat hij op de lier schrikkelijke
oorlogsdeunen wist te zetten. dikwijls zong hij van Mars verhevene
gezangen. Somtijds bevong hem de lust om in stille schaduwen gezangen der lievde te zingen 2).
De andere Ridder (wiens wapenen van Hemelsblaauwe verwe waren)
was afgerigt om met een kwistige hand schoone beelden in allerlij
metaalen te drijven. ook wist hij met een verrassende snelheid verbazende wonderen te doen — zoo dat de landlieden hem voor een'
zoon van Vertumnus begroeten 3).
de Ridder die de derde was (en wiens Wapenen waren gelijk de
lugt in 't midden des winters, wanneer Jupiter de aarde met sneeuw
bedekt, of geweldige plasregens met een' snelle vlugt naar beneden
schiet) was geheel op de Gallische wijze, toegerust — hij was gewoon
tegen ridders van een' kleine figuur te vegten. (ks. voetnoot: dit zijn
mogelijk kleine jongens) ook was hij een liefhebber om geweldige
honden op te kweeken — zoo dat men hem voor een' zoon der Boschgoden begroete. — 4)
Deze Ridders nu gingen om zich te verlustigen een reisje doen door
de aangename streken van . . . . 't zou dwaasheid zijn een net verhaal
te willen geven van hunne bedrijven — ik zal alleen pogen een' flaauwe
schets van dezelve te geven.
Zij hadden nog geen halve dagreize afgelegt toen de ridder met de
Bruine en die met grijze wapenrok 5 ) de lust bekroop om hunne kragten
tegen malkanderen te beproeven. Zij beginnen. geen twee leeuwen gaan
elkander met zoo veel woede te keer als onze ridders op elkander afkwamen. twee wat zeg ik drie mijlen in het ronde dreunde de grond
i) hs. Z. G.
2) Bellamy.
) Uyttenhooven tekende graag; zie brief 18 Sept. 1782. Vgl. echter ook Gessner, Daphnis,
III biz. 286 (uitg. 1789).
4
) Kleyn, het landleven gewoon in de Hooge Zwaluwe, waarheen hij ook spoedig weer vertrekken zal. Hij hield van jagen.
5
) B. en Kleijn. B. worstelde graag met zijn vrienden. Rec o. d. Rec (1809) dl. 4 biz. 263.
3
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van de felle slagen der Helden.

— — — — - •

— —

— — — — — — Triumf! mijn helden zijn thans in een' stille rust
op het Kasteel van den ridder van den Bruinen Hengst l ). hier is niets
bijzonders aangaande hunne kragten enz. enz. voorgevallen alsdejongste
van hun heeft een hevig gevegt gehouden tegen de Abrikozen (ridders
van dien naam) dog hier heeft hij de overwinninge niet behaald. —
maar laten wij onzen weg vervorderen — onze Ridders beschouden
met vervvonderinge de trotsche gebouwen der helden en de Hemelhooge
bergen dier landstreek — ook zagen zij Herten vlugger al(s) de wind
wanneer zij uit de zee met snelle vleugels opkomt. •— — — — — —
't was reeds avond toen onze Helden op een' langen weg gekomen
waren — het bleke maanlicht scheen even boven de kimmen — Zij
hoorden van verre een wagen waarop zij hunne schreden verminderden —
het gerugt kwam nader — en eindelijk was de wagen bij hun. twee
ridders zaten op den zelven die hun vriendelijk nodigden bij hen te
komen — zij voldeden hun verzoek en reden met een' verbazende
snelheid door de dichte bosschen des lands —
eindelijk kwamen zij behouden thuis.
de vreugde der stedelingen was ongemeen groot Zij verwelkomden de
Helden met een groot gejuich. — — — —

De grote vakantie begint te naderen en 12 Junie schrijft Bellamy
aan Fransje: 3 )
„Ik heb eenige dagen mijn kamer moeten houden wegens onpasselijkheid veroorzaakt door een hevige pijn aan mijn voet, ' ' t g e e n men zegt
dat een soort van Podagra is. — verbeeld u, ik ben immers de man
niet voor 't podagra?
over 8 dagen begint de vacantie: dog ik
koom vast later af, ik heb hier iets dat mijn tegenwoordigheid vereischt 3 ).
2 mijner vrienden, de een te Naarden, de ander in den Haag wonende 4 ),
hebben mij verzogt de groote vacantie bij hen door te brengen, 't geen
ik heb afgeslagen. — Ik heb drie stukjes, onder den tytel van Vaderlandsche Gezangen van Zeelandus uitgegeven, die aanstaande week in
Vlissingen te koop zullen zijn. In de post zal er ook iets van mij geplaatst zijn". 5 )

Kleyn nodigt hem dezer dagen met een rijmbriefje
kamer 6), zoals

op zijn

2
3
i) Ds. Ockerse.
) Kopie Sonsb. biz. 317.
) ? Het 2 d e St. Vad. Gez. verschijnt eerst in Okt.
5
4) Uyttenhooven en ?
) De Droom, in Post 84 verschenen, 29 Junie. Zie biz. 192.
6) Gedenkz. biz. 83.
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„wij onderling, nog te Utrecht studerende"
(vertelt K l e y n in 1794),
„elke morgen schier, gewoon waren als impromptus aan elkander te
schrijven; de meid wachtte dan op bescheid, en in dat ogenblik wachtens
moest dat antwoord geversificeerd wordert, (waarin) ik zeer nederig de
vlag voor hem strijken moest"! l)

Nu voeteuvel Bellamy het lopen belet, antwoordt hij met vaardige pen: 3 )
Heer Kleyn, waar zal 't, in 't end, met Bellami nog heenen?
het adlijk Podagra knaagt mij aan beide beenen;
twee nagten ben ik reeds gefolterd door de pijn;
en ach! ik zie nog niet wanneer het end zal zijn!
de plaag is Dichterlijk. — maar? ben ik dan een D i c h t e r ? . . .
geloof me, in Febus schaal weeg ik oneindig ligter
dan Kees de rijmelaar. — 'k lij onregtvaardig, J a !
niets voegt mij minder, dan het ad'lijk Podagra!
neen waarlijk, lieve Klein, uw vriend heeft geen manieren,
om dit kleinzeerig ding naar regten eisch te vieren.
't bezoeke een' Klopstok of een' Weisse: — maar bij mij
is 't als de vrijheid in een zekere Monarchy 3). —
misschien — dit denk ik vaak — dat mij Natuur wil leeren,
om met den adeldom, fatsoenlijk te verkeeren:
om, wat men mij 00k doe, gerust te zijn en stil —
mij te onderwerpen, aan den adelijken wil.
maar — waarom heeft Natuur mij dan een ziel gegeven,
die de Edle vrijheid mint, — die in geen dwang kan leven ?
hoe 't zij: ik weet het niet! maar dit, dit weet ik, ja!
dat ik de man niet ben voor 't adlijk Podagra!
Vaarwel! — doch 'k vrees voor u : men zal uw zangen lezen;
en 't lastig Podagra zal uw belooning wezen!

Kleyn antwoordt: 4 )
Dat ziet er donker uit, mijn Vaderlandsche Vriend!
Heeft dan een trouwe Zeeuw die helsche plaag verdiend,
Verdoemde Podagra! vlugt naar den duivel henen
En zet u in het merg van 's Hertogs dikke beenen.
Knaag vrij 't verradershart, ja vreet zijn lompe vuist
Zij worde met zijn ziel door uwen tand vergruisd.
!) Brief 6 Mei 1794 van Kleyn aan Sonsbeeck (hs. Z. G.).
3
) hs. Arch. Vliss.; Gedenkz. biz. 84.
) Pruisen?

>2

4

) Kopie Sonsb. biz. 53.
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Verlaat mijn' dierbren vriend! — maar wilt ge tog de teenen
Doen lillen aan den voet van Nederlandsche beenen;
O! spaar dan, bid ik, toch Zelandus brein en hand
Geschapen voor de pen — der vrijheid van ons land.
Beroof den nieuwenfa) berg toch nimmer van de schatten (a) de nieuwe Zangdie in zijn schrandren kop Apollo's brein bevatten. [berg, die wij stichten1)
Maar ach! mijn Bellami! het ad'lijk Podagra
Is juist, gelijk ik hoor tot onze smart, zeer na
Door 't adelijke bloed, en — adelijke zonden,
Van ouds, sinds Noach leefde, aan Pluto's hof verbonden
En die heeft weer een broer in Neerlands Engeland.
Vervloekte Podagra! ik zal op Rosinant
Met een gevelde speer als ridder neergezeten iP) 2)
U groote helsche reus zoo rijden op den bast
Dat gij straks met uw kraam van hier naar 'sbosch verkast 3 ).
Ridder van den groenen Zweerde.

In dezelfde trant klinkt een fragment „a la Focquenbroch"4) met
Don Quichot-zinspelingen:
Ja! kon ik, met mijn speer, die dollen reus verwinnen,
Geloof mij, 'k zou terstond met frisschen moed beginnen:
ik riep: gaa aan een kant, of 'k vel u straks ter neer
want niemant kan bestaan voor mijn gedugte speer!
maar dat verdoemd gedrogt, dat duivelsch generatie,
(ut ait Don Quichot) is, bij vorst Pluto's gratie,
onkwetsbaar voor de kragt der wapenen. — misschien,
dus dagt ik, zal de kreng voor 't vloeken heenen vlien.
ik vloekte: maar vergeefsch. — o Jongvrouw van mijn hart!
Toloza! 5 ) zielprinces! heb meelij met mijn smart!
het vuur van uw gezigt, de bliksems van uw oogen,
't aldwingende geweld van uw gedugt vermogen
waar mee gij tijgers boeit, en fiere leeuwen temt,
den regen in de lucht tot harde hagels stremt,
wanneer gij zulks begeerd, laat dit zich al vereenen,
en jaag het podagra naar 't hoi des afgronds heenen!
dus bad ik, maar vergeefsch; 't zij dat de Juffer sliep,
of dat zij door den wind, wat al te schielijk liep,
en dus niet hooren kon: zij scheen mij niet (te) hooren,
en 'k wilde, en Chevallier, het meisje niet verstooren.
l

2
) Aant., volgens, Sonsb. in het hs.
) Aant. Sonsb. (b) hier
) 18 Mei 1782 is de Hertog van Brunswijk lijdelik uitgeweken
4
5
) hs. Z. G.
) Gedenkz. biz. 304: Toboza. De Ned. vert,
Amst. 1696), door B. naar alle waarschijnlikheid gelezen, noerat, in
biz. 28 Tobosa\ biz. 13 Toboso.
3

schijnt een regel te ontbreken.
naar den Bosch.
van de Don Quich. (L. v. B.
slordige druk, biz. 24 Tolosa\
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nu ben ik te enden raad — straks komt een wreede beul.
chirurgus hiet de reus, de vent belooft mij heul
en troost uit zijn bezoek. hij moet mij niet bedriegen,
of 'k doe hem door de lugt tot in Saturnus vliegen.
ik ben thans woedend: 'k vrees geen dikgeneusden stier
Eind Junie vertrekt de theoloog Piet Chevallier(47) — zoon van
de bekende Groningse Hoogleraar Paulus Chevallier — uit Utrecht,
waar hij, na zijn studie in Groningen, ook nog enige tijd schijnt
te hebben gestudeerd. Op de laatste Dulces-avond die hij bijwoont,
Donderdag 20 Junie, dicht Bellamy een afscheid: l )
„Vaarwel dan Chevalier! — ligt zie 'k u nimmer weer
aan deze zij van 't graf! — Maar laat ons vrienden blijven!
uvv hart zij steeds voor mij! — mijn hart is steeds voor u !
'k zal u in de eeuwigheid, voor eeuwig, wedervinden !

den 20 Junij 1782.

Dit schreef, in den laatsten nagt, die onzer
vriendschap geheiligd was, uw vriend
Bellami".

Kort daarop vertrekt Bellamy met de grote vakantie naar Vlissingen, rechtstreeks, en zonder zich op te houden in Naarden of
den H a a g 3 ). Alleen draagt hij in Amsterdam aan den Hengst op
enkele present-eksemplaren der „Gezangen mijner Jeugd" aan zijn
Utrechtse vrienden te bezorgen, en reist zegevierend met 'n paar
eksemplaren, voor Fransje en zijn vrienden, naar Vlissingen — nu zal
Moeder Baane toch zeker wel anders oordelen! Kleyn, die voor zijn
a.s. promotie in Utrecht blijft, bedankt hem Woensdag 3 Julie voor
de gezonden „Phylliade", zoals hij de „Gez. m. J." noemt: 3 )
Bellami! ik heb geen luim om aan u te schrijven. deze eerste zal
slegts dienen om de twee inliggende te Convoijeren 4).
Ik bedank u voor de spoedige zending van uwe Phylliade; — ik
heb ze doorgelezen en wenschte dat de vaersen waarheid behelsden
waar in ge zegt:
Mijn vriend! zit aan de zij
van zijne Elize stil en vrij,
En kuscht en streelt haar zonder vrezen! —5)
2
*) hs. Archief Utrechts Studentengezelschap: Bellamy.
) Zie biz. 197.
4
) hs. Maatsch. Ned. Lett.
) Blijkbaar van v. Gogh en Uyttenhooven.
6
) Klagt uit Gez. m. J., in Vlissingen gedicht, zie biz. 82. Kleyn past dit vers op zichzelf toe,
met zinspeling op de naam Elize, die ook in zijn eigen verzen herhaaldelik voorkomt.
3
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Ha! Ha! was dit eens waar! — wat zijn Digters tog groote mannen!
Zij maken een nieuwe waereld en Scheppen iets dat nog nooit geweest
is! — Niemand wil mij hier geloven wanneer ik zeg dat Elize *) een
Ideaal is. Ds. Hinlopen 2) heeft al gevraagd wie of mijn meisje was! —
Jacobus! het gaat met ons als met de Compagnieleugenaars, waar
van de eene zegt: ik lieb een ketel die in zijn omtrek een quartier
uur gaans groot was gezien, terwijl de andere den kool bevoeld heeft
die er in gekookt was. — ik roep ach! ach! en wensch om het bezit
van Elize, en gij zweert dat ik op weinig uuren na haar
zal. —
Hoe vaart Phyllis ? — hebt gij haar voor mij gegroet ? gij moet mij
veel schrijven.
Mijne oden schijnen wel te bevallen. Nieuwenhuizen 3 ) is dapper bezig
om de heerlijkste melodien, voor enigen derzelver te componeeren.
eene rigtige genie straalt overal in die Stukken door die hij reeds
vaardig heeft — ze doen zoo veel gevoelen als de woorden uitdrukken.
— Het is veel waard om slegts de heerlijke treflijke passage te hooren
waar in hij de klimming van de woorden: dat tot den troon der aanbidding opsteeg4), uitdrukt. op de ode aan den Dageraad3) is overheerlijk muzijk. in een woord ik verheuge mij dien vriend te hebben
leeren kennen. ik heb dagelijks les van hem. — in een even moeilijk
werk ben ik thans ook bezig — voor enige adagios die hij gecomponeerd heeft en die verruklijk zijn vervaardig ik de Poezij. ik heb er
twee vaardig waar van het eene (waarlijk zonder pedanterie) op eene
adagio, wat de kunst om de muzijk uittedrukken betreft, een meesterstuk is. het ander is een moderato en moet ook moderato blijven. — .
Dit is voor deze reis genoeg mijn vriend! — ik heb ook geen tijd
meer. antwoord mij spoedig. en denk veel aan
Uwen Kleijn.
Utrecht
den 3 Julij
1782.
O m s t r e e k s 10 Julie volgt het a n t w o o r d : 6 )
mijn waarde Kleijn!
ik ben ook in geen luim om aan u te schrijven — ik ben droefgeestig. — al de verwagting, die ik gehad heb, dat mijn zaken, aangaande F., beter zouden geweest zijn, bij mijne terugkomst, is Verijdeld. — thans voel ik, meer dan immer, wat het zij, te beminnen
zonder te mogen beminnen.
*)
)
4
)
5
)
3

2
In Kleyns „Oden en Gedichten" (1782).
) Ds. Jacobus H., vader van Mr. Jan. Aant. 46.
Frederik N., „Organist van de Domskerke en Stads Klokkenist". Aant. 56.
Uit: Aan mijn Vaderland^ Na de zege van den jden Augustus. (Oden en Ged. 1782, biz. 41).
6
ibidem biz. 64.
) hs. Arch. Vlissingen.
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een korten tijd zal ik hier verblijven — welk een tijd moet 'er
voorbijgaan eer ik weder koome — en nu mag ik mijn meisje niet
zien — niet spreken! — hoe rampzalig!
ach! mogten de Engelen der Liefde de banden, met welke zij ons
vereenigt hebben, weder los maaken! — mogelijk zoude ik dan gelukkiger zijn! —
de moeder mijner Beminde weigert mij te hooren spreken. indien hij
komen wil, zegt zij, laat hem komen wanneer ik niet te huis ben. —
doch dit zeide zij op een toon van afgefolterde kwaadaartigheid. —
doe, wat gij wilt, zegt zij tegen haar Dogter, doch ik zal ook doen
wat ik wil!
dezen avond, hoop ik, zal haar moeder naar de kerk gaan, dan zal
ik misschien gelegenheid hebben om haar te spreken. — hier zal ik
het bij laten tot van avond. —
Hier ben ik weer! — ik heb mijn Fillis gezien — gesproken —
gekuscht — ge . . . gezwooren eeuwig trouw te zullen blijven! waarom
komen die gelukkige avonden zoo zeldzaam?
thans gevoel ik, hoe gelukkig ik zou kunnen zijn.
o! bij mijn Fillis
vinde ik de vreugde! ')
ik heb ergens gezegt dat de Liefde, in het verlangen schooner is
dan in het genot: 2 ) maar waaragtig, Kleijn, het genot is toch aangenaam! !!
o! op den boezem van een meisje
te rusten, is zoo zoet!
het vlei'end mondje van een meisje
te kusschen, is zoo zoet!
verbeelding moge blosjes maalen
van gloeiend carmozijn;
een kuschje maalt de schoonste blosjes
op 't maagdelijk gelaat!
die teed're woordjes, en die l o n k j e s ! . . .
o Kleijn! verbeeld u die! —
verbeelding! — welk een zwak vermogen!
genieten ! — o! hoe groot!
o! deze hand, die thans de veder
der vriendschap weer zoo vrolijk voert,
heeft straks de hand van 't liefste meisje,
de hand der Liefde zelf gedrukt!
Ja, deze hand heeft heure wangen,
heur minnelijken hals — gestreelt! —
o Kleijn! — hier heb ik geen verbeelding:
zij stierf in 't willigend genot!
i) Aan Fillis. Gez. m. J. Zie biz. 80.

2

) De Liefde. Gez. m. J. Zie biz. 86.
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Gij moet niet denken dat ik raaskal! vvaaragtig niet! — doch mijn
vrolijkheid is reeds weder aan het verminderen. het is droevig dat
men doorgaans gelukkig wordt om ongelukkig te worden. 't was mij,
nog geen uur geleden, zoo w e l ! — zoo mijn ziel in die oogenblikken
aan koningen dagt, heeft zij dezelve als zonnevezels beschouwt. waarlijk
ik was gelukkig! —
ik heb een slegte pen! *)
bij een nadere gelegenheid zal ik u den wanhopigen broedermoorder 2) toezenden, behandel hem wat zagt! — zoo Gij aan G(ogh)
of U(yttenhooven) schrijft zeg dat ik wel eens schrijven zal, wanneer
mijn ziel een weinig in de ruimte gesteld zal zijn. zeg het zelve aan
v. V(loten) en Juffrouw Blokhuizen 3).
Groet mijn hospes, met zijn zevenenl

den — Julij
1782.

Vaarwel Kleijn! Schrijf mij spoedig
en meer als ik u geschreven heb!
uw Bellami.

Zoo heb ik in Utrecht 00k wel gedaan, dat ik reeds op de trappen
was om weg te gaan — en weer te rug keerde. —
heeft v. A(lphe)n. mijn Fillis reeds gezien?
Schrijf mij dit eens. — Zeg eens tegen van Vloten dat Corbelijn vier
Exemplaren van de Vaderlandsche gezangen van mij gehadt heeft; die
hij gekregen had waren reeds weg. ik heb vergeten om Chevalier te
denken; vraag maar een Exemplaar der Gezangen mijner Jeugd van
van Vloten. ik zal het hem wel te rug geven, en pak het in — ende
zend het naar Chevalier. — Gij moet het maar bij Wild 4) geven. —
Vaarwel Kleijn! Zult gij schielijk schrijven?

Over dit aan Piet Chevallier gezonden eksemplaar schrijft deze
18 Augustus uit Groningen aan Kleyn :
„ . . Bedank den schranderen Bellami uit mijnen naam. — In de wintertijd zal ik t e ' U t r e c h t hem eens schrijven — nu heb ik geen tijd" 5 ).

Kleyns antwoord aan Bellamy, Zondag 14 Julie begonnen, wordt
Donderdag 18 Julie verzonden : 6 )
Mijn beste Bellami!
houdt u constant! — de grootste tegenheden maaken in het einde
het volkomen genot van ons verlangen, standvastig en onophoudelijk.
')
2)
3
)
6
)

Als de pen verzorgd is, wordt het schrift weer aanmerkelik beter.
Kain? B. dichtte "nKain in 1776 of '77, 1780 en 1784. Zie 14 Okt. 1784 en Bijlage VI.
4
&
?
) Boekverkoper in Utrecht.
) Tijdschr. Ned. T. en Lett. dl. 32 biz. 249.
hs. Maatsch. Ned. Lett.
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Gij zult voorzeker gelukkig worden. — wankel nooit in uw voorgenomen pla(n)nen; werk vuurig langs de gi*enzen van dezelven en voorzeker zal door eene onverzettelijke bearbeiding het stuk volkomen
rigtig worden. het hoofdidee (Phijllis) staat vast, en is allerbest — zijn
er bij-ideen die de boel zouden verwarren, laat ze varen; er zijn
altijd nog andere trekken genoeg om het stuk te verschonen. H e ! H e !
dat heet regt Poetico-theoretisch over de liefde praten. — ik ben
gek — 'T is geen wonder — ik maak vaerzen dat het huilt; alien in
rijm. — Maar in ernst, mijn Bellami! mijn voorgevoel zegt mij dat ge
gelukkig zult worden — maar langzamerhand en met geduld te
oefenen komt men op den berg der geleerdheid; en nog langzamer in
den waren Tempel der liefde. — gij vergeeft het mij, als ik wat te
ongevoelig en droog schrijf; de liefde is bij mij helaas! nog maar
Ideaal. — o hadt ik eens een Elize! —
Hebt gij mijn brief met de ingeslotenen ') gekregen; de uwe meldt
er niets van. — Ik maak mij een weinig ong.erust, niet over het geen
ik geschreven heb, maar over de twee geconvoyeerde brieven! Schrijf
mij eens of gij ze gekregen hebt
Van Alphen heeft uwe gezangen
nog niet gezien; ik heb er hem van gesproken, maar niet alsof ze van
u waren. — Ze zijn vopr het overige hier nog niet bekend. —
Ik converseer thands zeer veel en nuttig met Nieuwenhuizen. —
wanneer Gij weder te Utrecht komt, moet ge veel met dien melancholicus verkeeren; Hij wenscht zeer kennis met u te hebben; veel
kunt Ge van hem profiteeren; men zou zig niet kunnen verbeelden
van hoe veel nut de theorie der muzijk voor de Poezij is. —
Ik wensch wel tienmaal op een dag de instituten naar den Dr. . . . 1;
ze hebben, met andere allernoodzakelijkste bezigheden mij belet om
deze eer afteschrijven — Zondagmiddag was de eerste bladzijde reeds
vol en nu is het reeds Donderdag.
Mijn dispuut is ook nog niet af. — ik moet weder aan den gang —
gij moet mij dus verschonen dat ik nu niet meer schrijve. —
Vaartwel! — wees gelukkig mijn Bellami! — denk veel aan God en
Uwen, Kleyn.
Utrecht den
July. 1782.
E i n d Julie v o l g t d a a r o p een bedroefde brief van

Bellamy:3)

Gelukkig! mijn dierbaare Kleijn! ik zou gelukkig w o r d e n ! . . . ijdele
hoop! zelfs de schim, die zich, als een godheid des geluks, aan mij
vertoonde, is verdweenen! ach, Kleyn! ik ben droefgeestig. verscheiden
1

) 3 Julie met brieven van v. Gogh en Uyttenhooven (biz. 200).
) hs. Arch. VI. „amica manu" met adres: „bij monssr. A. Roeck vooraan op de lange nieuwstraat te Utrecht". Adolf Roeck was een der acht „Groefbidders" in Utrecht.
2
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omstandigheden werken samen om m^V bedroefden geest geheel uit
te blusschen. waarlijk ik ben thans die vrolijke, die wilde Bellami niet,
die ik, in Utrecht, onder mijne vrienden was. ik zoek gestadig de
Eenzaamheid. alles verveelt mij. nog een weinig — en ik ben een
menschenhater. nu zie ik, dat onze fierheid zelfs, niet bestand is tegen
de nederdrukkende vuist der zwaarmoedigheid. Gisteren nagt — misschien is het vernederend voor mij — gisteren nagt droomde ik —
wat weet ik niet — doch het moet aaklig geweest zijn, w a n t ' s morgens
konde ik mijn oogen naauwelijks openen, dat zij door het schreien zoo
waren toegezwollen — ik was geheel nat van mijne traanen.
zoo vertoont de Held, die den ondergang zijnes vaderlands gezien
heeft, voor het oog zijner spitsbroeders, eene fierheid, die, agter de
gordijnen zijner tente, in smagtende droefheid verwandelt. —
ik heb een plan, Kleijn, schrijf er mij schielijk uwe gedagten over,
hier zal ik toch niet gelukkig worden. — ik wilde mijn meisje verlaten
en mijn geluk met de wapenen zoeken.
zeg niet dat mijn ontwerp overdreven is; veel is er, dat voor dit
voornemen pleit. welk een lange tijd moet er nog voorbij kruipen eer
ik in den stand bevestigd ben, waartoe ik mij thans bereide! en
spreekt de Natuur niet in mijn voordeel? Gij zult mij immers wel het
regt doen, van te zeggen, dat mijn aart meer die eenes Krijgsmans,
dan die van eenen geleerden is? en is de stem der Natuur niet de
stem van God? wie weet hoe nuttig ik, als Krijgsman, nog, voor de
maatschappije zou konnen zijn! Gij behoeft het toonneel mijner verrigtingen niet binnen ons Vaderland te bepalen — ik heb moeds genoeg
om de verste streeken te bezoeken, en mijnen arm der onderdrukte
Vrijheid aantebieden. — o! mijn Lieve Vriend! indien ik naar America
ginge, en onder de banieren der Vrijheid hare regten hielp verdedigen,
zou dit niet iets zijn, dat mijn geluk, zoowel als mijnen roem bevestigde?'
hier heb ik een meisje — maar maakt mijn liefde dit meisje niet
ongelukkig? ver van haar verwijderd, zal zij wel ras vergeten dat de
ongelukkige Bellami haar minnaar was. — wanneer een moordende
kogel dit hart, dat immer zoo driftig voor haar geklopt heeft, doorboort; zal mogelijk de gedagte: Bellami, die mij we(leer) beminde, is
niet meer! een medelijdende traan uit heure oogen parssen.
al Juichte de gansche waereld om onzen ondergang; wen een
beminlijk meisje ons beweent — is onze nagedagtenis heilig.
en — beschouw het al eens van den anderen kant — laat mij mijne
studien voordzetten — is mijn meisje niet een meisje?
ach, mijn waardste vriend! hoe grieft mij deze gedagte! Gij verstaat
mij meer dan iemant! is het niet verstandiger ongelukken voortekomen,
dan onzen ondergang in het gemoet te rennenr
Ach Kleijn! spot niet met mijne Droefheid! waarlijk ik ben bedroefd —
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mijn ziel is bedroefd! laat de stem der vriendschap mij raden, mij
yertroosten!
o God! God van mijn meisje! waarom hebt Gij mijn liefde en
mijn ongeluk zoo na aan een verknogt?
ik ben stomp. — schrijf gij mij meer! zult'gij ten eersten antwoord
schrijven, Kleijn? ach! Geef toch dit blijk van liefde en vriendschap aan
uvven Bellami.
Vlissingen den —• Julij
1782

mag ik u verzoeken den brief aan Jan ') hem zelf in
handen te geven, anders komt hij somtijds niet te
regt; Gij verstaat mij. — hij heeft het mij verzogt.
zult gij Kain eens aan Jan geven ?

Zondag 4 Aug. klinkt Kleyns warm, verstandig troostwoord: 2 )
Zou ik met uwe droefheid spotten? — mijn Bellami! neen mijn hart
gevoelt uw ongeluk in al zijn omtrek! — maar u melancholiek te
antwoorden is nu de zaak niet. — zonder uitstel maar regelregt aan
het beschouwen van uw groot plan! — laten wij het in alle deszelfs
deelen nagaan: 'T is waar, uw aart en gesteldheid is zeer voor den
krijgsdienst geschikt — maar slegts in eenige opzigten. Heldenmoed
heb(t) gij.! — lust, vuurige drift (liever), om voor het belang van uw
vaderland te strijden! — want hier toe zoudt ge verpligt zijn! niet
om de regten van een vreemd volk — hoe goed het 00k z i j , — hoe
geregt zijne zaak 00k wezen moge, — maar die van het dierbaar
Vaderland te beschermen. — in een woord gij zijt een krijgsman zoo
als ze in Hermans*) tijden waren. maar nu? — de eerste drijfveer van
alle uwe daden is vrijheid. — vrijheid in den uitgestrektsten zin! om
den dood geene subordinate! en hier aan moet zig een militair in
deze dagen evenwel schikken; of hij kan zijn rol niet uitspelen. in
waarheid Bellami! alles wat naar de minste vernedering zweemt is in
't geheel uwe zaak niet. — Maar gesteld dit was eens alles richtig:
Zou die levenswijze, uwe genie en welligt uw Caracter niet bederven ? —
Zoudt gij uw but bereiken ? — hier over eens wat breeder: eerst eene
vraag: is uw meisje uw getrouw? Zoo Ja; dan is het uw pligt alles te
vermijden wat haar immer eenig displaisir kan doen. Zij heeft uw geheel hart en dus het grootste regt, om reeds schoon ge niet opentlijk
met haar vereenigt zijt, in alle uwe geheimen te deelen — uwe voor2
*) De uitgever van Vloten.
) hs. Maatsch. Ned. Lett.
) Zinspeling op Klopstocks: Hermanns Schlacht (1767). Klopstock was een van Kleyns meest
geliefde dichters.
3
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nemens, verrigtingen te weeten: x) — gij hebt haar eeuwige trouw gezworen gij kunt en moogt haar niet verlaten. het zou uwe eer bezwalken! En wie weet of gij haar niet ten grave zoudt doen dalen!
en dan wee! wee! — En in uw tegenwoordig plan geloof ik niet dat
zij met een vergenoegd hart zou kunnen instemmen. — aan den anderen
kant zij was u eens ontrouw; Dan is er nog veel tegen — uwe
Moeder! . . . . &c = Enfin, uwe vermogens zelve, dunkt mij dat u tegen
zijn. Gij zijt een krijgsman maar niet van deze eeuw! —
Nu uwe andere bestemming! — Gij hebt de beste vermogens, en
kunt door dezelve de maatschappij van veel dienst zijn. Als Predikant
z
y t gij °°k meerder vrij — dit leven is voor uw Caracter ook nuttiger —
want de gedagte der eeuwigheid blijft tog onze ware bestemming. een
gematigd leven lijkt u. — 't is waar nog vier Jaren !) zijn u nodig om
tot dien stand te komen — blijft uw meisje u getrouw dan is die tijd
niet lang. Zij zal ook dan die Jaren berijken waarin Zij trots alle
naastbestaande(n) u hare hand zal kunnen geven. en is Zij u ongetrouw,
dat mij dunkt dat onmoogelijk is dan hebt gij nog meer geluk in de
liefde te wagten wen ge Predikant wordt, dan wen ge Militair zijt. Het
blijft eindelijk ook altijd eene duurzamere satisfactie — door Studien
zijnen roem te verwerven dan door de wapenen een onzekeren lof.
Zie daar mijn beste Bellami! een onpartijdig onderzoek! — ge weet
hoe ik voor den krijgsdienst anders ben ingenomen. — wierd elke
edele daad met regt beloond ik zoude zeggen wij zullen naast elkander
strijden. maar waarlijk heden ten dage behooren ons zo veele gelukkige
omstandigheden te verzellen om een duurzame roem te verwerven, al
distingueeren wij ons zoo veel als wij kunnen.
Overweeg bijde deze poincten naauwkeurig en onpartijdig; en schrijf
mij het resultaat. ik kan, durf nog mag u eenen zekeren raad in dit
stuk geven. Uw geheel volgend leven hangt er van af. beraad u dus
wel mijn waarde vriend! eer dat de genomen stap u berouwe.
Uw brief heeft mij geheel droefgeestig gemaakt; ik heb tranen gestort. — Schrijf mij spoedig hoe het met u is. of er eene straal van
ligt door de wolken breekt! —
Ik heb uw brief bezorgt. Uw hospes heeft mij laten verzoeken u te
schrijven dat zijne vrouw — ik geloof van een Zoon — in de kraam
gekomen is 2)
Nu mijn Bellami! God zij met u en uwe liefde!
reeds gisteren heb ik deze brief klaar gehad, maar hij kon niet weg
zeide van Vloten. Vaarwel en denk
aan Uwen Kleijn.
Utrecht den 4 Aug.
1782.

*) Zie Aan Fillis biz. 208.

2

) Zie de groet aan zijn hospes in B's brief op biz. 203.
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Woensdag 7 Aug. kan Bellamy deze brief hebben ontvangen 5 hij
laat hem Fransje lezen en antwoordt: l)
Waardste Kleyn, ik heb uwen brief ontvangen, uwe gedachten over
mijne plans gelezen. — Zelfs mijn meisje las uwen brief. Fillis wist
niets van mijn plan; ik gaf haar uwe letteren: was dit niet edelmoedig,
Kleyn? — wMijn God!" zeide zij, „wat wilt gij dan doen!" — Niets,
mijn engel! zeide ik, dan u getrouw blijven, — voor u alleen leven, —
alle mijne neigingen aan mijne liefde opofferen, — nimmer naar Amerika gaan. — — — — — —
Nu beloofde ik plegtig, indien zij mij getrouw bleef, nimmer zulke
plans te zullen maken, en zeide haar, dat eene al te groote liefde mij
dit ontwerp had doen vormen.
O n d e r d e indruk n o g v a n K l e y n s woord, en, trots alle t e g e n s t a n d

van Moeder Baane, gelukkig door Fransjes onwrikbare trouw, dicht
Bellamy — met duidelike zinspeling op Kleyns brief —
Aan

Fillis2).

Nog twee paar jaaren, dan is 't eind van ons verdriet!
Schoon alles thans het hoofd aan onze wenschen biedt,
Dan zal de Godheid ons het loon der liefde geven!
Dan zal geen norsche dwang uw teder hart doen beven!
'k Gevoel de blijdschap reeds, die 'k dan gevoelen zal!
Mijn Engel! staan wij slegts voor alien aanval pal.
Opregte liefde moet in 't einde zegepralen,
Na zo veel prangend leed een' ruimer adem halen!
Ach! dierbaar meisje! blijf uw* minnaar toch getrouw!
Het is uw liefde alleen, waar ik mijn hoop op bouw!
Voedt nooit een and're min, met 't vuur van deze liefde,
Dan schoot uw hand een schigt, die mij den boezem griefde,
Dan stiet de wanhoop mij in 't naar en somber graf . . .
Waar ben i k ? . . . ach! mijn ziel, laat van dit denkbeeld af!
Zou Fillis, die mij mint, zou Fillis mij verlaten?
Eer zal de blanke zwaan de zilv'ren stroomen haten,
Eer Fillis mij verstoot uit heur beminlijk hart.
Gij zijt de mijne reeds — gij deelt in al mijn smart:
Gij voelt de rampen 00k, die mij het hart doorknagen.
Gij vindt in mijn geluk uw hoogste welbehagen,
Gij zijt de mijne reeds, schoon 't heilig egtverbond
Mij nog het ruim genot van mijn geluk niet gont!
Wij zijn, eer 't gansch heelal, uit de Almagt werd gebooren,
i) Gedenkz. biz. 180.

2

) Nagelaten Gedichten (Herdruk Gez. m. J. 1790) biz. 159.
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111 't eeuwig raadsbesluit elkander toch beschooren.
Uw naam is met mijn naam gestrengeld onder een,
In 't eeuwig diamant van 's Vaders troon gesneen !
Een aantal geesten, die ook eertijds hier beneden
't Geweld des tegenspoeds, het leed der liefde leden,
Gevoelen ons geluk, en juichen voor hun' God,
Daar zij den luister zien van ons toekomend lot!
Ach Fillis! zal uw hart mijn zangster niet weerspreken ?
Zal nooit een and're min dien ted'ren band verbreken,
Die ons vereenigd heeft? — ach, dat die vrees verdwijn'
De Godheid is met ons: — gij zult de mijne zijn.

Op
op

de

Gogh,

diezelfde W o e n s d a g , 7 A u g . , schrijft Bellamy een a n t w o o r d
3 Julie h e m

door

die als p r o p o n e n t ,

Kleyn
naar

gezonden
het

brief v a n

a d r e s meldt,

h o u d t bij „ D s . W . A . v a n Vloten, op Burgvliet bij

Frans

tijdelik

van

verblijf

Gouda":1)

Waarlijk, Fransje, Gij hebt reden om boos te zijn! — doch vergeef
het mij! wanneer Gij mijne beschuldiging gemaakt hebt — en Gij hoort
mijne verontschuldiging, zult Gij medelijden met mij hebben.
ik had gedagt hier den vacantietijd met vermaak door te brengen;
doch het is waarlijk even eens of al het verdriet, dat mij, in dezen
Jammerdale toegeschikt is, zich vereenigt heeft, om mij hier in vlissingen te plagen. mijne streelende vooruitzigten zijn in rook vervlogen.
mijn Ziel is ontzenuwd. — mijn vernuft — zoo ik ooit iets van dat
geen, wat men vernuft noemt, bezeten heb — mijn vernuft is verstompt. — nog geene enkele anacreontische ode heb ik, in vlissingen,
geschapen. Anacreontische gedagten heb ik in het geheel niet. — de
weinige saamenkomsten, die ik nog met Fillis heb, gelijken eerder naar
de gesprekken van Socrates met zijne vrienden, in den laatsten nagt,
voor dat hij die Atheensche Chocolaad gebruikte. wij spreken Juist
wel niet over de onsterflijkheid der Ziele — en zoo —
maar ik
meen alleen met opzigt tot het droevige der gesprekken.
waarlijk! mijn lieve vriend! het grootste onheil, dat een mensch kan
overkomen, is van het zelfde soort als mijne! verbeeld u eens dat Gij
een meisje hadt, dat Gij bemindet — en dat u ook beminde — en
dat Gij dat meisje even eens voorbij mogt gaan of gij het nimmer
gezien hadt: — dat Gij haar genoegsaam nimmer spraakt: — en dat
die gesprekken — zoo als natuurlijk is — nog alleen over het ongeluk
handelden, dat u en uw meisje trof; — verbeeld u dit — en Gij hebt
een flaauw tafreel van den toestand van Bellami!
') hs. Arch. VI. B. zal deze hebben geschreven, eer hij Kleyns brief ontvangt (biz. 208).
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de ziel van den mensch is, in de daad, een wonderlijk ding! — ik
heb een ziel die zich opbeuren zou bij de grootste rampen — maar
in dit geval is zij geheel neergeslagen. — wat zijn hier de reden van?
ik geloof, nederig, deze:
wanneer alle mijne bezittingen — die zeker niet veel beteekenen —
door den brand vernield wierden — zou ik zeer bedaard zijn, om dat
mijn hart zich weinig aan deze dingen gelegen laat: de middelen tot
de verkrijging van anderen zijn zoo moeilijk niet.
maar hier krijgt mijn eigenliefde de gevoeligste nepen. — en die
Juffer — ten minsten bij mij — is vrij teer. mijn hart — ut ait ipse —
verdient de liefde van mijn meisje zeer wel. — ook bemint mijn hart
dit meisje boven alles; niets is zoo dierbaar aan mijn hart. — nu
wordt dit arme hart gedwarsboomd. — is dit geen vernedering?
maak nu het besluit!
dit is een zotte brief, van Gogh! maar waaragtig! ik ben zoo wat
wonderlijk! denken kan ik in het geheel niet meer, als aan Fillis, en
dit is nog tamelijk verward.
ik kan mij nog flaauw te binnen brengen, dat ik u beloofd heb veel
te schrijven ; maar, mijn lieve Vriend! als Gij mijne omstandigheden
in aanmerking neemt, zult Gij mij immers wel verschoonen? — als ik
op het academie te rug kom zal ik veel meer tijds hebben, en meer
lust — dan zal ik u veel schrijven. in weerwil van mijne natuurlijke
vrolijkheid, ben ik thans zeer somber, ik begin geheel te vervallen. een
ontsaglijke groote Dragonderhoed maakt een vreemde parade op mijn
vermagerd gezigt aan Uittenhoven heb ik nog in het geheel niet geschreven. ik vrees dat hij mij, in Utrecht een uitdaging zenden zal.
nu kan ik niet meer schrijven. — ik heb weer een plan om F . te zien,
doch die plans worden telkens verijdelt.
Vaarwel! schrijf mij schielijk en veel! denk somtijds eens aan
Uwen Bellami.
Vlissingen den 7 Augustus 1782.

Trots de sombere, gedrukte stemming in Julie heeft Zelandus
toch met belangstelling 's lands zaken gevolgd. Nauweliks is het in
Vlissingen bekend, dat eindelik, 7 Julie, het eskader linieschepen
onder Hartsinck zee heeft gekozen ter convooi van de Oostzeeschepen, en om de in Drontheim opgesloten O. en W. Indievaarders
af te halen, of Zelandus juicht mee, dat er nu een einde komt aan
het vernederende talmen, morrend toegeschreven aan 's Stadhouders
nalatigheid en kwade trouw. Zelandus' De Vloot in Zee1) (gedagt.
12 Julie) verschijnt in de Post n° 88 (20 Julie):
!

) hs. Z. G. Kopie Sonsb. biz. 66 geeft een fragment: Aan het gerugt. Hoeksma biz. 98.
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triomf! een blij gerugt
verspreidt zich door de lugt:
de vloot der Batavieren
is eindelijk in zee!
gansch Nederland zeilt mee! . . . .
. . . te lang getergde moed
wordt ligtelijk verwoed
en kent nog maat, nog palen . . .
. . . smeek nu, mijn vaderland,
smeek nu dat 's hemels hand
uw kleene vloot behoede!
dat liefde voor uw Eer,
in 't wrokkend waterheir,
het gloeiend krijgsvuur voede! . . . .

„ Admiraalzeilen" zal Uyttenhooven 23 Augustus dit De Vloot in
Zee noemen: 16 Aug. is Hartsinck veiligheidshalve met zijn schepen
weer teruggekeerd, nadat hij het convooiplan maar gedeeltelik heeft
kunnen uitvoeren.
Zondag 28 Julie, ongeveer terzelfder tijd als hij zijn droevige brief
aan Kleyn schrijft, „zingt" Zelandus zijn beschermer Mr. Lambrechtsen
een vers „toe" om hem te eren als Patriot: Vlissingens 30jarige
Pensionaris en trouwens heel „de Republikeinsche Vlissingsche
Magistraat" l ) is als zodanig in den lande bekend. Een dankbaar
schrijven3) begeleidt dit vers, gesierd door een motto uit Uz3).
(Draagt het vers) „de kenmerken niet van eenen verhevenen dichtgeest".. (het is) „een gering blijk mijner waare dankbaarheid .. Uw
goedheid hoop ik mij eenigzints waardig te maken. Ik eerbiedig u als
patriot — en mijn hart zegent u als mijnen bizonderen begunstiger!"
De

Patriot4).

Von alien helden^ die der welt
Als eivige gestime gldnzen^
Durch alle gegenden bis an der Erde granzen^
0 Patriot^ bist du mein held!
Uz.

Voor u, regtschapen Patriot,
Voor u, die in het aaklig lot
Uw's vaderlands wilt deelen:

[a) deelen,

2
!) Zie o.a. Diemer- en Watergraafsm. Crt. van 12 April en 6 Sept. 1782.
) hs. Z. G.
j Uz (1720—96), dichter van „patriottische Lyrik", zie Aant. 53.
4
) Tekst volgens Vad. Gez. 7 d e St. n<> 2. Rechts de varianten hs. Z. G. (a) en Herdruk 1785 (ft).
3
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Voor u is thans mijn Her gesnaard,
o! Mogt ik nu een liedje spelen,
Uw fiere grootheid waard!

(a) gesnaard;
(a) speelen, (b) speelen

Schoon hebzugt u heur lagen legt,
De trotsheid u haar gunst ontzegt,
Niets kan uw' moed verwrikken:
Gij staat voor alien aanval pal:
Uw groote ziel zou niet verschrikken
Bij 't sloopen van 't heel-al!

(a)

(b) verschrikken,
(a) heeldll

De vloek der grooten is uw roem.
En, schoon men u een' muiter noem',
Gij vloekt de muiterije!
Ja, gij ontrukt der woede 't staal,
Doch sterkt het hart der maatschappije
Door uw heldhafte taal!

(a)

muiterijen.

(a)

Geen Prins, hoe groot, hoe goed hij zij,
Mag, in een vrije maatschappij,
Naar willekeur regeeren!
Dit zegt gij. — Zou dit muitzugt zijn ?
o Neen! dit zou den Vorst verneeren!
Dan is de vrijheid schijn!

taal.

(a) maatschappij
(a) regeeren.

(a)

Gij, Patriot, gij leert en stigt,
Doch doemt het laffe kreupeldicht
Der vuige vaerzenlijmers;
Gij schimpt niet op een' laffen toon,
Maar siert die zenuwlooze rijmers
Met eene doornenkroon.
Gij wikt en weegt in uw verstand
Het waare heil van 't vaderland;
Dit zoekt gij te betragten.
De waarheid stiert uw tong en veer.
En ziet ge u van den nijd veragten,
Die laster is uw eer.

(a) legt
(a) ontzegt
verwrikken,

(a)

vaarzenlijmers;
(a) toon;

(b) weegt}

(a)

stigt;

Laster

(a) En,
En is en haardstede en altaar,
(b) Vaderland
Is 't vaderland in doodsgevaar —
(a) (b) veragt
6! Dan veragt gij 't leven!
Dan juicht gij in den bangsten nood!
En zoekt, door waaren moed gedreven,
(a) Vrijheid
De vrijheid — of den dood!

(b)

(b)

verstand,
Vaderland;

(a)

(b) veer;
Nijd
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o Patriot! de vrije staat
Noemt u heur' steun en toeverlaat,
Den wellust aller braven!
Uw naam, in eeuwig diamant,
Op 't allerkunstigste uitgegraven,
Siert heuren halskarkant!

(b) zijn

Ach! wierd, tot 's waerelds jongsten dag,
De nederlandsche glorievlag
(a) Nederlandsche
Beschermd door Patriotten!
Dan bleef, in dit Gemeenebest,
{a) gemeenebest
Schoon zelfs de hel mogt zamenrotten, (a) He I (a) samenrotten (b) zamenrotten I
De vrijheid steeds gevest!
(b) Vrijheid

In navolging van Klopstocks „Vaterlandslied" (1770) wordt 16
Aug. gedicht — rijmloos, dus in verhevener lyriese vorm —
Het Vaderlandsche

Meisje1).

Mijn minnaar zij een jongeling,
Die 't Vaderland bemint!
Die zelfs het dierbaar Vaderland,
Nog boven mij, bemint!
Zijn fiere leest zij niet getooid
Met vrouwelijke pragt!
Mijn hart verfoeit den jongeling
In een' verwijfden tooi!
Hij voere, in 't mannelijk gelaat,
De teekens van een hart,
Dat, voor het dierbaar Vaderland,
En voor de liefde, klopt!

(a)

(a) vaderland
(a) mij bemint I

(a) pragt:
(a) Jongeling,

(b) jongeling,

(a) Liefde klopt I

Gelijk de bliksem, in den nagt,
Met grootschen luister blinkt,
Met majesteit, die 't stoutste hart,
Met angst en schrik vervult:
Zoo luistervol zij 00k zijn blik!
Zijn wenk zij majesteit!
Hij paare 't zagte vuur der min
Met moed in 't spreekend oog!

Jongeling

(a)

hart

(a) blik:
(b) min,
(b) moed,

*) Dagtekening volgens hs. Z. G. Tekst volgens Vad. Gez. 2 d e St. n° 3. Rechts de varianten
hs. Z. G. 0 ) en Herdruk (1785) (&). In Swildens' Bardietjes (Amst. 1779) biz. 54 staat in
navolging van dit vers van Klopstock: ^Vaderlandsch Lied va7i de Patriotsche
Juffer",
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Zijn houding
Regt edel,
Zijn gang zij
Den fieren

zij zijn hart gelijk,
forsch en fier!
als de gang van Mars,
oorlogsgod!

(a)
(a)

Hij vliege, wen het krijgsvuur brandt,
Vol moeds op 's vijands heir!
Hij strijde — doch hij keere niet,
Dan met de zegepraal!

(a) strijde!

De schrandre wijsheid sier zijn hoofd !
De deugd zijn edel hart!
Hij zij den braaven tot een lust! —
Der onschuld tot een steun!

o Liefde! zulk een schilderij
Bekoort mijn jeugdig hart!
Geef, zoo ik ooit beminnen moet,
Mij zulk een' jongeling!
Mijn hart,
Verheft
Dan vang
De leer

[a)

Jongeling
(a)

(a)

Jongeling

Liefde

(a) o liefde I zulk een edel beeld
(a) bekoord

dat thans de deugd bemint,
zich dan nog meer!
ik, kusschend, van zijn' mond,
der wijsheid af!

Dan leert zijn fier, zijn moedig hart,
Bij mij, de tederheid!
Dan voelen, in elkanders hart,
Wij beiden 's hemels vreugd !

—

(a) Edel
(a) bravert tot een last

Een laf, onedej jongeling
Zij op verleiding uit:
Mijn minnaar zij een jongeling,
Die de onschuld nooit verleidt!
Hij vinde in mij, in mij alleen,
De grenzen zijner vreugd!
Mijn liefde zij zijn hart genoeg!
Zijn hart zij onverdeeld!

gelijk;

fors

(a)

Deugd

(a) tederheid! —
(a) borst aan borst gedrukt
(a) vreugd.
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Gelijktijdig zal wel zijn gedicht — e v e n e e n s rijmloos
De V a d e r l a n d s c h e

—

jongeling1).

Hoe gloeit, hoe klopt mijn dankbaar hart,
Voor 't lieve vaderland!
Nog zij mijn jongste levenssnik
Voor ?t dierbaar vaderland!
Mijn vrije ziel, van kluisters wars,
Veragt een hoogen staat! —
Is niet in 't vorstelijk paleis
De troon der slavernij ?

Vaderland
Vaderland!

een

Hij, die den schijn voor 't wezen mint,
Zij een vergulde slaaf!
Mij siert, in 't ongetooide kleed,
De gulden Vrijheid zelf!
Hoe streelt der vad'ren heldenmoed
Mijn jeugdig, brandend hart!
'k Gevoel 't! — mijn hart getuigt het, j a !
Dat zij mijn vaders zijn!
Ik lees, op 't marm'ren eeregraf,
De lessen van de Deugd:
'k Gaa dikwijls in het heiligdom,
En staar op 't marm'ren graf!
Dan is het, of de Vrijheid zelf
't Gevoelloos steen bezielt;
Dan treft een mannelijke stem
Mijn eerbiedvoedend hart:
„Wij stierven voor het vaderland,
„En lieten aan ons kroost,
„'t Bezit der dierbre Vrijheid na!
„Leef ook voor 't vaderland!"
Ja! Helden! 'k leef voor 't vaderland!
Gij zult mijn voorbeeld zijn!
Wen 't vaderland en Vrijheid geldt,
Dan sterve ik, zoo als Gij!

Vaderland,

Vaderland7"
Vaderland I
Vaderland

]
) „waar hij zonder het te bespeuren zijn eigen beeld maalde". (Lofrede op J. B. door A.
Vereul, 1790, biz. 122). Tekst volgens Vad. Gez. 2 d e St. n° 4. Rechts varianten Herdruk (1785).
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A c h ! kon mijn dood, voor 't vaderland,
Een veilig leven zijn!
Gewis! ik koos geen koningstroon
Voor zulk een' blijden dood!

Vaderland,
koningstroon,

De dood moge iet verschriklijks zijn,
Voor 't laag en laf gemoed:
Wen 't vaderland en Vrijheid geldt,
Is hij der helden vreugd !

Vaderland

o God! dat immer, in mijn ziel,
Die heete liefde gloei'!
Mijn hart klopp' nog zijn' laatsten slag:
Voor God en 't vaderland!
Mijn jonge vrienden, die, met mij,
Ons vaderland bemint!
Uw hart kloppe ook zijn' laatsten slag:
Voor God en 't vaderland!

Vaderland!

Vaderland
Vaderland!

Het korte zomerverblijf in Vlissingen, waarnaar Bellamy zo vurig
heeft verlangd, en waarvan hij zo veel heeft verwacht, is hem een
bittere teleurstelling • Moeder Baane blijft onwrikbaar in haar weigering — wat zegt haar een verzenbundel, zijn toekomst blijft even
onzeker! — en, Zuster Neeltje, de eens zo vriendelike dichtvriendin,
volgt, stug, Moeders voorbeeld. Maar Fransje blijft trouw— „doe,
wat ge wilt", heeft Moeder niet vergeefs, zij het ook op „een toon
van afgefolterde kwaadaartigheid" „tegen haar Dogter" 1 ) gezegd —
Fransje vertoont zich nu met haar vriend in het openbaar, trots op
haar dichter.
Zo wandelen zij eens samen, eind Julie, op de Vlissingse kermis.
Twee officieren, blijkbaar uit wrok tegen Zelandus, lopen met opzet
tegen Fransje en hem aan. Zelandus begrijpt hun toeleg, maar
zwijgt nog. Een ogenblik later gebeurt het weer. „Slaven" ! klinkt
het nu verontwaardigd. Beledigd eisen ze rekenschap. „Vergulde
slaven"! is het antwoord. 'n Woordenwisseling — een der officieren
grijpt naar zijn degen en dreigt. „Doe het", zegt Zelandus, „ik heb
geen degen nodig, ik sta u met mijn vaderlandsche vuisten"! Ze
dagen elkaar uit: Zelandus verschijnt, de officier niet 3 ).
!) Zie biz. 202,

2

) Kopie Sonsb. biz. 189 en 312.
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„Een officier verbeeld zich dat hij Heer, en de burger slaaf is, dog
wen men het omkeert, is het de waarheid — wie geeft hun brood,
wiens knegten zijn ze? — Hij die het eerst begon krijgsvolk in dienst
te houden, was geen vriend des vaderlands. — Gelukkige Zwitsers!
gij voed geen gehuurde slaven
schrijft hij enige dagen later over dit geval aan Fransje, en zinspeelt duidelik, evenals in zijn droom van 10 Junie 1 ), op het, Sept.
1781, naamloos verschenen vlugschrift: Aan het Volk van Nederland, het welsprekend pleit voor Volkswapening van Joan Derek
van der Cappellen van de Poll, de bekende leider der demokratiese
patriotten 2 ).
Zondag 4 Aug., ,,3 uuren", schrijft hij Fransje een kort briefje
en waarschuwt voor een harer vriendinnen, met wie hij toevallig
een gesprek heeft g e h a d : 3 )
„. .. in Gods naam! mijn schat! ga zoo weinig als u mooglijk is met
haar om — haare beginzels zijn verderflijk. — Indien het de veragting
niet was, zeide zij, die men doorgaans voor de meisjes heeft, die zich
wat ligt aanstellen, zou ik het nogal toe konnen geeven: dog zij, die
met ons gemeenzaam zijn, veragten ons — dat zou mij weerhouden. —
Zijn dat beginsels van een eerlijk meisje? — denkt gij 00k zoo
Fransje? denkt uw hart zoo? — vervloekt, die u tracht te verleiden,
het zij meisje, of Jongeling!
Ach, mijn leeven! eenige vreugde van mijn rampzalig leven! blijf
toch voor uwen B.! Laat uw hart, dat zoo teder, en — zoo ik mij
niet bedrieg, zoo deugdzaam is niet bedorven worden door schandvlekken uwen Sexe". —
Arme Bellamy, die in de grote vakantie 00k nog ziek moet
worden !
„Ik wilde gisteren avond wel komen" (schrijft hij aan Fransje) 4)
„maar mijn beenen weigerden mij te draagen, terwijl de woedendste
pijn mijn hoofd schier van een rukte. den gantschen nacht heeft de
pijn aangehouden . .. . Hoe ongelukkig! 10 maanden moet ik van u af
zijn en nu ik hier ben kan ik u slegts afgebroken zien. Mijn wang is
00k meer gezwollen. Ik heb de doctor 5) laten halen. Mogt ik liever
in Utrecht ziek zijn!"
En hij stuurt haar een gedicht, ongetwijfeld bedoeld als „hoge
Ode", drie jaar later dan 00k opgenomen in zijn „Gezangen" :
1

) Zie biz. 192.
2) 1741—1784. N. Ned. Biogr. Wdb. I. 578.
3) Kopie Sansb. biz. 311.
5
) Kopie Sonsb. biz. 368.
) Dr. Jan Corn. Baerts^ in de St. Jakobstraat (Echte Lijst
Geplunderde Huizen, Vlissingen, 1787) en Aant. 38.
4
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A a n F i l l is.
Gelukkig hij, die, ongevoelig,
Nooit heete traanen schreit,
Die, tegen 't steekend spits der rampen,
't Onmenschlijk hart verstaalt!
Ach!
Ik
Geen
Ik

waar mijn hart ook ongevoelig!
zou gelukkig zijn!
traan zou langs mijn wangen vloeien;
zou gelukkig zijn!

Maar, is de bron van ons genoegen
Dan ongevoeligheid ?
O neen! de bron der waare vreugde,
Is een gevoelig hart!
Welaan! dat dan mijn traanen vloeien!
't Zijn traanen van gevoel!
In 't stug en ongevoelig harte,
Woont waare grootheid niet! —
Wie leidt daar ginds, zoo onverschillig,
Zijn gade, naar het graf?
Geen traan zwelt in zijn wrev'lige oogen,
Zijn boezem loost geen zugt!
Was dan zijn gade een vlek der kunne ?
Was zij hem niet getrouw?
O neen! zij was de roem der vrouwen —
Het beeld van liefde en deugd!
Hij, ongevoelig, voor de schoonheid,
Van liefde, trouwe en deugd,
Verliest den grootsten schat op aarde —
Doch kent zijn waarde niet!
Neen! vloeit dan liever heete traanen,
Getuigen van mijn hart!
Veel liever wil ik ongelukkig —
Dan ongevoelig zijn!
1782.
„Ach, lief meisje", (luidt het begeleidend briefje) x) „neem het niet
kwalijk, dat ik u de vrugten van mijne droefgeestigheid mededeele.

*) Kopie Sonsb. biz. 367.
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't Benepen hart zoekt lugt in zugten of in traanen!
De dr. heeft mij zo even verboden vandaag uit te gaan, te meer daar
ik thans medecijnen gebruik. —- wat het morgen wezen zal weet ik
niet. — hatelijk vooroordeel! waarom is het schandelijk, wanneer een
meisje haaren kranken minnaar bezoekt ?"
—
T o c h weet hij n o g even bij F r a n s j e te k o m e n , al m a g hij niet uit.
„De doctor is aan ons huis geweest toen ik bij u was, doch zal weder
komen: hij heeft gehoord over mijn uitgaan, zegt mijn moeder. — o
hemel! wat is mijn hoofd zwak! ik heb pijn door al mijn leden. Ik
dagt niet dat ik in een' zoo korten tijd zoo zwak zou hebben kunnen
worden" ] ).

De door Kleyn, 3 Julie, naar Vlissingen „geconvoijeerde brieven3)
zijn beide in Augustus beantwoord: aan Frans van Gogh heeft
Bellamy 7 Aug. geschreven3), kort daarna schrijft hij 00k aan
Adriaan Uyttenhooven, die de grote vakantie in het ouderlik huis
te Naarden doorbrengt. In deze brief zinspeelt Bellamy op een teer
punt: Uyttenhoovens liefde voor de „soror domini" te Baarn, voor
Antoinette Ockerse, en sluit een „versje" in op zijn eigen droeve
„omstandigheden,M). 23 Augustus antwoordt Adriaan Uyttenhooven:
Indien het verzuim van aan een vriend te schrijven, een verflauwing
van vriendschap insluit, dan zou mijne vriendschap ten Uwen opzigte
wel bijna geheel verflauwd moeten zijn. Neen — deze stelling vind bij
ons geen het minste geloof, het hart dat Bellami nooit zal vergeeten,
heeft lang verlangd zich door een pen voor u te ontlasten
eergisteren ben ik na ruim vijf weken uit de stad geweest te zijn te
Naarden gekomen; — en — heb daar een briev van u gevonden,
waarop ik u thans, zijnde zo spoedig als mij mogelijk was, antwoord.
— Zeer gevoelig ben ik over het ongeluk dat u bejegent. is uwe
vrolijkheid thans geheel in droevheid veranderd? — zijn alle uwe plans
onuitvoerbaar geweest? — Troost u egter mijn vriend in uw ongeluk
hier mede dat gij zeker eens het loon van een opregte liefde zult
smaken: ja Bellami dit geloof ik, zou God he(n) niet gelukkig maaken,
welke die neigingen, die Hij hun ingeplant heeft, waardig gebruiken. —
is uwe liefde en van uwe F . voor u, niet de tederste de suiverste liefde;
vloeit zij in wellust in geile driften alleen, als haar doel, zamen: — is
zij gevoed en aangekweekt door zugt naar geld of eer, zulke onwaardige drijfveeren van het heilige huwelijk? — Neen. — En heeft in het
2
3
*) Kopie Sonsb. biz. 368.
) Zie biz. 200.
) Zie biz. 209.
) Aan Fillis ? (biz. 208). B's brief is niet bewaard gebleven.
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beginzel van uwe liefde de eerbiedwaardige Voorzienigheid niet u en
uwe F . onder haare bescherming genomen; uwe vriendin van haare
onwaardige minnaar verlost — daardoor uwe liefde begunstigd, en
ulieden vereenigt? — Zou God het geen hij zamen voegt van elkander
scheiden ? — Welk denkbeeld van den onveranderlijke Vader der
menschen! — Heeft Hij zulks ooit getoond . . . ? —
Deze denkbeelden zouden het zijn welke mij in dergelijk een geval
zouden troosten; om deze reden geef ik u dezelve. Jongenlief kon ik
u helpen! kon ik u goede middelen aanwijzen! wagt de zaak hoe zij
keert geduldig af; maar wreek u niet op hen die uwe belangens
dwarsboomen, zoekt hen liever door list te winnen. — Het versje op
uwe omstandigheden gemaakt behaagt mij zeer, maar met leedwezen
heb ik een vers op het uitzeilen der vloot van u in de post van den
NRhijn gelezen. — kond gij niet verwagten kaerel! dat de vloot maar
eens Admiraal zou zeilen; en dan weer binnen komen *). — wees niet
zoo voorbaarig in de tegenswoordige omstandigheden; dicht liever tot
lof van Zeeland, Vriesland, Leiden, Dordrecht, Schoonhoven. enz. — 2)
is de vaderlandsche ijver, waar voor wij God danken moeten, bij u
door uwe lotgevallen zoo verdoofd, dat gij niet reeds bij het lezen der
propositien van deze rechte vaderlanders, welke de nakomelingschap
danken en eerbiedigen zal, uwe Her hun ter eer spande. ? — Laat ik u
nu op uw verzoek verhalen hoe het mij al gaat. —
Wat wil deze passagie in uwe briev zeggen. Hoe hebt gij het (te)
Baarn gehad Ne amas domini sororem?
? ? ? dit is

3

) al wat in dat vakje staat versta ik zo min als gij

dit lezen kunt. — wel hoe zou ik het te Baarn gehad hebben wel. —
heel wel. Capitaal! ik heb bij een goede, bij een boezem vriend van
mij gelogeerd, -— in het gezelschap geweest van een meysje waaraan
ik altoos met de grootste achting en vriendschappelijk, denken zal:
die ik altoos zal beminnen als een suster, maar nooit zal tragten om
haar te bezitten.
Den Ridder Orlando
aan den
Magtige Furioso Ridder van den
vliegenden draak.
i. 4 )
U edele en zeer magtige Ridder maak ik bekend dat
ik door de genadige bijstand van de goddelijke Donna
i) De Vloot in Zee, biz. 210 en 211.
2) 31 Julie heeft Leiden, gevolgd door andere steden en gewesten, de „cordaate Propositie"
gedaan, van de Stadhouder verantwoording te vorderen over zijn gehouden beleid als AdmiraalGeneraal. (Colenbrander, Patriotten, dl. I biz. 242). Als 's Prinsen betoog 7 Okt. verschijnt,
wordt er echter weinig nota van genomen.
3
4
) In het hs. enig pennegekras.
) ?
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Petita Francoise Theosi di Monte in eene zeer swaare
avonture mij als een dappere Ridder betaamd heb gedragen. Toen ik in mijne dolinge eenige dagen vernagt
heb op het Casteel de swarte Adelaar te Baarn. Dit
Casteel wierd s'middernagts door groene dwergen en
eenige verdoemde G. — bedroevende Reusen op eene
zeer geweldige wijse overvallen, waarop ik, met de genadige Castelein, met een uitgetrokken zwaard, half
naakt en een mes dwars in de mond, naar de geattacqueerde plaatse avanceerde; maar wanneer wij recht tot
de ellebogen in de avonture wenschten te dommineeren ] ),
zijn de Reusen en groene dwergen verdweenen. —
Vaartwel —
Te Baarn heb ik vier dagen achter een geweest; toen ben ik te Naarden
gekomen, waarvan ik u niet merkwaardigs te berigten heb, als dat ik
daar in stilte gepredikt heb, 't welk zeer wel is afgelopen. — Hoor
kaerel! nu zal ik mijne reis in 't kort vertellen. — Ik ben over Leiden,
's Gravenhage, Delft, Maasluis en den Briel naar Helvoet binnen gereisd, daar ik met veel genoegen (het slegte weer uitgezondert) gelogeerd heb 2). — dikwils heb ik op Helvoetsluis geweest, daar heb ik
veel gehoord en gezien, ja van nabij gezien, dingen die een waar en
opregt vaderlander moeten grieven, en hem in edele gramschap ontsteken. mondeling hier van breeder; kaerel! gij moet eens lezen, indien
gij het niet reeds gedaan hebt. Gemeenzaam gesprek gehouden tusschen
twee byzonder goede vrienden A en Z Regenten van Steden Stem en
Staat hebbende 3). van welke alle veertien dagen een gesprek een blad
groot zijnde te Dordrecht word uitgegeven, en alom te bekomen is;
reeds zijn er drie gesprekken in 't licht. — Op Helvoet-Sluis en daar
omstreeks rouleeren ook uwe gezangen en worden met veel smaak
gelezen en gereciteerd 4) — Gepasseerde maandag ben ik van den Briel
scheep gegaan op Rotterdam, van daar dingsdag met de postwagen
naar Gouda, daar ik onze Frans 5) ontmoet heb, en drie uuren lang in
een mondgesprek met hem ben geweest. hij is zeer wel vaarende, maar
egter braaf melancholique en vol zwaarigheden over dat oude proponent
worden G). — van hem had ik reeds het onaangenaam nieuws gehoord,
j

) Zie biz. 195, B.'s geliefkoosde uitdrukking.
) Bij Ds. P. A. v. Kooten, zijn behuwdneef (Zeeland, Jaarboekje voor 1855, biz. n o , Aant. 16).
3
) Over de laage staat^ waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen^ dienstig
tot redres, ovcrwoogen. Er zijn 8 nrs. van versclienen, a 4 st. het stuk.
4
) Jan Schull schrijft 20 Aug. 1782 uit Keulen aan Kleyn te Utrecht: „ . . . hier in Keulen
kunnen de lief hebbers van u oden niets zeggen, zo veel hollands verstaan ze niet. . . van de
gedichte van Zelandus spreekt men niets. u vaderl. liedj. behagen, men kan ze beter ventaan. (hs.
5
Maatsch. Ned. Lett.).
) v. Gogh.
6
) In 1784 was in Holland de verhouding van vacaturen tot proponenten als van 30 tot 7
(Leven en Karakter J. H. v. d. Palm biz. 30 noot 3). Knappert, Gesch. Herv. Kerk. dl. 2 biz. 126.
2
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't welk ik in uwe briev gelezen heb. — Nu ben ik eergister hier aangekomen, en ben nog niet uit gevveest. kaerel ik (heb) in de schuit van
Gouda op Amsterdam het pootje gekregen. — het pootje. — he! het
been doet mij nog zeer, ik ga van daag uit. —
Gij hebt mij gevraagt wanneer ik te Utrecht zal komen, dit kan ik u
niet recht bepalen. — voor het naaste denk ik tusschen den 15 en
20 e van de volgende maand; Ik verlang om u te zien en te spreken. —
en verheug mij, en heb mij reeds lang verheugd over de verkeering
welke wij met malkander zullen hebben. ik stel mij de winter zeer
aangenaam voor, en ik heb ook voorgenonien mij in geen grooter kring
te begeven. — Neen — Bellami wij zullen met elkander studeeren, —
wij zullen meer elkanders nut zoeken te bevorderen, als wij nog gedaan hebben. — wij moeten beter vrienden worden als wij geweest
zijn. — wij zijn immers geen vrienden geweest zo als wij zijn moesten;
•— hebben wij elkander zoeken gelukkig te maken, zijn alle onze daden
in het heil van beide gesmolten ? — ach! neen — — Hier aan heb ik
meer dan eens treurig gedagt. —
Gij schrijft mij, in die uitgebreide kringen der Academie vrienden zit de
verleiding voor, hoe veel brave jongens zijn niet reeds bedorven door al
te veel vrienden! dit is waarachtig! maar zit de verleiding altoos onder
een grooten kring van vrienden. — zoudt gij dit denken. — Zou de
verleiding zich altoos bij een groote kring bepalen? — denkt dit
eens na. —
Ik bedank u zeer voor het exemplaar van uw Warkjen l) t welk ik
reeds ses weeken geleden van van Vloten heb ontvangen. — Ik hoop
dat gij deze briev in een zoo goede welstand zult gelezen hebben, als
ik hem geschreven heb. — Vaarwel bij aanhoudenheid, wilt gij mij
binnen kort eens een briev toezenden, het zal mij zeer aangenaam
zijn. — Groet uwe lieve F . als gij haar te spreken komt van mij
hartelijk. zeg haar hoe veel deel ik (in) uwlieder belangen stel, en
hoe ik vuurig wensch na die tijd waarop ik u beide gelukkig zie. —
Vaarwel en denk steeds aan mij met dit vriendschapsgevoel
't welk bij twee waare vrienden moet plaats hebben; en
waarmede altijd aan u denkt
Uwe
23 Augusti 82.
Orlando. —
P.S. Niets verwond'erd mij meer dan dat ik
van Kleyn nog geen antwoord heb op een
briev aan hem bij occasie in de maand
Juny gezonden. Schrijf mij eens of gij
brieven van hem ontvangd. — Proost —
1
) Gez. m. J. „ Warkjen"^ met „Utrechtsch volksaccent" uitgesproken. (Dyserinck, Ter Naged.
van J. B. biz. 25).
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„Dinsdag", 27 van Oogstmaand, wordt „in de St. Jacobsstraat,
te Vlissinge", „per middagboode", een briefje bezorgd met „ingeslooten" vers 1 ) van Bellamy's vurige Middelburgse bewonderaar
Cornelis van de Polder 3 ), die nu, als dichter, Zelandus' bemiddeling
inroept: . . . „verzoeke dat U E met (het vers) naar belofte zult
handelen". Zonder het vers te kennen, zal Zelandus om het patriottiese onderwerp mondeling steun ter plaatsing in „Post van den
Nederrijn" of anderszins hebben toegezegd. Maar zodra hij het
onbeduidende vers leest „Op de Proposities van veele Steeden in
ons Vaderland". . . om ,,'t verraad (te) ontdekken, En wie den Leeuw
gekluisterd heeft" 3 ) — ondertekend „Z. j . " (Zelandus junior?) —
zal hem de lust tot steun wel zijn vergaan: in cle „Post" is het
althans niet verschenen.
Tegen September nadert het einde der vakantie, nadert 00k het
droevig afscheid van Fransje — voor een geheel j a a r ! Op de 2 de
Dinsdag in Sept., de io d e , zal de studiosus zich hebben te melden
ter Vergadering der Eerwaarde H . H . Bestuurderen van het fonds
Zwart 4 ), en daar hij zich nog enkele dagen denkt op te houden in
den Haag 5 ), vertrekt hij Woensdag 4 Sept. 's morgens om 7 uur
uit Vlissingen naar Middelburg, waar hij bij zijn vriend d'Hoy,
zilversmid „op de vlasmarkt", een laatst bedroefd vaarwel aan zijn
meisje schrijft. In Veere gaat hij daarna scheep. Over Rotterdam —
waar hij in een zeer biezonder „Logement" middagmaalt — en over
den H a a g komt hij Dinsdag 10 Sept., juist op tijd, in Amsterdam.
Na de vergadering, waar hij „zeer wel (wordt) ontfangen", gaat
hij 's avonds „uit eeten", al „(bevindt hij zich) gantsch niet wel"..
„men (drinkt er) het welzijn van de Fillis van Bellamy", en plaagt
hem, dat hij zo w stil" is, en zeker „heimelijke zugten naar Vlissingen (zendt)". Woensdag woont hij nog „een geselschap der voornaamste schilders" bij, maar besluit Donderdag naar Utrecht te
vertrekken, al „wil men (hem) noodzaken de gantsche week (in
Amsterdam) te blijven". . . w het is (er hem) te woelagtig". Donderdag
6
w2 uurtjes" voor zijn vertrek, schrijft hij nog even aan Fransje: )
„Eergisteren ben ik hier eerst aangekomen, na eene langduurige en
verdrietelijke reis, die mij te lastiger viel, wijl ik mij gantsch niet wel
2
3
*) hs. Z. G.
) Zie biz. 48.
) Zie biz. 220, noot 2.
*) Brief van Mens aan B.,
5
20 Aug. 1784.
) Bij de vriend, die hem voor de vakantie had genodigd? (zie biz. 197).
6
) Kopie Sonsb. biz. 317.
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bevond. thans ben ik beter. binnen 2 uurtjes ga ik naar Utrecht. Mijn
voornemen om gisteren te vertrekken is verijdeld door het bijwonen
van een geselschap, der voornaamste Schilders van Amsterdam, waar
(ik) mij nog al vermaakt heb.
Hoe smartelijk was mij mijn vertrek! 's morgens ten 7 uur ging ik uit Vlissingen. — ' t w a s mij te veel
dat ik ging — ik kon niet gaan. ik huurde een wagen, en ging als
wezenloos op denzelven zitten. Niets van hetgeen rondom mij was zag
ik. iedere stap der paarden ging mij door de ziel. „o God zegen mijn
meisje!" dat dagt ik gedurig. Ik schreef u mijnen laatsten brief bij
d'Hoij. — Twee dames en een Heer hadden het agteronder afgehuurd,
't geen mij noodzaakte om voren in te gaan. ik ben de gantsche reis
niet uit mijn kleeren geweest. — — Mijn naam is hier zeer bekend.
De menschen vraagen niet aan den boekverkoper, hebt gij de gezangen
mijner Jeugd? — maar — hebt gij de gedichten van Bellamy, — Zij
worden met smaak gelezen vooral van de Juffers. Eergisteren avond
was ik uit eeten: men dronk het welzijn van de Fillis van Bellamy.
Ik was zeer stil. men vroeg mij of ik heimelijke zugten naar Vlissingen
zond. men deed mij de eer aan van te denken dat ik een lief meisje
waardig was. hier was ik groots op. Ik ben bij de heeren waarvan ik
u gezegd heb zeer wel ontfangen. men wil mij noodzaken hier de
gantsche week te blijven, dog het is mij hier te woelagtig".

In Utrecht wacht hem een verrassing: op zijn kamer vindt hij
een pak boeken . . .
. . . „meest Fransche, zindelijk gebonden: schielijk opende ik den brief,
die er bij was" (meldt hij Donderdag 19 Sept. aan Fransje) *). Het was
een Heer uit den Haag, die mij deze boeken, zo als hij zelfs schrijft,
tot erkentenis mijner brandende vaderlandsliefde en tot aanmoediging
mijner Letteroefeningen ten geschenke zond".

Een lichtstraaltje in zijn somberheid! Want 00k de eerste dagen
in Utrecht blijft Bellamy nog gedrukt: bedroefd over het lange
afscheid van Fransje, en, gekwetst in zijn eigenliefde, beledigd door
de houding van haar Moeder. In een brief stort hij zijn hart uit
aan Adriaan Uyttenhooven, naar wiens terugkomst in Utrecht hij
verlangt, nu Kleyn, in Aug. gepromoveerd, spoedig zal vertrekken.
Intussen ontvangt hij een schrijven van zijn Vlissingse vriend, de
Apotheker Piet Boone, die hem vraagt, of hij door Fransje niet
een en ander zou kunnen te weten komen over een meisje („Res"
noemt hij haar), met wie zijn jongere broer Abraham zich wil ver1) Kopie Sonsb. biz. 333.
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loven *). Donderdag 19 Sept. antwoordt Bellamy2) — en sluit een
briefje in aan Fransje over het geschenk uit den Haag —
Waarde Vriend!
Ik heb uw' Brief ontvangen — uw verzoek gelezen — en over de
overwinning van Res gelagchen. — nu maar ten eersten ad rem.
De zaak die gij mij verzoekt is moeilijk uit te voeren: voor zoo veel
mij bekend is, is het meisje van een onbesproken gedrag
maar
zou zij wel het regte schepsel voor uw Broeder zijn? haare Levendigheid grenst zeer naa aan het wilde. — de man die Haar behagen zal,
diende 00k wel een aanzienlijke dozis van die wildheid te bezitten.
middelen heeft zij niet. — nu dit zult gij weten. ik twijffel niet, of 'er
zou een goede vrouw van te maken zijn: doch of uw Broeder een
goed Leermeester zijn zal weet ik niet. Zij mist veel van die beminlijke
beschaafdheid, die aan eene vrouwe zulk eene uitmuntende waardije
geeft. — zij is niet kies genoeg.
Ik stem u toe, mijn vriend, dat het huwelijk, van eene onberekenbare
aangelegenheid is; en het zou mij eeuwig grieven de hand gehad te
hebben in eene verbintenis, die rampzalige gevolgen hadt. hoe zal ik
dan best handelen?
De berigten, die Fransje mij geven zal, zullen genoegzaam de zelfde
zijn, die ik u gegeven heb. — meermalen heb ik met Fransje over
haar gesproken. Indien, zeide mijn; meisje, indien zij onder een goed
bestuur geduurig ware, zoude zij een braaf meisje blijven; doch hare
natuurlijke wildheid, zou der verleidinge ligt gehoor geven. mogelijk
dat zij door het Huwelijk bedaarder worden zal. —
'er is veel goeds in heur gelaat. Van het valsche, van het verdraaide
niets. haar aanleg is zagt; doch een slegte opvoeding zal welligt oorzaak zijn dat haar karakter zich niet beter ontwikkeld heeft.
Ik zal aan Fransje schrijven. doch zij zal ligtelijk begrijpen wie die
minnaar is. hier in Utrecht kan het niemant zijn. — toen ik nog in
Vlissingen was heeft Fransje, al spottende, Res wel met uw' Broeder
geplaagt — om dat hij, in het voorbij gaan, zoo beleefd groette. ik
zou 00k geen zwaarigheid maken om het Fransje te zeggen. Zoo zij
niet weet wie het is, zal zij een wonderlijk bericht geven; haar nieuwsgierigheid zal haar verscheiden trekken doen vergeten. — doch — al
zeg ik het niet zij zal het toch begrijpen. — om verscheidene redenen —
te veel om te schrijven.
den brief aan Fransje zult gij zoo spoedig bezorgen als mogelijk is.
Zoo gij er geen kans toe ziet geef hem dan maar ten eersten bij
Kleeuwens. — eer ik dit vergeet — zult gij mijn moeder eens groeten —
1

) Over Piet en Abraham Boone, zie Aant. 21.

2

) hs. Z. G.
15
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en zeg aan Capelle, dat ik hem in de volgende week zal schrijven —
groet Hem.
na een juiste berekening zult gij het berigt drie dagen later bekomen
als gij het verzogt hebt — doch dit kan niet anders zijn — Zondaags
kan Fransje niet schrijven.
maak mijn Nederig Compliment aan den verliefden minnaar! en
verzeker hem van mijne vriendschap! — ik heb thans geen tijd om
meer te schrijven. met het overzenden van het testimonium l) zal ik u
omstandiger schrijven. — Schrijf gij mij ook alles wat belang voor mij
zijn kan aangaande mijne F .
Groet uvv Beminde 2 )! Leef gelukkig!
denk somtijds eens aan
Uwen Bellami.
Groet A. Nortier 3) eens van mij en
zeg hem dat ik eerlang een' brief
aan hem zal schrijven, Vale!
den inliggenden brief, aan Juff. Kempthorn,
is van Juffer Atwell 4 ), gij zult hem ten
eersten laten bezorgen.

Aan Abraham Boone zelf schrijft hij : 5 )
Ik heb niet veel tijd, vriendje! doch ieder zijn part van de stokvischvellen! Gij en Nortier zult ieder een weinig gekrabbel van mij
hebben.
het spijt mij, dat uw moeder juist gezelschap had toen gij aan mij
schreeft, om dat gij zonder vuur mogt zitten, namelijk! Welke Domine's
behooren er tot dat partijtje? Ik zou ook wel eens in 'tgezelschap
van uw moeder willen zijn — wel te verstaan! als mijn meisje 'er
bij was! —
Domine's, Professors, Proponenten, Studenten zijn hier genoeg; die
gezelschappen behoef ik in Vlissingen niet te zoeken.
Dagt gij dit wel, Boone, toen wij saamen op dien
Zondag namiddag over de cingel wandelden — toen mijn Beminde en

*) Waarschijnlik nodig voor de inning van B's studiegeld in het voorjaar te Vlissingen, waarmee zich Frangois van Cappelle, zwager van Piet Boone, heeft belast (blijkens brief van B. aan
Cappelle, Maart 1784).
2
) Cornelia Jacoba Rochussen Jongerheld, in 1781 gehuwd met Piet Boone, zuster van Cappelle's
vrouw Jacoba Elisabeth R. J. (biz. 184).
3
) Adriaan Nortier, neef van Piet en Abraham Boone. Aant. 37.
4
) Zie biz. 154 en Aant. 42. Juffr. Kempthorn?
5
) hs. Z. G. Abraham Boone ondertrouwt 17 Mei 1783 met Levina Schansman „jd. van Sluijs
in Vlaanderen" (meded. Arch. Vlissingen). Aant. 21.
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uw Beminde met het gansche boeltje den zijweg opgingen, en dat gij
— — — —
—
Z ag wat weg zij namen ? Zeg ? dagt
gij toen wel dat uw plan zoo na bij was? Zoo gaat het in de waereld
Jongetje! hoe of het met mij nog zal gaan? hier zijn geen waarzegsters
of Duivelskunstenaars, anders zou ik eens vragen wat ik worden zal:
Admiraal van de Vloot — of — Predikant te Westcappel ? ik heb
zeer veel — oneindig veel zin, om Domine te worden — nu! dan zal
ik van het Admiralen maar afzien!
Nagt Boone!

Zaterdag 21 Sept. zal Zelandus met ingenomenheid in de „Post
van den Nederrijn" (n° 102) een bespreking hebben gelezen over
Volkswapening naar aanleiding van de, Sprokkelmaand 1782, ten
Landdag van Leeuwarden, volgens art. 8 van de Unie van Utrecht,
voorgestelde, maar sedert niet uitgevoerde „Propositie van het
Quartier van Oostergoo nopens de Burger-Land-Militie en een plan
ter oprigting van dezelve" — een plan ter algemene wapening van
het platteland l ). Dadelik vindt Zelandus hierin opnieuw een aanleiding om, met de gedachte aan wat er die zomer op de Vlissingse
Kermis is gebeurd, nog eens te zeggen hofe zeer hij „gewapende
huurlingen" veracht, hoe gevaarlik hij ze vindt, maar nu verdedigt
hij zijn eis van Volkswapening iets meer objektief en krachtens een
door de i8 d e eeuwse Rede aanvaard Natuurrecht op Vrijheid.
De volgende „Post" (n° 103, Zaterdag 28 Sept.) brengt zijn
„Uittreksel uit een Brief over Wapenhandel", ondertekend „V. R>'\
en gedagtekend ,,12 (1. 21) Sept." Als Fransje in Vlissingen, kort
daarop, dit „Uittreksel" in de „Post" leest — met belangstelling
ongetwijfeld voor een onderwerp, dat haar vriend zo zeer ter harte
gaat — vermoedt zij de schrijver, tot Bellamy's blijde verrassing:
zij is een der wienigen, die zich niet door de vage ondertekening
hebben laten misleiden 2).
„
een gehuurde krijgsmagt in een Republiek verdooft het
denkbeeld van vrijheid
In tijd van vreede
(zijn huurlingen) gevaarlijke werktuigen in de hand hunner oppermagt, kwelgeesten
der Burgeren, leeraars der slavernij. Gewoon blindeling te gehoorzamen
trots op hunne onderscheidene kleding
zien zij met
veragting op den vrijheidlievenden Burger neder — — De jongeling
wordt Militair — nu, denkt hij, heeft hij volkomen regt, om in alle
*) Colenbrander. Patriotten, Dl. I biz. 265.

2) Brief 24 Okt. 1782.
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losbandigheden uit te spatten. Hij beschouwt zich niet langer als een
lid der burgerlijke maatschappije, maar als behoorende tot een lichaam,
veel voortrefflijker en edeler — — Hoe dwaas! de knecht waant zich
grooter te zijn dan zijn Heer! De zedelijke gebreken, die uit een staande
krijgsmagt voordvloeien, zijn veele en groote. Roep de meeste Steden
van ons vaderland, waarin de bezettingen thans groot zijn, tot getuigen:
eerbaarheid, zedigheid en huwlijkstrouw zijn, op de aankomst der krijgsbenden gevlugt
— Groote mannen hebben plans opgegcven, wier te werkstelling het in stand houden eener gehuurde magt
nutteloos maakt. Dat ieder Burger Soldaat zij — ieder Burger een
Krijgsman! dit leert de Natuur, dit leert de Rede! — In Amsterdam
beginnen de Burgers zich, met ijver, op den Wapenhandel toe te leggen.
Hetzelfde, zegt men, heeft thans ook in Zeeland plaats. Heerlijke beginsels! — — — Deze is de weg, waar langs de Nederlandsche grootheid den tempel van heur geluk bereiken zal. Verbeeld u een gantsche
Natie, in den Wapenhandel ervaaren, heure vrijheden tegen een aanvallenden vijand verdedigende, en gij zult eene verheffinge van geest
:
gevoelen, die onbeschrijflijk is
Laat de dapperheid der
Zwitsers een voorbeeld ter navolging zijn aan den vrijheidlievenden
Nederlander! waarlijk! de vrijheid kan iets meer zijn dan een enkele
klank; en, beantwoorden wij aan onze bestemminge, dan moet zij het
zijn
"

Adriaan Uyttenhooven, nog steeds in Naarden, en door „derdedaagsche koorts" vooralsnog verhinderd naar Utrecht te komen,
beantwoordt intussen Bellamy's bedroefde brief van midden Sept. a ).
Als Sekretaris van „Dulces ante omnia Musae" draagt hij hem in
groot vertrouwen een en ander op betreffende de Dulcesregeling2).
Naarden 18 September 1782.
Hoe is dat mogelijk, 18 September geschreven, — na gedagten dien
dag verzonden en den 2ie deze eerst te ontvangen, — heeft een briev
zoo lang een tijd nodig van Naarden naar Utrecht te komen — dit is
onbegrijpelijk! zoo onbegrijpelijk niet als gij wel meent kaerel! begrijp
vooreerst. dat ik den 19^ zijnde morgen de briev eerst afzend, en ik
schrijf dezelve van daag dewijl het morgen mijn koortsdag is
Ten anderen, den inhoud dezer briev vereischt dat ik een omweg
kiesen moet om te veiliger te zijn. — weet dan, dat het morgen
marktdag is te Naarden en er dan ook altoos winter of zomer, welk
weer het ook zijn mog' een wagen met Coopmanswaren van Hilversum
aankomt, die des nademiddags ten 2 uren weder vertrekt; en die zelve
*) Zie biz. 224. B's brief is niet bewaard gebleven.
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wagen rijd ook somtijds; of liever e e n b e p a a l d e vragtwagen, waaraan
deze zijn goederen overgeeft reysd alle Zaturdagen naar Utrecht ter
markt; dus blijft door dit middel de briev een dag over (b.v. Vrijdag)
te Hilversum, en deze weg is thans voor deze briev de veiligste. —
De reden waarom ik u thans deze briev toezend is deze. om uwe briev
die mij veel — ten uiterste veel droefheid veroorzaakt heeft niet onbeantwoord te laten. — om u te schrijven hoe ik vaar — en u eenige
commissi en op te dragen, welke ik weet dat gij geern zult verrigten. —
Jongen lief gij redenkaveld bij u zelfs niet goed. gij zult 'er kwaad
om worden of om lagchen dat ik u dit zeg: ik zou het in die zelve
gevallen ook: <— maar even wel is 't waarachtig. — En nochtans
kunnen geen anderen dan Flegmatici anders redene(re)n als gij doet, en
ik doen zou. — verre afgescheiden te zijn van een dierbaar voorwerp.
door ongevoelige schepselen ^gedwongen te worden (maar o God wie zouden
het anders doen), een zodaanig voorwerp niet te zien — te spreken —
te genieten. zich in de verbeelding, het oogenblik der scheiding; —
zijne lieve — zijne dierbaarste vriendin; haar laatste tedre omhelsing,
voortestellen; — en wel voortestellen in eene afgescheidenheid die zo
langduurig — een eeuw voor de liefde is, en waar (zo) groot een
tussen ruimte plaats heeft!
Ja Bellami! Wat zal men doen? — philosopheren. hier zal uw hart
en uwe verbeeldingszugt u hartelijk dank voor zeggen. — en declareren uwe philosophie voor contrabande. — met een woord zij zullen
den Engelsman over uwe philosophie speelen. — Even wel het kan
anders onmogelijk gaan, gij moet denken: waartoe gij naar Utrecht
vertrokken zijt. — Oordeel; is het beter voor u te Vlissingen, waarom
zijt gij dan toch in Gods naam daar niet gebleven, wat doet gij in
Utrecht om U zelve te martelen. — Ja maar hoe drommel! kon ik er
blijven, ik moest immers weder naar de Academie — Studeren. — ik
moet mij voorbereiden tot het Ambt dat ik hoop te aanvaarden. Zie!
wat kan mij al dat morren helpen! wees bedaard. het is zeer hard,
dit is waar, maar kunt gij het door wee en ach! verbeteren? Is het
niet grooter onheilen met gelaatenheid te aanschouwen, dan voor dezelve bevreesd zich in een angstvallige rigting te stellen, of te vlugten.
Kaerel! spreekt nu voor een oogenblik niet van u hart, wat hebt gij
voor uw hart nu te zorgen. wanneer het dit te benauwd valt door uw
Philosopheren zal het zich wel eens uit zijn retranchementen begeven,
en onder uw philosophie de meester speelen als Ml Klaassen onder
zijn houte poppentjes; of Don Quichot onse brave Patroon onder die
groene dwergen in het houten poppenspel. — Ik wil niet gij zult het
beeltenisse van uv/ Fransjen uit (uw) hart rukke of dat tedere gevoel
van liefde — die drift, welke de goede God ons heeft ingeplant verdoven. — neen. dit zult gij geen van beide kunnen uitwerken. —
derhalve wees niet bedugt dat gij door uwe redeneering uw meisjen
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zoud verongelijken; Neem eens in aanmerking dit bid ik u, dat uw
ligchaam hierdoor veel zal leiden, hier voor zijt gij ook verpligt te
zorgen. — Uw ziel zult gij door hier op, gestadig als op een punt te
gluuren, en door uw verbeelding den ruimen teugel te vieren, onbekwaam maaken tot dat einde waar toe gij weder hier in Utrecht zijt —
Hoe zult gij studeeren! Maar waardoor 'zult gij deze treurige gedagten
matigen. (hebt gij mijn briev ontvangen die ik (u) drie weken geleden
heb toegezonden ?)') en dezelve zo verzagten dat gij meer genoegens
zult smaken. — geschikter zijn tot letteroeffeningen, — en met lijdzaamheid uw lot of de beslissing daar van afwagten. — Mij dunkt hier
door: dat gij de Goddelijke voorzienigheid eerbiedigt.— deze was in
den aanvang van uwe liefde blijkbaar. — Denkt ook dat het vergankelijke en veranderlijke menschen zijn die u drukken die u dwarsboomen, hoe ligt kunnen de omstandigfieden veranderen; —
—
Deze kunnen veranderen door
den raad van goede vrienden. — en hier door, dit geloof ik is wel de
beste weg, door hoe eer hoe beter te zoeken klaar te geraken; of zo
schielijk mogelijk uwe Academietijd ten eind te brengen, proponent te
worden. — goede recommandatien en door dien weg schielijk een
schoone Zeeuwsche plaats te krijgen. dit is naar mijn gedagten het
eenigste middel. — Want ik redeneer dus. Vlissingen weet Bellami is
los en wat extra vrolijk. — hij is eerst in affaires geweest, — nu studeerd hij. een staaltjen van veranderlijkheid. dit recommandeerd niet
in uw zaak; deese avond of morgen, denkt Mama verandert hij weer
en heb ik dan het Huwelijk met mijn dogter toegestaan wat dan . . .
hij is los, dat zal mooi op een teeren gaan, is hij eens in mijn affaire
hij zal op zijn muiltjens gaan kuieren, en doen voor het overige als
Joost van Vondel. — En waarop vraagt hij thans mijn dogter? hij is
niets ter waereld, student. — een schoon officie om een meysjen op
te vragen. — En jongen lief! is dat alles nog wel zo gek beredeneerd?
— denk nu eens onpartijdig. Niets meer hier van, alles mondeling. ik
heb u veel te zeggen, en verlang zeer sterk u te zien en te spreken. —
den 19s
Dit volgende heb ik voor deze dag moeten overlaten. gister ben ik
verhinderd gewrorden deze brief geheel af te schrijven. — Ik zit nog
in redelijke welstant mijn pijp te roken, onder het schrijven van deze
brief, die hoe verward hij ook uit mijn dampig hoofd mag gedraaid
zijn, of nog draien zal u niet onaangenaam zijn zal. — Deese middag
of misschien nog voor twaalf uuren zal mij mijn lastige getrouwe weder
bezoeken, zo even is de doctor bij mij geweest, en heeft mij drank
(geen sterke, neen!) zamengesteld van gerstewater, honing en azijn voorgeschreven om in de koorts te drinken
het lastigst van alles is,
*) Van 23 Aug., zie biz. 219.
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dat ik een derden daagsche koorts heb en het tegens de winter gaat;
wie weet of ik voor de winter vacantie in Utrecht kan komen. — Hoe
ik onder dit alles te moe ben, kunt gij licht begrijpen.
Ach mijn
Broeder!
zo lang in een huis en op een kamer als opgesloten te
zijn
Ik zit gestadig onder een druk huisgezin. het aangenaame
hiervan is het gezellige, maar de grootste onaangenaamheid daar in is
voor mij het gestadig gerel van huishoudelijke zaken; waarvoor ik mij
anders konde afsluiten. Het gezelschap het geen ik hier dikwils ontvangen moet is mij al veel zeer lastig, en doet mij zelf verveeling en
verdrietelijke gesprekken ondergaan. Veele kennissen — een groote
Familje heb ik, maar — hetaas! bijna geene vrienden, in welker gezelschap mijn hart een plaats bekleed; ongevoelige menschen, — laffe —
en door vooroordeelen benevelde menschen; zomtijds godsdienstige
maar slegte Christenen, ongevoelige — onverstandige belijders van de
goddelijke Godsdienst, omringen mij. Ik vind hier geen Ockerse's, Ten
Bosch'en '), van Gogh's, Bellami's, van Vloten's. Mijne waare vrienden
zijn mijne Boeken! mijne brieven die ik ontvang: — mijne gemeenzame
gesprekken; waar mijn hart in deeld, waar bij ik leef, zijn de papieren
conversatien met mijne boesemvrienden. En hiertoe heb ik weinig tijd
en gelegentheden. Ach mijn broeder! denk aan mij; dat zal mij al dit
leed verzagten. — De hartelijke — vriendschappelijke gedagten aan
mijne vrienden, zijn mijne vertroostinge, mijne verademingen. — Ik ben
thans wel, gelijk de Propheet zegt, een nagthutjen in een wijngaard 2 ).
— Ik bevind mij ook zeer wel bij het tekenen 3 ), hier in slaag ik wel
en hier door verschaf ik mij zelve veel aangenaamheden. —
Doordien ik nog niet (in) Utrecht komen kan, en ik niet bepalen
kan wanneer, heb ik u een verzoek te doen: gij wilt dit weet (ik)
deese zaken voor mij beschikken, zij zullen lastig zijn, maar Carp 4) is
bij u. deze zal het voor u wel waarnemen willen. — Het zijn de zaken
van ons Genootschap, de zitdagen van het Genootschap kunnen zo lang
tot ik in Utrecht kom niet worden uitgestelt. — . Ik zend u hier nevens
dan het sleuteltjen, het welk tot het kleinste kistjen behoord, dat altoos
bij de zitting van het Genootschap tegenwoordig zijn moet; hier is
alles in; en ook de sleutels van de overige, om het geen hier uit nodig
is te kunnen krijgen, doch dit denk ik niet. Gij of' Carp, of gijlieden
zamen en zo als gij I. dit goed vind, moeten eens informeeren, het zij
bij Schot de Castelein van den Atlas of bij Tydeman wanneer het
Genootschap Tmdimus ad idem 5) haare vergadering houd. hier naar
moeten dan de zitdagen van ons genootschap tot aan de wintervacantie
gereguleerd worden, bij voorb: Tendimus heeft den 3 ! October haar
vergadering; dan is de zitting van het onze den 261 van deze maand
J

) J. C. ten Bosch, Boekverkoper te Utrecht (?). Zie N. Ned. Jaarboeken, Mrt. 1783, biz. 487.
3
4
2) Jesaja i, vs. 8.
) Zie biz. 196.
) Willem Carp, Aant. 50.
5
) Zie Aant. 57. Prof. Meinard Tydeman.
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of den IO- van de volgende, October naamtlijk; en dan voorts zo als
bekend om de veertien dagen. — Ik raade u dat gij dit Carp verzoekt
uit mijn naam en hem hartelijk van mij groet, ik zou hem hier zelf
wel overschrijven maar ik heb geen tijd; dewijl ik toch nu begrijp dat
het Secretaris of Scriba's ambt u niet wel zou komen, dewijl gij nog
maar kort in het Genootschap geweest zijt, en u met die zaken niet
bemoeid heeft — verzoekt dan Carp de Briefjens voor de zitdagen
met de bepaaling der leesbeurt te laten drukken en voorts te doen
hetgeen vereyscht word. — Alleen bewijst gij mij die vriendschap, dat
gij eenig geld voor mij verschiet. ik zal het u in dank bij mijn overkomst restitueren; ik heb dewijl ik om geld verlegen was f4 „ „ „
naar mij voorstaat uit de bus genomen; gij zult dat berekenen kunnen
wanneer gij het geld dat in de Cas of bus is na telt, (deze bus is het
ronde trommeltjen in het kistjen waarvan deze sleutel is) en het boekjen
van de ontvangst en uitgaaf na slaat; hier uit zult gij zien hoe veel
er in de bus moest wezen: wilt gij dit completeren door het ontbrekende geld voor mij er bij te leggen; het zou anders kaal uitkomen;
hier van moet Carp niet weten, nog niemand, dit kunt gij alleen op
mijn kamer of aan uw huis op uwe kamer verrigten. — gij begrijpt
hoe groot een dienst gij mij hier mede doen zult. —
Over dit alles verwagt ik binnen kort een brief. Schrijf mij dan de
gansche schikking, 00k hoe gij vaart? etc. etc. — Groet van mij:
ML Kleyn. is hij nog in de stad l) laat hij mij met u te gelijk eens
schrijven. — ik neem hem niets kwalijk.
J. van Vloten, Blok 2)
en zijn vrouw. 00k de vrouw van v. Vloten, vergeet 00k mijn Hospes
wanneer gij daar komt niet van mij te groeten, nog 00k mijn contubernaal. — Vaartwel. Lieve vriend! leef vergenoegd, en redeneer
toch beter, om godswil! ten minsten zo veel gij kunt. — ik ben altijd
Uwe
Uyttenhooven.
NB. zo als ik het sleuteltje nader
bezie geloof ik bijna dat het de
sleutel van de Cas of bus is, en
niet van het kistjen; laat het slot
er dan maar afslaan en er een
ander slot voorhangen.
PS. bij Kleyn moet nog een psalmboek met een nieuw Testament
liggen.
dit a gouverno bij het inpakken
van zijn goeder(en)

•) Mr. Kleyn zal 28 Sept. uit Utrecht vertrekken.

2

) ? Blokhuizen? (biz. 203).
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Deze brief, op of na Zaterdag 21 Sept. ontvangen, wordt
niet dadelik beantwoord: Zelandus zal het te druk hebben met
zijn „Brief over Wapenhandel" 1 ). Als er Donderdag 26 Sept. nog
geen antwoord is, herhaalt Uyttenhooven dringend zijn tweeledig
verzoek :3)
„ — — — bij al wat Heilig is! — Coo! zend mij op deze briev
spoedig antwoord
" (i° Carp vragen in Uyttenhoovens plaats
als Scriba van Dulces) „de briefjens van de zitdagen met den eersten
te laten drukken en rondzenden door de gewoone knegt des Genootschaps", (20 het kleine tekort in de Dulceskas aanzuiveren) —
ach! jongen lief, doet mij dat plaisier. wie zal ik het verzoeken: en
wordt het niet bezorgt dan zou het mal uitkomen
Voert deze
gantsche Historie alleen uit gij begrijpt dat ik dit voor een yder niet
weeten wil
— — — Hand over hand word ik swakker door de
koorts
— Heden gebruik ik medicamenten ter versterking en
om de koorts te doen verminderen, als alles wel afloopt hoop ik voor

de winter nog in Utrecht te komen"

—

Op deze noodkreet zal Bellamy
zeker wel hebben geantwoord.
Jan Pieter Kleyn, sinds Aug.
in „de beide Regten" gepromoveerd, vertrekt Zaterdag 28 September — door zijn vrienden tot
Schoonhoven „in een koets met
vier paarden" uitgeleide gedaan —
naar de Hooge Zwaluwe, waar
hij bij zijn Moeder zal gaan inwonen om haar „vrij aanzienlijke
landgoederen" te beheren 3 ). Voor
het vertrek schrijft Bellamy een
uitvoerig afscheidsvers in Kleyns
Album, een eigenaardig godsdienstig-wiisgerige vriendschaps&

/ &
beschouwillg.

Silhouet van Zelandus,
dat in het Album bij dit vers ligt.
') Zie biz. 227.

2

) hs. Z. G.

3

) Zie Aant. 45.

&
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A a n m ij n e n K1 e ij n l ).
laaten wij vuuriger ons, aan jfezus,
in Hem aan elkander! —

verbinden!

Kleijn.

De Godheid, houdt, in Tieure hand,
een' onverbrekelijken band,
op 't kunstigste gewrogt in 't rijk der eeuwigheden.
eer iets, wat stoflijk is, verscheen,
vervulde hem Gods liefde alleen. —
God schept. — en in dien band plaatst hij het vrugtbaar Eden.
Hij roept den mensch — en Adam leeft.
het Eng'lenheir zingt blijde toonen:
„Gij, wien Gods liefde ook 't aanzijn geeft,
„Zult in den band der liefde woonen!"
Het rad der Eeuwen rolt al voord,
en brengt, in ieder waereldoord,
een kleene maatschappij. — straks leven gansche rijken.
de band omvangt dit groot getal.
Gods liefde doet, door 't gansch heelal,
bij al wat leeft en denkt heur zagten invloed blijken.
o zagte band, Eenstemmigheid!
uit 't godlijk wezen voordgesproten —
o band, zoo groot — zoo uitgebreid,
Gij maakt ons alien lotgenooten!
J a ! 't gansche menschelijk geslagt,
door eene hand hervoordgebragt,
is, tot het zelfde doel — is, tot Gods eer, geschapen!
wij alien, wij zijn broeders, Ja!
De Godheid slaat elk onzer gaa —
wij b r o e d e r s . . . ? ach! waarom, geklonken in het wapen,
elkaar op vrijen grond bestookt? —
elkaar gedongen naar het leven? —
zoudt Ge u, daar 't bloed door 't wraakvuur kookt,
den zagten naam van broeders geven?
*) Tekst volgens het Album, thans in bezit van Mr. J. P. K.'s kleinzoon, de Heer H. E. Kleyn
te 's Gravenhage. Het Albumvers is in 1816 uitgegeven in „Mnemosyne" (Tydeman en van
Kampen) dl. 2 biz. 105 vgg., daarna in „Een Dichteralbum van voor honderd jaren", de gedeeltelike uitgave van Kleyns Album door zijn kleinzoon Ds. J. P. Hasebroek (1886). Het Silhouet
is geplakt op karton (zie Brief van Kleyn 29 Maart 1784). Gedenkzuil biz. 175 noemt het „zeer
expressief" en hem „treffend" (kenschetsend) in die woeste dagen als krijgszuchtig jongeling".
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Gij, die dus op uw broeders woedt,
dus in uw eigen boezem wroet,
Gij zijt niet in den band, die 't menschdom zamenstrengelt!
Gij zijt toch menschen . . . ! keer! ai, keer!
reik uwe hand aan 't menschdom weer!
keer in den zagten band, die 't sterflijk hart verengelt!
wat toeft gij? kom! mijn broeder! kom !
laat u door liefde en deugd verwinnen!
keer weer! dan zal u 't Englendom —
dan zal de Godheid u beminnen!
Gij ed'ler zielen, Gij, wier hart
gevoelig om eens anders smart,
ook met de blijdschap juicht van uw natuurgenooten!
Gij voelt de waare Eenstemmigheid! —
hoe ver het lot u van mij scheidt —
Gij zijt aanwezig — Ja! Dit blijft mijn vreugd vergrooten!
in de eeuwigheid!.. . mijn vrienden! Gij,
die waart — die zijt — en nog zult wezen! —
hoe droevig hier ons noodlot zij: —
daar zullen wij vereenigd wezen! —
mijn Vriend! laat dan de hand van God,
naar ' t e e u w i g afgeteekend lot,
u, in een andre streek, ver van mijn woning, voeren!
mijn hart blijft aan uw hart getrouw. —
ik blijf altoos uw vriend! — of zou
de hand, die ons verknogt, die banden weer ontsnoeren?
o neen! mijn vriend! een stille zugt,
die ons ten boezem uit zal breken,
zal, zich vereenende in de lugt,
bij God, voor onze vriendschap, smeken!
o vriendschap! die mijn hart verheugd,
Gij zijt de Leidsvrouw mijner Jeugd!
Gij doet mij 't waar geluk, de zuivre blijdschap smaken!
mijn Kleijn, mijn broeder, mij zoo waard!
de vriendschap doet ons hart op aard
reeds in den zuivren gloed van Englenvriendschap blaken!
een Englenvriendschap —? Ja, mijn vriend!
wij mogen op dien invloed roemen!
en, daar Gods liefde ons saamen bindt,
ook de Englen onze broeders noemen!
Dat dan de Dood den band ontknoop'
des levens, en ons ligchaam sloop'!
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de ziel zal, onbelet, van 't nietig stof ontheven,
der Godheid dankbare offers bien —
heur vrienden, broeders, wederzien —
en — tot in Eeuwigheid — met heure vrienden, leven!
vaarwel dan, Kleijn! — in de E e u w i g h e i d ! . . ,
schoon wij elkaar hier niet weer vinden —
de hand, die ons ten grave leidt,
zal ons, voor eeuwig, weer verbinden!
1782.
J. Bellami.
„Voorleden Zaturdag" (meldt Bellamy Woensdag 2 Oktober aan
Fransje ! ), terwijl hij zo „aanstonds" een bezoek wacht van „de Proponent Huet") 2 ) „vporleden Zaturdag is mijn beste vriend Kleijn vertrokken. wij namen een koets met 4 paarden en verzelden hem tot
Schoonhoven. Hij is wQg. nu heb ik hier nog wel vrienden, maar niet
eenen Kleijn".

Frederik Nieuwenhuysen3), die hij door Kleyn heeft leren kennen,
als organist en klokkenist „een der grootste Musikanten" in Utrecht,
wordt hem nu, schrijft hij aan Fransje4), „een vriend zoo dierbaar,
dat hij eenigzinds het gemis van Kleijn vergoedt".
Zaterdag 5 Oktober — de gedrukte stemming schijnt intussen
geweken — schrijft Bellamy zijn eerste brief5), sedert zijn terugkomst
in Utrecht, aan zijn Vlissingse vriend Jan van der Woordt, vertelt
zijn Rotterdams avontuur, zinspeelt op 'sPrinsen afgedwongen „Verantwoording"6), op 2 patriottiese verzen, die in roes van vaderlandsliefde gedicht, spoedig in de „Post" zullen verschijnen, en, — zonder
evenwel een naam te noemen — op het gerucht, dat de Stadhouder
bij de a.s. Utrechtse magistraatsbestelling (12 Okt.) de Oranjegezinde, door de Patriotten verguisde Rijklof Michael van Goens —
le philosophe sans fard! — tot Postmeester zal kiezen.
Om maar aanstonds tot de zaak te komen — Bellami is een Ezel! —
t is nu vier weken geleden, en ik heb nog taal nog teeken van hem
gehad! — 't is waaragtig mooij!
J a ! maar, mijn Heer van der Woordt! Gij moet hem een weinig
„toegeven! de jongen zal ijslijk studeeren . . . "
Hij mogt de D
1 studeeren! vaerzen maken — aan Fillis denken — zich half Dood melankolizeeren — dat zal het zijn! studeeren!
ha! ha!
?

!)
2)
3)
5)

Kopie Sonsb. biz. 318.
Een der 2 zoons van Ds. Daniel Theodore Huet, Waals predikant te Utrecht. Aant. 38.
4
Zie Aant. 56.
) 19 Sept. Kopie Sonsb. biz. 333.
6
hs. Z. G.
) Zie biz. 220, noot 2.
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nil wordt het hoog tijd, dat ik er zelf bij kom! Ik studeer wel, mijn
Heer van der Woordt! doch juist zoo niet, of 'er kan wel tijd overschieten om een brief aan u te schrijven. Aan Fillis denk ik ook,
doch mijn vrienden zijn hierom niet uit mijn gedagten verbannen. —
melankolijk! ja, dat ben ik dikwijls! doch als die vlaag mij overkomt
zet ik vier stoelen naast elkander, en dan gaa ik mij daar op neerleggen, tot mijn vlaag van somberheid aan het overgaan is — nu dan
kan ik immers weer brieven schrijven? — maar! vaerzen maken! Ja!
dat zal het zijn I 't is evenwel zoo niet! een vaersje dat Gij aanstaande
week in de Post zult zien *), en dat een van de beste stukken is, die
ik ooit gemaakt heb, uitgezonderd; en dat heb ik nog 'smorgens onder
de koffij gemaakt. — wat dan? — ik weet het niet! ik heb het verjjeten meende ik te zeggen, doch gij zoudt, met het grootste regt van
de waereld mij verweten hebben, dat ik niet aan mijn vrienden dagt,
doch dat haspelen heeft lang genoeg geduurd. — hoe vaart gij nu? ik
ben zeer verlangend om dit te weten! — hoe vaart uw gansch huisgezin ? ik had gedagt dat Gij nog naar Amsteldam zoudt gekomen
hebben, doch ik heb 'er niets van vernomen. ik heb nog een dag of
drie in Amsteldam geweest 2 ); en mij een avond, met den Hengst, bij
uitnemendheid vermaakt.
Dat's waar! een grap moet ik u vertellen! in Rotterdam, zoo als
Gij weet, ben ik onbekend. nu kwam ik in den morgen te laat aan
om een postwagen aan te treffen, dus moest ik in Rotterdam eeten.
ik wandelde eerst eens zoo wat rond; eindelijk nam ik het besluit om
het eerste huis dat een teeken van herbergzaamheid op het voorhoofd
droeg intestappen.
ik kwam voor een huis wiens opschrift was :

Logement.
Kan ik hier eeten? — Ja wel, mijn Heer! — wanneer moet ik
komen? — om Een uur komen de H E E R E N aan Tafel!
Bravo! — 't werd een uur. — waar moet ik wezen Castelein? — in
deze kamer, mijn H E E R !
de H E E R E N zijn reeds aan Tafel. ik ging binnen. — maar! verbeeld u het gezigt van Bellami, toen hij de H E E R E N aan Tafel zag.
D. Nd. r! bromde ik tusschen mijn tanden, waar ben ik hier? een
gansche collectie van dweyle- en dekenkoopers zaaten met beide de
handen, zonder vorken gewapend, eenige schotels aan te tasten. —
hola! riep ik. moet ik hier zijn ? Jawel! zei de Castelein! hier is uw
plaats mijn Heer!
Zoo!
al het brood dat onder mijn bereik kwam verslond ik met een soort
j

) Aan God, zie biz. 239.

2

) Op de terugreis uit Zeeland, 10—12 Sept. Zie biz. 223.

238

van woede. in twee minuten had ik gedaan. — ik betaalde en vertrok.
dus verre.
geen staatkundig nieuws? hoe spreekt men thans in Zeeland over de
zaken? Zoo Gij mij iets schrijft, wees wat voorzigtig, alles is niet even
veilig. mogelijk krijgen wij hier een Postmeester ! ), die
gisteren
is 'er een zeker man in ons vaderland op honderd en tien artik: gehoord — verder weet ik niets 2 ).
ik hoor thans niets van de kaaperreederijen 3 ) : zijn die dood ?
J a ! mogt ik de verraders van ons vaderland ook eens, een voor een,
bekeren! — men vroeg mij, laatst, hoe ik mijn Boeren bekeeren
zou? — ik zei: indien er een onder de Broederen was, die, in weerwil
van alle mijne vermaningen, op den weg der verkeerdheid bleef voordwandelen, zou ik (hem) bij mij, onder vier oogen, op mijn kamer nemen:
de deur welgesloten hebbende zou ik het vengster openen: en dan ben
ik gerust, dat ik hem, in tijd van een half kwartier, zoo ver brengen
zou, dat hij, op vleugelen van zijn geloof, het vengster zou uitVliegen. —
gij begrijpt, dat dit een wijze van bekeeren is, die aan alle menschen
niet gegeven is. Als ik predikant ben, zal ik het ver brengen!
Vaarwel! mijn vriend! groet alien die u dierbaar zijn van mij hartelijk! en wees hartelijk gegroet van uwen
Bellami.
Zal ik schielijk een' brief van u hebben??
Gij zoudt somtijds denken, dat ik van dezen brief een scheepje had
willen vormen, doch het (is) niet zoo! Ik heb getragt mijn Vaderland
met eene nieuwe wijze van brieven sluiten te verrassen. maar mijn
pogingen zijn vrugteloos geweest!
Daar komt het weer!
het spijt mij! zoo lang als ik tegen u gesproken heb bleef ik tamelijk
vrolijk — maar nu komt die leelijke melancholie weer! o! . . . o! . . .
mijn vriend Kleyn is reeds vertrokken. mijn andere vriend ligt nog te
Naarden ziek! — hier zit ik nu! En
Fillis . . . . nu moet ik
zwijgen, wil ik niet uitgelagchen worden.
ik zal ook zwijgen. verbeeld u nu dat gij mij de deur uitlaat, en dat
deze laatste bladzijde nog zoo een praatje op de stoep is. — vale!
Al wat 'er nog ontbreekt aan uw volmaakt geluk,
wil u de hemel geven!
en kan men zonder druk hier op deez aard niet leven,
dan zij voor u de druk
een bronwel van geluk!
i) Het gerucht berustte op waarheid (Brieven van v. Goens, dl. 2 biz. 208 vgg. 5 Ten Brink,
Levensbeschrijving van v. Goens, biz. 178). De beroe*ring in Patriottiese kringen, zodra er iets
van het plan was uitgelekt, heeft de Prins er voorzichtigheidshalye van doen afzien. Over „schending van briefgeheim", zie Aan het Volk van Nederland (Sept. 1781) biz. 59.
2
3
) 7 Okt. verschijnt 's Prinsen „Verantwoording" in druk.
) Zie biz. 120 en Aant. 37.
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De „Post" van 12 Okt. (n° 106) brengt de 2 verzen, waarop
Bellamy in zijn brief aan van der Woordt zinspeelt: Aan God en
het beruchte Aan eenen Verrader des Vaderlands, beide 00k in
de Vaderl. Gez. opgenomen.
A a n God x).
Gij die, daar duizend waereldbollen,
Geregeld, om hunne assen rollen,
De kragt van hunne werking voedt:
Gij die, tot op de verste paalen
Der schepping, waar geen zonnen straalen,
Aan 't Niet uw aanzijn voelen doet:
Gij, op wiens wenk, uit 't hoi der bergen,
Die met hun spits den hemel tergen,
Een stroom van gloeiend solfer breekt:
Gij die, in zalige valeijen,
Waar zuidewindjes spelemeien,
De geurenrijkste planten kweekt:
Gij die, aan duizend, duizend dieren,
Die wriemlend op een stofje tieren,
De gunsten schenkt van uwe hand:
o God! die alles eens deedt worden!
Die leven werking geeft en orden !
Vergeet Gij nu ons Vaderland!!....
„Verrader des Vaderlands" moet de onschuldige Stadhouder heten
volgens Zelandus' vers — „Verrader des Vaderlands", die uit wantrouwen tot een ,Justificatie" wordt gedwongen, zoals de „Vader
des Vaderlands" die eens vrijwillig had afgelegd. En als deze
„ Missive en Memorie" van 's Prinsen beleid, met zoveel ophef,
overeenkomstig Leidens „Cordaate Propositie (31 Julie) 2 ) geeist, 7
Okt. in druk openbaar wordt, schijnt alle spanning plotseling geweken: bijkans niemand neemt er nota van. Intussen schijnt dit
Zelandusvers mede aanleiding te zijn geweest, dat de „Post" 25
Okt. gerechtelik wordt vervolgd en verboden 3 ). Met een zekere
voldoening meldt Bellamy dit 9 Nov. aan Fransje.
*) Tekst volgens Vad. Gez. 2^ e St. n<> I. Onveranderd in de Herdruk (1785). Zeer geprezen
door Busken Huet in „Bellamy en zijn kring", biz. 37.
2
) Zie biz. 220, noot 2.
3
) „?ost" n° 97, 105 en 106 worden genoemd als de aanleiding tot deze vervolging. (Sautyn
Kluit Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidkunde. N. R. Dl. X biz. 326 en 329).
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Aan eenen
V e r r a d e r des V a d e r l a n d s 1 ) .
't Was nagt, toen u uw moeder baarde,
Een nagt, zoo zwart als immer was.
Eeti heir van helsche geesten waarde.
't Gevogelt liet een naar gekras,
Door 't aaklig woud, tot driemaal hooren.
De zee werd woedend, klotste en sloeg,
Dat zelfs, tot in de hemelkooren,
Den eng'len schrik in 't harte joeg!
Uw moeder zag u —• en het leven
Ontvlugtte aan heur benepen hart!
Uw vader sclirikte — stond te beeven —
Zeeg neer — verwonnen door de smart,
Wanneer een stem, gelijk een donder,
Klonk door het huis, dat u ontving:
„Dat elk zich van dit kind a f z o n d e r ' ! . . . .
„Natuur wrogt hier een' aterling!
„Zij heeft hem, tot een straf der volken,
„In 's hemels grimmigheid, gebaart!
„De snoodste geest uit 'safgronds kolken
„Zal hem geleiden op deze aard!
„Hij zal zijn Vaderland verraden!
„De Vrijheid trappen op de borst!
„Geen goud zal ooit zijn ziel verzaden,
„Die steeds naar meerder schatten dorst!
„Hij zal, kan 't slegts zijn heblust voeden,
w Een vuige slaaf der Vorsten zijn!
„Waar hij onschuldigen ziet bloeden,
„Daar zal zijn vreugd en wellust zijn!
„Zijn gantsche ziel zal valsheid wezen!
„Zijn mond een kerker vol bedrog!
Zijn
helsche ziel zal niemant vreezen;
w
„Steeds juichend denken: ^k werke nog!,
„Gij zoudt vergeefsch zijn werking stooren!
„ Vergeefsch is hier een forsch geweld!
„Tot ramp voor 't Vaderland geboren,
„Is hij ten vloek des volks gesteld!"
Verrader! monster! vloek der aarde!
Vernedrend schepsel der Natuur!

was;
waarde;
driemaal,

hooren;

stondt

Vemederd

i) Tekst volgens Vad. Gez. 7 d e St. n° 3. Rechts de varianten. Herdruk (1785). Volgens
„Dyserinck Ter Naged. van J. B." biz. 48 moet dit vers 00k afzonderlik zijn verspreid, als
pamflet^ zonder verm elding van plaats of jaartal.
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Gods wraak, die u tot heden spaarde,
Verdelge u eens door 's hemels v u u r ! . . . .
Maar neen! — zij doe u slegts bezeffen,
Hoe gruwlijk uwe daden zijn:
Geen bliksemstraal kan feller treffen —
Geen donder meer verschrikk'lijk zijn!
Dan zal uw ziel zich krimpen, wringen,
Gevoelen wat haar wezen is!
En, in die felle folteringen,
Gevoelen wat de Godheid is!
De jongste dag, die ooit zal dagen,
Lees dan nog op uw aaklig graf:
„Hier ligt de vloek van vriend en maagen,
„Die 't Vaderland den doodsteek i>°
gaf!"

Op verzoek van Uyttenhooven aan Bellamy (19 Sept.) heeft
Willem Carp als plaatsvervangend Scriba voor de Dulcesregeling
gezorgd : Donderdag 10 Okt. is de eerste samenkomst na de vakantie,
en Bellamy draagt er voor: l )
eene

voorzegging.

thans leven duizend Dichters,
hun Vaderland ter eere!
Natuur, meer mild dan immer,
vormt ieder schier ten Dichter.
wat durft de grijze aeloudheid,
op een' Homerus roemen.
slegts een!
een schaarsche glorie! —
mijn Vaderland, uw glorie
klimt thans oneindig hooger,
dan die, van 't oude grieken!
maar ach! — wat is 't, mijn z a n g s t e r ? . .
gij wenkt — spreek o p ! ik luister!
„Na tweemaal vijftig jaaren
„zal van de duizend Dichters,
„die thans zoo vlijtig rijmen,
„geen enkelde meer leven!
„dan zal men klaagend zeggen:
„hadt Neerland dan geen D i c h t e r s ? . . . .
„maar over duizend Jaaren
„zal nog Homerus leven"!
2

) hs. Z. G., dagtekening volgens hs.
16
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is 't mooglijk? lieve zangster!
maar zou ik 00k dan sterven?
ik? die zoo vlijtig rijme?
o! lieve Jonge vrienden!
hoe aaklig is dit denkbeeld !
wij alien zullen sterven!
wij! die zoo vlijtig rijmen!
Intussen heeft Bellamy sinds zijn t e r u g k o m s t in U t r e c h t n o g m a a r
weinig bericht g e h a d uit Zeeland. 25 S e p t . schrijft hij F r a n s j e
„gemelijk over h e t niet ontfangen v a n b r i e v e n " ; 2 O k t . : „iedere
p o s t d a g zend ik h e t d o g t e r t j e v a n mijn h o s p e s n a a r h e t p o s t h u i s " .
M i d d e n O k t o b e r krijgt hij eindelik weer e e n s een brief v a n F r a n s j e ,
w a a r o p hij dadelik a n t w o o r d t : l )
„uw brief verdreef alle mijne droefgeestigheid. ik werd zoo vrolijk dat
mijne vrienden dat aan mijn gelaat en geheele houding merkten. Hoe
zijt gij zoo opgeruimd, B.! vroegen zij. hebt gij brieven uit Zeeland ?
als ik wat ernstiger dan gewoonlijk zie, vragen zij, of ik brieven uit
Vlissingen verwagte.
Voor eenige dagen heb ik op een Collegie tegen een bank mijn
scheen opengestoten: ten eersten heb ik er een papier met Jenever
opgelegd, doch het wil niet genezen. Integendeel krijg ik van dag tot
dag meer pijn in mijn been, het is wonderlijk! In Zeeland heb ik zo
dikwils een gat in mijn been gestoten, dog het geneesde terstond.
maar hier zal ik nog voor mijn tijd sterven! alles wat ik nimmer gehad
heb krijg ik hier. Thans hoest ik zonder zeer verkouwd te zijn — te
Vlissingen wist ik niet wat hoesten was. Ik ben voor dit land niet
gemaakt. Men zegt dat de lugt hier zoo bij uitstek gezond is, maar
voor mij is de ruwe Zeeuwsche lugt vrij wat gezonder.
Niet ver van mijn huis woont een heer, wiens jongste zoon omtrend
van mijn Jaaren is: die jongeheer liet mij gisteren vraagen of ik vermaak had om met hem eens te gaan rijden. hij heeft eigen rijtuig.
eerst aarzelde ik, doch hij drong zo lang aan, en beweerde het rijden
zeer goed voor mijne gezondheid was, tot ik het eindelijk aannam. —
_
i s d e dood dan zoo ijslijk? Ach ja! dan is hij ijslijk,
wanneer hij twee tedere gelieven scheid! dog hij gehoorzaamt dan 00k
de bevelen der Godheid. dat is immers troostrijk? Gisteren kreeg ik
een brief van Kleyn, dat zijne moeder overleden is. In n° 106 van de
Post zijn twee vaersen van mij. het eene aan God, is zoo als het mij
voorkomt, een der besten die ik ooit gemaakt heb. — — aanstaande
week komen er weder vaderlandsche gezangen van mij".
!) Kopie Sonsb. biz. 318 en 319.
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Zaterdag

19 O k t . o n t v a n g t

hij een

wonderlikq

brief v a n

Ds.

l

O c k e r s e te B a a r n : )
Waarde Bellami!
Na u gegroet, en van harte welkom binnen Utrecht geheten te
hebben; — na van u alles goeds gedacht, en alles goeds gehoopt te
hebben — . zeg ik u sans fagon dat ik zeer begeerig ben eenen brief
van u te lezen — . Gij twijfelt niet of ik zou dezen wensch met veele
schoone en aartige dingen kunnen bekleden, dat ze er uitzag als een
pop; maar, 't is geen hoerekind, of mismaakt ding: en daarom laat ik
haar, zo als ze door mij geteeld en gebaard is — te weten, naakt — .
of ik nu vader en moeder te gelijk kan zijn en of deze geborene 00k
naakt wederom uit de waereld gaan zal — . dat, mijn He(e)r Bellami,
zijn stukken van nader onderzoek — alleen is mijn wensch — want
als de goot aan 't lopen is, valt het water gemaklijk — zeggen de
feminae parturientes — alleen is mijn wensch — Heer Bellami, en dat
zal wis 00k de uwe zijn, dat het met dit gebroedsel niet gaan mag,
gelijk met het gros der stervelingen; en dat is
(in het
hs. 'n tekening: 'n cirkeltje met /j. kruisjes, een erboven, een eronder en
twee aan weerszijden).
Volgends deze tekening, zoude ik eigenlijk (hs. onleesbaar) sous le
croix zijn; doch; elke stelling heeft twee handvatsels KX§ %p<riv en KOCTOC
Ss<Tiv; zo als de grammaticalische genien gewoon zijn te spreken. — O
verleidster! o Geleertheid !
In de daad, ik ben in een van de beste luimen, om gek te zijn; en
de eenige reden, die mij nog van deze extremiteit terughoudt, is, dat,
naar mijn oordeel, een gekke prediker iets is, dat niet bestaan kan — .
Maar nu, mijn Heer Bellami! ik betuige u bij al de Goden; waarvan
er tegenwoordig, me hercle! veelen bij Bacchus en Venus te gast
zijn — dat gij mij, bij de eerstkomende gelegenheid doedt verstaan,
wat er van u in drie maanden tijds geweest zij in een land, dat mij
nooit gezien heeft; en 't geen ik — belg u niet Zelandus! — 'tgeen
ik niet begeerig ben te zien, hoewel een acutum ingenium naauwlijks
drie minuten werk zou hebben: sub justa conditione: om zo klaar als
de dag des Hemels is — te betogen, dat ik, in de Lendenen van
mijnen overgrootvadersovergroote papa: zo weragtig in Zeeland gevuurd
en (hs. onleesbaar) h e b 2 ) , als ik thands mijne Consumtie te Baren
brenge — ik weet niet wat het is, Bellami, maar mij dunkt, als men
eenen geruimen tijd uit zijn moederland geweest is, begint men er
1
) hs. Z. G. Over het ^temperament1' van Ockerse, in verband met deze en andere brieven van
zijn hand, zie: Vrugten en Resultaten van een 60 jarig Leven, Dl. I, biz. 31—33, 145 vgg.
2
) Het geslacht Ockerse is van Zeeuwse afkomst. Aant. 49.
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diezelze zoort van antipathie omtrent te voeden; ten minste ik — als
een volwassen zoon, die voorondersteld wordt ter behoorlijken tijd
gespeend te zijn — van de mam — . misschien is het beide even
manlijk; en rust het eene zo wel als 't andre daarop, dat men overal,
als men slechts wil, goed, en op den duur beter voedsel voor zig
vinden kan — .
Maar die huishoudelijke kamer is te klein, om er lang in te wezen —
ik mag niet gaarne bij wiegen en vuurmanden zijn — laat ons liever
in de ruimere antichambre gaan, en met den anderen eens Politizeeren — . . Gij zijt nu . . . . en ik ben
wel aan . . . . ! Gij weet
dat . . . . ! — . och ja, maar zou er
? — . mooglijk; doch de
K
— . geen zwarigheid; men moet alleen
— — . indien
dat slechts . . . — daar sta ik u voor in, mids
— . ondertusschen
zou er
— laten zij, zo wij
— . evenwel zie ik . . . . —
wij willen hopen dat
— zo goed als
— en misschien weet
men niet
— . enz. enz. enz. . .
Hebt gij mij wel verstaan, Heer Bellami?
och ! geen dr
sch woord ! —
Dan is het net zo, als het wezen moest — want wij zitten niet in
den Haag —
De Hemel zij met alle goede patriotten, en met u in het bijzondere! — mids dat gij schrijft, ten eerste schrijfd — en anders vast
niet! — aan
Uwen waaren vriend
Ockerse.
Baren den 19™ van de 7 e maand
na martius, waarin de Goden te
veld trekken
1782.
h m ! h m ! — loop niet zo schielijk heen — ei wilt ge deze twee brieven
eens bestellen: de eene aan den persoon van F . v. Gogh — en de
andre aan 't Postcompt. ? ik geloof, dat er deze 4 St. bij moeten — .
(ks. onleesbaar) ') franco. — . franco over, hoor! zo v. Gogh er niet is —
Stuur de brief dan maar weer na hiertoe — Schrijf mij precisement
uw adres binnen Utrecht.

Ingesloten bij deze brief van Ockerse zijn : een brief aan Frans van
Gogh, die op dat ogenblik in Utrecht is, en een aan Kleyn, door
Bellamy „aan 't Postcompt. met 4st." te frankeren. Ter zelfder tijd
echter meldt Kleyn hem uit de Zwaluwe het overlijden zijner Moeder,
waarop Bellamy Dinsdag 22 Okt. de hem ter bezorging toevertrouwde brief van Ockerse insluit bij zijn eigen brief aan Kleyn: 3 )
]

) Breda?

2

) lis. Arch. Vliss., volgens adres: ^franco Breda".
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mijn waardste Kleijn!
Zondt Gij dan uw sterfuur vrezen,
die door Jezus dood zult /even? —
7 heeft alleen den naam behoiiden:
Jezus heeft den dood verwonnen! —
Dit hebt Gij zelf geschreven ') — en dit gelooft Gij! — immers, dit
gelooft Gij, mijn Kleijn? —
Gij moest dan uw moeder nog zien sterven! 2) — waart gij hierom
zoo gedreven toen Gij nog bij ons waardt?
zeker! een heimelijk voorgevoel heeft uw vertrek verhaast; — u een
donker vooruitzigt gegeven van den slag, die u dreigde.
Hoe vaart Gij ? — ik wenschte wel eens een' avond thans met u
doortebrengen: ik ben thans zeer melancolisch, en gansch niet wel.
of Carp 3 ) thans aan u schrijven zal — dan of Hij naar nieuwenhuizen zal wagten, weet ik niet. — Gij schrijft aan Nieuwenhuisen, dat
Gij nog geen brieven hadt — dit begrijp ik niet! wij hebben alle drie
reeds voor lang aan u geschreven.
Ik heb thans een tweede stuktje van mijn Vaderlandsche gezangen
uitgegeven — doch, hoe krijgt gij ze ? zal ik maar wagten tot Nieuwenhuysen naar u overkomt? — Gij weet denkelijk reeds dat van Vlootens
vader — zoo wel als Blokhuisens 4 ) vader, is overleden. binnen twee
weken komt uittenhoven naar hier — ik heb geen brief van hem gehad,
doch zijn Hospes heeft het mij gezegt. — men wagtte gisteren-avond
van Gogh hier, of hij gekomen is weet ik niet, ik zal het eens laaten
vraagen.
Wanneer zal ik eens een brief van u hebben? Schrijf toch schielijk!
— den inliggenden brief van Occerse heb ik voorleden Zaturdag gekregen. thans is het dinsgdag.
foei! 't is thans op mijn kamer eveneens als in mijn ziel: 't rookt er
geweldig! doch de damp, die mijn ziel benevelt, is nog zwaarder.
van Gogh is hier doch ik heb hem nog niet gesproken. vaarwel!
men komt mij stooren! vaarwel! God zij immer met u!
Schrijf toch schielijk aan uwen

enz.

De volgende dag, Woensdag 23 Okt., schrijft 00k Mr. Hieronymus
van Alphen, Advokaat voor „den Hove Provinciaal" te Utrecht,
een ernstige, deelnemende brief aan zijn jonge vriend Kleyn: 5 )
J
) „Oden en Gedichten" (1782) biz. 54; slotstrofe van Aan stervende Christenen.
*2) Over haar „kwijnenden toestand", Rec. o. d. Rec. (1809) biz, 74.
3
4
) Willem Carp, zie biz. 177 en Aant. 50.
) ? Zie biz. 203.
5
) Tijdschr. Maatsch. Ned. T. en Lett. dl. 32 biz. 246. v. Alphen is nu 36, Kleyn 22 jaar.
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— — „Er staat nu met het afsterven uwer moeder, mogelijk
voor u eene andere wijze van leven te wagten. Bid en everleg eer
gij eene keuze doet. Haast niet, maar wikt: en laat de keuze van eene
levensgezellin de vrugt zijn van een rijp beraad en van een ernstig,
aanhoudend, opregt en vertrouwend gebed" — — — —
In h e t e e n z a a m leven, d a t nu v o o r K l e y n a a n b r e e k t , d e n k t hij
weer a a n het meisje, w a a r m e e hij 3 j a a r g e l e d e n verloofd is g e w e e s t 1 ) , d a t h e m toen, n a a r de „ G e d e n k z u i r ' meldt, „ o n w a a r d i g
heeft b e h a n d e l d " , m a a r nu „ o p listige wijze (de) v r o e g e r e b e t r e k k i n g
(zoekt) te v e r n i e u w e n ' V Kleyn twijfelt — „een a n d e r e n e i g i n g w e l t " ,
sinds het voorjaar, „in zijn b o e z e m o p " . Hij v r a a g t Bellamy o m
r a a d , en deze a n t w o o r d t : 2 )
Een ernstig woordje! — Dat meisje, dat u voorheen zoo mishandeld
heeft, — wier karakter zoo veel met het uwe verschilde, — wier geheele
ziel genoegzaam zinnelijk was, — bemint u dan nog, en alles was —
misverstand ! !
Mijn lieve K.! om Gods wil, wees op uwe hoede! — Mag ik u eens
iets zeggen? uw hart is te goed, en uwe eigenliefde op dit stuk te
groot, om niet gemakkelijk bedrogen te kunnen worden. Gij bemint u
zelven in deze ontdekking! De Hemel weet, welke plans men smeedt,
om u ongelukkig te doen worden.
Immers, naar karakter was geen misverstand; hare te groote zinnelijkheid geen gewrocht van uwe vijanden! — Juist veertien dagen zijn er
noodig, om aan dit ontwerp een schijn van waarheid te geven! . . . .
Ach, K.! ik vrees!
Breng u eens alles te binnen, wat gij mij wel van dit meisje gezegd hebt!
Ik ken de omstandigheden dier Juffer niet, maar mogelijk zijn ze
van dien aard, dat ze de uwe tot verbetering noodig hebben. Verbeeld
u, welk eene drijfveer!
Waarlijk, uw edel hart neemt te ligt den schijn voor het wezen aan.
De schijn van vriendschap groeit in uwe verbeelding welras aan, tot
den hoogsten trap van broederlijke liefde. Uw hart gelooft niet, dat er
menschen zijn kunnen, die hunne lage oogmerken langs dezen weg
zoeken te bereiken. — De les van den Heiland bevat alles: weest opregt, gelijk de duiven, maar 00k voorzigtig, gelijk de slangenl
Mijn lieve, beste Vriend! zie toch op de gevolgen! Gij moet eene
vrouw hebben, die een gestadig voedsel voor uw hart kan opleveren.
Gij zijt geen man, wiens hart zich gestadig met het genot en de ver2
*) Zie biz. 173 en 174.
) Gedenkzuil op het Graf van Jakobus Bellamy, door W. A.
Ockerse en A. Kleyn geb. Ockerse (Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz. 1822) biz. 155 en 156.
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beelding der zinnelijke wellust kan vergenoegen. — Neen, K.! eene
vrouw, die zich alleen over het opwekken hiervan bekommerde, zou
de verderf-engel van uw hart en van uw geluk zijn.
Om Gods wille, K.! wees voorzigtig! — Mijn hart, de deugd en de
rede, roepen u toe: wees voorzigtig!
Gij zult mijne ronde welmeenendheid niet euvel duiden ? Gij kent
Bellamy. — Ach, kondt gij thans in zijn hart zien!
Schrijf mij schielijk antwoord, — schielijk! — — — — —
„ E e n g e d e n k s t u k (van) doorzichtige en hartelijke d e e l n e m i n g " ,
n o e m t de „ G e d e n k z u i l " deze brief, „de taal d e r w a r e , v e r s t a n d i g e ,
w a r m e , g e t r o u w e v r i e n d s c h a p . . . en d a t v a n eenen j o n g m a n in het
eerste v u u r zijner natuurdrift" ! T o c h is Kleyn n o g niet overtuigd.
D e p o g i n g e n v a n het meisje strelen zijn eigenliefde, en een beslissing r a a k t zijn eer, zijn plicht: n o g heeft zij h e m l i e f . . . „blijft
(dan) e e n e liefdesbekentenis na verloop v a n drie J a r e n g e e n e e d r "
E n hij a n t w o o r d t l ) :
Ik heb u volstrekt niet eer kunnen antwoorden mijn Bellami! — Ik
ben zeer vermoeid, en pijnig mij zelven om dezen hoognodigen brief
te schrijven. Eerst dezen morgen ben ik van Gorcom te rug gekomen
waar ik op de markt een Jong rijpaard gekogt heb.
Dit verschoont mij immers genoeg. — En behalven dit is een weinig
geregelde verstrooying voor mij zeer nodig. waar verstand en hart
strijden is de angst veeltijds zeer groot, en wanneer men dapper bezig
is om deze huivering door bezigheden en vermaken te verdrijven, heeft
het hart er zeer veel tegen om gezet en ernstig over zulk eene gewigtige omstandigheid eenen brief te schrijven.
Een vraag Bellami? — blijft eene liefdesbekentenis na verloop van drie
Jaren nog geen eed? —
Maar laat ik geregelder schrijven. mijne harsenen zijn geheel oproerig.
de ernstige gedagten op mijne gewigtige omstandigheden worden door
duizend anderen verdrongen: en zie daar Uwe Kleijn na enige ogenblikken mijmerings radeloos! — de daad die ik heden doe is morgen
voor mij een droom. de gedagte die ik heden denk is morgen een
nevel. — Er is een stap die niets beslist buiten mij gedaan. de tweede
zal ik zelve doen. meer kan ik u van mijne zaak niet schrijven en
waarlijk meer weet ik er zelve niet van! Wees intusschen gerust; ik
onderneem niets, zonder een zijweg in het oog te houden, langs welken
ik zo de zaak ten slegtsten uitviel, eene roemrijke retraite zou kunnen
maken. De zaak is te ernstig, om in eenen brief er meer over te
zeggen — veelligt evenwel zal er binnen eene maand beter kans toe
!

) hs. Arch. Vliss.
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zijn. — Nog eens mijn waarde vriend! weest gerust. mijne eigenliefde
is gevleid! — dit raakt het hart, maar 't verstand blijft eene zware
tegenpartij. —
Gaat gij in de wintervacantie naar Zeland Bellami? Schrijf mij dit
spoedig. —
Zeg aan Carp, dat ik zijn vriend blijf, maar dat zeer gewigtige omstandigheden mij het schrijven beletten — de eerste brief evenwel was
eene aan onzen geliefden Proponent '), die ik schrijve, zal ik hem
tragten te zenden. — vraag aan Niewenhuizen of hij mijn vriend nog
is? zeg hem, dat ik zeer aan zijne trouwe twijfel! — Schrijf mij zijn
antwoord, opdat ik hem dan nog een brief schrijve, waar bij hij aan
eenen getrouwen Kleyn kan gedenken.
Ik hadt uwe Stukjes 2) met het pak dat van Vloten mij gezonden heeft,
verwagt. waarom schrijft 00k deze vriend mij niet? —
Vaarwel mijn getrouwe Bellami! denk veel en bid nog meer voor uwen
leeft Schull 3 ) nog ? —

Kleyn.

Bellamy's waarschuwend woord heeft ten slotte „de gewenschte
uitwerking" gehad, zeggen de Schrijvers der „Gedenkzuir\ en . . . .
Antoinette Ockerse kon het weten!
22 of 23 Oktober verschijnt het 2de Stukje der „ Vaderlandsche
Gezangen", dat 4 verzen bevat:
1.
2.
3.
4.

A a n G o d — 5 Okt. — (biz. 239).
De m o r g e n .
H e t V a d e r l a n d s c h e m e i s j e — 16 Aug. — (biz. 213).
D e V a d e r l a n d s c h e j o n g e l i n g (biz. 215).
2. D e

morgen4).

'k Ontwaak! — ik zie — ik voel den morgen!
Heb dank, o Schepper der Natuur!
Uw vadermin, uw liefdezorgen
Ontsteeken thans mijn offervuur!
Mijn geest zal zich ten hemel beuren!
Algoede Vader! ai! geheng,
Dat, met der Eng'len wierookgeuren,
De geur zich van mijn offer meng'!
J

)
2)
3
)
4
)

Frans van Gogh ? nog steeds als proponent te Gouda. De zin is niet duidelik.
Vad. Gez. iste e n 2 d e Stukje.
Jan Schull, zie Aant. 52.
Rechts de varianten Herdruk (1785).
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Uw aanblik deedt den dag verdwijnen!
Gij wenkt — en fluks verschijnt de nagt!
Gij spreekt — en duizend starren schijnen,
En juichen van uw groote magt!
Toen lagen wij in donkerheden,
De slaap streelde ons met zijne hand:
Maar Gij, Gij zaagt op ons beneden,
En hieldt het oog op 't Vaderland!
In de eeuwigheid, toen 't plan der dingen,
Der waerelden steeds voor u was;
waerelden,
was; —
Toen Gij der volken wisselingen,
Uw oog der volken wisselingen,
In 't raadsboek uwer wijsheid, las:
In V eeuwig boek der wijsheid, las :
Toen Gij der Vorsten woelig poogen
Vereenigdet in 't groot verband :
Toen hieldt Gij ook, o! Alvermogen!
Uw oog, vol liefde, op 't Vaderland!
Gij deedt den schoonsten morgen dagen,
Toen Gij aan ons de Vrijheid schonkt,
Den vijand, trots zijn slinksche laagen,
In ketens van uw almagt klonkt!
Die morgen ! . . . ach ! . . . verdwijnt zijn luister ? . . .
o God! zal dan ons nageslagt
Geen straaltje zien van zijnen luister? —
Steeds zwerven in een' donk'ren nagt? —
Maar neen! uw trouw zal immer duuren!
De tijd sloop', met een forsche hand,
Egipte's naalden, Babel's muuren;
Uw oog blijft steeds op 't Vaderland !
Een wenk, o eeuwig Alvermogen!
En 't scheemrend duister is niet meer!
o! Spreek! en, voor der volken oogen,
Herleeft onze oude luister weer!
Zoo vaak uw gunst den dag zal baaren,
Zal dit, aan u, mijn bede zijn:
„o Vader! doe ons toch ervaaren,
„Dat wij nog uwe kinders zijn!"
Zoo zal elk nederlander smeeken,
Wiens borst voor de ed'le vrijheid brandt. —
Ai! wil tot onze redding spreken!
Uw oog blijv' steeds op 't Vaderland!
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Als Fransje de „Brief over Wapenhandel" („Post" n° 103)l)
heeft gelezen en haar vermoeden naar Utrecht schrijft, antwoordt
Bellamy Woensdag 23 Okt. 3 ):
— „Gij zijt een slim meisje. hoe gaarne wilde ik u thans 1000
kusjes geven. In N® 103 (v. de Post) staat een brief, eveneens of gij
hem geschreeven had, doch daar staat geen Zeelandus onder. ei! ei! Ja
mijn liefste het was van mij, dog om 2 of 3 sterke trekken heb ik 'er
een anderen naam onder gezet. waarlijk Fransje, gij hebt beter oogen,
dan de meeste studenten. — — — Ik moet nog iets opstellen om
morgen in het Genootschap voor te lezen dat mag ik niet verzuimen".
Z a t e r d a g 26 O k t o b e r schrijft hij :
„Hier zit ik eenzaam op mijn kamer. 't Is thans 10 uur 's avonds —
rondom mij ligt mijn tafel met boeken bezaaid — voor mij staat een
stuk brood — een flaauw vuurtje dat door mijne onagtzaamheid schier
uitgedoofd is, schijnt nog, met een kleen vlammetje, mij te willen
vervrolijken. — — — o hoe veel zou ik niet voor uw afbeeldzel
geeven!"

Zaterdag 2 November beantwoordt Bellamy de zonderlinge brief
van Ds. Ockerse (19 Okt.)3), wiens platte boert prikkelt tot natuurliker geestigheid, als zodanig van beter allooi4).
„Mijn Heer en Zeergeagte Vriend!
„Ik kan niet nalaaten, om u deze weinige letteren toe
„te zenden. ik ben nog zeer welvaarende.
„Broeder Keesje is sterk aan de kiespijn geweest, en
„Zuster Mietje heeft de kinderziekte gehadt, doch zijn,
„God lof! nu weer beter. hope het met u 00k zoo
„wezen mag. verder niets meer wetende te schrijven,
„zal ik dezen besluiten.
„Mijn He.er en zeergeagte Vriend!
„UED. Dienaar en vriend
X X X X ."
Dus luid genoegsaam, van woord tot woord, het voorschrift van
brieven, dat mijn MENTOR zall mij, met de noodige veranderingen,
ten voorbeeld zet. geduurig vloog mijn verdorven Natuur tegen dit
formulier op — en — mogelijk wel — uit kragte van haar bedorven
beginsel.
') Zie biz. 227.

2

) Kopie Sonsb. biz. 321.

3

) Zie biz. 243.

4

) hs. Kon. Bibl.
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MAAR ! thans zeg ik dat het voorschrift
zeer goed is!
en wel dm deze reden:
het is zeer zinrijk.
Ik kan niet Nalaaten enz. wil zeggen: de vriendschap, de Liefde of de
achting dringt mij zoo sterk dat ik volstrekt niet in gebreke kan
blijven om thans aan u te schrijven! ik zou sterven, mijn Heer! mejuffrouw Oom! Moey! Neef! of Nigte! zoo ik niet aan u schreef! ! ik
kan het niet Nalaaten I
ten 2.
Ik kan niet Nalaaten enz. wil ook zeggen: ik heb te veel verpligtinge
aan u, om u niet eenig berigt van mij te doen toekomen. ik kan het
niet nalaaten zonder ondankbaar te zijn! Gij waart vriendelijk genoeg
om, evenals de barmhartige SAMARITAAN, toen ik in de bewuste
moddersloot lag, mij met al uw vermogen bijtestaan; zelfs ten koste
van uw' niewen satijnen broek, en dito fraaie geborduurde cammizool!
— waarlijk! het is te veel! Ik kan het niet nalaaten I
ten 3.
Ik kan niet nalaaten enz. zegt ook nog: waaragtig! Ik kan 'er niet
wel van tusschen! voorleden week heb ik een' brief van dien Heer —
of Juffrouw, gehad, en ik tnoet noodzaaklijk antwoorden: waaragtig!
ik kan het niet Nalaaten I anders! ! zoo ik 'er van tusschen kon!
maar nu kan ik het bij mijn z.l.gh . . d niet nalaaten I
ten 4.
ten 5.
ten 6.
enz. enz. enz.
hier zou ik een dik boek in 4}0 over konnen schrijven, en, mogelijk,
dat ik het nog doen zal, en wel bij inteekening!
Hoe vaard Gij, mijn Heer Okkerse! — wel zoo! Ik ben ook nog al
redelijk wel, doch thans een weinig misselijk — nu dit zult ge mogelijk
aan mijn brief wel konnen zien! . . . .
Brieven zijn ook physiognomisch! — maar — ook alleen voor ware
kenners!
op den 7 April, van dit loopende jaar zeventienhonderdtwee-entagtig kreeg ik een brief van eenen mijner goede vrienden,
die nog maar acht dagen getrouwd geweest was — er moeten eenige
DATA zijn — mijn Heer Okkerse! — Ik weet het nog zeer wel: het
was ?s morgens omtrent elf uuren, toen ik den brief ontving — ik gebruikte, met alle maatigheid mijn borrel *), en rookte mijn pijp. ik brak

') B. dronk graag een borrel. Hij had een Jeneverfles, die hij Jonas noemde, omdat ze elke
3 dagen leeg moest. (Kopie Sonsb. biz. 267, aangehaald bij Klikspaan, Studententypen VII (4 d e
druk) biz. 80).
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den brief open, en, na dat ik hem gelezen had, zeide ik — schoon 'er
geen Jota van in den brief stond — „dat mijn Vriend denzelven ge„schreven had 's avonds, in zijn slaapkamer, onderwijl zijn vrouw bezig
„was met zich te ontkleden: — duidelijk, mijn heer Okkerse! duidelijk
„kon ik zien welken regel hij geschreven hadt, toen zijn vrouw heur
„onderste rok hadt laten afglijden. — maar geen trek in den brief was
„duidelijker, als die, waaruit ik zag dat zijn vrouwtje haaren eenen
„voet op de sponde zette! nu volgen 'er maar twee regels meer, waaruit
„ik besloot dat
!•!•'!
Ik schreef aanstonds een' brief om te vernemen of ik het wel had! —
en ! waaragtig! mijn Heer Okkerse!
H e t was net z o o !
Zoo was het nog eens
maar! hola! wie daar? ha! ha! uw Dienaar
mijn Heeren ! — een pijp ? — een Borrel ? — neemt uw plaats Heeren ! —
Gij zult het mij niet kwalijk nemen Heer Okkerse? eerlang kom ik
eens bij U — dan blijf ik een pijp rooken! vale!
Uw Dienaar
Bellami!
NB!!
voor eenige dagen heb ik N° 2 van mijn vaderlandsche gezangen uitgegeven; morgen of overmorgen zal N° 3 uitkomen, dan zal ik ze
zaamen wel eens aan u zien te bezorgen. — ik was toen niet meer
in utrecht: is 'er niet een zeker warkje De Gezangen mijner Jeugd aan
u gezonden?
Ik heb ten minsten zulks bevolen.
aldus gegeven op den 2 November
in het vijfde jaar onzer sluimeringe.
uit mijn groote zaal
in de waereld.

Nog steeds belet de „lastige derdedaagsche koorts" Adriaan
Uyttenhooven „de reis" van Naarden „naar Utrecht te ondernemen",
zoals hij Zaterdag 2 November „per couvert" aan Bellamy, „notre
fidelle' ami" meldt: 1 )
— — — — —f hoe veel lijd hier mijn hart bij! — hoe veel zal het
nog te lijden hebben, daar ik niet voor na de wintervacantie in Utrecht
zal kunnen komen —
Zend mij in het begin van de aanstaande
week een briev,
ach, mijn lieve Bellami! laat mij 00k uwe troost
niet ontbreeken. — Hoe vaart gij — hoe uw beminde F
? hoe is
J

) hs. z. G.
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uwe levenswijs tegenswoordig. studeerd gij veel? hebt gij ook versen of
iets anders gecomponeerd en welke ?. —
Hebt gij een deeltjen van het Genootschap ontvangen? is mij ook
een naar mijn kamer gezonden ? — ])
En laat ik U dit tusschen beide verzoeken, hou de hand wat aan
het Genootsch. — zijt een Mecenas derzelver, denk er op wat gij ten
nutte en ter verbetering van het zelve kunt aanbrengen.
Hoe verlang ik u te zien en te spreken! doch dit kan niet zijn. —
het is de lijdzaamheid en zelfverloochening daar ik mij dagelijk(s) in
oeffenen moet — daar ik nu voornaamentlijk veel nut en troost uit
kan trekken voor mij zelve, — — — — — — — — Laat ik in uvv
aandenken een goede plaats beslaan
en wanneer ik die besla,
bezit ik dan dezelve ook niet in uw hart?
— — Groet Schul 2 )
van mij; en mijn Contubernaal — — — —"

3 of 4 Nov. verschijnt het derde Stukje der „Vaderlandsche
Gezangen", dat hij onmiddellik aan Fransje stuurt: 3 )
w—

Mijn been is beter
zoo dat mogelijk was dat gij
u kondt laten afbeelden! —
Hier hebt gij n° 3 van mijn Vad.
Gez. de drukker is een zeer goed vriend van mij, hierom wil ik er
geen geld voor hebben. bij een ander zou ik wel drie ducaten 4) voor
het stuk konnen krijgen, doch ik heb gezegd, dat hij een fraai boek
u moet schenken"

Het 3 de Stukje bevat:
n° 1. A a n d e V a d e r l a n d s c h e J o n g e l i n g e n — Najaar 1781 —
(biz. 118).
n° 2. A a n d e V r i j h e i d .
n° 3. H e t o n t d e k t V e r r a a d .
Aan de Vrijheid is een p a t r i o t t e n - c r e d o : m e n g e l i n g v a n historiese
N e d e r l a n d s e vrijheidszucht en i 8 d e eeuwse patriotties-republikeinse
vrijheidsverheerliking.
2. A a n d e

Vrijheid5).

o Vrijheid! 'k span voor u mijn Lier!
Uw aandrift moet mijn hand bestieren!
Ontvonk mijn ziel in heilig vier!
Geef aan mijn zangen kragt en zwier!
Godes der Batavieren!
*) Proeve van Oudheid- Taal- en Dichtkunde door het Genootschap „Dulces ante omnia Musae"
(Utrecht, A. v. Paddenburg en J. M. v. Vloten, 1782).
2
3
4
) Jan Schull, Aant. 52.
) Kopie Sonsb. biz. 321.
) Een gouden ducaat = + /5- 2 «
5
) Tekst volgens Vad. Gez. Rechts de Varianten Herdruk (1785).
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Met u zou ieder patriot,
Door onbewoonde streeken zwerven!
Getroost in 't allerzwaarste lot,
Voor u, voor 't Vaderland, voor God,
Aan uwe voeten sterven!
Gij wraakt den staf der oppermagt;
En hoed en speer zijn u slegts heilig!
Schoon opgeblazen Trotsheid lagcht — Schoon dolle Heerschzagt it veragt —
De dolle Heerschzucht u veragt: —
In schaduw van uw eigen magt,
Bij dezen zijt gij veilig!
o Vrijheid, zijt gij veiligl
Tirannen buktten voor uw speer,
Wier wrevel voor geen scepters buktte,
Toen Gij, voor uw gezag en eer,
Het spits van uw gedugt geweer
In hunnen boezem druktte!

bukten
bukte,
gedncht
draktel

Gij waart het, die, van Vlissings muur,
Voor meer dan viermaal vijftig jaaren,
Ten schrik van ieder nagebuur,
Den Spanjaard, voor uw hevig vuur,
Weer deedt te rugge vaaren!
Uw fiere vuist greep zelf de lont,
En wrong die in der burgren handen!
De Dapperheid, die bij u stondt,
En zich aan uwen dienst verbondt,
Verbrak Castiljes banden!
Zoo stondt Gij ook op Leijdens wal,
En bliest den burgren moed in 't harte!
De Batavier stondt moedig pal,
Daar hij, van zijn' doorschoten wal,
Des Spanjaards wrevel tartte!

zijn

Geen wreede pest, geen hongersnood
Kon 's burgers hart aan u ontrukken !
Zijn bleeke wang wordt gloeiend rood! . . . .
„Eer, roept hij, doe de wreedste dood
„Mij in den grafkuil bukken"!
Mij, in den
De Ruiter, u zoo lief en waard,
Verzeldet Gij op al zijn togten:
Door u bezield — voor niets vervaard,
Sloeg hij, met zijn ontsaglijk zwaard,
De britsche roofgedrogten!

grafkuil,
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De Ruiter sneeft! — Gij zelve voert
Zijn ziel in onbesmette lugten! —
Gij daalt — en, in het hart beroerd,
Zit gij, met borst en hair ontsnoerd,
Op 't marmren graf te zugten! —

graf,

Zoo liet Gij duizend — duizendmaal,
In 't Vaderland, uw' invloed blijken!
Gij gaaft den helden 't blikk'rend staal!
En deedt hun deugd, in eermetaal,
Voor 't laate nakroost, prijken!

ontbreekt.

Den naneef blinkt in 't oog een traan,
Op 't zien der oude gloriegraven! —
Hij schrikt — blijft onbeweeglijk staan ontbreekt.
Hij spreekt — e n stort den dankbren traan! — I
„Hier liggen Neerlands braaven" ! . . . .
'
Dus spreekt hij, door uw vuur ontgloeid,
Gij, Vrijheid, doet zijn aders zwellen,
Waarin het bloed der helden vloeit. —
Laat hem, door uwe hand ontboeid,
Toch nimmer kluisters knellen!
Uw zetel blijve in Neerlands oord!
Geen Vorst moet hier den scepter zwaaien!
Een slaaf zij door dien glans bekoord:
In dit beroemd en zalig oord
Moet Vrijheidsstandaard waaien!

\
I
/

ontbreekt.

schepter

Vrijheids

standaard

Hij, die, met onbesuisd geweld,
De speer zoekt aan uw vuist te ontwringen,
Word' tot een vloek des volks gesteld!
Ten schrik der Vorsten neergeveld,
dier Vorsten
Met vuur uit 's hemels kringen!
Die naar uw zetel dingenl
Uw hoed versier' geen vorstenhoofd,
Terwijl zijn hand een' staf zou dragen:
Straks wierd uw outervuur gedoofd,
Uw volk, van goed en eer beroofd,
In ketenen geslagen!
Neen! dierbre Vrijheid! uw gezag
Blijve aan den vaderlande heilig!
Uw luister groei'e dag bij dag!
In schaduw van uw vrije vlag
Zij Neerlands handel veilig!
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Godin ! bescherm mijn Vaderland !
Houdt hier uw haardstede en altaaren!
Wanneer deze aardbol smelt en brand,
Dan moet Gij, uit mijn Vaderland,
Ten hoogen hemel vaaren!
Het ontdekt Verraad betreft de gevangenneming te Brouwershaven, Vrijdag 27 Sept., van de i9Jarige Vaandrig Jacob Eduard
de Witte, beschuldigd van land verraad: „tegen hooge belooningen"
— om zijn schulden te betalen — heeft hij de Engelsen kaarten
van Schouwen en Duiveland verschaft, heeft hij beloofd, in geval
zij heimelik landen, geen tegenstand te zullen bieden l ). Hevige
verontwaardiging der Patriotten! En als nu, na een volledige bekentenis, het vonnis sleept, — door een geschil over de berechting
dezer zaak tussen het Hof van Holland en de Hoge Krijgsraad —
gaan er stemmen op, dat de verrader van hoger hand wordt beschermd. Zelandus is hun tolk:
3. H e t o n t d e k t

verraad2).

Triumf! Triumf! uw aanslag is mislukt!
De Godheid waakt, schoon 00k 't heelal mogt slapen!
Mijn Vaderland! gefolterd en verdrukt!
De Godheid waakt! zij spot met list en wapen!
Het vuig geslagt, dat ge aan uw' boezem voed,
Poog' roekeloos u op het hart te treden;
't Begunstig' vrij des vijands overmoed,
't Moog' hier de plaats van Albion bekleeden:
' t i s al vergeefsch, wanneer de Godheid waakt!
Men moog de list met schijn van trouw omwinden;
Gods heilig oog, dat vuige valsheid wraakt,
Kan 't naakt bedrog, ondanks die sluiers, vinden!
Men speele een' tijd zijn godvergeten rol,
En steeke stout den trotschen kop naar boven:
Eens wordt de maat der snoode gruwlen vol:
Dan zal Gods wraak den vuigen schedel kloven!
J

vol;

) Nederland, 1878, biz. 111 vgg. N. Ned. Biogr. Wdb. III. 1472. Over de Witte als Schrijver:
KalfF, Gesch. Ned. Lett. Dl. 6 biz. 134. Het zou kunnen zijn, dat Zelandus op het eerste gerucht
van dit verraad Aan eenen Verrader des Vaderlands heeft gediclit (biz. 240). De tijdgenoot heeft
dat toegepast op de Stadhouder, Zelandus zelf laat er zich niet duidelik over uit (zie Br. 9 Nov.).
Mogelik heeft hij 't zich laten aanleunen, gevleid door de veronderstelling \ en vervolgens dit 2 d e
vers gedicht met rechtstreekse zinspeling op het „ Verraad", en op de zogenaamde bescherming
van de Witte door de Stadhouder. Heel vast is mijn mening in dezen niet.
2
) Tekst volgens Vad. Gez. 3 d e St. n° 3. Rechts de varianten Herdruk (1785).
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Wie Gij ook zijt, die 't Vaderland verraad,
Gij kunt de wraak der Godheid niet ontvlieden;
Vergeefsch zou u geboorte, rang of staat,
Vergeefsch zou u een Vorst bescherming bieden!
Verlaat dit land! — zwerf als een balling voord !
De stem des volks zal immer u verzellen!
't Geweten zal, in 't verste waereldoord,
Uw zwarte ziel in zijne schroeven knellen!
Thans schreeuwt uw hart, en smagt reeds naar den dood!
Maar 't is om niet! — de dood schuwt zelfs verraders!
Grijp nu de pook, die u de vijand boodt,
Vergiet het bloed uit uw vergiftigde aders!
Maar neen! uw hand zou dan, ondanks uw' wil,
Met ?t blinkend staal, voor uwe borst verstijven!
Gevoel uw zelf! wordt woedend! raas en gil!
word
Vervloek uw zelf! om uwe wanbedrijven!
Dit is voor u, een vaak herhaalde dood!
Een staage hel, in uwe borst ontstooken!
Rampzalig mensch! waart Gij, uit 's moeders schoot,
Bij uwe komst, in 't aaklig graf gedooken!! . . .
De Vrijheid bloost bij 't hooren van uw' naam!
Uw adem doet den Batavier verbleeken!
Uw euvelmoed, verkondigd door de Faam,
Is tot een schrik in and're waereldstreeken!
Waar is de Brit, die zelfs uw snoodheid doemt,
Schoon zijn belang uw helsche listen voedde? —
Waar zij ? wier mond thans uwe snoodheid doemt,
Schoon 't valsche hart denzelfden adder voedde? —
Maar 't is genoeg! uw aanslag is ontdekt!
Gij zult den Brit geen' vrijen doortogt baanen!
De zeeuwsche moed, door uw verraad gewekt,
Grijpt zelf de kling, beschermt zijne oorlogsvaanen!
Zoo waakt Gods gunst voor 't vrije Vaderland,
Schoon ramp op ramp het zwoegend harte treffen!
o Groote God! wil 't lieve Vaderland
Nog eens ten trap der oude glorie heffen!

borst,

dood;
gij,
gedooken!...

In de maand November 1782 is er grote „opgewondenheid in
den lande" *), als de demokratiese patriotten zegevieren in de eerherstelling van twee om hun beginselvastheid geschorste regenten: de
Amsterdamse Pensionaris van Berckel en het Lid der Overijselse
Ridderschap Joan Derek van der Capellen van de Poll. In n° 111
!) Colenbrander, Patriotten, dl. i, biz. 267.
*7
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van „de Post van den Nederrijn", (9 Nov.) dat juicht, nu van der
Capellen „wederom geadmitteerd is in de Ridderschap van Overijssel,
uit welke hij om zijnen ijver voor 's Lands ingezetenen door overheersching ontzet en 4 jaaren geweerd (werd)" — omdat in den
regel „goede Regenten worden afgezet" — verschijnt 00k Zelandus'
A a n de Vrijheid1).
(een fragment).

o Vrijheid ! onwaardeerbaar pand !
beschermster van mijn Vaderland!
den patriotten heilig!
Helaas! in dit gelukkig oord,
word' ge in uw heiligdom gestoord!
Gij zijt niet langer veilig!
wie voor uw regten sp(r)eekt en waakt
voor u, in ed'le gramschap, blaakt,
wordt schandelijk gelasterd!
men noemt hen muiters, door wier raad
't belang des lands ten gronde gaat, —
't bataafsche volk verbasterd! —
wie de eer van uw gezag bepleit,
is voorspraak der Losbandigheid,
dus durft men schandlijk hoonen!
o Vrijheid! onwaardeerbaar pand !
ach! zoudt gij, in mijn Vaderland,
nog langer veilig woonen?
—

Deze 3 strofen van het Zelandusvers uit de „Post" gebruikt de
Uitgever en Schrijver van de Diemer- en Watergraafsmeersche
Courant, Harmannus Koning, ter inleiding van het „Noodig Bericht",
dat zijn sinds 7 Augustus gerechtelik verboden „ Courant" bij het
„Vrijheid- en Vaderlandminnend Publiek" moet verdedigen3).
In dezelfde patriottiese Novemberroes zal Zelandus Aan Elliot
en Aan den dichter A. B. hebben gedicht.
In rijmloze verzen, „hoog" lyries dus, „verheft (zijn) vrije ziel
!) Tekst volgens hs. Z. G. (5 str.). In de „Post" staat er een 2
afbeelding van den Baron Capellen tot de Pol".
2
) Dit „Noodig Bericht aan het Vrijheid- en Vaderlandminnend
n° 20129) is gedagtekend 1 Nov., maar zal waarschijnlik eerst na 9
Zie verder Sautyn Kluit. Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh. (1870) dl. 6

regelig versje boven: „op de
Publiek" (Kon. Bibl. Pamflet
Nov. in druk zijn verschenen.
biz. 383 en 367 noot.
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heldenmoed en grootheid" van een vijand, van George August
Elliot 1 ), die de sinds 1779 door Spanje vruchteloos belegerde vesting
Gibraltar hardnekkig verdedigt. -„Heel Europa volgt met belangstelling dit merkwaardig beleg". In September nu hebben de belegeraars, ten einde raad, de vesting bestookt met „zekere drijvende
batterijen", door „een fransch kolonel" vernuftig samengesteld. Maar,
het gelukt Elliot ze te vernielen, en hij blijft onverwonnen.
Aan Elliot,
den v e r d e d i g e r van Gibralter2).
A l s c h o o n uw vuist h e t zwaard des vijands draagt,

Des vijands van mijn Vaderland,
Mijn vrije ziel verheft uw heldenmoed,
Uw grootheid in haar lied!
Natuur verschrikt — heur aangezigt verbleekt,
Wanneer ze een' vuigen Rodneij 3) ziet;
Doch heur gelaat lagcht als de lentezon,
Op 't zien van Elliot!
De Godheid sprak: voor al de donkerheid,
Die vaak der britten glans bedekt,
Schep ik een licht, voor wiens verheven glans,
Die donkerheid verdwijnt!
Toen schiep zij u, en gaf aan u een ziel
Als die van grooten Michael,
Den zeeheld, dien mijn dankbaar vaderland
Nog als een Godheid eert.
Toen waart gij
Een ster van
Doch, voor het
Tot haar

ziel,
Vaderland

reeds! — maar, even als een ster,
d'allereersten rang,
oog onmerkbaar door heur' stand,
een wijze ontdekt.

Germanje zag het eerst den ed'len glans,
Den luister uwer dapperheid; 4)
De wederschijn van zulk een' held'ren gloed
Belonktte 00k Albion.

rang;

Belonkte

*) Over Elliot kan B. hebben gelezen in de Alg. Vad. Lett. (1782) II, biz. 553—557. Colenbrander, Patriotten, dl. I, biz. 249 en 253. Bella van Zuylen was zeer bevriend met de Elliots,
bij wie ze in Londen in 1765 en 1766 logeerde (Philippe Godet. Madame de Charriere et ses
amis. Dl. I, biz. 117 vgg.).
2
) Tekst volgens Vad. Gez. 5 d e st. n° 2. Rechts de varianten Herdruk (1785).
3
) De veroveraar van St. Eustatius, 3 Febr. 1781. Zie biz. 119.
4
) Zijn krijgmansleven begon Elliot in Duitsland als vrijwilliger, waar hij was opgeklommen
tot Luitenant-Kolonel, toen hij in Britse legerdienst overging (Alg. Vad. Lett. t. a. p.).
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Straks was uw loop naar deze streek gerigt;
Gij werd een zon aan 't britsche rijk;
De mind're glans van 't talrijk heldenheir
Verbleekte voor uw' gloed!
Gibralter's wal, een werkstuk der Natuur,
Een beeld van uw standvastigheid,
Gibralter's wal, door forsch geweld gebeukt,
Staat vast door uwen moed!

standvastigheid';

's Verwinners trots hadt reeds de zegevaan
Op 't eeuwig rotsgebergt geplant,
Zoo niet uw moed, veel vaster dan arduin,
De drift dier magt bedwong!
De britsche vlag, door Rodneij's vuist geplant,
Op 't weerloos
Sint-Eustatius,
Verbleekte en viel, met de eer van Albion,
Droefgeestig op den grond:
Thans staat die vlag met de eer van Albion
Bij u, en ook bij u alleen!
Indien zij valt — zoo de eer der britten sneeft,
?
t Zal zijn bij uwen dood!

vlag,

Albion,

Gelijk 't geluid der romm'lende oorlogstrom,
Dat zelfs der laffen vrees verdooft,
In 't heldenhart het trotsch gevoel verwekt,
' t G e v o e l : IK BEN EEN H E L D !

Zoo zal uw naam, in ieder waereldoord,
Het heldenhart een prikkel zijn! —
Mijn Vaderland roept zijne helden t o e :
Elk zij een Elliot!

waerelddord,

Het 2de vers Aan den Dichter A. E. is oorspronkelik gedicht
ter inleiding van een zinnespel: „De gefnuikte Heerschzucht.
(Utrecht, bij Johannes van Driel 1782)", van een dichter A. E.,
naar uit de brieven blijkt, een „goed vriend" van Zelandus1). Het
Zinnespel waarschuwt tegen een afzonderlike vrede met Engeland,
die de Engelsgezinden listig willen bewerken 2 ). Een Vignet met
*) Bibl. Maatsch. Ned. Lett. Als „goed vriend" van Zelandus zou A. E. kunnen zijn Pieter
"tHoeti (1745—1828), Schrijver van de „Post van den Nederrijn", en schrijver van verschillende
politieke toneelstukken (N. Ned. Biogr. Wdb. I. 1127). Zie ook Aant 42.
2
) Evenals Aan het Vaderland April 1782, zie biz. 159.
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zinnebeeldige figuren op het titelblad 1 ) verklaart de inhoud van het
Spel: Vrijheid zit in de Hollandse tuin — aan haar voeten sluimert
de leeuw, neergeworpen Hggen zwaard en speer. Achter
Vrijheid
staat Heldenmoed in de „uiterste woede", zegt het Zinnespel 3 ),
omdat Vrijheid schijnt te luisteren naar Liefde voor het
Vaderland,
die haar overreedt een door Vrede geboden palmtak aan te nemen.
Wil Vrijheid die grijpen, dan blinkt „onverwagt een licht dat alien
verbijstert: Wraak en Godsdienst dalen neer in een Wolk, ontmaskeren Valsche Liefde voor het Vaderland en Vrede als Heerschzucht en List, die Wraak nu uit Vrijheids hof verdrijft, waarna
Godsdienst en Heldenmoed arme Vrijheid te hulp Snellen".
Aan den dichter3).
A.E.
De Heerschzugt woede en woele en vloek'!
Hij poog' 's Lands Vrijheid te vernielen!
De Godsdienst is zijn list te kloek;
De wraak zal hem ontzielen!
Men wil, in 't vrije Leeuwendaal,
Alleen de zagte en zoete taal
Der ed'le Vrijheid hooren!
Regtschapen, trouw, in 't oorlog fier,
Is ieder edel Batavier
Geen slaaf — maar vrij-geboren!
De Rede doemt Losbandigheid,
Maar billijkt Vrijheids gulden wetten,
Die zij, tot eer der menschlijkheid,
Wil op den zetel zetten!
De Rede?... ja! de Godsdienst ook
Volgt Heldenmoed, door vuur en rook,
Op bloedige oorlogsvelden!
Wen Heerschzugt op 's Lands Vrijheid doelt,
Den vrijen tuin met bloed bespoelt,
Dan worden vrouwen helden!
*) Uit een monogram bij het Vignet is /. d. W. op te maken, zodat het Vignet kan zijn van
Izaak de Wit Jamz. (1744—1809), plaatsnijder te Utrecht, later te Haarlem. (Immerzeel i.n.).
2
) 6 de Toneel van het 3 d e Bedrijf (biz. 30) geeft de betekenis van het Zinnespel, samengevat
in het Vignet.
3
) Tekst volgens Vad. Gez. 5 de St. n° 4. Rechts de varianten Herdruk (1785). Er is ook 'n
hs. Z. G. met enkele weinig zeggende veranderingen in spelling en leestekens.
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De slavernij verbant den moed,
Verdooft het vuur der ed'le harten:
De Vrijheid leert het laagst gemoed
Kloekmoedig rampen tarten!
De kunsten bloe'ien in het land,
Waar Vrijheid heuren standaard plant!
Elk burger denkt 'er edel!
De Dichter is hier niet geboeid;
Hij zingt, door Vrijheid zelf ontgloeid,
Met lauren om den schedel!
De jongste dag, waarop de tijd
Den allerlaatsten snik zal geven,
Zie ook 's Lands heil en zaligheid,
De dierbre Vrijheid sneven!
Maar neen! dan stijgt zij met een drom
Van helden, uit heur heiligdom,
Naar 't rijk der eeuwigheden! l)
Daar zullen, hunner deugd ten loon,
Die zuilen van heur' aardschen troon
Aan hare zijde treden!

Vrijheid,
een drom

Zaterdag 9 November vraagt Bellamy aan Fransje, of ze nr. 3
der Vad. Gez. al heeft ontvangen 2 )
Mijn vaers aan een verrader in n° 106 van de post, is, zo als men
mij verzekerd, een van de voornaamste redenen, waarom men dat
weekblad zoekt te doen zwijgen. — houd dat voor u Fransje! — Het
is mij tot een groot vermaak, dat mijn Vad. Gez. alom met zoo veel
smaak gelezen worden. er worden 'er veel verkogt. Hoort gij niets van
de Gez. mijner Jeugd? Binnen kort zal ik u een boekje zenden een
toneelstukje door een mijner goede vrienden; er staat een vaers van
mij voor.
In September, ingesloten waarschijnlik bij een brief aan Jan van
der Woordt of Piet Boone, heeft Bellamy ook geschreven aan zijn
Vlissingse vriend, Ds. Brouerius Broes3), die hem in de grote vakantie
wat heeft voortgeholpen met Latijn en Grieks en tot wat meer ernst
bij zijn studie zal hebben aangezet.
Gij hadt zeker rede om knorrig op mij te zijn
zoo lang weg —
en nog niet eens geschreven! het kan er niet door! maar! wat zal ik
i) Dezelfde gedachte in de slotstrofe van Aan de Vrijheid^ biz. 256.
3
2) Kopie Sonsb. biz. 322.
) hs. Z. G,
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u zeggen, waardste vriend! ik studeer thans, dat mij de vingers zeer
doen een ganschen dag door, ik lees Latijn — en begin fraeitjes
hebreeuwsch te leeren spelden. nu heb ik het er op gezet
Audaces fortuna juvat!
ik dank u nog voor de hulp, die gij mij betoond hebt! Als ik wederkom, en Vlissingen heeft het geluk nog, u binnen hare muuren te zien,
hoop ik dat ge u mijner grieksche ziel niet onttrekken zult!
het ziet er naar met mij uit! in Middelburg moet ik Attestatien van
den professor brengen, wil ik geld hebben. — Amsteldam — idem,
wat zal ik doen? ik loop thans op het hebreeuwsch Collegie, om de
beenen te breken. ik geloof, dat ik met de middelburgsche attestatie
maar wagten zal tot ik weder overkom. maar in de wintervacantie zal
'er een vergadering in Amsteldam zijn, daar moet ik op verschijnen
dan zal ik mijne getuigschriften medebrengen — de hemel geve, dat
ik er dan 00k voor betaald worde !
men maakt thahs overal concepten van, ik wil 00k eens een concept
maken :
Concept-Attestatie.
Ik ondergeschreeven, verklaare bij dezen, dat de tooner
dezes, de Heer J. B. geduurende zijn academietijd de
schrik zijner medestudenten geweest is: niet zoo zeer
om zijne geleerdheid, als wel om de uitmuntende voortreflijkheid zijner vuisten. 00k heeft hij de gave van
vrij wel op rijm te kunnen schrijven; hij heeft eens
een voortreflijk klinkdicht gemaakt, toen mijn lieve
Echtgenoote met het colijk bezogt w a s : in dit stuk
zijn zeer natuurlijk de zugten en het gekerm van mijne
Echtgenoote, geduurende de aanvallen van het colijk,
uitgedrukt. voorts zouden wij nederig denken, dat hij
in Nova Zembla een nuttig zendeling zoude zijn. & c ,
&c, &c

In Ernst!

hoe vaart gij ? Zijt ge reeds volkomen hersteld ? ik
hoop spoedig een brief van u te krijgen. Schrijf mij dan toch eens of
gij niets van mij hoort — of weet of zoo. hoe vaart de Heer Kuipers? l )
zijn meid, zooals mij berigt is, is dood. hier zal hij onbedenkelijk veel
aan verliezen. ik hoop dat hij dat verlies — niet hier namaals — maar
nu nog — schielijk mag vergoed vinden in de armen van eene beminlijke Gade! Zij behoeft juist wel niet als twee droppels water naar
het afgestorvene Marytje te gelijkenen, om beminlijk te zijn! De grootste
beminHjkheid van Marytje bestond eigenlijk hier in, dat zij, op eene
beminlijke wijze, een pot soep kon kooken, en een stuk vlees braden —
J

) Ds. Gerardus Kuipers^ sinds Mei 1781 predikant te Vlissingen. Aant. 58.
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en dit zijn juist geen denkbeelden, die ons het eerst voor den geest
komen, wanneer wij om de beminlijkheid van eene gade d e n k e n ! . . . .
En — wanneer zult gij eens een gade hebben ? — ik zal niet vragen
hoe het met uwe historia amoris gelegen zij — want gij zult er mij
toch niet op antwoorden.
Zult gij nu doen, 'tgeen afgesproken is: aan mijn meisje vraagen,
wanneer zij aan mij schrijft — en haar dan een brief voor mij geven?
Dit hebt gij belooft en gij zult het zekerlijk doen. groet den heer
L(ambrechtsen) ik zal eerlang aan hem schrijven. groet 00k K(uipers)
en, zoo gij kunt, mijn moeder!
Vaarwel! Leef gelukkig en schrijf spoedig
aan uwen Bellami.
Zondag 10 November beantwoordt Ds. Broes deze, en naar
't schijnt, nog een later ontvangen brief van Bellamy. Hij bedankt
voor het inmiddels ontvangen 3 d e Stukje der Vad. Gez. 1).
Amicissime!
Vergeef mijne traagheid in 't beandwoorden uwer letteren — gedenk,
dat ik veel bezigheids heb en weet er bij, dat ik een veertien dagen
ruim vrij ziek geweest ben — 't geen echter gelukkiger en spoediger
keer genomen heeft, dan ik mij durfde voorstellen —
Dat U de Hebreeuwsche Geleerdheid zoo veel gevaars en smarts veroorzaakt, spijt mij zeer — een been te breeken — in den vinger te
snijden! waarlijk geen aanmoedigende ideeen en bevindingen! — hou
echter moed — eene pooging van 3 maanden verheft U boven alle
verdriet — ik sta er U borg voor, dat Ge in dien tijd het zoo ver
brengen kunt, dat de verdere oefening U vermaak verschaffen zal —
ik heb dit bij eigen ondervinding — de bedenking van het nut en de
noodzaaklijkheid — de vooruitzigten in het toekoomende — Deezen,
voor onzen geest leevendig zijnde, kunnen veel doen, om ons te doen
heerschen over ons zelf en over onze neigingen — ik weet bij ervaarnis,
wat het zij berouw te hebben over de nalaatigheid in een of ander
stuk, 't welk met onze genie niet strookte — Gij vergeeft mij deeze
vrijmoedige erinnering. niet waar?
Gij vraagt naar den welstand van onzen Pensionaris en van Coll.
Kuipers — beide die Heeren zijn zeer welvaarend — ik bezorgde Hun
het vervolg Uwer Vaderl. gezangen, gelijk ik 00k de overigen aan hun
adres bezorgd heb — heden ontvang ik een nieuw vervolg — heb
dank voor het een en ander — het laatste heb ik nog niet kunnen
leezen — ik hoop na het afgaan mijner brieven mij deezen avond er
*) hs. Z. G.
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mee te diverteeren — uw tweede Vervolg heeft mij en veelen uitneemend gesmaakt, boven de eerste zelf — men wil niet, dat Ge zoo
forsch schrijft, als er trekken waren in de eerste gezangen — men wil
dat niet, onder anderen om Uwes zelfs wil — ik weet hoe weinig
deeze bedenking bij mij weegen zou — en ik voele dat er dus iets
hoonends voor U in ligt — met dat al een weinig voorzigtigheid is
in onzen leeftijd niet kwaad — —
Nieuws van hier weet ik niet — al wat wij thands hooren, is
treurig — van Capitein Haringman is nog geen nader bericht — Och
dat de Hemel dien Braaven officier gespaard had l) — God geeve, dat
wij maar vreede krijgen, want het loopt hoe langer hoe erger —
Uwe Moeder, die welvaarend is, laat U zeer groeten — eerlang
schrijft haar E —
Gij hebt mij voor een geruimen tijd met rede gepaskwilleerd over
mijn ondeugend schrift 2 ) — ik had het verdiend — maar op mijn eer!
Gij hebt het niet veel beter gemaakt — althands aan het slot van uw
brief is een vraag, die ik in weerwil van alle poogingen niet heb
kunnen leezen — Gij vraagt of ik niets weet van uw — maar wat er
volgt, weete ik volstrekt niet 3 ) — en schrijf mij eens nader —
Een Speciaal gebed voor meisjes 3) — zou wat vreemd zijn — gaarne
evenwel, zo ik het immer doe, geeve ik aan Uwe Fillis eene gedistingueerde plaats — dat ze welvaarend is, maak ik daaruit op, om dat
ik Haar eergistren, meene ik, nog voor 't raam heb zien zitten — de
Hemel zegene Haar en U — dat 's de hartelijke wensch van Uwen
B. Broes.
Vlissingen
Zondag. ik heb geen tijd om
naar den datum te
verneemen.

Adieu.
Op dezelfde datum, Zondag 10 November, twee dagen voor zijn
25 verjaardag, schrijft Bellamy „per convert" aan zijn moeder: 4 )
ste

*) Het linieschip „Zierikzee" onder kapitein Jan Schreuder Haringman uit Vlissingen, afgedwaald van het eskader van v. Kinsbergen, leed in de nacht van I op 2 Nov. schipbreuk op de
kust van Jutland. Eerst 12 Nov. hoorde men van deze schipbreuk in Nederland (de Jonge,
Gesch. Ned. Zeewezen, dl. 6, biz. 138 en 140. Brieven van v. Goens, dl. 2 biz. 238). Over
Haringman, een jeugdmakker van Jan Cornelis Baane (Aant. 12) zie Nagtglas dl. 1 biz. 334.
2) Zie biz. 156.
3
) Zinspelingen op de 2 d e brief van B., die er niet meer is. Broes' op 'n „Zondag" in Nov.
geschreven brief moet m i . door de vermelding van Kapitein Haringman's nog onzeker lot — 12
Nov. eerst in den lande bekend — op Zondag 10 Nov. worden gesteld. Zondag 17 Nov. zal Broes
in Vlissingen het „nader bericht" omtrent Haringman toch zeker wel hebben gehoord.
*) hs. Z. G.
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Mijne Lieve, Dierbaare moeder!
Hoe vaart Gij! Gij zult mij wel verschoonen, dat ik in lang niet aan
u geschreven heb — geduurig heb ik u laaten groeten, en ik twijffel
niet, of men zal u van mijnen wege gegroet hebben.
Hoe schikt het zich met de oude Juffrouw Cappelle? Kunt gij met
haar nog al wel over den weg ? — Gij kunt met Zandleven *), die zeker
eerlang schrijven zal, wel een lettertje mede geven. — zult gij het
doen, moeder?
overmorgen, moeder, zal ik vijf- en twintig Jaar worden! Ik wensch
u geluk met deze verjaaring van uwen zoon! deze dag zal mij, meer
dan ooit, de verpligtinge, die ik aan uwe moederlijke zorge heb, herinneren! O! mogt het vervolg mijnes levens een sprekende dankbaarheid zijn — aan u — aan God !
Vaarwel, mijn lieve moeder! die God, die u tot nog toe de blijken
Zijner gunste deedt ervaaren, bescherme u immer!
Mijn Dierbaare moeder!
uw gehoorzaame zoon
Bellami.

Dinsdag 12 November wordt onze dichter 25 jaar. Fransje heeft
gezorgd voor een „zegenwensch" en verheugt hem met 'tbericht,
dat een „schilder" haar „afbeeldzel zal maken".
— „over mijn verjaardag was ik zeer aangedaan" (schrijft hij
haar de volgende dag 2 )) ik schreef een vaers aan God, onder anderen
zeide ik:
Maar gij, ondanks mijn euveldaden,
Gij hebt mij immer nog gevoed —
Den alsem, op des levens paden,
Mij, door uw gunsten, steeds verzoet.
Heb ik genae bij u gevonden? —
Is 't Jezus mond, die voor mij pleit? —
O Vader, werp dan al mijn zonden
3
In 't ijdel der vergeetelheid!
)
's Avonds wordt de verjaardag met „twee of drie goede vrienden"
— Willem Carp, Gabriel Rijk 4 ) en Rau of Nieuwenhuizen — vrolik
en luidruchtig gevierd. De volgende dag schrijft Bellamy er over
aan Abraham Boone 5 ), die hij geluk wenst met zijn verloving:
J

)
)
4
)
5)
3

2
Gosardus Zandleven, Suikerbakker. Aant. 55.
) Kopie Sonsb. biz. 322.
Het volledige vers (hs. Z. G.) is uitgegeven Gedichten (1826) biz. 16.
Daags daarna, 13 Nov. schrijft Gabriel Rijk (Aant. 53) in B's Album (Bijlage XV).
hs. Z. G. Zie biz. 224.
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Waarde vriend!
Ik wensch u van harten geluk met uwe Beminde! Gij zijt gelukkig!
Ik ben minder gelukkig, dit komt om dat ik een Dichter ben, Dichters
zijn altoos het gelukkigste en het ongelukkigste in de Liefde — mogelijk
dat mijn geluk nog komen zal! nu dat zij zoo!
Gij vraagt of ik zal kunnen overkomen — ik weet het niet! kom
gij met uwe en mijne Beminde naar Utrecht! — wat?
dit zou
eerst een plan geven! Ik zal zorgen dat ik beter uitgerust ben als
gisteren avond! ik was gisteren vijf en twintig jaar geworden; ik had
twee of drie mijner goede vrienden bij mij gevraagd, op een stuk
brood en een glas wijn — dit is studente manier —
De Heeren kwamen ten half agt bij mij — breng eens een fles wijn
of twee boven! riep ik. — een weinig naderhand kwam de dogter van
mijn hospes boven: mijn Heer! gij hebt geen wijn meer! — als de
booze geesten wijn konden drinken, zou ik vast gelooven dat zij ze
opgezoopen hadden! — geen wijn!
Vliegens! meisje! haal vier flessen bij mijn Heer . . . . of bij mijn
Heer . . . . morgen zal ik wijn opdoen, dan zal ik ze te rug geven! in
tijd van tien minuten had ik vier flessen wijn.
Zoo gij overkomt zal ik vier ankers opdoen; maar, gij drinkt niet
veel! Jongen zoo gij een dichter waart:
Ook wordt den Dichtren nagegeven,
dat zij van ouds, in 7 algemeen,
van waarheid, Liefde en wijn, en van gezouten rem,
geen bloote minnaars maar ook kenners zijn met een I
dit zegt mijn Dierbaare Gellert ').
Ik ben thans in een malle luim: gij zoudt denken dat ik vrolijk ben,
maar! waaragtig niet! bedroeft ben ik ook niet regt! — ik weet niet
hoe ik ben.
Hoe vaart uw Broeder en zijn vrouwtje? Zeg hem, dat hij eerlang
een' geduchten brief van mij te wagten heeft.
eer ik dit vergeet:
Schrijf mij eens verstandig, en waaragtig, hoe het gelegen is, met het
verlaten van dat wagthuis, door een' officier met zijn soldaaten, 't welk
door de boeren is ingenomen 2 ). ik heb 'er veel belang bij, om dit omstandig te weten.
o Hemel! dit zijn nu onze beschermers!
maar ik zal zwijgen! mijn bloed is te vuurig, en mijn drift benadeelt
mij zelf het meest. —
Ik vraag u verschooning, Boone, dat ik u geen Vaderlandsche Ge1

) Gellerts Fabelen en Vertelsels in Nederd. vaerzen gevolgd. (Amst. P. Meyer 1774) dl. 2,
biz. 36—38.
2) j

268
zangen gezonden h e b : ik heb het vergeten: eerlang zend ik een boek
naar mijn lieve Fransje, dan zal ik N° 2 & 3 zenden.
Holla! zoo als ik de kaars wil snuiten valt 'er
een klad op den bovensten regel van deze bladzijde — ik zal hem uitvegen!
Veel kan ik u niet schrijven; ik heb te veel werk! groet mijn
moeder — Zandleven — Capelle — uw' Broeder — uw Beminde —
Kleeuwens — enfyn, alle mijne kennissen! Bij een volgende gelegenheid zal ik u eens breedvoerig schrijven: dat Gij voorzigtig moet zijn
voor de laagen van mijn Beminde's Broeder en Zuster x ). Zij zullen
mogelijk alles doen om u in hunne belangens te krijgen! wees voorzigtig! blijf een vriend van Bellami!
thans kan ik niet meer — Gij hebt meer tijd als ik — schrijf gij
maar. — Groet Nortier 2) — gij moet de lieve kinders van Kleeuwens
eens voor mij kusschen! vaarwel! Zijt hartelijk gegroet van
den 13 Novemb.

Uwen
Bellami.

Een ingesloten briefje aan Fransje 3 ) dankt haar voor de „zegenwensch" — — —
— Maar, wie is de schilder die uw af beeldzel zal maken! het
moet geen breekebeen zijn. hij moet schilderen en niet cra'ionneeren,
Mogelijk zal ik mij 00k laten schilderen — wilt gij dan mijn afbeeldzel
hebben, liefste? Er is hier een schilder, die zegt dat mijn kop regt
geschikt is om geschilderd te worden. Hij zal er zoo op zijn oud
Vaderlan(d)sch uitzien. Gij wilt hem tog wel hebben, Fransje? Het
Origineel bevalt u een weinig — dan zal de afbeelding u 00k wel zoo
wat bevallen.

Het „mogelijk zal ik mij 00k laten schilderen" wordt, kort na
dit bericht, werkelikheid: de Utrechtse schilder Cornelis van Cuylenburg4) begint aan Bellamy's portret. Donderdag 28 Nov. reeds
meldt een opgewrekte brief naar Vlissingen5):
Mijn kop is bijna afgeschilderd, zoo groot als hij waarlijk is. In
't algemeen zegt men, dat ik meesterlijk getroffen ben; doch ik heb,
in het portrait, een zekere trek, die ik niet altijd heb. Ik zie zoo wat
onvergenoegd — niet zeer vriendelijk. Een mijner vrienden zei, zodra
hij het afbeeldzel zag: „het is B.! maar het is B. met een gezigt of
hij brieven uit Zeeland gewagt, en niet gekregen had", en dat was
*) Gosardus en Neeltje Udemans.
3
) Adriaan N., neef van Piet en Abraham Boone, Aant. 37.
) Kopie Sonsb. biz. 322.
4
5
) 1754—1824. N. Ned. Biogr. Wdb. I. 664.
) Kopie Sonsb. biz. 323.
2
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zeer wel geraden. dat zitten verveelde mij gruwelijk. Nu dacht ik eens
aan u en mijn gezigt kreeg een andere plooi. dan dagt ik aan mijn
Vaderl. Gez. en ik zag den schilder aan of ik hem vernielen wilde. Mijn
oogen heeft hij niet zoo juist kunnen treffen, als zij zijn ; mijn neus
is ook niet spits genoeg; en de neus moet spits zijn zal ik Zeelandus
blijven! dog dat zal nog verbeterd worden. De schilder zal mijn kop
aan een groot gelaatkenner, die mij niet kent laten zien, en beoordeelen. — dan zal ik het u wel eens schrijven, al was het nog zoo slegt.

Bellamy naar het geschilderd portret van C. van Cuylenburg.
Aan den Schilder.
Natuur gaf aan mijn edelst wezen
d'Onsterflijkheid;
Maar gij geeft aan mijn Sterflijk wezen
d'Onsterflijkheid.
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Eindelik, na maandenlang tobben, kan Adriaan Uyttenhooven
Donderdag 28 November aan Bellamy melden 1 ), dat „de koorts
weg", dat hij weer „gezond" is en
zeer vergenoegd maar schrikkelijk krimpig en huiverig met
de koude
met het studeeren begint het 00k te gaan
Gij zijt een kaerel! uwe propositien zijn zo heilzaam voor het Genootschap2), als die van Leiden en Stad en Lande voor het lieve Vaderland
zijn3) —. Zie dat gij de boel in orde krijgt en houd, het zoude tog
jammer zijn en mij zeer leed doen dat het genootschap, in welker
oogmerk en stigting veel nut bedoeld word, en misschien door meerder
ijver der leden nuttiger in 't vervolg zal worden, te gronde ging. —
Wat is Hollandsche of liever Nederlandsche ijver in 't gemeen ten
opzigte van geleerdheit — fraaie kunsten en Vaderlandsche gezindheid? — Men sla eens een vlugtig oog slechts over de aankwekeling
voor het Vaderland. — Welke sentimenten! Welke een ijver! Laagheid,
bloohartigheid en vertalingen. —
Ik zeg u dank voor de mij toegezondene Vaderlandsche gezangen,
zij bevallen mij zeer, doch bij nadere gelegendheid hierover iets van
naderbij. — De Gezangen uwer Jeugd bevallen bij uitnemendheid aan
lieden die ik dezelve heb laten lezen, zelfs (zijn) ze hier al door een
Heer te Amsterdam gekogt —
Hoe vaart gij thans in alle opzigten. — Studeer toch met ernst.
Zaterdag 30 November, „'savonds ten 7 uur" stuurt hij Fransje
zijn silhouet en schrijft: 4 )
— -— kent gij het origineel van dit schaduwbeeldje wel?
behalven dat de neus een weinigje te vlak en te spits is, en dat het
voorhoofd wat minder regt mogt zijn, gelijkt het vrij wel op mij. De
mond en de kin zijn vrij goed
Mijn kop is thans geheel af. De
onvernoegde trek, waarvan ik laatst schreef, is zeer verzagt. mag ik
het u nu zenden?
Een „kort geschrijf" van Bellamy in November beantwoordt 5 )
de Amsterdamse Uitgever Pieter den Hengst, gedeeltelik tegen het
einde der maand, om het Dinsdag 3 Desember te voltooien en te
versturen.
— Maar heb ik gezegt dat men uw vaers zong? G) heb ik dat
gezegt dan heb ik gelogen, maar ik geloof het niet, want mij dunkt
')
)
5)
6
)

4

2
3
hs. Z. G.
) D. A. O. M. Aant. 44.
) Propositie van Leiden 31 Julie (biz. 220).
Misschien een Silhouet als dat in Kleyns Album ligt (biz. 233) Kopie Sonsb. biz. 324.
hs. Z. G.
Aan een Verrader des Vaderlands als afzonderlik planfletje uitgegeven? Zie biz. 240.
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ik heb dat denkbeeld niet gehad — men heeft het te koop geroepen
en dat is het al — is het niet een gevoelig genoegen dat uwe kinderen
zoo algemeen opgenomen en beschermt worden?
Ik ben nog welvaarende en mijne kinderen 00k
Mijn broer
Mens vaart zeer wel ')..
Ik gaa woonen in het huis daar de Groot nu woondt naast de Oude
Graaf van Holland in de Kalverstraat bij den dam 2 ). zeker verbeter
ik mij, ten minsten het huis zal misschien driemaal zoo groot zijn dan
het tegenwoordige — neen vrind! zoo is het nog niet, ik zwerf nog
om en kan geen troost verwerven — maar het schijnt natuurlijk te zijn
dat het denkbeeld van verhuizen vast gemaakt wordt aan dat van
trouwen. men verteld mij van alle kanten dat ik trouwen zal, men
noemt zelf de Juffrouw met wie dit zou zijn, alle ogenblikken worden
mij felicitatien gepresenteert. en ik zelf, die het immers beter moet
weeten dan de geheele republiek met malkander, ik weet 'er niets
van. — en tot overmaat van druk paart men mij aan iemand daar ik
geen zin in heb en die mij 00k in 't geheel niet dienstig zijn zou. —
verbeeld u een meisje van 25 jaaren, die wat scheef is, 'er bleek, mager
en naar uit ziet, naar den eersten smaak gekleed en gekapt gaat, die
mogelijk niets weet dan het geen tot gezelschappen en opschik behoort,
die wat romans en vaerzen leest, een weinig op het klavier speelt, niet
heel mooi zingt, het ene ogenblik uitgelaten luidrugtig en het andere
zeer stil en pijnelijk is, die om alles wat ze zelf zegt hardop lagt,
en — moet ik meer zeggen om u te toonen dat het publiek een slegte
keus voor mij doet? — ik geloof dat gij er wel van overtuigt zult
zijn — maar hoe komt het de menschen in 't hoofd ? komt ge wel bij
die Juff*? gaat ge wel met haar uit? — niets, niets van dat alles,
alleen is een mijner vrienden aan haare zuster getrouwdt. zie daar de
geheel(e) samenhang. — zoo dat wanneer men het U te Utrecht 00k
komt vertellen zeg maar dat het leugens zijn. en daar mee uit — als
'er iets anders in 't til is zal ik 'er u kennis van geeven.
Ik heb al zoo lang verlangt naar een beoordeeling in de Letteroeffeningen, ik stel 'er de advertentien naar uit om 'er bij te kunnen
voegen: zie de Letteroeffeningen bladz.. want ik vertrouw dat men 'er
alles goeds van zal zeggen.
Of ik iets van v. d. Woordt hoor? ja wel hoor ik daar iets van, hij
is redelijk wel vaarende zoo als zijn oudste zoon 3) mij gezegt heeft.
gezegt heeft? Ja, hij is thans in de stad en komt deezen middag bij

») Zie biz. 185 noot 1.
) „Op den stoep van het bibliopolium van den Hengst" ziet Jacob van Lennep als kind 9
Okt. 1811 Napoleons intocht op den Dam. den Hengst was de Uitgever van David Jacob v. Lennep,
en in 1829 van Mej. de Neufville's Schildknaap. (Leven van Mr. C. en D. J. v. Lennep III biz.
306; Leven van Mr. J. v. Lennep I biz. 24).
3
) Lambrecht, 19 jaar oud.
2
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mij eeten. wilt ge 00k van de partij zijn? — Wat doet die jonge heer
in de stad ? — en dat in den winter ? — hij zoekt hier naar een
comptoir en als hij daar in slaagt dan blijft hij hier woonen. (zie daar
is dat niet iets nieuws?) en zal U wel eens een visite komen geeven.
Wei ijsselijk welk een lange brief! en dat nog maar alleen een antwoord op uw kort geschrijf —
— maar eer ik eindig, wie
was tog die zoon der Edelen die uw gestel laatst zoo in de war bragt?
was het onze teergeliefde ? wat had de karel U gedaan dat ge zoo
wroedend waardt ? *)
Over 't politieke wil ik niet schrijven, want ik moet 'er meer over
spreken dan mij lief is, maar dunkt U niet dat de zaken beter worden?
ten minsten het schijnt dat de patriotten veld winnen. — nu schei ik
'er uit omdat ik geen tijd meer heb.
3 Dec. 1782.
Hoe lang het geleden is dat ik het bovenstaande geschreven heb
weet ik niet, maar het was op den zelfden ogtend dat ik uw brief
kreeg
Wat zegt ge nu van de Letteroeffeningen. twee werken te gelijk
gerecenseert! 2) het spijt mij, dat ik 'er de advertentien naar uitgesteld
heb, want ik kan tog nu niet zetten Zie L. O. wat zal men 'er aan
zien? dat het minnedigtjes zijn. Ja, nu, minnedigtjes en dat Fillis een
eerbaar meisje is — 't is niet interessant — ik zal maar alleen zetten:
Gezangen mijner Jeugd zijn te bekomen. en daar mee uit. — het wordt
tog sober verkogt — ik haal er de verhuispartij niet uit —
Vaarwel vriend geloof dat ik steeds ben
T.T.
P. de Hengst.

Nu de jonge Zeeuwse dichter bij het lezend publiek een goede
naam gaat krijgen, wil 00k de Amsterdamse Boekverkoper Anton
Mens Jansz., zwager van Pieter den Hengst, wel iets van hem uitgeven. Eind November dringt Mens in een brief daarop aan, en
wijst hem, misschien in verband met een voorafgegaan gesprek, op
het 8ste deel der Poetische Mengelstoffen (keurbundel van „Kunstliefde spaart geen Vlijt") en Le Francq van Berkhey's Zeetriumf
der Bataafsche Vrijheid (verheerliking van Doggersbank), naar het
schijnt, om een schriftelike kritiek uit te lokken. „In het begin van
December" antwoordt Bellamy:8)
*) Teergeliefde is een spotnaam der Patriotten voor de Stadhouder. De zinspeling is mij niet
duidelik. Misschien betreft ze een bezoek van B. kort te voren in Amsterdam.
2
) Alg. Vad. Lett. (1782) biz. 604 zijn de Gez. m. J.- tegelijk aangekondigd met de 3 stukjes
3
Vad. Gez. In het Register staat als prijs der Gez. m. y. / i — o — o .
) hs. Z. G.
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N° i Ik ben nog redelijk wel. N° 2 ik studeer juist niet te veel.
N° 3 bijgevolg nog geen weleerwaardig Heer. N° 4 van Fillis krijg ik
zoo op het oogenblik een brief; zij is nog wel, maar zoo wat verkouwd.
dat 8ste deel! Ja! hier zal ik, zoo dra als ik eens wat meerder tijd
heb eens nader over schrijven; ik heb nog geen plan!! uw verzoek
wilde ik gaarne voldoen, indien ik kon — doch ik vrees! evenwel
verzeg ik het niet.
Ja, dat Zeetriumfje! dat is een stuk om booze geesten te verdrijven!
hij zal nog wel hebben! l) — —
—
Verheugd kan Fransje begin Desember naar Utrecht melden, dat
ook zij inderdaad zal „geschilderd" worden; de schilder noemt zij
echter niet 3 ). Zondag 8 Desember antwoordt Bellamy, en vermeldt
met ingenomenheid een „physiognomisch" oordeel over zijn „kop" 3 ).
Ik heb uwen brief gelezen, en met blijdschap gezien dat gij zult
geschilderd worden. Het moet goed zijn of ik zal den schilder op de
lenden komen. — — — Morgen of overmorgen krijg ik mijn kop
t'huis. Hij is gephysiognomiseerd. zoo ik het u vertel moet ik mij zelven
eenige Complimenten maken. Maar wat zwarigheid ik vertel het maar
aan u.
De Schilder. Mijnheer! wat zegt ge van dezen kop?
De Heer.
Een bataafsche kop, op mijn eer! nog een oude bataafsche kop! — schoongeschilderd, waaragtig!
D. S. wat zoudt gij uit dit aangezigt lezen, mijnheer?
D. H. veel! ik zou het een gantschen dag moeten beschouwen eer
ik alles kon zeggen. dat k^n ik zeggen, zo deze man thans
Admiraal was, hij zou zich reeds van ongeduld voor den kop
geschoten hebben. — stoutheid, onderneemzugt, vastheid, trouw
zijn duidelijk op zijn gelaat. Dog er is eene wonderlijke
mengeling van vastheid en fierheid op zijn aangezigt. wanneer
men het voor de eerste maal ziet, heeft het, alteveel zelfs, van
het forssche, dog bij eene nadere beschouwing, is er even zoo
veel zagtheid in. — weet ge wat ik geloof ? — Ik geloof, dat
deze man, met al zijn stoutheid, vastheid & — zeer geschikt
is om een slaaf der vrouwen te worden. Hij moet beminnen
J

) Zie biz. 151 en zijn vroeger oordeel over Le Francq van B. biz. 17.
) Volgens Kopie Sonsb. biz. 271 heet de schilder Perkois, nl. Jacobus Perkois, ambtenaar bij de
O. I. Comp. te Middelburg, die uit liefhebberij tekende en schilderde. Immerzeel i.n.; Nagtglas
di. 2 biz. 365.
3
) Kopie Sonsb. biz. 324. Gedenkzuil biz. 176 wijst op een minder gunstig oordeel over B.'s
„godsdienstig karakter11 van een „gelaatkundige" naar een Silhouet, mogelik het „expressieve"
van biz. 233.
2

18
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— dat is zijn karakter. — Hij heeft iets in zijn gezigt dat
hem aan de meeste vrouwen moet doen behagen. —
Holla! wat zegt gij hier van, Fransje? gelooft
gij dat ook? nu ga ik mijn best doen, om
overal waar ik kom, vrouwen en meisjes te
behagen! hier in Utregt zal ik 'er een stuk of
20 zien te krijgen — In Amsteldam, als ik
daar kom, dertig. En zoo met de andere steden,
naar rato.
Hebt gij hier iets tegen, meisje?
D. S. Voor zoo veel ik weet, is het toch een heer van een goed
gedrag.
D. H. dat geloof ik wel. — Hij denkt te fier om zich tot buitensporigheden te verlagen: doch ik verzet er mijn koets en
paarden onder, dat hij een meisje heeft!
D. S. kunt gij niets meer zien, mijnheer?
D. H. of hij het is weet ik niet — dog hij heeft den aanleg om een
dichter te zijn. — wie is hij ?
D. S. Zeelandus.
D. H. wat zegt gij? is dat Zeelandus?
(nu volgt een zamenspraak over Zeelandus,
die wij over zullen slaan.)
Gij moet mij niet veragten mijn dierbaare, omdat ik zoo veel van
mij zelven gesproken heb. het blijft toch onder ons. De Schilder heeft
mij alles, en dus nog meer opgegeeven.
Zeg aan den Schilder, dat ik een Ode tot zijn lof zal maken zo hij
u juist treft. — — verzoek aan Boone dat hij mijn laarzen overzend,
ik wilde nu en dan hier wel *eens te paard rijden. Gisteren heb ik ook
gereden, dog het was op schaatsen — de mooiste grap, die ik ooit
gezien heb, — wij vielen met ons vijven gelijk in het ijs; en wij
zouden al lagchende verdronken zijn, want het maakte een aartige
vertoning.

Terzelfder tijd vraagt hij aan Johan de Vey „Suykerbakker" op
de Nieuwendijk te Vlissingen, in *wiens gastvrije woning hij Junie
1781 Fransje zo herhaaldelik in 't geheim heeft ontmoet, of ook
het schilderen van haar portret in zijn huis mag geschieden l ).
Waardste vriend!
Vier woordjes slegts! ik kan er juist ook wel vijf schrijven! hoe
vaart Gij?
mijn pen deugd niet!
zoo! nu is ze iets beter!
J

) hs. C. N. J. de Vey Mestdagh te Vlissingen. Zie biz. 77.
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hoe vaart uw vrouwtje
— uw kind?
ik ben ooknogalvrij wel.
Hebt gij mijn geest nog niet gezien, in uw agterkamer, daar in dat
hoektje daar bij die kast? — — 't kan niet anders wezen, of gij moet
mij gezien hebben! Ja Jongen! in die kamer heb ik al eenige zalige
stonden
in weerwil van alle duivelen
met mijn lief meisje,
doorgebragt! 'k gaf waaragtig! aanstonds twee van mijn beste folianten
zoo ik heden zoo een uurtje hebben mogt! meisjes kan ik hier genoeg
krijgen: het schreeuwt tot den Hemel!
er zijn hier meisjes
meisjes van rang zelfs — — schoone meisjes — — maar! Gij begrijpt
mij? het gaat mij door de ziel, wanneer ik een lief meisje zie, wier
zugt om te behagen, haar het slagtofFer eener losbandige drift heeft
doen worden! — — ' )
maar genoeg hier van! Ik wenschte dat ik Fillis eens zag!
mijn ziel trekt dagelijks zulke wonderlijke gezigten — — en kan het
wel anders zijn? Geloof mij! de geleerdheid ziet er heel anders uit
als Fillis!
Mijn meisje zal zich laaten schilderen. Gij zult wel toelaaten, dat,
voor een enkle keer, deze historie aan uw huis gebeure! niet waar?
nu! eerlang schrijf ik u eens een' heel grooten brief. — — zult Gij
mij ook eerst wat schrijven? vaarwel! blijf bestendig de vriend van
Den 8 December.

uwen
BellamL

Voor de Dulcesvergadering van Donderdagavond 5 Desember
heeft onze dichter ijverig gewerkt aan een w Ode", die „een model''
moet wezen, „uitmuntend in beelden, gang en orden, in juistheid,
zwier en val, en uitgezogte maat" — een Ode Aan mijne ZieL
In een luimig vers aan Ds. Broes, dat hij voor „de afzending"
aan diens neef Mr. Jan Hinlopen laat lezen 3), ontspant hij zijn ernst
en schertst over eigen werk, schertst ook over zijn maar heel flauwe
studiezin — de dorre wgeleerdheid", die hij heeft te slikken, ziet er
inderdaad „heel anders uit als Fillis", en — hij „kreeg van Vrouw
Natuur (immers maar) een kleine logica" !
Aan B. B.
Het lust mij thans, mijn vriend — gij moet mij niet belagchen!
dit kwe(t)st, zoo als ge weet, onze eigenliefde ligt —
het lust mij thans mijn Nymph een briefjen af te pragchen,
*) Over grote losbandigheid van meisjes, zie Hartog, Spect. Geschr. ( i s t e druk) biz. 74; Leven
C. en D. J. v. Lennep, dl. I biz. 185. Zie ook 2 verzen van Bellamy: Aan Pulcheria (Gedenkz.
biz. 312) en Aan Julia (Nagelaten Gedichten in den Herdruk Gez. m. J. 1790. biz. 162).
2) Tekst naar hs. Z. G. Gedenkzuil biz. 85 en 204.
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in rijmend, zuiverklaar, helklinkend heldendicht!
'k ben redelijk gezond — gij zult niet erger wezen,
dit wenscht mijn gansche ziel! maar — eer ik dit vergeet —
dat gij mijn' laatsten brief niet punctueel kondt lezen,
dat baart mij, bij Jupijn! een allergrievendst leed!
'k geloof, dat duister woord beteekende: MIJN ZAAKEN *).
nu weet gij reeds genoeg! —
dat rijmen valt mij zwaar!
ik heb, voor Dukes, straks een ode moeten maken,
en die is, bij mijn keel! nog op geen vierde klaar!
ze is aan mijn ziel gerigt: en dat is gansch geen gekken!
ik vraag haar heel distinct, naar welk een landstreek zij,
wanneer ze uit mij verhuist, zal denken heen te trekken ?
wanneer zij 't allereerst haar intrek nam in mij ? —
of zij, in vroeger tijd, een hond of aap bewoonde,
of Ezel, leeuw of Beer, of boom, of bloem, of plant?
dan of ze in Tasso was, toen hem de Dichtkunst kroonde?
of in . . . maar 't is genoeg! — die vraag is vrij pedant!
wat zeg i k ? . . . vrij pedant? 't kon immers mooglijk wezen?
de beste wijn verschaald bij 't overschenken ligt!
ik kan in mijne ziel geen zweem naar Tasso lezen,
en echter, 'k maak somtijds wel eens een kreupel dicht!
voorts vraag ik aan mijn ziel, in welken mijner leden
zij hare woonplaats heeft? in oogen, neus of maag?
dan, of zij soms verhuist van boven naar beneden?
en, zoo 'k mij niet bedrieg, is dit de zwaarste vraag!
maar — van mijn ziel genoeg! — dit moet een ode worden,
die een model zal zijn, zoolang de waereld staat!
zij zal uitmuntend zijn, in beelden, gang en orden,
in juistheid, zwier en val, en uitgezogte maat!
Nu nog een woord of twee van huisselijke zaaken!
„hoe staat het met 't hebreeuwsch?" dat is zoo wat! zoo wat!
Ik kan reeds, voor de vuist, alleen, een Aleph maken,
en 'k heb het raar figuur van Gimel schier gevat,
dit geeft me een weinig hoop. — nu Ja! dat zal wel lukken! —
Ik kreeg van vrouw Natuur een kleine logica;
maar 'k vrees, geen van de beste of allernieuwste drukken:
ik lees van blad tot blad, doch vind geen Barbara,
Celarent, Darii of Facto 2) of . . . 'k heb vergeten
hoe de and're namen zijn! dit maakt mij wat bevreesd!
2
*) Zie biz. 265.
) Een bepaalde volgorde uit een Latijns leerboek over Logica? Hartog,
ste
Spect. Gesch. ( i
dr.) biz. 127 spreekt van niets ontleden naar den regel van Bavbara en Cclcivcnt?'*
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Maar! heeft Sint Judas dan der duivlen naam geweten?
en echter is de man hun grootste vriend geweest!
Doch, schoon 't der dood geviel mij morgen te doen sterven,
in weerwil van den nijd en 't lasterend gemor!
'k zou toch, op mijne zerk, dit roemend schrift verwerven:
Hie. Jacet. Bellami. Erasmo. Doctior.
dit 'simmers eer genoeg? wat kan ik meer verlangen?
men zoekt de glorie wel, maar juist geleerdheid niet!
me dunkt ik zie alreeds, hoe, met betraande wangen,
de vreemdeling mijn graf, vol stille ontroering, ziet!
wie weet, of niet mijn zerk het puik der Jongelingen
in ijverzugt ontvlamt — doet volgen op mijn spoor!
Dan zal 't een spreekwoord zijn: „wilt gij naar glorie dingen;
»volgt grooten Bellami naar 't blinkend eerekoor!"
Nu heb ik reeds genoeg mijn eigen lof gezongen!
maar 't was verrukking, die mijn veder heeft bestuurd!
Ik heb geen' adem meer in de uitgeputte longen!
en waarlijk! 't heeft, voor u, ook reeds te lang geduurd!
dus, non plus ultra I
'k zal geen regeltje meer schrijven,
dan dit, waarin ik zeg, dat ik uw vriend zal blijven!
Bellami.
in het begin van December.
'k verzoek, zoo 't wezen kan, dat gij mijn moeder groet,
indien gij bij geval haar huis passeeren moet!
Even „weinig" als in dorre wetenschap heeft hij „lust" in de
aanstaande predikantenwaardigheid l ). „Als ik predikant ben, zal
ik het ver brengen", schertst hij begin Oktober 2 ) — geestiger nog
in een brief (5 Desember) aan Jan van der W o o r d t 3 ) : „ik heb
veel veranderingen gezien, doch nimmer eene die gemaklijker en
ongemaklijker is, dan het veranderen van tenmensck in een Domine\
En deze scherts verbergt grievend leed.
Waardste vriend!
mijn kop is niet in order! hij gaat zwanger van een ode aan mijnen
geestl de vrugt is op ver na nog niet voldragen — en de geboorte,
vreeze ik! zal zeer moeilijk zijn! ik moet hier in het genootschap lezen,
en ik heb niets — maar deze moet een mijner beste kinderen zijn!
Zoo het maar niet gaat, zoo als het in de Natuur zelfs wel eens gaat:
1) Zie biz. 227.

2) Zie biz. 238.

3

) hs. Z. G.

278
bij voorbeeld: ik heb wel menschen gezien, die een bult hadden en
evenwel goede beenen — enz. enz. dit is een teeken dat de Natuur
het zoo kwalijk niet gemeend hadt, maar dat er een ongelukje over
de zamenstellinge gekomen was.
ik heb eenige goede gedagten, maar — de uitvoering!.. . . Ja! dat
zal zoo wat zijn!
hoort gij niets over de gezangen mijner Jeugd spreken ? weet gij niet
of ze in Vlissingen gelezen worden? — 'er zijn thans Dichtkundige
verhandelingen van van Alphen J) in de waereld — hebt ge ze gezien ?
het is mij zeer aangenaam dat mijn Gezangen u bevallen! hoe smaakt
u, in N° 3, dat stuk aan de Vrijheid ? 2) leest men ze in Vlissingen nog
al? mijn plan is om 8 of 9 n° te geven en dan zal de drukker een
net tytelplaatje laaten snijen — dat zal immers fraai zijn? hier overal
worden ze sterk gelezen.
Ik wenschte wel eens een pijp bij u te rooken
maar wat
wensch ik? onmogelijke dingen te wenschen is immers gekheid ?
E r g o : ik ben Gek.
hier uit kunt ge zien, dat ik op het Academie ben — gij moet mij
wel verstaan! niet om dat ik gek ben — maar om dat ik dit uit het
voorgaande besluiten kan. 't is uit de logica!!

kijk nu eens a a n ' d e andere zijde!

o Bellami!!
Dan! Gij begrijpt mij! De gansche herschepping van een gewoon
menschelijk schepsel in een weleerwaardig Heer is: zoo als het onderste
van de voorige bladzijde en het bovenste van deze aanwijzen. Ik heb
nu, op dit zelfde oogenblik, 25 Jaaren 23 dagen 12 uuren en 13 minuten
deze waereld met mijn tegenwoordigheid vereerd — veele wisselvalligheden gezien en ondervonden
nu komt Saertje van den Abeele 3)
en haar turfhok in mijn verbeelding — ik heb, zeg ik, in dien tijd
veele wisselvalligheden ondervonden! —
*) Digtkundige verhandelingen van Mr. H. van Alphen (Utregt, G. T. van Paddenburg. Schoon2
3
hoven—van den Brink 1782).
) Zie biz. 253.
) Grootmoeder Hoefnagel? Zie biz. 2.
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Vergun mij hier een kleine uitwijding; ik ben ze aan
de gedagtenis van mijn grootmoeder verpligt.
Dierbaare grootmoeder! de dood zat reeds met zijn linkerbil op de
sponde uwer bedstede, toen men mij half verdronken te huis bragt —
op dit gezigt tilde de dood schielijk het andere been op — sprong
op het bedde en wrong u de keel toe. — dit verdroegt gij geduldig,
om mij voor de wrekende hand mijner moeder te beveiligen . . . . dierbare grootmoeder! mijn oog weigert mij thans een traan, doch deze
inktvlek # zij u heilig! om tot de zaak te komen: ik heb veel wisselvalligheden en veranderingen gezien [het woord veranderingen moet
hier in alle zijne beteekenissen genomen worden] ik heb veel veranderingen gezien, doch nimmer eene die gemaklijker en ongemaklijker is,
dan het veranderen van een mensch in een Domine. en wel om deze
tien redenen:
vooreerst: — maar 't zal te laat worden en ik heb niet veel tijd:
bij een volgende gelegenheid zal ik er u eenige van opgeven.
wij hebben op deze bladzijde van een doode gesproken.
hebt gij de Zeetriumf van Berkhey gezien? een fraai stukje! sommigen
twijffelen — anderen stellen weer vast, dat hij gek is — ik zou mij
nedrig bij het laatste gevoelen voegen.
eerlang zal er een stukje van een mijner goede vrienden uitkomen,
dat moet ge lezen, — er zal een vaers van mij voorstaan ] ).
nn stap ik 'er af! de Hemel geve u en uw gezin bestendige gezondheid! en den vaderlande hope\ Die is thans genoeg.
dit is de wensch van uwen
Bellami.
Groet Broes! ik heb nu geen'
tijd om hem te schrijven.
Zult gij de inliggende brieven
wel eens bezorgen?
die aan Kuipers is van Proff. Tijdeman 2 ).
A a n m i j n e Z i e l e 3).
Mijn ziel, mijn edelst deel, zoo naauw aan 't stof verbonden,
En echter immer vrij!
Wie zijt gij? kunt gij 't stip van uwe wording weeten?
Kent gij uw eigen kragt?
*) Het Zinnespel „De gefnuikte Heerschzugt". Zie biz. 260.
) Ds. Kuipers. Aant. 58. In Utrecht had Kuipers als Student het Kollege in Natuurrecht van
Prof. Meinard Tydeman gevolgd, en daar Nic. Corn. Lambrechtsen uit Vlissingen ieren kennen
(Mnemosyne, dl. 4, biz. 251).
3
) Gedagt. 1782, is dit vers in 1785 opgenomen in de Gezangen. Het wplan" der Ode is in
hs. over. Tekst volgens Gezangen.
2
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Gelijk een adelaar, op onvermoeide vleugels,
Door onzen dampkring vliegt;
Zoo vliegt gij menigwerf, op vleugels der verbeelding,
Door 't ruim der schepping heen!
Gij ziet, met eene blik, een duizendtal van zonnen!
Wie meet uw grootheid dan ?
Straks boeit verrukking u, aan twee bekoorlijke oogen —
Waar is uw grootheid dan?
Als7 in den arm des slaaps, 't vermoeide ligchaam sluimert,
Rust gij dan ook, mijn ziel?
Of vormt gij dan een reeks, van spelende gedagten,
Ondanks uw eigen wil?
Gelijk 't geheugen vaak, het denkbeeld dier gedagten,
Bij 't vormen zelfs, verliest;
Hebt gij dus ook, mijn ziel, den juisten stond vergeten,
Waarin Gods hand u schiep ?
Uit eeuwigheid gevormd, gevoeld gij uw bestemming!
En, trotsch op dit gevoel,
Slaat ge, over 't stortend puin, van al het ondermaansche,
Een' blik in de eeuwigheid!
Een zaligend geluk is 't doel van uw begeeren;
Maar menigwerf, te dwaas,
Betooverd, door den schijn, van dartelende schimmen,
Miskend ge uw waar geluk!
Gelijk een vlugtig schip, ondanks zijn roer en zeilen,
Wanneer de stuurman slaapt,
Een speeltuig is des winds; zoo sling'ren u uw driffcen,
Wanneer uw rede slaapt!
Maar, wen ge uw' pligt volbrengt, dan is uw gansche wezen,
Gelijk een adem Gods,
Die, op den groenen kruin, der hooggetopte boomen,
De blaadjes zagt beweegt!
Dan doet ge, in 't drijvend oog, de dankbre traanen blinken!
Dan is 't of 't logge vleesch,
De onmeetbre vatbaarheid, uw's wezens, kan gevoelen,
Voor 't onbegrensd geluk!
Mijn ziel, u zelf zoo vreemd, gij zult u beter kennen,
In 't rijk der eeuwigheid !
Dit zij u hier genoeg, dat gij, in uw bestemming,
Uw' grooten schepper voelt!

28l
Bellamy's geschilderd portret is af, 't kan verzonden, maar Fransje
meldt, helaas! dat zij niet weet, hoe het thuis, voor Moeder, te
verbergen. Droevig heet het nu Zondag 15 Desember: 1 )
Mijn afbeeldsel?
Arme Bellamy! uw beminde heeft
in haar gantsche huis geen enkel plaatsje van i-§- voet, om uw afbeelding in 't geheim te bewaren; zelfs niet in een lade van haar
kabinet!
gij vraagt hoe veel ik geven moet? De schilder
neemt doorgaans 7 of 8 ducaten, dog ik ben een kennis van hem,
zegt hij, hierom maar 5«2)
Er zijn 2 werken van mij in de
3
Letteroeffeningen beoordeeld ).
De Kerstvakantie nadert en Kleyn heeft zijn vriend uitgenodigd
in de Hooge Zwaluwe te komen 4 ).
Ja Kleyn! — (heet het Dinsdag 17 Des.)5) — ik zou gaarne bij u
komen, doch ik zie tegen de reis zoo wat op, behalven dat er thans
een Vlissinger in Amsteldam is, die mij zal komen bezoeken c) — en
dit kan ik niet nalaaten! — Hoezee! Hoezee! zoo op het oogenblik
komt 'er iemand op mijn kamer, die mij zegt dat de post van den
N.R. het met onkosten en al gewonnen heeft!7) daar kan een borrel
op staan!
proost Kleyn!
Klok, klok, klok
Hoezee! vivat de post!
Jongen ik ben bij men z . 1. g . . h .. d zoo blij, als Nebucadnezar, toen
zijn majesteit voor de eerste maal weer warm brood kon eettn. nog
een borrel!
proost. (ik kan geen zwik zeggen
want door dat ik maar
alleen ben, zou ik zelf
zwak moeten zeggen.
vivat de post! vivant puellulae!8)
nog twee woorden! in de paasvacantie zou ik liever bij u komen, doch
dit heeft nog tijd — eerlang schrijf ik u een grooten brief — dag
Kleyn! Ik zal mijn naam niet schrijven — gij moogt het raden!
proost!

Veel liever nog dan naar de Zwaluwe zou Bellamy met de Kerstvakantie naar Vlissingen zijn gegaan!
2
*) Kopie Sonsb. biz. 326.
) I gouden
5
) Zie biz. 248.
) hs. Arch. Vliss.
7
) De „Post van den Nederrijn" wordt 25
begint het pleidooi, dat de „Post" 17 Des.
N.R. dl. 10 biz. 329).
8
) Drinkgewoonte en drinkleuze, waarvan ik
4

3
dukaat = + / 5 - 2 5 .
) Zie biz. 272.
6
) Lambrecht v. d. Woordt, zie biz. 271.
Okt. gerechtelik verboden. (zie biz. 239). 12 Des.
wint (Sautyn Kluit, Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh.

geen nadere biezonderheden heb kunnen vinden.
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— — Ik ben thans hier alleen (schrijft hij Zaterdag 21 Des. aan
Fransje *) alle mijne vrienden zijn uit de stad met de vacantie. Het
heeft weinig gescheeld, of gij zoudt mij 00k te Vlissingen gezien
hebben. Gij moet volstrekt gaan, riep mijn hart. Gij zoudt het wel
kunnen doen, zeide mijn verstand. Het is mij wel, sprak mijn wil.
maar hoe zit het met uw beurs, vroeg de voorzigtigheid, en als het
weer gaat vriezen? twee slegte artikels, zeide mijn verstand. Ik ben
gewoon te lijden, riep mijn hart. Ik zal mij dan nu 00k maar onderwerpen, andwoordde mijn wil2). Ik kan — ik mag — ik zal niet naar
Vlissingen gaan. —
Inmiddels verschijnt een 4 d e Stukje der Vad. Gez. met 3 verzen:
1. De H e l d e n .

2. Aan Washington.
3. C o n c o r d i a et L i b e r t a t e — 14 Nov. 1781 — (biz. 122).
De Helden verheerlikt de geestelike moed van strijders als Pieter
't Hoen, Schrijver van de „Post", en Joan Derek van der Capellen
van de Poll, „de vreugd der Patriotten", die, trots laster en dwang,
vrijheid en recht verdedigen en vesten, helden, zoveel edeler dan
„gekroonde stervelingen, die menschenbloed als water(achten), en
(door) dwangzugt en moordlust (hun) roem stigten".
1. De H e l d e n 3 ) .
Van u, gekroonde stervelingen,
Die menschenbloed als water acht,
De wetten der Natuur verkragt,
O neen! van u wil ik niet zingen!
't Gezellig menschdom schrikt en gruuwt,
Daar gij, om uwen roem te stigten,
De dwangzugt aan den moordlust huuwt,
En stelt uw dwaze drift tot pligten,
Wier eisch Gods wettige orde breekt,
De Vrijheid door het harte steekt!
Wilt lagchend koningrijken deelen,
Ziet Vorsten bukken voor uw' troon:
Laat, om een' ingebeelden hoon,
De wraakzugt uwe dwaasheid streelen;
Rukt met een onverwinlijk heir
Van uw gepreste slaven heenen:
1

) Kopie Sonsb. biz. 327.
) Een dergelijke redetwist in Yoriks Sentimentele Reis, zie Aant. 41.
3
) Rechts de varianten Herdruk (1785).

2

natuur
gruwl}
huwt,

deelen;
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Doet, voor uw blikrend moordgeweer,
Uw' hulpeloozen nabuur weenen:
Vernielt hem — baadt u in zijn bloed,
En noemt die dolheid heldenmoed! —

Ziet,

Ik zal uw snoode gruweldaaden
Toch niet verheffen in mijn lied!
Om uwe schedels passen niet
Der waare helden lauwerblaaden!
De vleierij, de ziel van 't hof,
Verheffe u — moge uw glorie zingen:
Ik zing den nooitvoldongen lof
Dier onvermoeide stervelingen,
Wier hart, door 't vuur der Vrijheid blaakt,
Wier vuist voor hare regten waakt!
U, helden, voegt een zegeteeken,
Een eerzuil, die den wissen val
Des vluggen tijds verduuren zal! —
Wanneer deze ondermaandsche streeken
Gereinigd worden door het vuur,
Om haar in nieuw gewaad te kleeden,
Dan houde uw gloriezuil haar duur,
En sta tot in alle eeuwigheden! —
De gansche hemel daalt beneen,
En juicht dan bij uw eertropheen!

worden,

Het roerzel uwer heldendaaden
Is liefde tot het Vaderland!
Gij poogt uw onbevlekte hand
Niet in onschiildig bloed te baden!
Maar hij, die Neerlands Vrijheid hoont,
Die hare regten durft bestrijden,
Wordt door uw fierheid niet verschoond!
Dan dooft uw hart het medelijden!
Dan bluscht gij 't vuur van uwen moed
Alleen in 's vijands rookend bloed!
En. kan uw mond het pleit beslegten,
Dan spreekt gij, door haar vuur bezield,
Daar wreevle Trotsheid voor u knielt,
En kuscht der Vrijheids gulden regten!
Wil binnenlandsche slavernij *)
Een landgenoot in boeien knellen,
*) Capellens strijd voor afschaffing der Drostendiensten in Overijsel.

haar'
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Dan vliegt gij straks der onschuld bij,
En drukt het voetspoor van Capellen,
Wiens lof, tot 's aardrijks jongsten stond,
Zal galmen uit des landmans mond!
Gij past niet op der Vorsten wenken!
Geen dolk geslepen door geweld,
Geen glans van hartverleidend geld,
Niets kan uw fiere trouwheid krenken!
Het enkeld denkbeeld van verraad
Doet straks uw edel bloed bevriezen,
Uw wijs en mannelijk gelaat
Zijn verw en vastigheid verliezen!
Dan voelt gij, in uw groot gemoed,
lets, dat uw ziel bezwijken doet!
Des nagts, wanneer de stervelingen
Gekoesterd worden door de rust,
Wen zagte stilte 't aardrijk kuscht,
Als
En 't maanlicht waakt aan 's hemels kringen,
Dan zit gij, daar geen slaap u wekt,
Doortinteld van een stil genoegen,
Dat uw verflaauwde geesten wekt,
Voor 't heil des vaderlands te zwoegen,
Tot, voor het blozend morgenlicht,
Het scheemren uwer lampe zwigt!

geld;

kringen;
trekty

zwoegen ;

Gij spuwt 's lands wettige overheden
Geen adderspog in 't aangezigt!
Doch, faalt de zwakheid l) in haar' pligt,
Dan poogt gij hare wankle schreden
Te sterken door uw' heldenmoed.
Laat vrij den slaafschen la'ster spotten
Met uw' ontvlamden ijvergloed:
Gij zijt de vreugd der patriotten!
Dit dendbeeld, dat uw' naam vereert,
Is 't schild, dat al den laster weert!
Leeft helden! blijft voor Neerland leven!
Sta nimmer van uw pooging af!
Uw fierheid daal met u in 't graf!
Maar neen! die moet ons nooit begeven!
Wanneer uw stof in 't aardrijk rust,
Dan blijve uw geest in Neerland waaren!
*) Zinspeling op 's Stadhouders „zwakheid"?

spotten,

dit (drukfout)
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Die moet, wen 't oorlog ons ontrust,
In 't hart van Neerlands helden vaaren!
Die blijv' zoolang de waareld staat,
De ziel van Neerlands volk en Raad!

ah
blijv\

waareld (drukfout?)

30 November is Amerika door Engeland onafhankelik verklaard.
In verheven lyriese versvorm (rijmloos) huldigt Zelandus de „menschlievende held", wiens „gloriezuil" is de „Vrijheid van America (en)
'tgeluk (zijns) volks, op regt en moed gebouwd".
2. A a n

Washington1).

Dit kleine lied, versierd met uwen naam,
Zal met uw' naam ook eeuwig zijn!
Het jongst geslagt, dat van uw grootheid roemt,
Zal spreken van mijn lied!2)
De Aeloudheid schreef, met een ontstelde hand
't Gewoel der Caesars in arduin:
Het menschdom schrikt, wanneer 't den overmoed
Van Alexander leest!

hand,

De stervling zugt, bij 't lezen van hun' naam;
Hij gilt: helaas! 'k ben ook een mensch! —
Doch roept, verrukt, daar hij uw grootheid ziet,
Triumf! 'k ben ook een mensch!
Geen gloriezuil is uwer grootheid waard:
De Vrijheid van America,
't Geluk uw's volks, op regt en moed gebouwd,
Dit is uw gloriezuil!
Uw fiere voet vertrapt het britsche juk. —
Maar zorg, dat nu geen vreemde hand
Het vrije volk, in slaafsche ketens klink'!
Soms vleit de Dwinglandij!

juk; —
ketens,

Menschlievend held! hoeveel gevoelt uw ziel!
Wen gij 't gevoel der dankbaarheid,
Ah
Op 't aangezigt van 't vrijgevogten volk,
In traanen vloeien ziet!
1

) Rechts de varianten Herdruk (1785).
) A. Vereul in zijn Lofrede op J. B. (Redenvoeringen 1790) biz. 125 vgg. noemt Washington
„een Man, wiens roem aan 't heelal behoort, en voor wien men in ieder land een standbeeld
moest oprichten". In Zelandus' vers hoort Vereul „de taal der ware grootheid — men zal Bellamy
met Washington vereren, gelijk men eenen beeldhouwer vereert met de goden, die door hem uitgebeeld zijn". Ook Ds. Broes vindt de „Ode aan Washington bij uitstek schoon" (Brief 22 Jan. 1783).
2
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Mijn Vaderland, dat uwe daaden eert,
Denkt, zugtend, aan zijn' ouden roem! —
De Vrijheid gaf den moed van Nederland
In 't hart van Washington!
Wanneer de tijd in 't eeuwig Niet verzinkt,
En, met den tijd, de dood verzinkt,
Daar 't graf de stem der roepende Almagt hoort,
En zijn bewooners geeft:
Dan klopt het hart van elk Americaan,
Zoo dra 't op nieuw zich zelf gevoelt,
Een' slag voor God, — en 't klopt den tweeden slag,
Voor 't heil van Washington!
Het door van Cuylenburg geschilderde portret van Zelandus
maakt in Utrecht opgang. Op Kerstdag heet het in een brief aan
Fransje: l )
Ik zou u thans de juiste grootte van mijne afbeelding geven,
doch ik heb het niet, een mijner Professors heeft het laaten haalen, en
ik heb de eer gehad om gisteren in een groot gezelschap van heeren
en dames vertoond te zijn. Toen de meid van de Professor het over
de straat droeg, riepen de Jongens: kijk! daar hebje Mijnheer Salamandus — Zij wilden zeker zeggen Zeelandus.
Morgen gaat er een pakje met n° 4 der vad. gez. naar Vlissingen
op reis. Zeg aan Bone, dat hij mijn laarsen schielijk zend.
Zondag 29 Desember — wegens ongesteldheid moet hij alweer
zijn „kamer houden" 3) — schrijft Bellamy aan Jan van der W o o r d t : 3 )
Ik kan het mij volstrekt niet begrijpen, zeide ik tegen mijn kat, hoe
het komt, dat ik geen brieven uit Zeeland krijg! De.kat keek mij
eens aan — kneep haar oogen toe — maakte een negatieve beweging
met haar ooren, waaruit ik besloot, dat zij het zoo weinig begreep als
ik. van van der Woordt niet! — van Broes niet! — van Boone den
Apotheker niet! ik begrijp het waaragtig niet! — maar mogelijk zeide
ik, het gesprek tot mij zelven wendende, en een weinig zagter sprekende,
maar mogelijk zijn die goede vrienden bevreesd, om aan mij te schrijven,
om dat ik
en om dat zij
— —
dus
—
Dat geloof ik niet! zeide ik, mijn stem verheffende. Dat geloof ik niet!
1) Kopie Sonsb. biz. 327.

2) Kopie Sonsb. biz. 368.

3) hs. Z. G.
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want ik schrijf juist altijd geen gekheid — en zoo het al eens gebeurt,
dat ik gekheden schrijf, doe ik het om mijne verstandige brieven in een
helderer licht te plaatsen. en dan durf ik — zeide ik heel zagtjes —
en dan durf ik nog wel zeggen, dat de gekheid, die ik schrijf nog al
zoo extra gek niet is! — h m ! hm! dit was een woordje van mijne
eigenliefde — juist niet van mijne eigenliefde als eigenliefde — M a a r —
van mijne eigenliefde beledigd zijnde. nu weet gij, dat een beledigde
eigenliefde en een beledigde vrouw twee dingen zijn, die in aart en
werkingen elkander volkomen gelijk zijn. — het zij dan een waare —
het zij dan een ingebeelde belediging. — Q. E. D.
Het zoo even gezegde zal min of meer klaar worden uit de historie
van de Gravinne van GXXX — „wat is dat van de Gravinne van

G x x x ?"
een oogenblik geduld, mijn Heer!
pook het vuur een weinig op — smijt 'er wat versche koolen bij —
veeg nu, eer de Juffrouw komt, alles kort onder het ijzer — zoo!
luister nu wel t o e !
De Gravin van G x x x w a s een schoon, beminlijk meisje, van omtrent
twintig Jaaren, toen zij met den Graaf X . . . , een man van omtrent
zestig Jaaren, een huwelijksverbintenis aanging. de Graaf was nooit
gehuwd geweest; hij begreep dat het huwelijk een staat was, die met
een rijp overleg en bedaarde zinnen moet aanvaard worden: in den
ouderdom van twintig of dertig Jaaren mist een man dat verstand
nog — zoo als de Graaf dikwijls zeide, 't welk vereischt word, om in
het huwelijk gelukkig te zijn. in het huwelijk zelve is men verpligt het
vleesch te kastijden en de driften te beteugelen — dus was hij in dien,
waarin het verstand, tot deze verrigtingen, reeds een aanvang genomen
had. —
Doch de begrippen — zoo als duidelijk te begrijpen is —
de begrippen der Gravinne, omtrent de kastijdingen des
vleesch, waren van een' geheel anderen aart, dan die van
den Graaf.
't welk van dat gevolg was, dat reeds op den tweeden dag, na het
voltrekken van het huwelijk — op het aangezigt der Gravinne van
GXXX z i c h e e n e zekere ontevredenheid tekende: die — onder verbetering — een gewrocht — of om beter te spreken, een gevolg was
van eene beledigde eigenliefde ! ).
Beschouw alle menschen, mijn Heer! van den WelEerwaardigen
orthodoxus af tot den eenvouwigsten Boer ingesloten — en dus ook
omgekeerd: en gij zult duidelijk zien, dat er niets ligter de eigenliefde
kwetsen kan dan een tegenstelling of verwerping van zekere gekoes*) Een dergelijk verhaal in de „Zedelijke Verhalen"... naar d'Arnaud, Mercier e.a. (dl. 4 n° 2
die B. kende. Zie Aant. 23.
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terde gevoelens. nooit was mijn grootvader in een misselijker luim, dan
wanneer ik staande hield, dat onze aardbol om zijn eigen as draait —
en de rede van zijne ontevredenheid was: zijn gevoelen van het tegendeel. 't is of ik het hem nog hoor zeggen! Jongen! zeide hij dan, met
een soort van verontwaardiging, Jongen! gij praat van dingen, daar
gij niets van weet! een man van mijn Jaaren en belezenheid diende
iets beter te weten dan gij — geloof ik! maar zoo gaat het! men wil
wijzer zijn dan de ouden!
Natuurlijker wijze wierd mijn eigenliefde, door deze aanspraak, niet
beledigd, omdat in het verwijt zelve een soort van triumf lag opgewonden: welteverstaan een triomf voor mijne eigenliefde!
Maar geheel anders was het met de Gravinne van G x x x ! bij haar
was het niet alleen een belediging der eigenliefde, veroorzaakt door
strijdigheid van gevoelens: — een zekere te leurgestelde verwagting —
want
De eenstemmigheid van gevoelens en neigingen
is de ziel van het huwelijk.
•Hipl. in A. D. G.1)
een zekere te leurgestelde verwagting, paarde zich met de beledigde
eigenliefde — dit verwekte misnoegen baarde haat — de haat teelde
wraakzugt — en de wraakzugt maakte een plan, om het leerstuk van
de kastijdinge des vleesch — Theoretice en practice — staande te
houden — ten koste van het systema van den Graaf. toen ging het
met de Gravinne van G x x x , en met den Graaf X
zoo als het
doorgaans gaat onder strijdende gezintheden: zoodra als men aan
wederzijden het middel gevonden heeft, om overeenkomstig zijne begrippen te denken en te doen — dan, zeg ik, zwijgt de eigenliefde al
schielijk stil, en
—
- _ — — — — _ — — volkomen. —
— —
Gij begrijpt duidelijk mijn Heer! dat ik de Historie van de Gravinne
van G x x x enkel heb aangevoerd, om aan te toonen, hoe veel overeenkomst 'er is tusschen een beledigde eigenliefde en tusschen een
beledigde vrouw.
mijn eigenliefde wist ik niet beter te bevredigen — dan met het
schrijven van de historie der Gravinne van Gx x x en van den

Graaf

X....

het gevolg is duidelijk:
Hoe mijne vrienden denken of doen mogen, ik zal toch het vermaak
hebben, hun — nu en dan, met mijne gekheden, lastig te vallen!
het zuivere gedeelte van deze bladzijde zal ik, met eenige verstandige
l

)

?
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aanmerkingen aanvullen — doch eerst moet ik mijn pen eens versnijden!
Utrecht den (in V ks. enige krullen)
Ja! nu is zij beter!
Kunt gij uit mijn brief niet klaar zien, mijn Heer, dat ik niet al te
wel ben ? — niet r het is evenvvel zoo! ik heb pijn in 't hoofd — een
halve dikke wang — een weinig de koorts — ik ga niet uit — &c &c.
Zoo ik gezond ware, zou ik morgen naar Amsteldam gegaan zijn,
maar nu is het mij onmogelijk. voor eenige dagen heb ik een brief
naar d(en) H(engst) geschreven, waarin ik naar uw zoon gevraagd
heb — hoe hij vaart — wanneer hij mij een visite zal geven — en
zoo al! doch ik heb nog geen antwoord. — Hoe zit het? zou Kuipers
het beroep aannemen? l) groet Broes, en vraag wanneer hij mij schrijven
zal? en zult gij mij 00k ten eersten schrijven? ten eersten toch! ik zit
hier — om met onze schoonmaakster te spreken, of ik Job vermoord^
had — en de Hemel weet, dat ik er geen hand of vinger aangehad heb!
Hebt gij N°, 4 van mijn gezangen reeds? hoebevallen ze u?
nu! geen woord meer! als dat ik uw
waare vriend ben
den 29 decemb.

Bellami

dezen brief zult gij den 2 Januari 1783 ontvangen, dus wensch ik u —
alle bedenkelijke zegeningen — persoon — boe boe boe en Famillie
boe boe boe — geobligeerd! geobligeerd!

2. 1783.
Ik heb de taal van 't hait gezongen in mijn lied.
Een ander gaa mijn zang in trotscher kunst te boven —
Hij overtreft mij toch in ronde opregtheid niet.
Zelandus.

De eerste dagen van het nieuwe jaar voelt Bellamy zich in het
geheel niet wel. Eind Desember heeft hij zijn „kamer" moeten
„houden , \ toch gaat hij Donderdag 2 Jan. naar Amsterdam. Met
de nodige testimonien op zak hoopt hij uit het „fonds Zwart" geld
te krijgen, geld, dat hij zo nodig heeft! Nu logeert hij niet meer
bij Pieter den Hengst, met wie de vriendschap allengs gaat verflauwen, maar bij diens zwager Anthony Mens Jansz.2), Boekverkoper
op „de Pijpenmarkt hoek St. Luciensteeg, naast het Burgerweeshuis"3).
*) Ds. Kuipers bedankt voor het beroep naar Arnhem (Mnemosyne, dl. 4 biz. 257).
) Bakkerszoon, 1780 gehuwd met Sara Munnikhuysen, dochter van Frans M., kok en pastei3
bakker; in 1783 weduwnaar (Hoeksma biz. 13).
) Waarschijnlik 'thuis van zijn schoonvader.
2

19
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•:denvorg de biug over den

Uit zijn talrijke brieven aan Bellamy leren we Mens kennen als

*3
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,,Gezicht langs de PiJ'penmarkt, van den hoek der St . Luciensteeg t775 . 0p
uitlooP van de BegiJ'nensloot" . Mens woonde recht over deze brug .
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een eenvoudig, eerlik man, kalm, wat wkoudbloedig,,J naar hij zelf
zegt, iet of wat beredeneerd-wijsgerig, als om zich de pijnlike
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ontnuchtering van illusien te besparen, maar, vol hartelike belangstelling, trouwe, beschermende vriendschap voor de 10 jaar jongere
Bellamy, die hem weldra naar waarde zal schatten. Door Mens
maakt hij nu 00k kennis met Jan Pieter de Bruyn, Makelaar op de
Prinsengracht bij de Spiegelstraat, gehuwd met een zuster van Mens,
een lief vrouwtje, naar 't schijnt, voor wie Bellamy dadelik zwak
heeft, en die hij graag zoo wat plaagt.
Dinsdag 7 Jan., als hij zich weer wat redelik wel voelt, schrijft
hij, bij Mens aan huis, een „Brief" aan „Mijnheeren de Post" (in
nr. 126 van de „Post", 25 Jan. verschenen), waarin hij „Vaderlandsliefde" bepleit als een „natuurlijk gevoeF', en de rationalistiese
kosmopoliet der i 8 d e eeuw, voor wie „het Vaderland een harsenschim is", brandmerkt als „de snoodste Vrijgeest", als „een verbreker
der godlijke orde", want „alle uwe poogingen moeten saamenloopen tot bevordering van het algemeen belang . . . . Gij zijt een
Burger van Nederland — en dit zegt 00k een Beschermer van
Nederland".
Mijnheeren de Post!
Nooit kon ik gelooven, dat 'er waarlijk menschen zijn, die zeggen,
dat het Vaderland een harsenschim is, — en evenwel zijn zij 'er! het
Vaderland, zeide een zeker Heer tegen mij, het Vaderland is ingebeeld,
wij hebben geene betrekkingen tot hetzelve! — word de toestand des
Lands voor mijn welzijn gevaarlijk, dan neem ik het mijne, en gaa een
ander Land zoeken — bevind ik mij daar wel, dan is dat mijn Vaderland! — op dezen voet was zijne gansche redeneering. Wat zegt gij,
Mijn Heeren! is deze taal niet zoo hoonend voor de menschheid, als
ondankbaar en beledigend voor het Vaderland? kan hij, die dus denkt —
zoo men waarlijk zoo denken kan — kan die niet alle betrekkingen
ontkennen? hij ontzegge de gehoorzaamheid en liefde aan zijne ouders —
hij verlaate zijne Echtgenoote wanneer het hem goeddunkt — hij verbanne zijne kinders en verdoove de minste vonk van natuurlijk gevoel
in zijnen boezem — hij zie de wooningen zijner medeburgeren door
het vuur aangetast, en gaa echter met een onverschillig gelaat zijnen
weg, daar zijn hulp mogelijk het onheil in de geboorte zou kunnen
gesmoord hebben — hij doe dit alles, en, ten overvloede, verbreeke
hij alle de betrekkingen tot zijn Vaderland! —*is deze niet de snoodste
Vrijgeest, mijn Heeren?
Noem het Vaderland een herssenschim — Vrijheid en Godsdienst
zullen het 00k zijn! — 't Was niet moeilijk, om uit de gezonde rede te
betoogen, dat wij de naauwste betrekkingen tot ons Vaderland hebben; —
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doch men raadplege slegts zijn gevoel! — Wanneer de Vlag onzes
Vaderlands, in vroegeren tijd van alle volken gevreesd en geerbiedigd, —
wanneer die Vlag van een' wrevelen Vijand schandelijk onteerd, van
al de waereld bespot word — gevoelt gij dan niet een' edelen spijt,
terwijl uw hart, bij iederen slag, wraak roept? —
Toen de Vaderlandsche moed, op Doggersbank, den luister zijner
Vlag herstelde — toen P A R K E R vlood — en ZOUTMAN zegepraalde —
toen het gerugt deze Zegepraal, van Stad tot Stad, door het gansche
Vaderland verkondigde — gevoeldet gij toen niets?
De burgers drukten elkander de hand — hunne oogen stonden vol
traanen — zij zweegen! wat deedt gij ? — klopte uw hart niet driftig —
biggelden de traanen niet uit uwe oogen — voeldet gij uwe betrekkingen tot het Vaderland niet, toen gij zijne Zegepraal zaagt? — zou
dit alles het uitwerkzel eener hersenschim zijn?
Ongelukkigen! de Natuur heeft u geen hart gegeven — of zij weigerde
u het verstand ! kent uw Vaderland en uwe betrekkingen ! uw dwaasheid
maakt u een' verbreker der godlijke orde! of miskent gij ook deze? —
alle uwe poogingen moeten saamenloopen tot bevordering van het
algemeen belang — dit is ook uw belang! gij moet ook voor uw
Vaderland een Krijgsman zijn: zoo uw huis door dieven was ingenomen, zoudt gij dan alleen de bescherming uwer goederen aan uwe
bedienden overlaaten? Zoudt gij uwe kinderen zien ombrengen — u
uwe goederen ontrooven, terwijl gij, met een onverschillig gezigt,
geheel werkloos bleeft?
Gij zijt een Burger van Nederland —- en dit zegt ook een beschermer
van Nederland. Vrijheid is het grootste, burgerlijke heiligdom der Nederlanderen, en wie zal haar beter verdedigen dan hij, die een waar
Vaderlander is? — Gij moet een Krijgsman zijn! zonder krijgszugtig
te zijn kan men krijgshaftig wezen! laat de Alexanders roem stellen
in waerelden te bedwingen — de glorie des Bataviers is, zijne Vrijheid
en Vaderland te verdedigen!
Verschoont mijnen ijver, mijn Heeren! het gevoel, dat ik een Nederlander ben, vervoert mij. Mogten wij die gelukkige dagen nog eens
beleven, waarin wij al het volk van Nederland, in den Wapenhandel
ervaaren, bereid zaagen, om hunne voorrechten te beschermen! —
maar genoeg!
Concordia res parvae
MIJN H E E R E N D E

Uw
Den

7 Jan.

1783.

Crescuntl

POST!

Dienaar
ZELANDUS.

Zijn „verergerende" ongesteldheid, belet hem persoonlik het geld
te halen, waarover Mens zich nu wel zal ontfermen, belet hem ook
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nader te spreken over het Vignetje, dat de Vaderl. Gez., zodra er
9 Stukjes zijn verschenen, als bundel zal moeten sieren. Liefst zag
Bellamy dit getekend d o o r ' d e bekende Amsterdamse tekenaar en
graveur Reinier Vinkeles l). Carp, naar 't schijnt, persoonlik bekend:
met de Kerstvakantie in Amsterdam, zal die hem eens polsen.
Van Vloten, de Utrechtse Uitgever der Vad. Gez. vindt Vinkeles
te duur . . . . „echter is het een Gunst iets door Vinkeles gedaan
te krijgen". Nu weet Mens een overeenkomst te treffen met een
bescheidener tekenaar, met A. Hulk Jacobsz. 3 ). Van eind Jan. tot
18 Nov. wordt over dit Vignet heen en weer geschreven: Zelandus is niet licht tevreden. Eindelik aanvaarden dichter en
uitgever Hulks tekening, uitgevoerd naar Bellamy's oorspronkelike
gedachet.
Na de eerste besprekingen te Utrecht over Vinkeles, heeft Willem
Carp, Dinsdag 24 Desember, uit Amsterdam geschreven: 3 )
Goede morgen Heer Bellami, gij hebt wel gerust? want naar ik gis
zult gij bij den ontfangst dezes of pas opgestaan, of er nog mede bezig
zijn, niet waar? dat raakt je niet: zult ge zeggen; nu dat is 00k zo,
daarom maar eens van iets anders, maar a propos, gij zult uit de
3 regels, die ik reeds geschreven heb, al het besluit kunnen opmaaken,
dat ik wel ben overgekomen. vergeef het mij ik had mijn brief hier
mede moeten beginnen, ten minsten indien ik naar het formulier van
u overgrootvadersbestevaer4), of wie was het 00k? mijn brief had
willen inrigten. H U C . U S Q U E . Deeze morgen heb ik die vriend
gesprooken, die dat vignet voor u teekenen zou, hem vraagende,
waarom hij mij niets geantwoord had, doch hij verklaarde mij, geen
brief van mij gezien te hebben, dus moet dezelve verlooren gegaan
zijn. dog hij verzekerde mij, dat hij het met zeer veel vermaak zou
gedaan hebben, en zo het nog tijd was het nu nog doen wilde, zendt
mij daarom vrijdag morgen het idee benevens de groote van het
vignet, dan denk ik, dat gij het in 't begin van de aanstaande week
hebben zult. —
Ik zal voor dit maal slegts afbreeken, want
ik moet er dezen avond nog meer schrijven. Vergeet niet alle goede
vrienden te groeten, en zeg aan Nieuwenhuyzen, dat om de organistplaats zal gespeelt worden, en dat ieder burgemeester 2 persoonen
stellen zal om te speelen 5), vergeet voor al onzen vriend Rau niet te
J

2
) 1741—1816 Immerzeel i. n.
) Immerzeel noemt alleen de naam.
4
) hs. Z. G.
) Brief aan Ockerse, 2 Nov. 1782, biz. 250.
5
) Zie over „de Kerkzang, die zelfs de beste organisten omlaag trok", Knappert, Gesch. Herv
Kerk, dl. 2 biz. 143.
3
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groeten, zeg hem dat ik hem in 't laatst van de week met Rijk
schrijven zal. Vaar wel. leef voor God en uwe medemenschen en
gedenk aan u vriend
W. Carp
Amsterdam
24 X ^

1782.

Carp is ziek, als Bellamy zelf 00k ongesteld, in Amsterdam komt;
de bespreking over het Vignet vordert dus niet. Dinsdag 7 Jan. is
Bellamy toch weer zo veel beter, dat hij de bovenvermelde „ Brief"
aan de ^Post" 1 ) heeft kunnen schrijven, en }s avonds zelfs op bezoek
gaat bij de „oude lui Broes" (Prinsengracht over de Elandstraat),
„waar meer menschen" zijn, o.a. de getrouwde dochter Juffrouw
Tayspil, geboren Broes, en de Utrechtse student Gabriel Rijk.
Willem Carp ontmoet hij er niet: deze brengt dan juist een
bezoek aan de zwager 3 ) van Ds. Brouerius Broes, de makelaar
Jan Tayspil Fransz., op de „Prinsegraft over de Roosegraft". Als
Juffrouw Tayspil om 9 uur thuis komt, hoort Willem Carp van
haar Bellamy's lof.
Donderdag 9 Jan., als Bellamy weer in Utrecht is, schrijft Willem
Carp hem over die avond: 3 )
Ik heb uit Rijk wel gemerkt Bellami! dat gij van gedagten waart
dat mijne ziekte, die ik terwijl gij hier waart had, gelijk men zegt
kullage was, en wat reden had je daar voor mannetje, zo je mij dat
in mijn gezigt zeide, zou ik je opvatten en
je heel bedaart
weer neer zetten, om geen gevaar te loopen om zel(f)s op mijn lighaam
te krijgen, want je kunt niet veel verdragen he? neen Cotje 't was er
ver van daan, ik heb bijna 2 dagen te bed gelegen, dingsdag avond
ben (ik) voor 't eerst weer uit geweest, en bij wie? bij Tayspil als je
't weeten wilt, maar vrouw lief was bij de oude lui Broes, waar meer
menschen waaren. T geen ik dus niet kon weigeren, ik zou anders
niet gemankeert hebben van 't aangenaam gezelschap van de Heeren
te profiteeren ha! ha! ha! — om 9 uuren kwam (zij) t'huis; dat is een
aartig vlug mensch die mijn heer Bellami — 't zal toch wel een goeje
Domine worden. Ik. Ja als de jonge maar studeeren wil, maar dat zit
'er helaas! niet breed op, als hij maar wat Hebreeuwsch en Grieks
wou leeren. — Ja maar dat komt met zijn temperament juist niet zeer
overeen — neen dat is zo — hoe maakt hij het te Utregt. — W E L .
he? moest het zo niet weezen Cootje. etc. etc. etc. Je bent toch een
1) Zie biz. 291.

2

) Volgens B's brief aan Fransje 24 Des. 1784.

3

) hs. Z. G.
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aardsuilskuiken Bellami, daar loopt men weer hier van daan, zonder
mij iets agter te laaten, of te doen weeten aangaande 't vignetje, maak
dat ik ten eersten de ideen van beide die dingen heb, of ik bemoei
er mij niet meer mee; 't is uw zaak x).
Ik hoop gij zult die commissien, die ik u bij mijn vertrek van Utregt
had agtergelaaten, volbragt hebben; ten minste aangaande Bosvelt 2 ).
Inleggende voor Rau zult gij ten eersten bezorgen? en die aan van
Wullen 3) wel eens overgeeven, als ge die weg eens heengaat, ik heb
ze hier ontvangen en belooft ze als ik schreef te zullen bezorgen.
Wanneer krijg ik n° V 4) ?
Groet alle goede vrienden, van Vlooten ook, zeg hem dat ik voornemens ben hem in de andere week te schrijven. Nieuwenhuyzen,
Ondaatje 5) enz. ook Hinlopen zo ge hem ziet. Wanneer ik overkom
weet ik niet. Vaar wel en leef gelukkig ik ben

Amst.
17*83.

T.T.
Carp.

P.S. van Wullen woont in een takakswinkel een huis of wat
aan deeze zijde de witte vrouwe brug.

Over de Amsterdamse reis en de teleurstelling, dat hij ten slotte
toch zonder geld weer naar Utrecht moest vertrekken, schrijft Bellamy
Zaterdag 11 Jan. aan Fransje : 6 )
Den 2den dezer heb ik naar Amsterdam gegaan, ik heb veel te
betalen, en geen geld. Toen ik wegging was ik reeds niet wel, maar
toen ik in Amsterdam kwam werd ik veel erger. Ik was verpligt in
huis te blijven, en ben in de acht dagen geen 3 maal uit geweest. —
Ik moest er eenig geld ontfangen, dat was de oorzaak mijner reis —
doch ik kon er zelv niet naartoe gaan; een goed vriend, bij wien ik
gelogeerd was ; ging om het te halen; dog tot mijn ongeluk was de
man, die het mij geven moest, 2 weeken te voren overleden, zo dat
ik even zo rijk wedergekomen als vertrokken ben.
Wanneer
zult gij geschilderd worden, mijn schat?

Maandag 13 Jan. stuurt Mens hem met enige boeken de zo vurig
begeerde / 75 uit het Studiefonds:7)
1

)
)
4
)
i)
2

De bespreking met Vinkeles wordt sedert door Mens voortgezet.
3
Jacobus van Bosvelt, proponent. Aant. 47.
) Dirk van Wullen. Aant. 52.
5
6
Vad. Gez.
) Pieter Philip Jurriaan Ondaatje.
) Kopie Sonsb. biz. 328.
hs. Z. G.
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Beste Vriend
Hier nevens volgens afspraak de boeken en 00k — geld! Gisteren
morgen ging ik vroeg na de heer Tyken ! ). na dat ik hem de reeden
van mijn komst gemeld had, gaf hij mij te kenne dat er tot noch toe
niemand was aangesteld om van dat fonds te betaalen, doch dat (daar)
hij zeer wel begreep dat Een Student daar kwalijk naar wachten kon
(dit deet mijn achting voor de man rijzen) hij dus daar in voorzien
had; ten dien Einde verzocht hij mij te gaan bij den Heer Frena
welken boekhouder van het Fonds is, daar ik het geld zou kunne
ontfangen. — Vervolgens vroeg Vader Tyken of ik den Heer Bellami
kon, deezen vraag deed de Vriendschap al haar vermogen te werk
stellen om Een schoon tafreel van Zelandus te maalen, doch de Eigeliefde had er deel in: ik was stolz om dat ik de verdienste van mijn
vriend kon voelen, — kortom ik noemde uw Een mensch van Een
groot genie gepaart met Een goed oordeel en dat zo gij uw Eens op
de Theologie begon toe te leggen gij Eerlang Een Goed Predicant
zoud worden. De oude man meesmuylde, en zij dat hij al iets van uw
vernuft gehoord had. Eindelij(k) begon ik van uw Vaderlands Liefde,
toen ligte de Domenee zijn Paruyk op, draayden die op Een oor en
zij Zulke mensche lijke mij, — dit gezegde was wel niet zeer intressant,
doch zijn Physionomi dicteerden op dien tijd Een goed hart, daar op
vertrok ik na den Heer Frena. dit scheen 00k Een goed man te zijn,
hij telde mij direkt het geld, en schoon hij het geld telle meer gewoon
is dan wij, gaf hij mij 3 gulden te kort. ik, of ik Bellami zelfs was
stak het in de zak zonder het wel na te zien: thuys komende
ontdekten ik het dan Een half uur daar na. Een boodschap doende
ontmoeten ik dien Heer, herinnerde hem het geval waar op hij mij de
3 gulden gaf. — terwijl ik aan deezen schrijf o(n)tfang ik uw brief,
het hindert mij dat gij ziek zijt, gij moet er iets voor gebruyken eer
het Erger word. — Nu morgen de rest, ik heb van daag geen tijd
meer. —
Zondag — ik ben thans vrij wel. van de nacht had ik kiespijn en
ben zedert uw vertrek nu en dan Melancholiek.
ik zal zo spoedig moogelijk met Vinkeles spreeken, doch ik twijffel
of die vriend het wel aannemen zal, altoos in die bepaalde tijd niet.
Maandag — UwE zult het Geld tusschen de boeken gelegt in papieren
gelakt vinden als
15 stukken a / i — . 2
/21 —
1.
a / 3
/
3—
aan Dubbeltjes
2 Ducaaten —

—

/39..10 —
/10..10

f7S
*) Ds. Jacobus Tyken, sedert 1741 predikant te Amsterdam.
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De 2 ducaaten leggen in een papiertje bij de dubbeltjes. — Nu geef
ik uw Een dag tijd om te telle en te Reekenen. —
Intussche verwagt ik een brief of het pak wel overgekomen is.
den Hengst, de Bruyn en zijn vrouw doen uw Groete. zijt verder
gegroet van uw'
Vriend
den 13 Jan.
A : Mens Janz.
1783

ik hoop gij nu gezond zult zijn.
In d e n a c h t v a n 15 o p 16 J a n . „ o m t r e n t twaalf u u r "
Bellamy o p g e r u i m d : l )

antwoordt

16 Jan. 83
Zoo! zeide ik tegen mijne hospita, toen zij met een ijslijk groot pak
op mijn kamer kwam — Zoo Juffrouw! dat is een vragtje! Ja, mijn
heer! zeide zij, het weegt of het geld was! Geld! dagt ik, G e l d ! . . .
dat zou wel konnen zijn! — Ik maakte het pak los; daar zag ik:
boeken — een brief — en Ja! geld 00k! — nu het kwam goed! ik
geloof, dat het bijna gevlogen is! — nu! dan kan men het gerustste
studeeren. Gij zult mij niet kwalijk nemen, mijn vriend Mens, dat
ik mijn hoofd noch met tellen — noch met rekenen gebroken h e b :
75 guldens zijn juist nog al ras geteld geloof ik — maar! dan komt
de Satan en blaast een mensch in de ooren: V zijn slegts vijf- en
zeventig guldens I
het best is in den donker geld te haalen, dan leeft men zonder
zorg, zoo lang, tot de laatste sesthalf aftrekt.
om tot de zaak te komen: ik dank u zeer, voor de moeite, die gij
voor mij genomen hebt — en bij deze dankzegging gaat een verzoek:
Namelijk : zoo het meer voorkomt — of gij u die moeite 00k andermalen zoudt willen getroosten ? — thans lees ik op uw gelaat, in mijn
verbeelding:
Ja ik! van ganscher harte!
nu ik dank u zeer! op dit oogenblik — het is 's nagts omtrent twaalf
uur — op dit oogenblik wil ik uw gezondheid drinken — ik heb daar
nog wat wijn — ik zal ze krijgen. —
Zoo! dat is een voldertje!
nu! uw gezondheid! onze vriendschap!
Ik meen het van harte, doch het kon mij beter smaken! Ik ben nog
niet regt gezond: mijn maag deugt niet — Ik heb pijn in het hoofd —
nu en dan pijn in mijn ziel — & c & c
—
hoe vaart gij nu ? heeft die nijdige kiespijn u reeds verlaaten ?
melancholiek te zijn, is een ziekte — die buiten alle andere ziekten,
i) hs. Z. G.
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een braaf man, tot in het graf toe vervolgt. Melancholic is eigenlijk
een nichtje van Monsieur den Dood; zij is volkomen in zijne belangens; want menschen, die dikwijls door haar bezogt worden, voelen
niet zelden een' heimelijken trek, om, hoe eerder hoe liever, het laatste
menuetje met hem te danssen — op deze wijze:
wij gaan naar 't graf! trala — lala!
wij gaan naar 't graf! trala!
men zegt, dat de zoonen der vrolijkheid een' stilstand in het bloed
krijgen wanneer zij aan dezen dans denken.
Gij hebt al te gunstige gedagten van mij: die oude Heer zal 00k
duidelijk gemerkt hebben, dat Gij mijn vriend zijt.
Doe toch uw best, dat Vinkeles het doe.
Gij zult mij verpligten! nu zal ik niet meer schrijven — gij slaapt
mogelijk reeds — mijn vuur gaat uit — mijn kaars loopt op een
eindje! — vaarwel! groet alle vrienden!
en blijf de vriend van uw' vriend
den 15—16 Januarij.
Bellami
D o n d e r d a g m o r g e n 16 J a n . s p r e e k t M e n s m e t Vjnkeles, en n o g v o o r
o n t v a n g s t v a n d e 's n a c h t s t e U t r e c h t g e s c h r e v e n brief schrijft hij : l )
Vriend Bellami
ik heb dezen morgen bij Vinkeles geweest, heb hem uw Plan yoorgestelt, hij vond het idee van het strand met Een Digter en de Vrijheid
niet kwaat, maar het kwam hem wat kaal of wat al te Bloot voor: ik
Liet het daar op aan zijn Ed over; mits hij Eenigzints uw Gedachte
volgde: dan ten opzigte van het opdracht vignet, dacht hem en dit
dunkt mij 00k, dat dit op Een kleyn indruk Plaatje kon geschieden,
en de Letters er Nettjes door de boekdruk(ker) onder gedrukt worden.
Terwijlze in staat zijn om de Versen goed te drukke kunne ze het
00k de opdracht doen, dit wint veel uit, want de Heer van Vlooten
moet staat maken dat hem de tytel met het vignet zonder de Letters
aan Vinkeles zal kosten 12 ducaaten 2 ); zo het dien Heer te veel mogt
zijn, dan is het afgedaan. het is zeker veel geld, en Echter is het Een
Gunst iets door Vinkeles gedaan te krijgen. Nu vriend hoe vaar je
tog. schrijf mij dit Eens en of de boeken met het geld wel zijn over
gekoomen. Laat ik met Een antwoord op het Plaatje hebben. Nog iets
moet de Vrijheid voorgesteld worden als Een afbeeldzel of als Een
Persoon? — Zaturdag wacht ik antwoord
.
. T
den 16 January
I7g
i) hs. Z. G.

2

) ± / 62.

Uw Vriend
A. Mens Jansz
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E e r s t o m s t r e e k s 28 J a n . volgt h e t

antwoord:x)

Waardste Vriend!
Verscheiden omstandigheden hebben mij verhinderd, uwen tweeden
brief eerder te beantwoorden — thans doe ik het — doch ik zal kort
zijn. — dat plaatje is wat te veel — van Vlooten vraagt of gij dit
00k niet denkt? — er zijn er immers wel, die het beter koop — en
schielijker zullen doen? — om nu van Vinkeles af te komen zou men
kunnen zeggen — dat het binnen zes weken klaar moet zijn — dit is
het plan van Van Vloten. — weet Gij hoe ge nu doet ? doe even of
het voor u zelven was — gaa bij een ander, laat het hem aannemen —
zonder eerst antwoord te schrijven — en geef mij dan bescheid. dat
plaatje van den opdragt hebben wij met opzet een gansche plaat
gezegt te moeten zijn, om dat die voegen van die kleene platen zoo
rottig staan — dus! het moet een gansche plaat zijn. — de letters
van den opdragt staan 00k beter gesneden dan gezet.
weet de teekenaar een beter en nieuwer Idee, laat er hem een schets
van geven — dan zullen wij zien. — van Vlooten zegt, dat het moeilijk
is, om die plaatjes, wanneer zij zoo veel kosten, te doen betalen, om
dat de stuktjes reeds zoo veel kosten.
Ik heb weer een dikke wang, en ben verpligt mijn kamer te houden.
Vaart gij nog wel ? hebt gij mijn brief in de post 2 ) gezien ?
he!
groet alle Vrienden — eerlang wacht ik bescheid!
Vaarwel! Ik ben uw
Bellami
N u begint M e n s ' b e s p r e k i n g m e t H u l k en 31 Jan. schrijft Zelandus
naar Amsterdam :3)
Waarde Vriend!
Ik dank u zeer voor de moeite, die gij neemt, om Zelandus te versieren! van Vloten zegt, dat het waar is, dat hij het zou konnen doen
betalenl maar het zal al vrij hoog loopen, en om 'er dan geen gemaal
over te hebben wil hij het liever wat minder hebben — N a m e l i j k :
in geld!
Zou ik niet eerst een schetsje konnen krijgen, eer Hulk het in 't
net teekend? — dit wensch ik zeer! — hij zal 00k met een het wapen
van Vlissingen &c zoo als ik het opgegeven heb teekenen — maar
00k met een schets vooraf — Ik ben zoo wat raar •— als de teekening
niet naar mijn zin was, zou hij het over nieuw doen moeten. — Ik
ben thans nog erger dan ik geweest heb — mijn wang is nu beter,
maar nu heb ik weder het P o d e g r a ! —
i) hs. Z. G.

2) zie biz. 291.

3

) hs. Z. G.
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Ja! daar zit ik nu! Ik heb in twee nagten, door de pijn, genoegsaam niet geslapen!
o Adelijke plaag! 'k ben immers niet van Adel?
verlaat een groven voet, nit burgerstof gevormd!
of zoudt ge een duivel zijn, van Pluto afgezonden,
die, voor der Britten zaak, den Patriot bevegt?
of zijt gij
')
maar dat zou nog zoo lang duuren — en terwijl ik schrijf nijpt die
duivel mij hevig in den linkervoet. — Vaarwel! Gij zult mij schielijk
schrijven!
Ik blijv altijd uw getrouwe vriend
den 31 Januari.
Zelandus.
Dinsdag 4 Febr. antwoordt

Mens:2)

Zelandus
Woorde van den Heer Hulk
Volgens Concept van den Heer Zelandus zou mijn dunkens de
Vrijheid als Een Standbeeld moete verbeeld worden, en de dichter
in antieke kleeding, alzo zulks best met de Weeding van het beeld
Harmonieeren zou, of in moderne kleeding (aant. in het hs. onderaan:
bij voorbeeld mijn vriend met de laurier aan de schansloper Los om
't lijf hangende en de Ronde hoed op het korte haar): de voorste
vingeren van de Rechtehand uitsteekende volgens onze mannier van
Eed Zweeren.
2e C o n c e p t
De Vrijheid als Een Standbeeld met Een stok waar op Een muts
of Een speer — waar op Een hoed, de dichter Leyt knielend — Zijne
lier aan de voeten van het Standbeeld —
Wat het Wapen van V(li)ssinge betrefte, gehouden door 2 kindertjes
verbeel(d)ende dapperheid en koophandel zou men hier toe niet Herkules en Merkurius kunne gebruyken — doch Zou uwE. 00k Een
nette opgaave kunne doen van het Wapen of iets kunne aanwijzen
Waar men het in Vinde kan — Voor zo uw Een van de Concepte
aanstaad of er iets in verandert wil hebben, meld het dan te Eerste.
zullen UwE dan de schets gezonde worden om tekening
enz.

Zaterdag 8 Febr. volgt hierop Zelandus' antwoord : 3 )
Waardste Vriend! Ik kan uw' brief volstrekt niet vinden! „wel zoo!
„hebt gij zoo veel agting voor de brieven van uw vrienden?" —
Gij begrijpt het niet! ik heb meer brieven als linnen! — ha! ha!
onder deze verzameling met brieven is uw brief — bij ongeluk —
geraakt! — ik kan hem niet vinden! maar wat hebt gij gevraagd?
*) Zie de verzen van B. en Kleyn, biz. 198 en 199.

2

) hs. Z. G.

3

) hs. Z. G.
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vooreerst. het wapen van Vlissingen is een witte vies op een rood
veld, in SMALLEGANGE Cronijk van Zeeland nader te zien!
Ik zou nederig van gevoelen zijn, dat twee kindertjes vlugger zullen
staan, en meer smaak aanduiden, dan zijn exellentie Hercules en zijn
Genade Mercurius — te meer om dat ik dit historietje heel — heel —
klein zou verkiezen — heel van boven aan de bladzijde; zoo groot
als dit:

of zoo !

begrijp Je?
ten tweeden.
op dat standbeeld heb ik niet groot — en h e t :
Presenteer Je Her I
is ook geen nieuw idee. — Ik weet het niet! laat den Dichter aan
het strand staan en laat de vrijheid eveneens doen of zij dicteerd —
of zoo! Hoor! het is best dat hulk een ruw schetsje maakt, dan kunnen
we zien — is het niet zoo?
Ik ben zoo verkouwd, dat ik niet zien kan. Vaarwel! Ik schrijf u
eerlang nader — en meer — en beter — en verstandiger — en met
meer luim — en zoo al! groet den Hengst — de Bruin — zijn Beminde — Munnikhuizen ! ) is bij mij geweest, hij zal tegen dien brief2)
een verhandeling uitgeven!
Faldirididiere! la! la!
een zekere dame — zegt hij is in de k ..« m — gekomen!

den 8 februari.

o temporal o mores!
Ik ben geheel de uwe
Bellami.

In Desember 1782 overleed de Engelse predikant te Vlissingen,
Ds. Justus Tjeenk 3 ). Over twee kandidaten voor deze vakature:
Tilanus 4 ) en Low — James Low, Engelsman van geboorte 5 ), is
een studievriend van Bellamy — heeft Prof. Meinard Tydeman te
Utrecht geschreven aan zijn oudleerling Pensionaris Lambrechtsen
te Vlissingen. Zondag 19 Jan. volgt diens antwoord, „par faveur''
!) Anthony Ernst M., Boekverkoper te Amsterdam, Zwager van Mens (zie biz. 289), uitgever
van de vertalingen naar Sterne en van dl. 1—6 van de „Zedelijke Verhalen . . . . naar d'Arnaud,
2
3
Mercier, enz. (1776—1781). Zie Aant. 23.
) ?
) Nagtglas, dl. 2 biz. 770.
4
) Dr. Johan Willem T., vader van Prof. C. B. Tilanus (N. Ned. Biogr. Wdb. 1. 1498).
5
) Nagtglas, dl. 2 biz. 99.
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verzonden aan „den Heere Mr. M. Tydeman Jur. Nat. et Gent, et
Publ. Rom. Germ. Professor op 's Lands hooge School te Utrecht" l).
WelEdele Hooggeleerde Heer en Zeer Geagte Vriend!
Ik neem de vrijheid UwelEd. te bedanken voor deszelfs verpligtende
Letteren van den 9 dezer; en speciaal voor deszelfs informatien omtrend
de Heeren Tilanus en Low. Den eersten aangaande twijfel ik niet of
men zal zijn Ed. beroepen, ten ware men mogt onderrigt worden dat
die Heer Harderwijk voor Vlissingen niet zou willen ruilen. Wat den
Heer Low betreft. Ik voor mij had liever een gebore Nederlander, mits
voor het overige voldoende. Dan indien de getuigenissen zoo gunstig
zijn, gelijk mij van verscheyden kanten berigt is, zal ik gaarn voor
den Heer Low het mijne doen. Er moet 6 maanden voor de Weduwe
Tjeenk gepredikt worden: dus kan mr. Low op zijn gemak tot Proponent worden toegelaten. Misschien zal ik bij nadere gelegenheid van
Prof. Bonnet 2 ) wel eenig getuigenis omtrend dien man verzoeken.
Uwe Aphorismi heb ik door den Heer Bellami ontfangen. Ik bedank
UwelEd. voor deszelfs gunstig aandenken. — Het zou mij leed doen,
indien Bellami zig met de Poezy te veel ophield. Ik heb veel voor
hem gedaan, en doe nog veel voor h e m : en daarom heb ik hem een
goede vermaning toegezonden, zonder nogthans van UwelEd: te reppen.
Er is te Utrecht nog een Student, wiens belangen mij zeer ter harte
gaan, omdat hij gedestineerd is voor onze Regeering, namelijk de Heer
Radermacher 3). Ik hoop tog dat hij bij UwelEd. Collegie houd, vooral
in 't Jus Naturae, Die Jongeling heeft op 't Latijnsche School te Middelburg gebrilleert, en zal (mijns oordeels) verder brilleeren kunnen,
zoo hij zig wel appliceert.
Na mij in UwelEd. aanhoudende vriend(schap) te hebben aanbevolen,
heb ik de eer mij (met) welmeenende agting te noemen
Vlissingen.
19 Jan. 1783.

WelEdele Hooggeleerde Heer, en Zeer Geagte Vriend!
UwelEd. Zeer Gehoorz. Dienaar
N. C. Lambrechtsen.

„Ja, als de jongen maar studeeren wil, maar dat zit 'er helaas!
niet breed op". . . Uyttenhooven, Broes en Carp weten het maar
al te goed — „ijslijk studeeren", dat „komt met zijn temperament
juist niet zeer overeen" 4 ) — en als nu 00k Lambrechtsen, door
Prof. Meinard Tydeman gewaarschuwd, tot zijn beschermeling, die
zich wat „veel met de Poezy" op houdt, een „goede", toch
zeker vriendelijke „vermaning" richt, antwoordt deze vrijmoedig en
*) hs. Maatsch. Ned. Lett.
) Francois Reinier, zve Aant. 31.

3

2

) Prof. Gijsbert Bonnet. Aant. 60.
4
) Zie biz. 236, 264, 294.

3°3
m e t fijne scherts — m e t e e n
vriend Lau (James L o w ) 1 ) .

doet

hij een g o e d woordje voor zijn

WelEdele Gestrenge Heer!
het belang, dat gij steld in alles, wat de verbetering mijner omstandigheden betreft, doet mij op het levendigst gevoelen, dat ik dankbaar
kan zijn — dat ik dankbaar wil zijn! Ik zou geen mensch wezen,
indien mijn eigenliefde niet vuurig wenschte, dat ik nog eens een goed
Predikant mogt worden — maar — geloof mij! mijn dankbaarheid
wenscht dit nog vuuriger dan mijn eigenliefde. Ik dank u zeer, voor
de verbetering van mijn fonds — en ik wensch en bid, dat uwe verdere
poogingen gelukkig mogen zijn — want! . . .
Ja! want!

Ik heb het wel noodig!
het is, bij mij, een verkeerde eerzugt, dit niet te willen weten. Zou
ik het mij tot schande rekenen, dat de Hemel — zeker om de wijste
redenen — mij geen rijkdommen geschonken heeft?!?!
vid.: Hist: Philos: Bellamiana Cap 3 Ph 8. &c.
maar mogelijk deugt mijn Philosophie niet! dat kon waar zijn — ten
minsten de studenten spreken 'er dit onaangenaame vonnis over uit.
Laatst was ik in een gezelschap van Leibnitsiaanen — Wolfianen 2) —
X . . . aanen — X . . . aanen &c. wat denkt gij van de Metaphisica, mijn
Heer Bellami? — hm! h m ! De metaphisica, mijn Heeren beschouw
ik als een gebouw van hypothesen — gevestigd op een' grondslag
van hypothesen — dit gebouw wordt gedekt door een klein kaptje
waarheid: — nu zult Gij zeggen, mijn Heeren, de waarheid moet door
haar eigen zwaarte naar beneden komen! dat is 00k zoo — en dat
zou 00k zoo gebeuren, mijn Heeren: maar, door het geschreeuw dat
de geleerden in 't gebouw maken, en dus een persing in de lugt
veroorzaaken, word dit verhinderd. — voor het overige, mijn Heeren,
zou ik nederig van gevoelen zijn, dat die menschen, daar Job van
spreekt, die den raad verduisteren met woorden zonder wetenschap,
onze schoolsche Philosophen zijn — h m ! hm !
Men besloot eenpaarig, om te gelooven, dat ik
gek was; dat zeker nog tolleranter was dan
zommige besluiten van het D . . . s c h s.n.d. —

t

i) hs. Z. G.
) De 2 hoofdstromen der i 8 d e eeuwse Duitse wijsbegeerte. De Leibnitzianen, volgers van
Gottfr. Wilh. Leibniz (1646—1716) trachten met sterk idealisme geloven in overeenstemming te
brengen met weten; de Wolfianen volgen Christ. Wolff (1679—1734), in zijn rationalisme, dat
als het Engels deisme, zedeleer los maakt van godsdienst.
2

3°4
Ik dank u zeer voor uwe raadgevingen, ten opzigte van mijn grieksch
en hebreeuwsch — Gij hebt volkomen gelijk — met mijn poezij verzuim ik weinig of niets; ik doe er nu en dan, als het slegt weer is
wat aan, en 'er staat niet veel in een Nommer. — wanneer Gij dezen
ontvangt, denk ik, zult ge N° 5 reeds ontvangen hebben. Men denke
niet, dat ik Engelsch gezind geworden ben, om dat ik een vaers aan
Elliot gemaakt heb — : de verdiensten van dien Generaal schitterden
mij zoo sterk in de oogen, dat ik niet kon nalaten hem te bezingen. Ik
ben zeer benieuwd of mijn gezangen in Vlissingen nogal gelezen worden.
Nu nog een woord van Lau. Ik was eigenlijk de eerste, die hem heb
aangeraden om schielijk Proponent te worden, en wel omdat Tjeenk
dood is. hij is een geboren Engelsman, en — voor zoo veel ik weet
een goed en kundig mensch —. een Engelsman zijnde, denk ik, dat
hij der gemeente wel bevallen zal. — hij is getrouwd en heeft een
kind, in maart zal hij proponent worden. Hij (heeft) mij verzogt eens
voor hem te schrijven, en aan wien kan ik het beter doen, dan aan u?
mag ik het u verzoeken, zorg dat hij de plaats krijge! x) — mag ik
eerlang hierover uw gedagten eens weten ?
Ik zal mij onderteekenen met een onvolkomen schaduwbeeld van
Zelandus. — Gij kunt 'er hem immers wel uit kennen?
Weledele gestrenge Heer!
Uw Dienaar
Zelandus.

*) 4 Maart wordt Low proponent, 20 Mei volgt het beroep naar Vlissingen. (Boekzaal der
Geleerde Wereld 1783 biz. 367 en 618).
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Woensdag 22 Jan. beantwoordt Ds. Brouerius Broes, die een
neef blijkt te zijn van Mr. Jan Hinlopen, Bellamy's luimige brief
van begin Des. 1782 over zijn „Ode aan mijne Ziel" 1).
Hoe hebt Gij mij vermaakt met uwen geestigen brief, waarde vriend ! —
en hoe weinig beandwoordde ik aan de verpligting, die ik desvvegens
aan u heb — zoo lang te wachten met antwoord — vergeef het mij —
deezen dag betere ik een aantal verzuimen, en deeze is de achtste
brief dien ik schrijve —
Uw welstand verheugt mij — 'k ben 00k redelijk gezond — van
gezondheid gesproken — gistren werd mij gezegd, dat mijn Oom
Hinlopen 2 ) zeer ziek is — is dat zoo?
Uwe Ode aan uwe ziel gericht moet schoon zijn, indien ik uit de
denkbeelden in uw brief daarover oordeelen mag — ik hoop ze bij
gelegenheid eens te zien — heb dank voor 't vervolg uwer Vaderlandsche Gezangen — ik vind de Ode aan Washington 3) bij uitstek
schoon — de gedagte, waarmee Ge sluit, is treffend —
Over Hebreeuwsch en Logica denkt Ge wis ernstiger, dan Ge (er)
over schrijft — Latijn en Grieksch! gun mij, dat ik u deese twee
naamen vooral herinnere — hier koomt het vooral op aan — zijt
Ge niet voor taalkunde gebooren, loop dan liever wat losser over 't
Hebreeuwsch, dan over Latijn en Grieksch — zonder eene matige
kennis van deeze laatste taalen is een predikant het ongelukkigste
schepsel dat ik ken — gij neemt mij deeze passage niet kwalijk — en
gij weet dat ik uw vriend ben. —
a propos — gistren was ik te Middelburg — ik heb het verzoek
van den Heer Lambregtsen voor u bij Prof. Krom 4) gedaan, met al
mijn vermoogen ondersteund — en 00k al gedaan wat ik kon, om
Drijfhout te disponeeren ten uwen voordeele — Ge hebt geloof ik,
van beider stem wat goeds te wachten — De Heer Drijfhout is U
wel genegen, maar hij meent, dat zeker ander Heer, die maar / 350
inkoomen heeft, het noodiger heeft — ik geloof evenwel, dat Ge van
zijnen kant geen tegenstand vinden zult — 5 )
bizonder nieuws weet ik niet — vaarwel in alien opzigte en geloof,
dat ik, schoon een traage briefschrijver echter ben en blijf
Vlissingen
22 January 1783.

T.T.
B. Broes.

Uwe moeder is zeer wel — Zij groet U zeer —
i) Zie biz. 275. hs. Z. G.
3
) Ds. Jacobus Hinlopen te Utrecht, vader van Mr. Jan H. Aant. 46.
) Zie biz. 285.
4
) Hermanus Johannes Krom (1738—1804), Hoogleraar in de Kerk-gesch. en Godgeleerdheid
aan 't Athenaeum te Middelburg. (N. Ned. Biogr. Wdb. II. 727.
5
) Zie Aant. 36. B's studiefondsen zullen samen / 600 a / 700 's jaars hebben bedragen, maar
hij schijnt niet geregeld betaald te zijn. Zie over Lambrechtsens „pooging" B's brief (biz. 303).
2
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Eind Januarie heeft Bellamy weer een hevige jichtaanval, en
meldt nu in een luimig vers l) aan Willem Carp, dat hij onmogelik
bij Prof. Bonnet2) en Prof. Rau 3 ) op kollege kan komen — en,
geregeld kollege lopen is nodig voor een testimonium, dat hem
weer wat geld zal bezorgen!
Ik bid u, laat de Faam door \Stichtsch
Atheen trompetten,
Dat ik geen enklen voet thans op de straat mag zetten,
En dus ook niet in 't koor der wijsheid, waar Bonnet,
Of Ravius, het brein der jonge heeren wet.
De Doktor stond verbaasd op 't zien van mijne handen:
Zij zijn gelijk een vuur, en schijnen staag te branden.
De Doktor keek een wijl, en zei toen: lieve vriend!
In huis en bij den haard, is alles wat u dient.
Gij moet u voor de kou, voor zout en peper wachten;
Drink karnemelk met vlier, dit zal het wel verzachten;
En als u dat niet baat, dan geef ik medicijn;
Maar die zou voor als nog u niet voordeelig zijn.
Het is een zware kou, verspreid door al uw leden;
Dus dient, voor alle ding, de buitenlucht gemeden.
Zeg nu aan Praetor 4) Rijk, dat hij dit bij Bonnet
Voorzigtiglijk vertell', op dat het niemand lett\
Vaarwel, en wees gegroet! Ik kan niet langer dichten,
Al was mijn geest nog sterk, mijn vingers zouden zwigten.

Aan Fransje schrijft hij Dinsdag 28 Jan. 5), dat hij „om een
dikke wang" zijn „kamer (moet) houden" — —
Vraag aan Bone, wie die Notaris te Vlissingen is die ten
voordeele der engelschen heeft geschreven °): en laat hem aan Corbelyn
zeggen, dat, als hij mijn Huidekoper 7) zend, hij dat geschrijf van dien
Notaris medezend.
zijt gij reeds geschilderd? — — —

en 30 Jan., als Fransje over haar portret heeft geschreven : 8 )
*) Gedenkz. biz. 84.
) Gijsbertus Bonnet geb. 1725; sinds 1761 Hoogleraar in de Godgeleerdheid. Aant. 60.
3
) Sebaldus Rau (1725—1818), sinds 1752 Hoogleraar in de Oosterse Talen, vader van B's
jonge viend. Aant. 48.
4
) De Praetor houdt de naamlijst van alle ingeschrevenen op een kollege en tekent de
afvvezigen aan. (Ockerse, Vrugten en Resultaten van een 60 jarig leven, dl. 2, biz. 41. Luyt,
5
6
Klikspaans Studententypen, biz. 65, biz. 93—108)
) Kopie Sonsb. biz. 328.
) ?
7
de
) Proeve van Taal- en Dichtkunde, 2 druk, door F. v. Lelyveld (Leiden 1782—91). Onder
8
de „inteekenaren" staat „Jacobus Belami te Vlissingen".
) Kopie Sonsb. biz. 329.
2
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Dat ziet er met onze afbeeldzels slegt uit. Ik zie er droevig
uit en gij zoo ernstig: twee gelieven met donkere aangezigten . .. dat
voorspelt niet veel goeds — (vervolgens, begin Febr. ')) — vandaag
mag ik voor de eerste maal uitgaan
zorg, dat ik schielijk uw
af beeldzel krijg. Bezorg den inleggenden aan D° Kuipers 2 ) . . . Hebt
gij nr. 5 ontfangen? —
Eind Jan. is het 5 d e Stukje der Vad. Gez. dus verschenen. Het
jste v e r s heeft hij in April al „tamelijk dor' genoemd, toch neemt

hij 'top 3 ).
i.
2.
3.
4.

A a n h e t V a d e r l a n d . — Maart 1782. — (biz. 159).
A a n E l l i o t . — Najaar 1782. — (biz. 259).
De j o n g e Z e e h e l d .
A a n d e n D i c h t e r A. E. — Najaar 1782. — (biz. 261).

De jonge- Zeeheld, in rijmloze verzen, „hoog" lyries als
Vaderlandsche Jongeling^), heeft een zelfde ideele strekking.
3. De j o n g e

Zeeheld5).

Ik draag mijn zwaard voor 't Vaderland,
Het gaf mij zelf het zwaard!
Alleen, wen 't Vaderland mij wenkt,
Trek ik mijn blinkend zwaard!

als

Geen dolheid, door den wijn gevoed
Bestiert mijn forsche vuist!
Mijn hart veragt het laage doel,
Der burg'ren schrik te zijn!
Een ander snork' van dapperheid
In 't schandelijk bordeel:
De schouwplaats mijner dapperheid
Zij 't bloedige verdek!

dapperheid,

Hij, die de .schoone deugd miskent,
Belaage de onschuld vrij:
Hij schende 't heilig ledekant,
En noeme zich een' Held:
J) Kopie Sonsb. biz. 329.
) Waarschijnlik van Prof. Meinard Tydeman, evenals 5 Des. 1782. Zie biz. 279.
3
4
4
) Zie biz. 174.
) Zie biz. 215.
) Rechts de varianten Herdruk (1785).
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Verlaag u! — ik wil edel zijn!
'k Vereer de schoone deugd!
Mijn oog verraadt geen dartlen blik,
Die 't hart der kuisheid grieft!

geen'

Ik zoek geen laffe zegepraal
Op 't jufiferlijk salet:
Mijn eerzugt schildert voor mijn oog
Een and're z e g e p r a a l ! . . .
o! Welk een denkbeeld! . . . welk een vuur
Doortintelt mij de ziel!
o God! mogt ik mijn Vaderland
Nog eens een RuiTER zijn!

Ongeveer terzelfder tijd — vermoedelik begin Febr. — zal Zelandus
hebben gedicht Ter Gedagtenisse van den gesneuvelden Jarry.
Nicolaas Jarry, geboren te Nantes, eerst luitenant onder Pierre le
Turcq op De Vlissinger^ verving zijn Kapitein in Maart 1782, toen
deze bevel kreeg over een nieuw en groter Kaperschip De Zeeuw. Na
zijn Maartglorie l) 1782 is het le Turcq allerongelukkigst gegaan, en
Jarry is sedert de „eenige Kaperkapitein, die iets van belang verricht" 2). Na verscheiden rooftochten, waaronder 2 zeer voordelige
(9 April en 14 Okt. 1782) moet Jarry eind Jan. 1783 voor een
Engelse overmacht zwichten. Van 5 op de Engelse kust buitgemaakte prijzen zendt hij er 4 naar Vlissingen, de 5 de raakt vast.
Jarry poogt het schip los te krijgen, maar daarbij overvalt hem
een grote Engelse Koningskotter. Anderhalf uur verdedigt hij zich
hardnekkig. Een fregat komt de kotter bijstaan, en nu moet Jarry
„om nutteloos bloedverspillen te voorkomen" de vlag strijken.
Nauweliks is dit teken van overgave geseind, of onverwachts geeft
de kotter nog een laag schroot, die Jarry dodelik wondt. „Held
Jarry is door den Brit vermoord! ,? roepen de Patriotten op het
bericht van zijn dood. Ook Zelandus is verontwaardigd over dit
verraderlik schot der w barbaaren'\ al weet hij klaarblijkelik niet
alle biezonderheden van het zeegevecht, en hij dicht — met enige
dichterlike vrijheid, die het noodlottig geval nog iets treffender
moet maken —
t) Zie biz. 150 en 151 noot 3.
2) Zie B's vraag (5 Okt. 1782) over de „Kaaperreederijen", biz. 238. De Jonge, Gesch. Ned.
Zeewezen, dl. VI, 1, biz. 157 vgg.
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Ter Gedagtenisse van den gesneuvelden

Gedagtenis

J a r r y . *)
Bij duizend helden, welker naam,
Verkondigd door de schelle Faam,
verkondigt (drukfout)
Den mensch zijn grootheid doet gevoelen:
Bij duizend helden, welker hand,
Voor zich, en voor het Vaderland
Een onvernielbaare eerzuil stigtte:
Bij ZOUTMAN — schoon 't de trotsheid doem' —
Is 't billijk, dat men JARRY noem'!
Hij haalde buit op buit uit zee,
Toen neerlands schepen op de ree,
Ten spijt der batavieren rustten :
Het britsch geweld woedde ongestoord,
En plantte, in 't verste waereldoord,
Zijn vlag op onze onweerbre wallen: 2 )
Maar! op den noorderoceaan
Hielt JARRY onze zegevaen!

Neerlands

Wanneer zijn kiel het britsche strand
Genaakte vloog, gelijk een brand,
Genaakte,
De schrik tot aller harten over:
Men dagt aan Chattam — 't naar gerugt
Der vrees klinkt trillend door de lugt;
De noodklok doet de vrees vergrooten —
De man ziet raadloos en verstomd! —
De vrouw roept, hikkend: JARRY komt!!
Hij, schoon van forsschen heldenaart,
Was immer in den strijd bedaard;
Zijn moed deedt nooit zijn rede zwigten,
Hij paarde stoute dapperheid
Aan overpeinzend krijgsbeleid:
Hij bluschte nooit het medelijden,
Maar voelde, met zijn gansche ziel
Den val, wanneer een ander viel!

Vaderland>

batavieren,

komtl

zivigten:

ziel,

Maar J A R R Y ! wat heeft u ontroert?
Gij, nooit door lafife vrees vervoerd,
Vloogt immer rustig zeewaard heenen —
Wat dreef u, daar ge uw' laatsten togt,
1) Tekst volgens 6 d e st. Vad. Gez. nr. I. Rechts de varianten Herdruk (1785).
) Zinspeling op de gedwongen werkeloosheid der vloot en op de verovering van Sint Eustatius
(3 Febr. 1781).
2
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Nu hier, dan ginds te ontwijken zogt —
Met schroom uw schip weer zaagt bereiden ?
Wat druktte uw' heldenijver neer?
drukte
Of was uw hart uw hart niet meer?
Dan neen! gij zaagt uw nakend lot:
Gij zaagt, hoe *t onbarmhartig rot
Der britten uwen moed zou hoonen!
In weerwil van dat al — gij g i n g t ! . . .
Mijn zangster siddert daar zij zingt!
O J A R R Y ! J A R R Y ! keer toch weder!
Ai, keer! ontwijk een ongeval,
Dat u, dat neerland treffen zal!

ginds,

britten.

neerland

De zon klom met een flaauwer glans,
Ter oostkim uit, naar 's hemels trans,
Toen J A R R Y , Vlissings reede ontvaaren,
In ?t ruim der noordergolven lag! —
Men zegt, dat, op dien droeven dag,
De wind uit alle streeken loeide;
En dat de zon, in aaklig rood,
Verhaaster naar het westen vloodt!
Matroos, die op zijn hoefslag waakt,
Ziet, dat een britsche kiel genaakt;
Straks is een ieder in het wapen!
De stem van JARRY klinkt alom! —
Gelijk 't geluid der oorlogstrom
Den moed in 't bevend hart doet dringen:
Zoo vlugt de schaduw van den schrik
Op 't zien van JARRY'S heldenblik!

moed,

Men strijd. — gelijk de zwavelgloed
slrijd —
In Etna's diepe kolken woedt —
Ten gorgel uitbarst als een donder:
Zoo bruit en loeit, aan alien kant,
't Geschut, — de zee deinst voor den brand —
De wolken stuiven rondom heenen!
De zon, die geen beschutsel heeft,
Ziet neer — staat stil — verbleekt — en beeft!
Maar zagt! bedriegt mijn oog zich niet?
Daar nadert ginds, in 't ruim verschiet,
Een schip! — dit zal uw helper wezen! —
Gelijk het daalend zonnelicht

hart,
schrik,

3"
Een laghje op 't zweetende aangezigt
Des noesten landmans doet verschijnen:
Zoo ziet het volk, schier afgesloofd,
Naar 't schip, waarvan 't zich hulp belooft.

lagtje

Maar hoe! war. zie ik ? JARRY ! ach!
Uw fierheid strijkt in 't eind de vlag! . . .
Of stortedt gij reeds vegtend neder?
Uw h u l p ! . . . dan neen ! . . . gij waart misleid ! —
Dat nu een dikke donkerheid
Uw schip, met zwarten nagt, omzwagtel'!
Of, dat een forschgedreven wind
Uw's vijand's nad'rend schip verslind'!
Gij strijkt! maar strijkend blijft ge een held,
Die, aan een overforsch geweld,
Zijn volk ter slagting niet wil geven!
De stem der harssenschimmige eer
Roep trotsche vorsten in 't geweer —
Roep'
Gebiede onschuldig bloed te plengen!
Geen held, bezield door waaren moed,
Trapt lagchend, zelfs in 's vijands, bloed!
lagchende, in zijns
Het hevig woeden is bedaard —
De damp des buskruids opgeklaard!
Zoo lagcht, in warme zomerdagen,
Het vrolijk zonlicht, blij te moe,
Onze afgematte waereld toe,
Wen 't grimmig onweer is verdweenen;
En spiegelt zijn verguld gezigt
In 't nat, dat op de blaadjes ligt!
Maar hoe! — gij schiet! — barbaarsche brit!
Wat heeft uw wrokkend hart verhit?
Gij schiet! — help God! — mijn held stort n e d e r ! . . .
Daar ligt hij in zijn stroomend bloed! —
Kon dan zijn afgematte moed
Geen' eerbied in barbaaren wekken?
Of, britten, dagt gij, dat uw oog
Zich, in uw zegepraal, bedroog?
Hij sterft! — zijn volk, dat raadloos stondt,
Hergrijpt de, reedsgebluschte, lont,
En wil, op nieuw, den strijd beginnen,
Daar 't hart van ed'le wraakzugt brandt. —

vijands
[bloed!
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Maar straks, door droefheid overmand,
Valt elk op 't bloedig dek ter neder!
In 't einde mengt een heete vloed
Van traanen zich met JARRY'S bloed!
Hij sterft! — men hang' zijn krijgsgeweer
In 't staatig heiligdom der Eer,
En houw' zijn' naam in duurzaam manner!
Hij was den britten tot een schrik! —
Hij stierf! — maar, met zijn' laatsten snik,
Is ook zijn's vijands roem gestorven!
„Held JARRY" — klinkt door ieder oord —
„Is trouwloos door den brit vermoord"!
trouwloosy

brit, vermoord!"

Geen wonder, dat de studie niet bijster vlot: er gist iets onder
de Utrechtse patriotten, en Zelandus leeft opgewekt mee.
De patriotten willen een algemene volkswapening, gegrond op
Art. 8 der Unie, en nu besluit „De Zwarte Knegten", een der
8 Kompagnieen van de oude Utrechtse Stadsschutterij, tot een
eigenmachtige hervorming in die geest: 6 of 7 Febr. wordt de
Stadsschutterij herschapen in een „Genootschap Voor Wapenhandel",
onder de zinspreuk „Pro Patria et Libertate", met behoud van de 8
onderafdelingen en de historiese namen der Schutterskompagnieen l ).
In Maart keurt de Vroedschap deze zelfstandige hervorming goed,
en benoemt 14 Junie een Burgerkrijgsraad, die een algemene „Ordonnantie op de Schutterij" zal vaststellen. De Vrijkompagnie komt
dan onder bevel van Kolonel Gordon. Bij de oprichting spreekt
Zelandus zijn patriottiese vrienden toe met een geestdriftig
A a n de U t r e c h t s c h e

Burgeren.2)

Burgers! kroost der ed'le vrijheid!
Zuilen van uw vaderland!
Welk een blijdschap! 'k zie de wapens
Blinken in uw fiere hand!
Vuige, laffe, oned'le slaaven
Krommen zich in ketens neer:
Ketens passen vuigen slaaven!

Vaderlandl

*) Zwarte Knegten, Turkmen, Papenvaandel, Fortuin, Bloedkuil, Oranjestam, Pekstokken, Handvoetboog. Zie over de „volkswapening" biz. 227.
2) Eerst verschenen in „de Post" (8 Mrt., nr. 134), daarna Vad. Gez. 6 d e St. nr. 2. Hij heeft
't vers ook voor de ^burgers opgezegd" (zie Br. 1 Apr.). Tekst volgens Vad. Gez. Rechts de
varianten Herdruk (1785).
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Vrije burg'ren 't krijgsgeweer!
Schoon een rot van laage zielen
Uw' ontvlamden ijver doemt:
't Is genoeg, dat de ed'le Vrijheid
U haar echte telgen noemt!
Of, zoudt ge u den sabel schaamen ? . . .
Volk! — verlaat uw vaderland! —
Ruk der vad'ren zeegeteekens —
Plof uw vrijheid in het zand!
Maar! — wat zeg ik? — ed'le burgers!
Neen! die taal beledigt u!
Neen! gij zijt bataafsche burgers!
De oorlogswapens passen u!
Dat een opgetooide jonker
Voor der vrouwen spiegel praal'!
Gij, gij spiegelt uwe blikken
In uw glinst'rend heldenstaal!
Klopt uw edel hart niet sterker —
Gloeit u 't manlijk aanzigt niet —
Kunt ge uw Vrijheid niet gevoelen
Wen ge u zelf gewapend ziet?
Ja! dat kunt gij, ed'le burgers!
O! dan huppelt u het hart!
Daar ge reeds, in uw verbeelding,
't Woeden van den vijand tart!
Welk een blijdschap! 't teder knaapje
Gespt zijn's vaders slagzwaard aan:
Roept, al lagchend, tot zijn moeder,
Dat hij mee ten strijd zal gaan!
Ja! uw voorbeeld, batavieren!
Vormt uit ieder kind een' held!
Juicht! o Vrijheid! ieder knaapje
Juichl
Wordt voor u, een oorlogsheld!
Vrije burgers! vaderlanders!
Dat uw ijver immer blaak'!
Dat uw vuist den trotschen tempel
Onzer vrijheid steeds bewaak'!
Zoo leev' 't kroost, der batavieren
Steeds voor God en 't Vaderland!
Bij den jongsten stond der waereld
Vail' hun 't slagzwaard uit de hand!

Vaderland!
zegeteekens —
Vrijheid

blikken,

Vrijheid

O o k dicht Zelandus o p v e r z o e k v a n d e U t r e c h t s e U i t g e v e r Gisbert
T i m o n v a n P a d d e n b u r g een v e r k l a r e n d bijschrift v o o r een V i g n e t
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van „de Post van den Nederrijn" x), en beproeft zijn krachten aan
een „Zangstuk" De Doggersbank, dat we in zijn eenvoud — 2 Aria's,
Koor en Soli, als onderdeel, slot waarschijnlik, van de Bataille de
Doggersbank,
een Orkeststuk (?) van zijn vriend Frederik Nieuwenhuysen —, de i s t e Nederlandse Kantate kunnen noemen, eerder in
druk verschenen dan van Alphen's „Cantaten". (6l)
Kind April of Mei verschijnt De Doggersbank in het 7 de Stukje
der Vad. Gez., met een slotvignet. Op 't midden van de buitenomslag staat gedrukt :
Het volgende Zangstuk behoort tot de bataille de Doggersbank, gecomponeerd door mijnen vriend den Heere F. Nieuwenhuijsen; men
zal eerlang het genoegen hebben, van dat uitmuntend stuk, in de
Stads muzijkzaal te Utrecht te hooren uitvoeren.
Vanbinnen staat een motto van Simon Styl: 3 )
Dees Landaard, zacht van geest, genegen tot den vrede,
Trok nooit, dan tegen dank, het slagzwaard uit de scheede;
Maar schroomde ook vuur noch staal, noch koningklijke magt;
Zodra 't getergde bloed aan 't zieden wierd gebragt
Styl.
De

Doggersbank3).
Een Zangstuk.

De k l a a g e n d e

Vrijheid.

Helaas!... helaas!... waar is mijn roem gebleven!
Waar is mijn magt, voorheenen zoo gedugt?
Help God! — help God! — men staat mij naar het leven!....
Waar is de Moed? — is dan de Moed gevlugt?
o Nederland! mijn tempel was u heilig!
Gij droegt de kling voor mijn gezag en eer!
Maar ach! ik ben, bij u, niet langer veilig!
Gij draagt de kling voor mijn gezag niet meer!
Daalt! Eng'len! daalt! en voert mij weer naar boven!
Help God ! ik sterf!... hoe trilt mijn heiligdom ! . . .
Daalt! Eng'len! daalt! en voert mij weer naar boven!
Bataven!... ach!. . . 't bataafsche volk is stom !!
!) Voor de 2 d e Jaargang (1782) kort na 22 Maart 1783 als boekdeel verschenen. Het Vignet
is getekend door I. Buys, gegraveerd door I. de Wit Jansz. Ook het met Z. getekende bijschrift
bij het Vignet van de 3 d e Jaargang zal wel van Zelandus zijn.
2
) Uit Ter Lief de van het Vaderland (Opkomst en Bloei der Vereenigde Nederlanden, 1778, biz. 401).
3
) Rechts de varianten Herdruk (1785). De Aankondiging op de buitenomslag en het door
Cuylenburg getekende, door Iz. de Wit Jansz. gegraveerde Vignet aan het slot, zijn in de Herdruk
weggelaten,

3i5
Het

Vaderland.

V a l a a n ! . . . v a l a a n ! . . . valaan I bataafsche waterhelden!
Het gelt mijn hoog gezag!
Valaan!... v a l a a n ! . . . valaan! bataafsche waterhelden!
Verdedigt mijne vlag!
Valaan! laat nu uw donders hooren!
Vergruist der britten overmoed!
Het uur der wraake is thans geboren!
Valaan! laat nu uw donders hooren!
Vergruist der britten overmoed!
Valaan! — herstelt mijn oude glorie!
Dat die, tot 's. waerelds nagt, blijv' staan!
De Godheid d a a l t ! . . . gij krijgt victorie ! . . .
Bataafsche helden ! v a l . . . valaan !!
Zang van

Matroozen.
Solo.

H o e z e e ! . . . hoezee ! . . . hoezee ! wij zegepraalen !
Daar deinst, daar deinst de brit!
Wij zetten aan zijn heerschzugt paalen!
Ons vaderland mag adem haalen!
Vaderland
Daar deinst, daar deinst de brit!
Chorus.
Daar deinst, daar deinst de brit!
Solo.
Met grooter magt en meerder schepen
Dagt hij ons, in zijn nest, te sleepen;
Maar wij, van Neerlands God verzeld,
Wij hebben, door heldhaftig poogen,
In weerwil van zijn groot vermogen,
Zijn' opgeblazen trots geveld!
Wij hebben, voor der volken oogen,
Den ouden roem in 't licht gesteld!
Chorus.
Wij hebben, voor der volken oogen,
Den ouden roem in 't licht gesteld!
Solo.
Zoo moet Gods trouw ons immer blijken!
Hij deedt den trotschen vijand wijken! —
Hij streedt voor 't dierbaar vaderland!

Vaderlandl
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Chorus,
Vaderland I

Hij streedt voor 't dierbaar vaderland!
Solo.
Wij alien voelden 't Alvermogen!
Het sterktte ons in 't heldhaftig poogen,
En streedt met ons voor 't vaderland!

sterkte
Vaderland!

Chorus.
Het sterktte ons in 't heldhaftig poogen,
En streedt met ons voor 't vaderland !

sterkte
Vaderland!

Solo.
Wij zien den britschen hoogmoed daalen,
Voor neerlands oude glorie-vlag!
Nooit zaagen wij een' blijder dag!
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen !
Nooit zagen wij een' blijder dag!

Neerlands

Chorus.
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen !
Nooit zagen wij een' blijder dag!
Solo.
o Doggersbank! gij kunt getuigen,
Dat neerland's moed den trots deedt buigen
Der heersschers van de zee!
Wij konden 't britsch geweld bedwingen!
Wij zullen neerlands glorie zingen!
't Heelal zing' met ons mee!

Neerland's

Neerlands

Chorus.
Wij zullen neerlands glorie zingen!
't Heelal zing' met ons mee!

Neerlands

Solo.
De vrije vlag blijve immer waaien!
De vlag van 't vrije vaderland!
Zoolang onze aerdbol om zal draai'en,
Blijv' God de God van 't vaderland!
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen !
Wij blijven meesters van de zee!
Ons vaderland mag adem haalen!
Hoezee! hoezee! hoezee!

Vaderland!
Vaderland!

Vaderland

3i7
Chorus.
Hoezee! hoezee! wij zegepraalen!
Wij blijven meesters van de zee!
Ons vaderland mag adem. haalen!
Hoezee! hoezee! hoezee!

Cuilenburg, delin.

Vaderland

Iz. de Wit Jansz^

sculp.

Trots Zelandus' vurige wens schijnt Nieuwenhuysens „Bataille de
Doggersbank'' toch niet in de „Stads Muzijkzaal" te zijn uitgevoerd.
Sedert 10 Maart is er in de brieven van en aan Mens herhaaldelik
sprake van dat „Concert"; eindelik heet het uitgesteld tot het Najaar,
en na Desember horen we er niet meer van x ).
Inmiddels komt het Moeder Baane ter ore, dat Perkois een
„afbeeldzel" van haar dochter maakt — zij begrijpt vobr wie.
Zodra Fransje dit naar Utrecht meldt, klinkt Zondag 23 Febr., het
verontwaardigd antwoord: 3)
— Welras verkeerde mijn gramschap in veragting tegen onze^snode
verraders. Wie zij 00k zijn mogen veragt hen — uwe veragting is hun
i) Alle muziek in lis. van N. is verbrand. Zie Aant. 56.

2

) Kopie Sonsb. biz. 329.
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straf genoeg. Zou het dan schande zijn mij uw afbeeldzel te geeven? —
Binnen kort zult gij het mijne krijgen. — Onlangs schreef mij iemand:
„ A. Nortier l) komt dikwijls bij Fransje." dog, dat wil immers niets zeggen ?
Een week later:
— Is Nortier gek? hij schrijft dat hij mij bij u denvoetniet zalligten
Er zijn menschen met, en zonder zielen, wat heeft hij zijneigen liefde
op stelten laten lopen! —
Om te voldoen aan de wet van „Kunstliefde spaart geen Vlijt":
— „v66r den isten van Bloeimaand" worden de „dichtproeven" der
leden voor de „Poetische Mengelingen" ingewacht — stuurt Bellamy
een, Vrijdag 7 Maart gedagtekend, rijmloos vers Aan mijnen Vriend,
den Heere B.*) (Broes?), die, verloren in de beslommeringen van
alle dag, voor poezie geen tijd meer kan vinden, en „de stem dier
jonge Hemelmaagd in (zijn) boezem (wil) smooren''. Het vers is
merkwaardig om de daarin geuite bewuste dichterroeping.
A a n mijnen V r i e n d , d e n H e e r e B.
Gij zegt der schoonste kunst vaarwel.
Maar ach! dat droef vaarwel zal u weldra berouwen.
Geloof mij, 't staat niet in uw magt,
Heur eedlen invloed uittedoven,
Men zegt haar vruchteloos vaarwel.
Natuur geeft niet aan elk een ziel,
Geschikt om hier op aard reeds englentaal te spreken.
Wat is die gunst, dat voorregt groot!
Het doet ons door een reeks van Eeuwen,
De vreugde en lust van 't Menschdom zijn.
Wie is het, die 't verrukkend schoon
Van al 't geschapendom verheft op hooge wijzen?
Den Mensch zijn grootste plichten leert? —
Gods wijsheid en den loop der dingen,
Zijn goedheid en 't heelal beschouwt?
Wie is het, die der Helden roem
Behaald in 't ooglogsveld aan 't nageslagt verkondigt?
En daar des vijands heirmagt woed,
Door 't vuur van zijn verheven zangen,
Elks hart in dapperheid ontvonkt?
!) Adriaan Nortier, Aant. 37.
) Kopie Sonsb. biz. 2—17. Eronder staat: ,,1783. den 7 maart. aan k. 1. s. g. v. gezonden".
Na 1782 verscheen er geen vers van Ds. Broes (B. B.) meer in de Poet. Mengelst. Zie Aant. 26.
2

319
Wie is het, die om 't hoofd der deugd
Een eeuwig groenen krans van frissche Lauren strengelt?
Die onder 't nedrig rieten dak,
Zoo wel als bij der vorsten troonen,
De waare en zuivre grootheid vind ?
Wie is het, die aan 't heilig zoet
Der vriendschappe en der min een edler smaak kan geven?
't Vermaak in 't kleed der onschuld tooit?
Die zelfs bij 't schuimen van den beker,
Der blanke deugde hulde doet?
Wie anders, dan de sterveling,
Die, door den eed'len gloed der Poezy aan 't blaaken,
Zich aan het nietig stof onttrekt,
En, op zijn klimmende gedachten,
Vol vuurs, ten hoogen Hemel stijgt?
Die kan, met zijn verheven geest,
Tot op de verste grens der ruime schepping dringen.
Hij stapt die paalen zelfs voorbij,
En streeft, door de onbebouvvde ruimten
Van 't woeste en onbegrensde Niet.
't Gaat mijn' — 't gaat Englen kracht te hoog,
Om van dat Godlijk vuur een juist tafreel te malen:
Dat vuur, 't welk 's Dichters ziel doorgloeit,
Wanneer zij, van het aardsche ontbonden,
Op vleugels van verru.kking zweeft.
Die wellust, dien zij dan gevoelt,
Grenst aan de zuivre vreugd der zaalge Hemellingen.
Het fijnst, het edelst zinvermaak
Is niet bij deze vreugd te noemen —
Deze is een loutre Hemelvreugd!
En gij, met zulk een ziel bedeeld,
In wien het edel vuur der edle dichtkunst tintelt,
Zoud gij de stem dier Hemelmaagd
Dus in uw jongen boezem smooren ?
Neen! zwaaij haar weer den wierook toe!
A i ! zweer der kunst op nieuw uw trouw!
En doe het Vaderland nog lang uw zangen hooren!
Geeft arbeid u slegts weinig tijds,
De Dichtkunst doet die oogenblikken
Voor u de zoetste stonden zijn.
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Het vers wordt niet aanvaard:
— Weegens een genoomen besluit van het Genootschap — (schrijft
de Sekretaris1)) — kunnen Bestuurderen uw vaars niet in den bondel
plaatsen, als zijnde te personeel; Zij hoopen eerlang op andere proeven
van uw Schrander Dichtvermoogen onthaald te worden.
Dat zij overigens „het ingeleverd vaars met genoegen geleezen
hebben" zal Bellamy tamelik onverschillig zijn geweest: de weigering kwetst zijn eigenliefde en prikkelt zijn stemming tegen het
Genootschap.
Begin Maart zit onze dichter in zak en a s : dageliks komen er
kleine rekeningen, en, hij heeft geen geld! Hij was een heel
slecht financier, en zuchtte vaak onder de last van „briefjes'\ die
hij niet kon voldoen. In later jaren vertelt Ockerse hiervan dit
vermakelik staaltje, dat Bellamy eens tot een vriend, „die niet tot
zweten kon komen, boertende zei: Daar weet ik een beter raad
voor. Wanneer ik zweten wil, dan leg ik eenvoudig mijne onbetaalde rekeningen tusschen de beddedekens" 2 ).
Woensdag 5 Maart nu klaagt hij tot zijn vriend Mens: 3 )
Waardste vriend!
Daar zit ik weer — als Job, toen zijn vrienden hem vertroostten :—
Ja! die vertroostingen van Jobs vrienden waaren hem zeker zoo aangenaam — als mij de briefjes, die ik dagelijks krijg — 70 f— 63 / —
20 / . o Jacob! en nog is het einde niet!
Ik zie er waaragtig geen gat in! die Belialskinders moeten geld
hebben! nu! Ja! Ik kan immers geen geld maken? als ik het had, zou
ik ze maar op mijn kamer laaten komen, en nemen zoo veel als ze
hebben moesten, maar nu!
Doch:
al was 't, dat ik mijn laatsten duit
den kind'ren Belials moest geven:
al trok men mij het roksken uit:
al wierd ik naakend weggedreven:
toch zou ik, met een blij gelaat,
in 't kamisooltje wederkeeren!
hem, die de waereld rollen laat,
kan 't allerstrengste lot niet deeren!
!) hs. Z. G.
3) hs. Z. G.

2

) Vrugten en Resultaten van een 60 jarig leven, dl. 2, biz. 294.
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het zret er zot uit! mag ik u vergen het nevensgaande briefje eens,
voor mij te verruillen voor iets — beters ? r) — beter! het kon mij
juist niet raaken — maar ik heb het, door den val van Adam, God
beter ' t ! ook al noodig! en om alles tot de groote revue uit te stellen —
dat kan 'er niet door!
Zult gij het schielijk doen r — ik bid het u! — nu kan ik niet
langer — maar ik kom eerlang nader bij u aan! dezen moet ik met
de post zenden: ik heb anders geen gelegenheid.
den 5 maart 83.

geheel de uwe
Bellami.

M a a n d a g 10 M a a r t stuurt M e n s het geld, en wijst h e m , kies,
d e w e g o m wat te v e r d i e n e n : d e beloofde o o r s p r o n k e l i k e b i j d r a g e
v o o r h e t 8 s t e deeltje d e r „Zedelijke V e r h a l e n " 3 ).
Mijn Vriend
Ja 't is zo
hem die de wereld rollen Laat
kan 't allerstrengste lot niet deeren.
Maar het is ook zo drommels Lastig als er dan die en dan weer
Een ander komt vragen, mijn Heer bliev je die Reekening rys na te
zien? ik ben tegenwoordig wat verleegen. dat is dan noch in 't vriendelijke, maar als dat verscheyde maalen te vergeefs gebeurd is, beginne
ze te knorren (Even of het altoos onze schuld was dat wij geen Geld
hebben). helpt het knorren niet dan drijgen ze met Citatien (Een slegt
woord onder broeders van Een en dezelfde Vader afstammende) en
kan drijgen niet helpen dan komt het dadelijk needer: dat zijn tog
ook al doorne voor het vleesch. en men moet meer dan Jobs gedult
hebben, als men dat maar zo zonder Geemelijk te worden kan aanzien:
Dus heeft het tog noch al iets aangenaams in als men zo wat van die
ronde schijven kan ontfange; dit in aanmerking gendomen heb ik niet
kunne nalaaten om ten spoedigste aan Uw verzoek te voldoen, en UwE
hier nevens te zenden 25 stukken van / 3 bedraagende / 75
gebruyk ze met gezondheid. — maar aprop. — is het waar dat je
drilmeester te Utrecht zjalt worden ? ik meen niet drilmeester van het
geloof, gelijk de booze wereld de Catageseermeester noemt, maar een
drilmeester die de burgers Excerceert. meld mij dit tog Eens
Nu mijn Vriend moet ik uw noch Eens Ernstiglijk vraagen hoe is het
met de zedelijke Verhaalen. Gij weet, ik heb er staat opgemaakt en
de tijd is nu zo ver verloopen dat ik aan het 2 e deel 3 ) moet beginne:
*) Een schuldbekentenis van / 75, als voorschot op de driemaandelikse uitkering van het
2
„fonds Zwart"?
) Naar d'Arnaud, Mercier e.a. (Aant. 23). Brief hs. Z. G.
3
e
) nl. het 2<* deeltje, dat Mens sinds 1782 alleen uitgeeft (dl. 7 in 1782, dl. 8 in 1783).
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dus wenschte ik wel Eens ten Eerste te weete hoe het er mee is.
Verder heb ik niet te melde als dat ik uw in de Paas Vacantie te
Amsterdam wagt en noch iets, zal er noch wat van dat Concert koomen of is het afgedaan? meld mij dit Eens. den Hengst en de Bruyn
vraagen mij er na. als het noch gebeurt in kort, kom ik mogelijk mee
en misschien koom ik buyten dat voor een dag of twee te Utrecht.
Amst. io Maart
1783.

Uw vriend
A. Mens Jansz.

PS. ik wagt ten Eerste antwoord op dat omtrent de Zedelijke
Verhaalen.
Bellamy, die M e n s ' b e d o e l i n g wel begrijpt, a n t w o o r d t Z a t e r d a g
15 M a a r t , d a t hij zijn belofte niet k a n g e s t a n d d o e n l ) .
Noem mij een ezel — een uil — een oliphant — noem mij al, wat
gij wilt — doch niet voor gij dezen brief gelezen hebt!
Ja! waardste vriend! — ik vfees, dat uw toorn over den armen
Zelandus ontbranden zal — Doch gij zijt te weldenkend, om hem
niet schielijk te blusschen, eer hij dat gedeelte van uw hart, waarin uw
vriendschap voor mij berust, zou aansteeken.
Ik dank u zeer voor uwe oplettendheid voor mij: ik heb het geld
ontvangen — en weer uitgegeven! ik moest vreeslijk lagchen, toen ik
den laatsten driegulden aankeek: wel knaapje! dagt ik, moest gij waaragtig uit Amsteldam komen, om u zoo eens even aan mij te vertoonen!
en aanstonds weer te vertrekken?
van dat Concert! dat is nog niet geweest: ik zou het u geschreven
hebben: den 1 of 2 aprij zal het zijn: ik zal het u nader schrijven —
Stel uw reis dan zoolang uit: het zou u berouwen, het niet gehoord
te hebben. maar zeg mij eens, wat praat gij van drilmeester? Is dat
ernst? heeft u dat iemand gezegt? het zal mogelijk een satyre op mij
zijn: Ik ben bij het optrekken der burgeren dikwijls tegenwoordig:
laatst heb ik zes nagten agter den anderen op de wagt geweest; meer
dan mij lief is word ik verzogt, en heb ik bij den eenen officier geweest, dan kan ik de vriendelijke noodiging van den anderen slegt
weigeren. de lust onder de burgers is vrij sterk en algemeen! hebt gij
mijn rijmpje aan de burgers 2 ) gelezen? ik heb thans weer vaderlandsche
gezangen op de pers, daar zult gij een stuk in vinden, ter gedagtenis
van onzen J A R R Y 3) en 00k iets aan een meisje. — „aan Fillis?" neen!
man! aan een ander meisje! Nu! nu! kijk zoo niet! Fillis en ik zijn
nog dezelve!

Nu van de zedelijke verhaalen!!
1) hs. Z. G.

2) zie biz. 312.

3) zie biz. 309.
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helaas! ik kan ze u deze keer niet bezorgen! ik heb twee mislukte
plans gehad — en de tijd is te kort tot een derde! hier komt nog bij,
dat ik — de groote vacancie nadert — dat ik mijn best moet doen, om
iets van het hebreeuws en grieks te weten als ik in vlissingen kom:
men zal er mij wel overvraagen — en — met het grootste regt — mij
benadeelen, zoo ik niet wat gevordert ware, gij zult mij verschoonen!
ik twijfel niet, of gij hebt nog tijds genoeg, om nog een stukje te
laaten vertaalen. in het volgende deel zal van mij een stukje zijn —
of ik verbinde mij, om u mijn halve Bibliotheek prezent te doen! ')
Zelandus.
waarlijk! gij zult immers niet boos zijn, dat ik het nu niet gedaan
heb! als ik iets doen wil, en de geleerdheid komt voor mijn verbeelding, dan is het of mijn verstand — mijn weinigtje vernuft — al mijn
lust gelijktijdig mij verlaaten!
De hemel weet, hoe het met mijn 4 of 5 nommers vaderl. gezang
nog af zal loopen! en zij moeten er evenwel 00k zijn!
Gij moet mij schielijk schrijven, of gij boos op mij zijt of niet I
hoe staat het met het schetsje van Hulk? heeft hij er al iets aan
gedaan ? ik ben 'er zeer benieuwd naar! nu! vaarwel! gij zult mij ten
eersten schrijven ?
geheel de uwe . . . . enz.

Donderdag 20 Maart volgt Mens' antwoord, kalm, goedmoedig,
hartelik: 3 )
Mijn Vriend
Mijn toorn ontbrand noch al niet ligt, dit is juyst mijn zwak niet —
beschouw het Echter niet als Een deugd in mij, neen het is Een
gevolg van de Gesteldheid van dat gedeelte van mijn Persoontje dat
men Lichaam noemt. Echter dank ik den hemel voor zulk Eene gesteldheid, het doet veel al meer schade als voordeel als men zo ligt
toornig word — dus kan UwE. zich hier omtrent gerust stelle; ik ben
00k niet boos op Uw. Echter spijt het mij dat ik het niet deezen keer
van U kon krijgen: niet om dat ik er zo veel staat op gemaakt had,
neen — dit is mijn gewoonte 00k al niet. als ik iets verwacht dat mij
aangenaam is, blijft er altoos Een kleine twijfifeling over of het 00k
kon mislukken, maar het Spijt mij om dat ik niet makkelijk Een Stukje
buyten die van 3'Arnaud kan vinden en ik 'er tog altoos Een in het
midden van ieder deel moet hebben dat niet van d'Arnaud is, om
Eenige diversie te maaken. — dan dit zal zich al weer moeten Redden.
Maar mijn vriend Laat ik uw Eens voor al zeggen van nooit iets ten
i) Ook dl. 9 bevat niets van B.

2

) hs. Z. G.

3^4
mijnen behoeven te onderneemen zo uw Studie: in de Theologie of
in de voorberijdende Wetenschappen (zo als men die noemt) iets hoe
genaamd daar door zou Lijden: zoo gij Een Leerraar der hervormde
Kerk zult worden, en aan de Verwachting van Uw vriende zult beantwoorde, dan blijft de studie uw hoofdzaak, hier voor moete Vaderl.
Zange, Zedelijke Verhaalen en meer andere Projecten wijken
deezen Perioden is Ernstig, zult gij zeggen. dit is ze Eenigsints, maar
ze word uit wezentlijke Achting voor uw Gebooren. —
als het Concert om die tijd komt koom ik mogelijk te Utrecht.
de Heer Hulk heeft door menigvuldige bezigheden aan het schetsje
noch niets gedaan doch heeft mij belooft het nu ten Eerste te zullen doen.
Na uw brief vier of vijf maal geleeze te hebben kan ik geen boosheid omtrent u in mijn hart voelen: dus zijt verzekerd dat ik onverandert blijve
UwE vriend
Amst.
A. Mens Jansz.
20 Maart
1783.

Na lang zwijgen schrijft Bellamy 17 of 19 Maart weer eens aan
zijn vriend Kleyn : l )
of ik u vergeten zal, mijn v r i e n d ? . . . . neen! waaragtig niet! maar!
waarom of ik dan zoo lang gewagt heb met aan u te schrijven? —
dat zal ik u zeggen! morgen is het dingsdag — dan moet ik aan Kleijn
schrijven! zei mijn hart. — het was dingsdag — het werd dingsdagavond — en wel dingsdagavond om agt uur; en ik had niet geschreven!
dat kan 'er niet door, Bellami! zeide ik dan bij mijzelven. en evenwel!
het was zoo!
morgen is het weer postdag! nu moet ik het niet vergeten! het
was postdag! en, J a ! daar zat mijn ziel, net eveneens als een Jonge
weduw, die haren twintigjaarigen man verloren heeft! met een gezigt,
zoo m e l a n k o l i s c h . . . . . . gij weet dat mijn ziel die vlaagen meer heeft!
nu dagt ik wel aan 't schrijven — maar ik had 'er geen lust t o e !
Mogelijk zijt gij wel boos op mij, waardste vriend, maar ik bid u —
vergeef den armen Bellami, zijne nalatigheid! waaragtig! Jongen! mijn
hart is goed! nu! dit weet gij 00k wel! hoe vaart gij? rijd gij braaf
op uw nieuw paard? 2 ) wanneer komt gij over? hebt gij nog geen meisje?
maakt gij nog vaerzen? heeft van vlooten u alle mijne gezangen gezonden? — o Hemel! dat zijn vraagen! ik ben buiten adem! ik heb
thans het zesde Nommer van mijne gezangen op de pers. — hier zult
gij, vooreerst in zien: kijk maar regt uit! een rijmpje ter gedagtenisse
van JARRY. — &&& h e !
]

) hs. Arch. Vlissingen.

2

) Vorig najaar te „Gorcom" gekocht (zie biz. 247).
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ik ben thans weer ijslijk droefgeestig. ik wenschte dat ik ook een
Davidje had, die met mij — voor mij! wil ik zeggen — op de harp
speelde! zoo als (voor) zijn besnedene Majesteit Zaul. uittenhoven is thans
weer hier, de ridder van den brandenden berg — gij zult het zeker
wel weten. van Frans ') heb ik onlangs een brief gehad eveneens als
Frans zelf is: — proost! dag Koo! dag Jongen! Ik ben wel! Zult ge
aan mij schrijven ? pif! poef! paf! enz. wie satan! heeft er ooit zoo
een soort van brieven gezien ? ik geloof dat hij wagt, met brieven
schrijven, tot hij het geluk heeft van door een ijllende koorts bezield
te zijn! nu! ik weet mij ook te wreken: — ik schrijf, behalven dat,
zelden verstandige brieven — maar aan hem schrijf ik ze zottissime!
mogelijk schrijf(t) Hinloopen ook — maar ik weet het niet! voor
drie weken hebben wij reeds afgesproken, om saamen te schrijven;
doch of het zijn Hoogedelheid nu behagen zal weet ik niet.

den 17 maart. proost!
den 19 maart

nu Kleijn! de Hemel beware u !
Ik ben altoos uw getrouwe
Bellami.

Zondag 30 Maart antwoordt Kleyn 3), en zinspeelt op een staaltje
van Bellamy's overmoed, waarover zijn vrienden zich herhaaldelik,
vooral tijdens zijn laatste ziekte, ongerust hebben gemaakt: in 1782
beet hij eens, om de sterkte van zijn gebit te tonen het lemmet van
een pennemes door, en slikte bij ongeluk het afgebeten stuk in 3).
Waaragtig Bellami heeft toch een goed hart, zeide ik duizendmalen
tegen mij zelven, nadat ik eenige ogenblikken den Postbode onvergenoegd hadt aangekeken, en half onredelijk beknort, omdat hij op
mijne vraag naar brieven van Utrecht, telkens, neen, dat verduivelde neen>
antwoordde. — Op mijne eer, Bellami heeft een goed hart, fluisterde
mij dan nog eens, een geestje in 't oor! — misschien g e h a d ! . . zei dan
een klein duiveltje, dat men wantrouwen heet. Conversatie, mogelijk
kwade geselschappen kunnen een goed hart wel wat van de baan
helpen, en zoo doende de vriendschap een gevoelige kneep geven. —
wel he! zei dan weer het geestje, Je moest hem nog eens schrijven,
waar de groote brief bleef. loop — loop — domheid — beet een ander
duiveltje mij toe, doe het niet, en zoo je het al doet zet dan uw naam
alleen midden in een vel papier, en zendt dat weg.
Met al dat plukhaairen van Duiveltjes en geestjes — goede dan te
zeggen — kwam er van 't een nog 't ander wat. — Kleijn bleef onvergenoegd, zei het een uur, Bellami heeft een goed hart, en in het ander
uur, Bellami veracht mijn vriendschap. —
*) Van Gogh.

2

) hs. Maatsch. Ned. Lett, (rouwpapier).

3

) Gedenkzuil biz. 171, 210.
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Jan! zijn er brieven? — Ja! mijn Heer! — van Utrecht? J a ! mijn
Heer! — geef hier Jan! — ik brak.den brief op — Schudde het hoofd
over Bellami, tot dat ik eindelijk uw hand herkende. Zie daar nu,
fluisterde het goede Sylphje mij in, zie daar nu h e b ' i k niet gelijk
gehad — Bellami heeft een goed hart! op mijne eer een goed hart!
en begon toen met de wiekjes zodanig aan mijne ooren te klappen,
dat mij hooren en zien verging en al de duiveltjes naar hun opperbaas,
met de hand aan de broek en hangende kousen wegvoeren.
Gij vraagt mij Jacobus! hoe ik vaar? — Zoo al redelijk weg, niet
zoo vergenoegd als te Utrecht, mijn leven kruipt zo al jagende al
lezende, al schrijvende, al zugtende, al
voord. — Nadat
ik van Utrecht af ben heb ik nog geen vers gemaakt zelfs geen
reimptje — niets — niets hoegenaamd. het is gedaan met Calot! —
Gij zijt nog braaf op de been zie ik uit uw brief. — ik begon eens
aan uw aanwezen te twijfelen toen mij regt ter tijd de Post van de
Nederrhijn ') ter hand kwam.
Hier uit begrijpt ge dat ik nog geene uwer volgende nummers gezien
nog ontfangen heb. houdt ze maar te Utrecht voor mij. ik kom haast
o v e r . . . hier van straks meer. —
Geen meisje? neen Don Furioso! — alles wat in, aan, rondom mij
is verlangt er na — maar — w a a r . . . Bij vergissing heb ik mijn
Cupidootje, in plaats van papier tot propjes op mijn snaphaan gebruikt — en waar krijg ik nu een ander? — . die mijn hart beprikken
wil, zal, en moet? — .
Groet onzen Orlando 2). Zeg hem dat ik nog Ridder ben en blijf;
dat ik hem moest geschreven hebben, maar dat ik het nu niet zal
doen omdat ik ulieden eerlang wensch te zien. Ja! dat is waar, hier
heb ik van beloofd nog iets te zeggen. — in de helft van April
misschien wel in het laatste dier maand, denk ik J. P. Kleijn van hier
te trekken en zoo regelregt naar Utrecht voord te rukken. en vandaar
naar Baren. waar ik het eerst halte zal houden weet ik niet. maar dit
weet ik, dat ik u lieden alien wil zien, spreeken, met u borrelen, met
u eeten, in uw geselschap drinken, maar niet k . . . . n wil. — welke
zotheid! heb medelijden Vrienden! zonder gekheid was mij hier het
leven een dood! — er zullen hoop ik beter dagen komen! — .
Groet Carp, — groet Nieuwenhuizen — (NB. leeft hij nog?) groet
'T Hoen den ouden 3) — zo ge wilt ook den Jongen — groet ook
onzen de Nijs 4) — groet Joncheere 4 ); zeg hem dat ik hier onnoemlijk
veel snippen schiet, dat hij in de jagttijd bij mij moet zien te komen,
!) Kleyn zal wel bedoelen „Post" nr. 134 (8 Mrt.) met: „Aan de Utrechtsche Burgeren" (zie
2
3
biz. 312).
) Uyttenhooven.
) Pieter 't Hoen (1745—1828), patriotties schrijver.
4
) T. A. de Joncheere, lid der Vroedschap; Adriaan de Nijs, student (beiden genoemd in
„Brieven van v. Goens", dl. 2, biz. 276, noot).
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dat hij mij plaisier zal doen, zo hij mij een groene waaitas wil slaan. —
Nu — dat alles zal i k . . . maar neen! zeg hem dat, maar — groet
van Vloten den goeden — groet Schull *) — groet de Leeuw 2 ) —
groet, zo lang uwe keel het uit kan houden! — apropos! is er het
pennemes al uit? Schrijf mij spoedig antwoord. hoe vaart uwe Elize? —
de Hemel zegene u en haar en
Uwen Kleijn
HZwal.
den 30 Maart
D e v a n F r a n s v a n G o g h o n t v a n g e n brief b e a n t w o o r d t B e l l a m y ,
begin April, „zottissime" a l d u s : 3 )
Korte Inleiding,
tot
het Afbeeldzel
van den Heere
F . v. G . . h.
Nosce te Ipsum! zeiden de ouden, en zeker, deze spreuk moest
met gouden letteren — in de kerk — op het raadhuis — in de
vleeschhal — op de vischmarkt — op het salet — in het gevangenhuis — aan het hof — in de keuken — met een woord deze spreuk
moest overal met gouden letteren geschreven staan! de waare zelfkennis is de sleutel der menschkunde. — Zij leert ons die geheime
drijfveeren der menschelijke handelingen opspooren — zij ziet dwars
door de bedekselen van het vernuft — en verbreekt de kluisters der
vooroordeelen.
Juffrouw G . . . C had het geluk van aan den Heer W . . . zeer te
bevallen. — Juffrouw G . . . C vond, ongelukkig, niets in den Heer W . . .
dat haar kon behagen. — maar! wat gebeurt 'er? — de Broeder van
Juffrouw G . . . C vertelde op een' morgen, dat hij met zijn zuster een
kop Chocolaad zat te drinken, dat de Heer W . . . haar voor een der
eerste schoonheden hield — dat zijn achting voor haar schier aanbidding was. — ei! zeide Juffrouw G . . . C met een glimlagch van de
raarste soort — ei! 't is mij veel eer!
twee dagen naderhand ontmoetten Juffrouw G . . . C en de Heer W . . .
elkander, op een publiek gezelschap. de oogen van Juffrouw G . . . C
waaren geduurig op den Heer W . . . gevestigd. de kleinste oplettendheid van den Heer W . . . werd door een goedkeurenden lonk, verzeld
van een' innemenden glimlagch, toegejuicht. —
Dank hebbe de bevalligheid van mijn Persoon! riep de Heer W . . .
in een soort van vervoering uit, toen hij te huis kwam. — Haar fierheid
is verwonnen! ik heb gezegepraald! Zonder mij kan zij niet meer leven!
!

) Jan Schull, Aant. 52.

«) ?

3

) hs. Arch. Vliss.
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Hemel! die laatste w e n k ! . . . die verklaarde alles! den ganschen avond
was haar oog op mij — het volgde mij overall zulk een zegepraal zal
mij benijders verwekken!
arme Heer W . . . !
Nosce te Ipsum! en uw zegepraal
zal weinig benijders hebben!
Waarom lagcht gij zoo zeide de Weleerwaarde Z X tegen den
Schoolmeester van het dorp — waarom lagcht Gij zoo, als ik zing? —
waarom lagchte Gij Domine, toen de Domine van M . . d . . . n hier
laatst preekte?
h m ! hm ! zeide de weleerwaarde Z X •
toen Alexander de groote — (maar Ik moet hier een aanmerking
maken, die in het vervolg van dit werk nog meer kan te pas komen.
Ik ben een doodvijand van Noten onder aan den voet der bladzijden
te maken — Ik heb het bij ondervinding, dat dit een moeilijke lezing
veroorzaakt. — wanneer onze aandagt, even als een Exter, van den
eenen tak op den anderen springt, dan begint het te
Wei luisbos! waar zijt gij weer zoo lang geweest? — dit was de
gewoone aanspraak van mijn Leermeester, als ik twee of drie avonden
agter de haag geloopen had ] ). — wel luisbos! waar zijt gij geweest — ?
dat is tweemaal.
eer hij tot de derde vraag overging, kreeg ik met een plat, rond hout,
aan een lange steel twee of drie slagen op mijn hand — N B ! dit was
een figuur uit de Rhetorica van mijn meester. — wel luisbos! waar
zijt gij geweest?
„Ik heb niet school geweest, meester!"
dat weet ik wel, hondsvot! maar waar hebt gij gestooken?
„bij mijn grootmoeder."
Van het bovenstaande behoeft Gij geen letter te lezen, zoo gij het
niet verkiest; het dient enkel maar tot een Inleiding; — nu zegt een
Inleiding, Theologice, doorgaans maar iets, dat vooraf gaat, zonder
relatie te hebben tot het geen volgt. — mogelijk zult ge kwaadaartig
genoeg zijn, om de woorden van den Schoolmeester, de uwe te maaken,
en te zeggen: W e l L u i s b o s ! w a a r zijt g e z o o l a n g g e w e e s t ? dit
kunt ge doen: maar ik vrees niet voor de plak! —
Ik ben ziek 2) — en wel zoo, dat ik verpligt ben — reeds een geheele week lang, om mijn kamer te houden. een dikke wang — het
P o . . . Po
nu! Bellami! zeg het maar! het PODAGRA! — h a ! wat
zegt Gij Fransje! Zoo Gij met dit alles begaaft waart zoudt Gij niet,
om zoo te spreken, een weinig melancholik wezen ?
J

) Zie biz. 3.

2

) Zie Brief begin April aan Fransje en aan Mens, biz. 332.
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Ik ben het, nu en dan, ook wel zoo wat — maar ik denk:
Si fractus illabatur orbis
impavidum ferient ruinae.
dat is, zoo als ik het onlangs
voor een goed vriend vertaald h e b : l)
Al was 't, dat ik mijn laatsten duit
den kind'ren Belials mogt 2) geven:
Al trok men mij het roksken uit:
al wierd ik nakend weggedreven:
toch zou ik, met een blij gelaat,
in 't kamisooltje wederkeeren!
Hem, die de waereld rollen laat,
Kan 't allerstrengste lot niet deeren!
wat, denkt Gij, zou Horatius zeggen, zoo hij deze vertaaling zag, en
lezen kon? — wel! wat anders, dan: „hier ben ik overtroffen!"
en deze uitroep zou billijk zijn.
Zijt Gij nog gezond, mannetje? studeert ge braaf?!?!
nu ! dat is wel!

Ecce van Gogh!
de neus, vind ik, is frappant — de pruik heeft ook veel gelijkenis —
vind Gij het ook niet, Frans? — nu trek zoo geen gezigt! Ik weet
wel, dat gij mij om een ander afbeeldzel gevraagd hebt: maar alles
niet te gelijk! dit is nu zoo veel als het fundament, het gewigtigste is
gedaan; het andere zal wel volgen.

„Bij de burgers" is Zelandus „zeer gezien", naar hij Woensdag
12 Maart aan zijn meisje meldt,3)
't geen weinig studenten gebeurd. men groet mij overal met de grootste
tekenen van agting. onlangs was hier een aanzienelijkgezelschap, waarop
men de gezondheid van Zeelandus dronk. — zoo ik altijd uitging, zou
ik schier eenen avond in de week op mijn kamer zijn. Er zijn hier
vooral 2 heeren uit de regeering die veel met mij ophebben 4). Laatst
*)
)
Lid
biz.
4

2
3
5 Maart in zijn brief aan Mens, zie biz. 320.
) moest (5 Mrt.).
) Kopie Sonsb. biz. 330.
Hij bedoelt waarschijnlik Mr. Jan Hinlopen, gematigd Oranje-gezind, sinds 27 Nov. 1782
der Vroedschap, 18 Dec. 1783 Sekretaris van het Gerecht; en T. A. de Joncheere (zie
326 noot).
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ben ik bij den Baron C
op het slot verzogt *) — doch ik
heb met een Bataafsch gezigt, bedankt. — wanneer krijg ik uw
afbeeldzel?
en Z o n d a g 16 M a a r t : 2 )
— Het 6 de stukje van mijn Vad. Gez. is op de pers. Gij zult er een
vaers in vinden aan een M e i s j e ! . . . „aan mij ?" neen, Fransje, aan
een ander meisje, dat hier woont. „wel zoo Bellami!" Ja, Fransje, ik
zal u nog meer zeggen: zij is de zuster van een mijner vrienden 3), is
jong en schoon. Bij al het tedere van haar character heeft zij eene
heldhaftigheid die mogelijk voor een meisje te groot is. — — zend
mij toch uw afbeeldzel! —
E i n d M a a r t verschijnt h e t 6 d e Stukje d e r V a d . G e z . :
1. T e r g e d a g t e n i s s e v a n d e n g e s n e u v e l d e n J a r r y . —
Febr. 1783. — (biz. 309).
2. A a n d e U t r e c h t s c h e B u r g e r e n . — 6 of 7 Febr. 1783. —
(biz. 312).
3. A a n j x x x x x x (rijmloos).
4. D e J o n g e l i n g e n (rijmloos).
3. A a n j x x x x x x *).
Neen! ik zing niet van uw oogen,
Die de stugheid zelfs verwinnen:
Neen! ik zing niet van uw wangen,
Die, gelijk de gloed des morgens
Op een witte lelij, gloe'ien:
Neen! ik zing niet van uw lippen,
Die, niet minder dan uw oogen,
't Allerstugste hart verwinnen,
Wen zij vrolijkschertsend spreken:
Neen! ik zing niet van uw lagchjes,
Die, gelijk na donkre dagen,
gelijk,
't Zonlicht alles doet herleven :
Zoo de droefheid 00k verbannen,
En de blijdschap doen herleven:
Neen! ik zing niet van de schoonheid,
Van de juistheid uwer leden:
Neen! ik zing, bevallig meisje!
J

morgens,

) Ik vermoed op Schonauwen bij Geerlach Theodorus Baron v. d. Capellen, neef van Joan Derek,
2
als deze, Patriot.
) Kopie Sonsb. biz. 330.
3) De 21 jarige Jaantje van Vloten? (Zie Br. v. Vloten ± 23 Julie 1783 en Aant 62).
*) Rechts de varianten Herdruk (1785).
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Van uw hart!
uw hart, zoo edel,
Is den vaderlande ook heilig!
Ja! het klopt, bij 't vreeslijk klinken
Van der burg'ren oorlogswapens —
Ja! dan klopt uw hart veel grootscher!
Ja! dan voelt gij in uw aders
't Bloed der batavieren vloe'ien!
Meisje! hij, die eens uw' boezem,
Door zijn liefde, zal verwinnen,
Draage een alleredelst harte! —
Die zij de eer der batavieren!

harte!

4. D e J o n g e l i n g e n ! ).
Deze kring, der vriendschap heilig,
Is den vaderlande ook heilig!
Drinkend, straalt, uit aller oogen,
Wemelt, op een's ieders lippen,
Klopt, in ieders jongen boezem:
„Voor 't vaderland!"

Vaderlande

Vaderland I

Dat hij bevend nedervalle!
Hij, die onzen kring ontheiligt,
Die zijn' boezem niet voelt kloppen:
Voor 't vaderland!

Vaderland!

't Stervend blikje van onze oogen,
't Veegste zugtje op onze lippen,
En de laatste klop des harte —
Alles zij, mijn jonge vrienden,
Voor 't vaderland!

Vaderland I

Het Utrechtse Vrijkorps is intussen ijverig in de weer: tijd en
plaats van oefening zijn vastgesteld (eerst op het z.g. „Bisschopsh o f in de stad, daarna op „het Sterrebosch, een ruim veldplein aan
de Stads-cingels"), geregelde wachten worden ingedeeld, uniformen
en vaandels aangeschaft. Opgewekt leeft Zelandus mee!
Ik heb zes nagten na den anderen op de wagt geweest — (schrijft hij
Dinsdag 1 April aan Fransje 2 ), evenals 15 Mrt. aan Mens) — als ik bij
den eenen officier ga, kan ik het den anderen niet weigeren. Zulke
partijen brengen mij regt in mijn element. Ik heb met de Burgers
J

) Rechts de varianten Herdruk (1785).

2

) Kopie Sonsb. biz. 331.
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geexerceerd — het vaers, dat ik aan hun gemaakt heb, voor hun
opgezegd ! ). Ik verbeelde mij reeds aan het hoofd eener bende vaderlanders den vijand te keer te gaan, — groet Chloe 2) eens van mij.
Denkt ge niet dat j x x x x x x m i j n Utregts meisje is? ja, Fransje, gij
weet dat ik mijn. best doe, om overal, waar ik kome, meisjes op te
doen. Laatst heb ik schriklijk verliefd geweest op een jonge Baronnesse
de freule van
een allerliefst meisje van een Jaar of 16. Ik was
op het slot, bij haar Oom ten eeten 3 ); de gantsche hoogadelijke famille
beviel mij weinig, uitgezonderd de jonge Baronnes. Zij heeft veel van
u in haar karakter, en zou mij dat niet bevallen? de freule maakte
mij verscheiden complimenten over de eer die zij had van Zeelandus
te leeren kennen. enz. enz. Zo gij altemet hoort, dat een Utregts
student met een freule doorgegaan is, dan moet gij — niet denken
dat ik het ben.
zend mij uw afbeeldzel, gij plaagt mij sehrikkelijk.
Begin
25

ste

April

is

Bellamy

ziek.

Zondag,

de

6de,

op

v e r j a a r d a g , schrijft hij h a a r bij zijn „zegewenschen

M

Fransjes
4

: )

— Ik ben half dood ! nog nooit heb ik zoo een kiespijn gehad; 3 dagen
en 3 nagten na den anderen heb ik volstrekt geen oog toegedaan.
Ik had mij wel voor den kop willen schieten want de pijn was onlijdelijk. Ik ben geheel afgemat, en in dien korten tijd ijslijk mager
geworden
Ik ben geheel van mijn streek: ik heb zelfs een dL.

en Maandag 7 April aan Mens, die hem voor „de Paaschvacantie
verzogt" heeft: 5)
Waardste Vriend!
halfdood — meer dan halfdood ben ik thans! drie dagen en drie
nagten heb ik volstrekt niet geslapen. de ondraaglijkste kiespijn, die
ooit een zoon of een dogter — want de liefste meisjes hebben 00k
wel kiespijn — of een dogter van Adam, zeg ik gepijnigt heeft —
heeft mij schier het besluit doen nemen om mij zelf voor den kop te
schieten! — Ja! mijn vriend! ik heb schier dol geweest! nu is het iets
beter, doch het is nog niet geheel over.
hoe vaart gij? wanneer komt gij hier heen? tot mijn leedwezen moet
ik u zeggen, dat het concert niet voor in het najaar zal zijn: de Nijd
doet veel: men heeft den Heer N. de noodige hulp geweigert: het
spijt mij, doch in het najaar zal het zeker uitgevoerd worden.
2
i) Biz. 312.
) Een vriendin van Fransje (zie biz. 82 en 83).
) Op Schonauwen? zie biz. 330. v. d. Capp. van de Poll logeert er Julie 1783 bij zijn bezoek
aan Utrecht (Brieven biz. 619). Colenbrander, Patriotten, dl. 2 biz. 215 noot 3.
4
5
) Kopie Sonsb. biz. 368.
) Brief 10 Maart (biz. 322). hs. Z. G.
3
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Gij hebt mij in de paaschvacantie bij u verzogt; ik zal u op zijn
Bellami's zeggen, dat ik dit met vermaak aanneem. maar wanneer moet
ik komen? aanstaande vrijdag of zaturdag begint de vacantie: schrijf
mij toch ten eersten wanneer gij mij hebben wilt! maar! Hulk!
dit kan er immers niet door! dit is niet zoo als hij beloofd heeft! zult
gij hem eens eventjes op zijn tabernakel komen? hoe vaart den Hengst,
de Bruin en zijn vrouwtje? groet ze alle! groet Munnikhuizen *)! ik heb
te weinig lust en te veel pijn om thans meer te schrijven.

den 7 April.

vaarwel! De Hemel zij met u!
Zult gij nu ten eersten schrijven
aan uwen
Bellami.

Begin April gaat Jan Martinus van Vloten, de uitgever der Vad. Gez.,
voor enige dagen uit de stad, en schrijft in de week voor Zondag
6 April, franco, met 2 ingesloten „te bezorgen brieven" een kort
zakenbriefje aan Bellamy over het 7de Stukje der Vad. Gez. en het
door van Cuylenburg getekende, door Iz. de Wit Jansz. in plaat
gebrachte Vignetje voor „De Doggersbank" : 3 )
Zie daar Jacobus! twee brieven: weest zo goed die spoedig te bezorgen — wel hoe staat het met nr. 7? is dezelve al ter perse? Zit
ge de Wit wel agter de vodde? de Doggersbank moet toch maar in
dit Nommer komen! ik heb 't bijna een ieder belooft — of ik het
hier 00k wel heb Jongen! daar ik niet voor Zondag avond denk te
vertrekken — — — ik moest u eens schrijven niet waar? wel nu hoe
gereed ben ik daar toe, terwijl 't in mijn kraam te pas koomt —
groet Carp, Rijk en vooral onzen Janes 3) — weest het zelve van mij
gedaan — Jacobus!
ik ben u Jan Vriend
NB. daar dit papiertje geen geld waardig is wil ik U ten eenemaal
schadeloos stellen vale!

De Paasvakantie begint Vrijdag 11 of Zaterdag 12 April. Uyttenhooven gaat naar Naarden, Carp en Rijk naar Amsterdam. Bellamy
blijft alleen en wat „droefgeestig" stelt hij zijn jonge vriend Van
Vloten voor „eens te gaan rijden". Zondag 13 April schrijft hij
daarover aan Fransje, die in Goes logeert: 4 )
— wanneer zal ik uw afbeeldsel hebben? weten de menschen in ter
Goes dat ik uw minnaar ben? of weten zij niet dat er een schepsel is,
*) Anthony Ernst M., boekverkoper-uitgever, zwager van Mens (zie biz. 301, noot 1).
3
4
) lis. Z. G. Zie biz. 317.
) Uyttenhooven.
) Kopie Sonsb. biz. 369.

2
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dat zich Zelandus noemt? Behalven u — brengt die naam mij het
meeste genoegen aan: het is thans vacantie. al mijn vrienden zijn
vertrokken. dat maakte mij wat droefgeestig: ik sloeg aan mijn' vriend
van Vlooten voor, om eens te gaan rijden; wij namen een fargon, en
toen wij buiten de poort kwamen, wisten wij nog niet waar wij aan
zouden gaan. eindelijk viel hem in, dat op een dorp een uur of 4 van
Utregt, een goede vriend van hem woonde, de Secretaris van het dorp.
De man bevalt mij niet te breed, doch hij heeft een allerliefste vrouw.
„Dat is Zelandus, Juffrouw!" Zelandus! zeide de vrouw. Zelandus!
zeide de man. Het is ons veel eer een dichter te leeren kennen,
die
Ik durf niet schrijven, Fransje wat zij zeiden. — Zoo
op het oogenblik krijg ik een proef van N° 7 van mijne Gezangen ! ),
de drukker wagt er naar, hier zal een fraai vignetje in komen. —
N a P a s e n (dus n a 21 April) g a a t Bellamy, v o o r een w e e k of
ten h o o g s t e 10 d a g e n , n a a r M e n s in A m s t e r d a m . N o g v o o r zijn
v e r t r e k o n t v a n g t hij een, D o n d e r d a g 17 April g e d a g t e k e n d e , brief
van Ds. Gerardus Kuipers te Vlissingen:2)
Hoor, B ! — gij moet wel, tot in de kleinste holligheid, van uw hart
toe, goed zijn, dat gij aan iemand, die u schreef op een toon, welke
hem tegen over u, niet voegde, zoo vriendelijk antwoord, en hem nog
vaersjes zend. Had het geen schijn als hield ik mij voor een gewichtig
personaadje, ik zou u zeggen, dat gij daardoor op den Thermometer
mijner agting, vrij wat graden gerezen zijt. — maar wien kan dat
verschelen? —
Gij heeren dichters zijt intusschen moeilijk te overtuigen — gij
schildert u steeds eene schoone Natuur — gij schept u een waereld —
en naar de fantaisien richt gij uwe gedragingen. Over u te zugten, is
dan alles wat mij overblijft. Dicht en zingt dus voord, maar wagt u
voor heeschheid.
Dank voor n° 6. — de 2 eerste behagen mij zeer; — de 2 laatste
minder 3 ) — doch ik ben maar een Prosai'sch mensch — mogelijk is
mijn oordeel juist de antipode van dat uwer kunstvrienden — dat zij zoo.
De aanstaande Bruidegom 4) vlast op een dicht — dat kunt gij hem
niet weigeren — Ik wantrouw dat gij er hem een maken zult, dat zoo
goed zij, als op zijn broeder den apotheker 5) — dat was regt fraai! —
Zo gij 't doet, moet het rijmen — rijmloos is voor de minste ooren
welluidend — en het moet ernstig zijn dan kan ik het genoegen genieten het te prijzen.
1

)
)
4
)
(Ter
3

2
Op Zondagmorgen ?
) Kopie Sonb. biz. 277.
De 2 rijmloze: vAan JX X X X X X " en ^De Jongelingen" (biz. 330, 331).
5
Abraham Boone.
) Piet Boone. Dit gedrukte bruiloftsvers (1781) vermeldt Dyserinck
Naged. van J. B. biz. 53) als verloren gegaan.
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Uwe Philis vaart wel. na haar verlangt misschien niemand meer u
hier te zien, dan ik. Ik zie u reeds hier — ik hoor de Vlissingers al
zeggen: wel 't is zonde! ziet B. eens! — nu lijkent hij eerst regt
een student in de theologie. nu heeft hij, gelijk voorleden Jaar, geen
engelschen kaalkop *), en een kapershoed op — wat is hij deftig! —
dat zal een baas van een domine worden!
vaarwel jongetie! — Ik beef als ik denk, aan hoeveel gevaar ik zou
bloodstaan, zo ik uwe vermogens had, in uwen stand was, en dat in
onze tijden! —
Kuipers.
17 April, 1783.
E i n d April verschijnt het 7 d e Stukje der V a d . Gez. m e t 3 v e r z e n :
1. D e D o g g e r s b a n k . — Najaar 1782 of Jan. Febr. 1783. — (biz. 314).
2. D e P a t r i o t . — 28 Julie 1782. — (biz. 211).
3. A a n e e n V e r r a d e r d e s V a d e r l a n d s . — begin Okt. 1782. —
(biz. 240).

Twee door „de Post" al bekend geworden verzen moet hij voor
dit Stukje herdrukken: het begint Zelandus blijkbaar moeielik te
vallen steeds nieuwe stof te vinden! „De hemel weet, hoe het met
mijn 4 of 5 nommers vaderl. gez. nog af zal loopen", heeft hij
15 Maart al geklaagd tegen zijn vriend Mens.
Met vakantie in Amsterdam kan hij nu mondelinge „beschikking" maken over het „plaatje" van Hulk voor den „tytel" der
Vad. Gez. Hij hoort er 00k van Lambrecht van der Woordt,
die intussen geslaagd is met een „comptoir", dat Piet Nortier 3 )
het heeft verraden dat Fransje door Perkois werd geschilderd . . .
„welke reden heeft hij daarvoor", vraagt hij Fransje Maandag
28 April, als hij haar meteen meldt 3 ) dat hij haar „broeder",
Gosardus Udemans, Neeltjes man, in Amsterdam „gerencontreerd
en, in stede van verwijtingen, vriendelijk uitgeleide heeft gedaan
tot Rotterdam", . . . om zijn brief te eindigen met hetzelfde ongeduldige: J a zeker, liefste! moet gij mij uw afbeeldzel ten eersten
zenden". Zaterdag 3 Mei, weer in Utrecht terug, ontvangt Bellamy
eindelik het zo vurig verlangde „pourtrait", dat, tot zijn teleurstelling „gecraionneerd", niet, zoals hij verwacht, geschilderd is.
Abraham Boone heeft het hem gestuurd, zorgvuldig in papieren
') Engelse mode van haardracht (Hartog, Spect. Geschr. ( i s t e druk) biz. 187) „Fransche Kaal2
3
koppen", ibidem biz. 99.
) Zie Aant. 37, biz. 271 en 317.
) Kopie Sonsb. biz. 369.
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gewikkeld, en in een kistje verpakt. Bellamy vindt het portret
slecht, en is woedend op de tekenaar! Toch lucht hij zijn verontwaardiging niet dadelik: Zondag 4 Mei krijgt hij bezoek van
„Vlissingers, die in Schoonhoven gelogeert zijn"; in een plotselinge gril rijdt hij met ze mee naar Schoonhoven, waar hij 3 dagen
blijft, zonder dat iemand in Utrecht weet, waar hij is. Teruggekeerd,
schrijft hij Woensdag 7 Mei aan Fransje en aan Abraham Boone.
Aan Fransje: a )
Ja, Liefste! — ik heb uw afbeeldzel o n t f a n g e n ! . . . . lieve hemel! !
is dat uw af beeldzel? — zijn dat uw lieve zagte oogen? — is dat uw
bevallige mond ? — is dat uw kin, die ik zoo dikwijls met verrukking
gekust heb? Zijt gij dat mijn meisje? — Laat den schilder nimmer
zijne onheilige handen aan de tekenpen slaan! — en hebt gij waarlijk
menschen gevonden, die zeiden dat het gelijkend was? waarlijk, Fransje,
gij moet zeer nederig zijn, dat gij zulk een ongelijk geduldig aanhoort!
dat die onechte zoon der hemelsche schilderkunst nimmer onder mijn
oog kome!
is dat het afbeeldzel van mijn meisje? Gij hebt mij
verzogt om het op mijn kamer te hangen — ik zal het 00k niet
doen! — waaragtig niet! men zou wel schielijk zeer onaangenaame
aanmerkingen op mijnen smaak maken! — Indien ik dat ding, dat
voor uw beeld moet doorgaan, ergens gezien had, zonder er iets van
te weeten, en men had mij gevraagd, of ik het origineel kende, — ik
had met de grootste waarheid neenl geandwoord. Ik durf mij vleijen
dat mijn oog anders fijn genoeg is, om zelfs maar een zweem van
overeenkomst te kunnen waarnemen — er is hier een meisje, dat ik
gaarn zie, omdat zij heel veel in haar gelaat van u heeft — meer dan
uw afbeeldzel! verleden Zaturdag morgen ontfing ik het — met een
soort van verrukking brak ik het kistje op — ontwikkelde het pourtrait
uit de papieren — en — zag! hemel! zeide ik eerst heel bedaard, is
dit Fransje? maar mijn bedaardheid veranderde wel schielijk in woede —
weinig scheelde het, of ik smeet het ding tegen den grond aan. — mijn
eigenliefde was gekwetst. gij waart in mijn oog vernederd! —
doch het is nu zoo!
maar, F., hebt gij dan niet kunnen zien, of hij schilderde of cra'ionneerde? toen hij reeds begonnen was, schreeft gij mij nog, dat gij zoudt
geschilderd worden. — Hoe is het mogelijk, dat gij erbij waa(r)t, toen
dat ding gemaakt is? zo ik schilderen kon, wil ik u, zonder u te zien,
beter tekenen. — Het eenige daar eenige gelijkheid in is is uw voorhoofd. en welk een geraamte is die arm, en die hand die het papier
vasthoud! de andere is iets beter, doch mijn geheugen is sterk genoeg
*) Kopie Sonsb. biz. 370.
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om mij te verzekeren dat het origineel verre tekort gedaan is! ik zal
nu niet zeggen, dat het afbeeldzel wel 20 Jaren ouder voorkomen
heeft, dan gij. Ik kon het gerust voor mijn moeder laten doorgaan.
O o k uit hij zijn w o e d e in een „hekelige o d e " , die a a n d e V a d .
Lett, g e z o n d e n , daarin echter niet w o r d t o p g e n o m e n 1 ).
A a n een'

Schilder.

Niet de zuster der Dichtkunst,
De stomme Dichtkunst,
Heeft uwe vingers bestierdt,
Toen gij mijn Fillis woudt maalen!
Nijdige Wangunst verduisterde u de oogen!
't Noodlot mij grimmig — mijn' Fillis zoo grimmig,
Schudde u de spieren!
Toen hebt gij uw schande, in 't beeld van mijn Fillis,
Rampzalig voltooid! —
Zijn dit nu die wangen, die jeugdige wangen?
Zijn dit nu die lippen, die lagchende lippen?
Zijn dit nu die oogen, die schitterende oogen?
Is dit nu mijn Fillis ?. . .
Vernederend denkbeeld! —
Waarom, mijn oogen, schiet gij geen bliksems,
Als bliksems des hemels, om 't beeld te verteeren?
Is dit nu mijn F i l l i s ? . . . .
Veragting en woede
Sling'ren en teist'ren misleide verwagting!
Schooner, getrouwer, maalt mij verbeelding,
't Beeld van mijn Fillis! —
Rampzalige s c h i l d e r ! . . .
Dat nimmer een minnaar,
Het beeld van zijn meisje, u verge te maalen!
Dan worde u het licht, in 't ooge, verdonkerd!
Dan rukke u een beving 't penseel uit de handen!
Dan doe u Natuur, in spijt van het Noodlot,
Heur hevigste, grimmigste, wrake gevoelen!
Gij hebt de Natuur, in 't beeld van mijn Fillis,
Te snood gelasterd!
*) Brief van Mens (biz. 351). Dit vers is opgenomen in het i s t e Stukje der Proeven (voorjaar
1784); door v. Alphen geprezen, zie brief 15 Febr. 1785 aan de Poet. Speet. Er is ook 'n hs. Z. G.
Tekst volgens de Proeven,
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Een rimp'lig, oud, afgrijslijk wijf,
Zij 't haatlijk voorwerp uwer kunst!
Of — zoo dit nog te schoon mogt zijn —
Maal dan — een helsche Razernij!
A b r a h a m B o o n e b e d a n k t hij tegelijker tijd „ v o o r d e
h e m „het p o u r t r a i t " v a n zijn meisje „te b e z o r g e n " l) —

moeite"

ik heb het ontvangen. het kistje zal ik zoo spoedig mogelijk
te rug zenden. Ik wensch u geluk met uw nad'rend huwelijk. gij moet
mij eens schrijven wanneer het beginnen zal. dat ik in zoo lang aan
u niet geschreven heb komt niet uit kleinagting voor u — of om dat
ik uw vriend niet ben — neen Jongetje! wat zal ik zeggen? ik kan
het niet ontkennen, daar loopt zoo een weinigtje nalaatigheid onder!
Vergeef het mij Boone! — ik verzeker u, dat ik uw Vriend b e n !
moet men dan juist ook altijd schrijven?
J a ! nu nog een woord van Nortier! ik kan van daag niet aan hem
schrijven; want ik zal werk hebben dat ik dezen afkrijg. — gelooft
gij, in ernst dat ik mij aan de praat van menschen stoor — en wel in
dit geval? — ik weet nergens af! geloof mij Abraham! ik heb niets
tegen Nortier en eerlang zal ik aan hem schrijven! — zeg hem dit,
en doe hem de groetenis van mij! 2 )
Groet uw beminde! zult gij mijn moeder ook eens groeten?
Vaarwel! gij zult schielijk schrijven
aan uwen
Bellami!

den 7 meij.
Na
nog

zijn v e r t r e k
niets

van

uit A m s t e r d a m heeft Bellamy zijn vriend

zich

laten

horen:

hij

had

het te

druk

„Vlissingers in S c h o o n h o v e n " , en m e t F r a n s j e s „pourtrait".
9

Mei schrijft

hij eindelik

aan

3

Mens ),

Mens

met

de

Vrijdag

m e t ingesloten brief a a n

M e n s ' zuster, Juffrouw de Bruyn 4 ).
Ja! daar kom ik eindelijk aanrijden ! mogelijk dagt gij dat ik reeds
dood was — of kiespijn had — of mij in slaap gestudeerd had: —
maar neen! ik - heb weder uit de stad geweest! Laatstleden Zondag
ben ik er uitgegaan — en eergisteren te huis gekomen. waar zijt
gij dan geweest? te Schoonhoven! Ja! er kwamen Vlissingers, die te
Schoonhoven gelogeert zijn, in Utrecht; na dat ik eenigen tijd met
hen gewandelt had, bragt ik hen aan. het rijtuig. — durft gij wel meerijden naar Schoonhoven Bellami? zeiden zij al lagchende. wel j a !
i) hs. Z. G.
) Zie biz. 291.

4

2

) Over Adriaan N. (biz. 318) of Piet N. (biz. 335)?

3) hs. Z. G.
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zeide ik! en met een was ik op het rijtuig. Geen mensch wist waar
ik gebleven was — of ik in den hemel opgenomen — dan of ik ter
helle gedaalt was. — Zij wilden er mij de gansche week houden —
doch, dit durfde ik niet wagen. — hoe vaart gij ? ik ben thans vrij
wel. nogmaals dank ik u zeer voor de vriendschap, die gij mij betoond
hebt. — de eerste uuren, na dat ik u verlaten had, waaren mij zeer
onaangenaam. — 't was mij even eens of ik altijd bij u moest blijven.
Zoo lang als ik uw zuster nog bij mij had *), was ik nog al vrij
vrolijk — maar dit duurde niet lang — zij scheide van mij af — en
toen was het mij, of ik eenig, in een wildernis, was!
Dan ik ben Philosooph genoeg, om te begrijpen, dat onze waereld,
zonder verandering, geen waereld zijn zou. — en ik behoor ook tot
die waereld! — hoe gaarn ik bij u — bij uw broeders — en vooral —
neem mij dit niet kwalijk, ik ben Bellami — en vooral bij uw Zuster
ben — ik begrijp hoe noodzaaklijk het is den wil aan de rede te
onderwerpen. —
wanneer zult gij toch mijn goed zenden — moet ik in noodzaaklijkheid komen, van u zoo wat aftekloppen? — denkt gij wel aan
Hulk? wat ik u bidden mag, rijdt hem zoo eens na! nu schrijf ik niet
meer — de Dragonders excerceeren — en dit kunnen zij niet, zonder
mij. Zult gij den Hengst eens groeten — den ingeslotenen aan uw
Zuster bezorgen — en gelooven dat ik ben
waardste vriend!
geheel de uwe — —

den 9 meij

Dinsdag 13 Mei stuurt Mens het „goed", daar Bellamy om
vraagt: enige in een mandje (met wat kleren?) verpakte boeken,
waaronder de „begunstigde duytzers". Mens, die sinds Najaar 1782
steeds hoopt iets van Bellamy te mogen uitgeven, schijnt nu weer
tijdens zijn bezoek in Amsterdam hem te hebben overreed, iets uit
het Duits te vertalen. Maar als Bellamy, wat Mens daarvoor geschikt acht, heeft ontvangen en ingezien,. schrijft hij, dat het toch
niet zal gaan : „het vertaalen is in het geheel mijn zaak niet".
Mens schrijft: 3 )
Onder in dat mandje liggen de matroozen met de plattegronde enz.
van uw geboorte stad VLISSINGEN; dan komen die foliantjes — en
dan uw begunstigdc duytzers — Eindelijk den door schrandere Bonnet
zijn Navorsingen en dan noch mijn Vriend Jeruzalem — Bonnet zijn
beschouwingen — zullen wel op Een andere tijd komen. het Exempl.
j

) Gedeeltelik met hem meegereisd?

2

) hs. Z. G.
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dat ik heb is defect, tusschen beiden zwerft Karel en Sophie !) met
Een latijns ding, hoet hiet weet ik niet, en dan Een Warkje dat bij
mij van de Pers is gekomen Een Predigt. zijnde dezen drie stukken
Prezente voor Zelandus! dat je weer uit de stadt geweest bent verwondert mij niet en dat gij zo gaauw geresolveert waart, dat kon niet
anders, zou Bellami, Bellami blijven — en dat zal hij blijven — dat
kan niet anders — maar of Bellami met zulk Een aanleg van Ziel en
Lichaam — Predicant kan worden — zo als de menschen doorgaans
Een Predicant willen hebben. — dat geloof ik niet. — ik voor mij
denk er anders over, dat weet je. Sommige menschen zouden zeggen
hoe kan iemand Studeeren en dus Predicant worden — (even of Studeeren en Domine worden onafscheidelijk aan Elkander verbonden
waaren) die dan hier na toe rijd dan daar, dan Vaderlandsche Zangen
zingt en dan loopt om de Exercietje te zien — de menschen begrijpen
maar niet hoe makkelijk het is om Preeken te maken voor iemand
die Eenig Genie heeft: en andere Schepsels moeste nooit Preeken —
je moet Echter niet denken dat ik uw Studeeren zou afraden. neen
jongetje, Aanwas van Kennis is in wat staate van 't leven voor de
Mensch nuttig en aangenaam, maar het valt d(en) Eene mensch gemakkelijker als den andere om dezelve te verkrijgen — doch ik zou
hier nog zo veel wartaal over kunne schrijven, maar ik heb geen tijd
meer — de Vriendschap die je bij mij genooten hebt is tot je dienst
dat weet je. ook weet gij dat je in 't vervolg welkom zijt.
ik heb dat mandje wat groot genoomen zie ik, maar hij is goed
voor leege vlessen, hout, turf & & & —
adieu
13 Mey 1783

uw vriend
A Mens Janzn

ik wacht spoedig een Brief.

En Bellamy antwoordt: 3 )
Wei zoo! denkt gij dat het vertaalen zoo maar van de boomen te
schudden is?
en dat nog wel vaerzen?
een
ding zonder eenige poezij! — en dat in dezelfde maat — dezelfde
Lengte — dezelfde g e d a g t e n ! . . . .
— hoor vriend! het vertaalen is in het geheel mijn zaak niet: ik
heb het zoo wel eens, voor de grap, willen doen — maar het mislukte
!) Smallegange, Chronijk van Zeeland. Prof. Bonnet, Aant. 60. Van Jeruzalem (1709—89) kan
bedoeld zijn: Verzameling van Leerredenen, uit het Hoogd. van den abt J. F. W. Jeruzalem,
vertaald door Balthasar Carull (Amst. Wed. Pieter Spriet en Zoon 1779) 2 din. of: Verhandelingen over de voornaamste waarheden van den godsdienst...
vert, door Balthasar Carull (Amst.
Pieter Spriet en Zoon 1783). De Physionomie^ of Karel en Sophia, Tooneelspel naar het Hoogd.
van C. F. Bretzrier (Amst. P. den Hengst en A. Mens Jz. 1780); zie Menne, Der Einflusz d.
deutschen Lit. auf d. niederl.^ dl. I biz. 69. Het wordt besproken Alg. Vad. Lett. (1781), biz. 428.
2) hs. Z.-G.
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mij altijd. ik heb 'er eenigen geknoeid, en het beste, dunkt mij, is dit:
Verhef en roem den grootsten held,
Vorst Jezus, die het forsch geweld
des fellen doods verbroken heeft
die ons een eeuwig leven geeft! —
den Vader der barmhartigheid
Zij roem en dank in eeuwigheid !
Amen!
he ! ?! ? dat is trant van vertaalen ! — nooit zoo vertoond !
maar Hulk! — dat kan 'er niet door! zeg hem eens, dat ik over
zal komen om hem op zijn lichaam te komen, dat hij 'er gevoel van
zal hebben. — in ernst! wanneer krijg ik de teekening?
het goed heb ik ontvangen — maar behalven 't geen gij zelf zegt
vergeeten te hebben, hebt gij ook de gezangen mij tier Jeugd vergeeten — zendt mij die toch! die beginnen meer aftrek te krijgen
hoor ik: — hier althans. —
groet uw Zuster de Bruin hartelijk van mij, als ook haar man. —
groet den Hengst. — groet den doctor *) — hoe hiet hij ook ? groet zijn
Juffrouw — hoe is haar naam ook? — groet alle mijne kennissen —
en wees hartelijk gegroet
van uwen
heeft uw Zuster N° 7 al?
Bellami

Half Mei aan Fransje: 2 )
De tijd nadert dat ik tot u zal overkomen. Hoezeer verlang ik,
Ik heb een' brief van uw broeder 3 ), doch welk een koelheid! . . . .
Hebt gij n° 7 reeds? Voor eenigen tijd is er een Engelsch proponent
te Vlissingen geweest, om te preken 4 ): hebt gij hem niet gezien? „Ik
heb uw meisje gezien", zeide hij tegen mij. „mijn meisje ?" „ja! j a !
ik ging met een heer 5 ) haar huis voorbij; zie daar, zeide hij, dat is
de beminde van B." het is in Vlissingen dus genoeg bekend.

17 Mei is Abraham Boone, op „de kleine markt te Vlissingen",
ondertrouwd met Levina Schansman, Jonge dochter van Sluijs in
Vlaanderen" 6 ), en Bellamy begint aan het beloofde huweliksvers, dat
2 Junie nog niet af is — »Zeg aan Bone, dat ik een gedicht op
zijn huwelijk begonnen heb", schrijft hij aan Fransje 7 ), wmaar dat
ik vrees dat het niet gereed zal kunnen zijn" — het is ook inderdaad niet voltooid. 't Moet „ernstig" wezen, en, vooral op rijm,
!)
)
4
)
5
)
3

2
Dr. Casparus RensiDg? zie Br. 8 April 1785.
) Kopie Sonsb. biz. 371.
Gosardus Udemans.
James Low, 20 Mei in Vlissingen beroepen, doet er 19 Okt. zijn intree. Zie biz. 331—304.
6
Lambrechtsen?
) Meded. Arch. Vliss. Is zij Res,} (biz. 225).
?) Kopie Sonsb. biz. 332.
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neeft Ds. Kuipers hem 17 April geschreven . . . „rijmloos is voor
de minste ooren welluidend!" De dichter begint goedmoedig en naar
den eis met rijmende Alexandrijnen l). Eerst, om op dreef te komen,
een losse, luimige aanloop over kwellende „kiespijn", die alle dichtvuur dooft, maar, als het dan ernstig moet gaan worden over het
„heilrijk echtverbond", breekt hij plotseling af, en Abraham Boone
moet het maar stellen zonder bruiloftsvers!
Abraham is teleurgesteld, en Zaterdag 14 Junie schrijft hem
Bellamy: 3 )
Ja vriend! het is zoo als gij zegt — ik moest een vaers op uw
huwelijk gemaakt hebben — maar — zult gij nu minder gelukkig
zijn — minder vermaak hebben? — dit denk ik niet! Zoo gij alles
weet wat mij verhindert heeft dan zult gij mij zekerlijk verschoonen. •—
ik zal u alles vertellen als ik bij u ben. eerlang kom ik — de juiste
dag kan ik nog niet bepaalen.
Gij zijt dan getrouwd! Geluk mijn vriend! de hemel geve u een
hart, om al het genoegen — de vreugde — den wellust — aan eenen
goeden Echt verknogt, te kunnen smaaken! leef gelukkig mijn vriend!
— zelfs uit die kleene onaangenaamheden, die den besten gelukstand
vergezellen, moete uw geluk voordvloeien!
of het gelukkigste — of het ongelukkigste Leven, is het huwelijk: —
reeds kunt gij het gevoelen! aan de zijde van eene beminlijke Echtgenoote den weg naar de eeuwigheid te bewandelen — welk een geluk!
aan de zijde van eene kwaadaartige — valsche — ontrouwe — onkuissche gade — door de woestenijen dezer waereld omtezwerven —
welk een ongeluk!
Leef gelukkig mijn vriend! — uw Echtgenoote zij u alles! — Leef
gelukkig! uw Ega vinde in u alleen haar geluk! —
De hemel bekroone uwen Echt met kinderen, die uwe vreugde —
en het geluk der maatschappije vergrooten!
nog iets — uit den mond van Bellami neemt gij niet ligt iets
kwalijk — vergeet niet dat uwe Echtgenoote een vrouw is I — dat wil
zeggen, dat gij kleene zwakheden bij haar zult vinden, die aan ons
geslagt vreemd zijn: — wij hebben de onze — en de vrouwen de
haare: op eene liefdevolle — verstandige wijze die te verheelen —
te bedekken — dit vermeerdert ons geluk! — nog eens, mijn vriend!
wees, met uwe beminde eeuwig gelukkig!
den 14 Junij.
NB! groet mijn moeder!
i) Fragment hs. Z. G.

2

) lis. Z. G.

dit is de wensch van
uwen
Bellami.
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Deze Zaterdag 14 Junie, als Zelandus zo kalm aan Boone schrijft,
is voor de Utrechtse patriotten een feestdag: de Vroedschap bekrachtigt „Pro Patria et Libertate" als Utrechts „Genootschap voor
Wapenhandel" door het benoemen van een Burgerkrijgsraad, die
een „algemeene Ordonnantie voor de Schutterij" zal ontwerpen l ).
De 25-jarige, vurig-patriottiese „Doctor in Philosophia et Artibus
Liberalibus" Pieter Philip Jurriaan Ondaatje 2 ), vaandrig van de
„Compagnie de Zwarte Knegteri\ houdt een „aanspraak", waarna
de dichter Ultrajectinus, d. i.
„de Vrijheidlievende Burger in
de Compagnie de Handvoetboog J. de Waal", met een
geestdriftig vers Ondaatje huldigt 3 ). Bellamy, die Ondaatje
al kent 4 ), is hem in deze dagen
ongetwijfeld nader gekomen,
en de vurige Ceylonees met
zijn ^animated countenance,
full dark eye, black silken
locks and deeply embrowned
complexion" moet Zelandus'
levendige verbeelding hebben
geprikkeld, moet op zijn licht
fe^iMfg,
ontvlamde geest een betovering hebben geoefend, die bij
Dr. P. Ph. J. Quint Ondaatje.
dieper levensovertuiging, bij
verscherpte levensblik, allengs zou zijn geweken. Een „hartvriend",
als Kleyn en Uyttenhooven hem zijn, als Hinlopen en Rau hem
zullen worden, is Ondaatje zeker nooit geweest: daartoe moet, bij alle
patriottiese geestdrift, de ^zielsovereenstemming" hebben ontbroken.
Want al is Bellamy „zeer genaakbaar voor alien, die hem (willen)
ontmoeten, en (al vat) hij ligtelijk vriendschappelijke gevoelens op
voor iemand, die hem wel" voorkomt — „hartvrienden, vrienden
en bekenden" 5 ) weet hij heel nauwkeurig te onderscheiden. Onder de
')
)
3
)
4
)
2

Zie biz. 312.
Quint, de geslachtsnaam zijner Moeder, neemt hij eerst in 1794 aan. Zie Aant. 59.
hs. Z. G. Over J. de Waal als Ultrajectinus, zie Aant. 62.
5
Zie Brief van Carp biz. 295.
) Recensent 00k der Recensenten dl. 4 biz. 263.
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„troepen studenten", die zijn kamer vaak komen „opmarscheren" *),
zijn veel „goede jongens zonder merkelijke zielsgaven, aardige praters
of pootige gasten", die hij „om natuurlijke rondheid of physieke
sterkte wel lijden" mag, zonder ze nog te rekenen tot de „bekenden",
met wie hij „om eenige verdienste van verstand of hart" graag
omgaat. Met „vrienden" alleen wil hij „werken, a\s genie zich meten";
voor de „verstandelijke en zedelijke waarde" van zijn enkele „hartvrienden" buigt hij het fiere hoofd, voor hen opent hij zijn hart.
De vriendschap voor Ondaatje schijnt een Zelandusroes: in een
geestdriftig besluit, om als patriotten samen te werken, zullen ze,
als Zelandus na de grote vakantie in Utrecht terugkomt, ook gaan
samenwonen.
Aanstaanden dingsdag of woensdag kom ik af naar Zeeland — (heet
het Dingsdag 17 Junie verheugd aan Fransje) 2 ) — Hoe verlang ik!
Vliegt schielijk voorbij, gij dagen, die mij van mijn Meisje terug houdt! —

Omstreeks 24 Junie is onze vriend in Amsterdam; met Mens
vertrekt hij naar den Haag, waar hij kennis maakt met de
Uitgever C. Plaat. In den Haag is het „Jaarmarkt", kermis, en
„aan 't Buytenhof' staat een tent, waar kamelen zijn te zien. Heel
toevallig nu komen onze drie vrienden daar binnen tegelijk met de
„vorstelijke Familje". Allen groeten eerbiedig — maar Zelandus,
opvallend onverschillig zodat de Prins het wel moet merken, houdt
de hoed op het hoofd, „denkende dat het den Bataaf immer vrij
stond zich te dekken, wen het hem goed dagt". Tot grote voldoening
van de Haagse patriotten maakt de Stadhouder aldus kennis met
„Bellamy Zeelandus!" 3)
Zondag 29 Junie zijn Mens en Bellamy samen in Rotterdam en
„vernachten" er in een „ellendig Logement , \ Maandag brengt Mens
zijn vriend naar de wSpaansche Kaay daar de middelburger afvaart"
en „marscheert" vervolgens „na het nieuwe werk eve buyten Rotterdam", naar zijn „Broeder" Ds. F(rans) Munnikhuysen4) die de
vrienden „Sondaags" heeft verwacht. „Omtrent veertien dagen"
blijft Mens bij zijn zwager logeren.
Bellamy zal intussen Woensdag 2 Julie in Vlissingen voet aan
wal hebben gezet. Spoedig ontvangt hij hier een pakje boeken uit
*) Gedenkz. biz. 146.
2) Kopie Sonsb. biz. 332.
) Mens' eerste vrouw was Sara M. (zie biz. 289).

4

3

) Ibidem biz. 189.
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den Haag, Vrijdag 4 Julie hem gezonden door zijn nieuwe vriend,
de boekverkoper-uitgever C. Plaat — aan wie hij een (patriotties ?)
^dichtstukje" heeft „gelaten'\ dat „ongemeen wel smaakt". Plaat
meldt hem verontwaardigd, dat Schout en Burgemeesteren van
's Gravenhage Maandag 30 Junie niet alleen de Oranjegezinde, in
den Haag uitgegeven „Post naar den Nederrijn" 1 ) hebben verboden,
maar 00k het verkopen van de Patriottiese, in Utrecht uitgegeven
„Post van den Nederryn" — „mogelijk wel", zegt Mens 3 ), „omdat
zeker schrijver daar van, met zijn fiere houding, stroef gelaat zijn
H(oogheid) heef doen schrikken , \ In nader besluit volgt Woensdag
2 Julie: „dat voortaan geen naamlooze geschriften hoegenaamd
binnen de jurisdictie van 's Gravenhage mogen worden verkocht , , 3 ).
Tegen deze krasse maatregel, die de Haagse boekverkopers gevoelig
treft, wil Plaat de „confraters" samenroepen, zoals hij 4 Julie aan
Bellamy schrijft: 4 )
Mijn Heer
Volgens afspraak hebbe de Eere UED. hier nevens te zenden Eenige
Exempl. op ord(inair) en Best p(apier) als mede 1 Exempl. van de
Hist, des Revolutions 5). Danke UED. voor de vriendschap mij beweezen
met 't Dichtstukje mij al te laaten, 't smaakt hier ongemeen wel.
Maandag is de Post van den N. R. zowel als deszelvs tegenstander,
van nu af tot in Eeuwigheid verbooden, met order om alles, wat
wij er van hadden overtegeven, aan welke ordre eenige met zeer veel
Blijdschap geobedieert hebben. dog anderen, waar onder mijn Persoon
00k behoort, zijn in dit stuk ongehoorzaam geweest.
Woensdag, Resol. van Burgemeesteren interdiceerende 't verkoopen
van alle Naamelooze Schriften hoegenaamt. en deeze Resolutie aan alle
Gildebroeders ten Lectuure toegezonden op dat niemand Ignorantie
zoude kunnen pretendeeren.
Wat dunkt Uw Vriend, van den ijver van onzen Bailluw, den
Hoog Ed. Hooggeb. Heere Baron van Der Does, Heere van beide
de Noordwijken, beschreeven in de Ridderschap enz. enz. mitsgader
verd£ G. tlikker van onzen Teergeliefden G). verdiend 's mans naam
niet vereeuwigt te worden ? —
l

2
) Zie biz. 182 en Aant. 54.
) Br. van 1 Aug. (biz. 351).
4
) Sautyn Kluit, Bijdr. Vad. Gesch. en Oiirdheidk. N. R. dl. 10 biz. 339 vgg.
) hs. Z. G.
5
) Hist, des Revolutions, arrivees dans le Gouvernement, les loix et l'esprit humain, apres la
Conversion de Constantin jusqu'a la Chute de l'Empire d'Occident ('s Hage, C. Plaat). Besproken
Alg. Bibl. 1784 biz. 414.
6
) Spotnaam v. d. Stadhouder? zie biz. 272.
3
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t Stukje van le Francq wordt hier publiek verkogt, en geen wonder!
't behoort niet onder de Naamelooze geschriften ] ).
Ik hebbe 't eindelijk bij mijne Confraters: (die zo courageus zijn als
de Schout en dienders dewelke Cartouche zouden vangen): zo verre
gebragt dat er op morgen eene bijeenkomst van 't Gilde en alle de
Gildebroeders zal Gehouden worden, om 't daar heen te dirigeeren,
dat er een Request bij onze Magistraat en zo 't daar niet helpt, bij de
Staaten van Holland gepresenteert zal worden 2) omme redres te verzoeken, want waarlijk zo doende zoude 't vorstelijk 's Gravenhage wel
de zetel der Tiranny kunnen worden, 't welk God verhoede.
Als O W E D , eens Lust, Tijd en Gelegenheid hebt om aan de beloften, wegens 't weekblad2) te voldoen, zal zulks de Uitgeevers, en,
zonder Twijffel, ook 't algemeen, zeer aangenaam zijn, dog hier mede
bedoele ik niet U E D . te overhaasten, maar alleen 't in geheugen te
houden.
Na mij in U E D . vriendschap aanbevoolen en van mijn vrouws en
mijnentwegen hartelijk gegroet te hebben, ondertekene met de zuiverste
hoog-achting
Mijn Heer
's hage den 4 July 1783

UEDDWDr
C. Plaat

Aan de Vaderl. Gezangen doet Zelandus in Vlissingen niets :
„'t wil niet lukken", schrijft hij aan zijn vriend van Vloten. Toch
blijft deze 23 of 24 Julie om „Copij voor het 8ste Stukje" aanhouden. Het gaat de 23-jarige Jan Martinus van Vloten, die zich
in 1779, 19 jaar oud, als uitgever in Utrecht heeft gevestigd ( 62 )—
gehuwd met een dochter van de Boekverkoper-Akademiedrukker
„in de Lijnmarkt" Abraham van Paddenburg — in zaken „hoe
langer hoe meer tegen": ook de uitgave der Vad. Gez., waarvan
hij zich nog iets heeft beloofd, blijft slepen, en zal ten slotte een
teleurstelling blijken. Was Zelandus Zaterdag 19 Julie maar in
Utrecht geweest, toen Joan Derek van der Capellen van de Poll
er Pieter 't Hoen en Ondaatje bezocht, en een oefening van „Pro
Patria et Libertate" bijwoonde! Had deze „Groote" met een enkel
woord Zelandus kunnen opwekken — uit „eerzugt" zou hij zeker
zijn voortgegaan
!) y^Aan Pieter V Hoen. De Advocaat en Boezemvriend van J. Le Francq van Berkhey, Verdedigende De Zeetriumph der Bataafsche Vrijheid en de Eefe van Willem den Vijfde, Prince van
Oranje en Nassau Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. In Holland 1783".
Het was bekend dat Le Francq van Berkhey dit zelf had geschreven. Sautyn Kluit, ibidem biz. 341.
2
3
) Dit ^Request" is aangeboden, waarop 28 Julie het verbod werd ingetrokken.
) ?
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Gaat dan ook nu aan ?t werk, Coos! l)
Jawel hebt gij
eene Anakreontische zie], daar ik gaarne de mijne voor zoude willen
geeven, Uwe jongste (ten minste daar ik van weet) beviel mij weder
zeer wel — foey Coos! wat hebt gij lang gewagt met schrijven! ik
moest maar zo hevig melanchol(iek) niet geweest zijn, ik zoude U wel
geschreeven hebben! — Ik ben nu wel weder gezond, maar anders,
o Jongetje! gaat het mij hoe langer hoe meer tegen! 't word ondraagelijk!! Gepasseerde Zaturdag hebben de Leden van 't ExercitieGenootschap alhier voor 't eerst gevuurt in de tegenwoordigh(eid) van
den braaven en achtingsv(ollen) v. d. Capelle — die man heeft een
recht lief en Edel voorkomen! en is (dat mij ook zeer beviel) allernedrigst gekleed! 2) — Met veel ongedult hebbe ik lang de Copij voor
Nr. 8 te gemoet gezien, en inplaats dezelve te ontfangen, schrijft ge
mij, even als in 't voorleden Jaar, dat het te Vlis(singen) niet lukken
wil; 't Is waar, tot een goed vers word eenen gunstigen dag vereischt,
gij moet daar toe in eenen goeden luim zijn, of 't is fout
evenwel
zult ge mij moeten toestemmen dat het U ook aan de wil ontbreekt
en dat er niet ligt een gunstig tijdstip zal komen, zo lang ge U inbeeld
dat Uwe ziel daar nu volstrekt ongeschikt toe is — 't Jammert mij
zeer!!! Alle Boekverkopers, die ik aanzet er noch wat meer van te
verkopen, antwoorden mij, dat zij daar nu geen, maar wel als 't compleet is, leans toe zien; daar ik vrees als dit zo lang aanloopt, dat men
dan weinig meer om de VaderL Gez: zal denken. dezelve staan bij
mij op te hoogen prijs dan er zo over te spreeken! maar ik doe zulks
als Boekverkoper uit ondervinding; er moet bij de Boeken vigilantie
zijn, of men kan er maar in 't geheel niet mee voort, al zijn dezelve
inwendig ook noch zo volmaakt — ik zeg nochmaals: 't spijt mij
bitter!!! want 't voordeel dat ik er mij in den beginne van voorstelde,
merk ik dat eerst zoude moete komen bij 't verkopen van Compl.
Exempl. en dit indien 't noch lang aanloopt, zoude mij ook al kunnen
mislukken — ai zorgt daar dan voor! ik weet wel dat ge dit voor mij
juist niet zult doen, dat mijne aanzetting niet genoegzaam is, u aan
't werk te doen gaan — waart gij hier dan deed ge het uit groote
achting voor de Freule en Jaantje 3) wanneer ge hunne groote verlangens naar de volgende N° vernam, of anders (indien ge hier waart)
uit Eerzugt, als den Grooten v. d. Capelle U daar toe aangezet hadde —
wel nu Coos! zoudt ge het in zulke gevallen kunnen doen — gaat
dan ook nu aan 't werk! en maak er U maar eens van af! toe
schielijk!
Gij zult zo ik hoop mij ook braaf geld meede
') hs. Z. G.
) Over de reis van v. d. C. en zijn bezoek aan Utrecht, zie: Brieven v. d. Cappelle (Werken
Hist. Gen. Utr. N. R. 27) biz. 617 vgg. en N. Ned. Jaarb. 1783, biz. 1198.
3
) De Freule op Schonauwen? (zie biz. 332) en Jaantje, de 21-jarige Martina Adriana van
Vloten? (zie biz. 330).
2
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brengen J) want ik ben er ijsselijk om verleegen! had ik 't ogenblikkelijk, zulks was allerkostelijkst, daar ik niet moet doen als geld leenen,
wil ik mijne schulden betaalen! en zulk geld moet spoedig terug
gegeeven, of ik zoude er te diep onder raken en geen geld meer
geleend kunnen krijgen.
Zie hier ook 2 Lijstjes van Hoogd. Boeken. dat viel mij daar in,
dat ge te Vlissingen mogelijk schoone gelegenheid hebt om mij van
een groote partij af te helpen. Aan ds. Broes, Kuipers en wie weet
aan hoe veele anderen noch meer! — ik hebbe nu weder gekreegen:
Engels Philosoph fur die Welt 2 )
Meisner Lustspiele 3)
NB. ik zoude U er een stuk of 8 Nieuwe genoemd hebben, maar
ik hebbe er 't Catalogusje niet van hier en uit mijn knikker weet ik
ze niet te noemen
Zie daar ook eene brief van Janes —
Weest met Uwe F . hartelijk gegroet van uwen
Jan Vriend
vaart wel Coos! en schrijft mij spoedig.
„ J a n e s " U y t t e n h o o v e n , die uit N a a r d e n niet veel nieuws heeft t e
m e l d e n , schrijft 4 ) m e t een z e g e n e n d : w D e n m a n J a c o b u s Bellami
zaligheid" o . a . —
Piet Chevallier is eergister hier geweest en gister met zijn broeder
naar Utrecht gereden — hij is de bruidegom 5 ). — proost.!
- dat
zijne dagen nevens de onze gezegent worden. —
Wat zal ik u verder schrijven kerel, ik ben een schurk als ik iets
weet, zo als ik hier in mijn blauwe Grijnen Japon en onderkousen in
goede gezondheid door Gods goedheid zit, als een banjer met een
lange pijp. — Maar wagt kleinigheden, meer kan ik u niet melden,
vinden ook in brieven aan goede vrienden plaats. Ik had te Zoelen
een quartier (verschoon mij dat ik dit woord met een q schrijf, het is
er uit) van Avezathe had ik haast een meisjen opgedaan. 't is nu weer
over met die anderhalvedaagsche liefde;
Ik legge thans ook de
dierbaare woorden van Uweledele in mijne mond. Het dartel bijtje
vliegt in V rond^) etc.
Ockerse is weer op Baarn gearriveerd met
7
zijn susjen ), haast ga ik hem een visite geven, die echter naasten bij
*) Voor gekochte boeken? B. leende nooit van zijn vrienden (Gedenkz. biz. 153).
) Door v. Goens vertaald (Brieven v. Goens dl. 2 biz. 59 noot).
3
) Menne, Einflusz. der deutschen Literatur auf die niederlandische, dl. 1, biz. 78.
5
6
4) hs. Z. G.
) Piet Ch. huwt 27 Julie. Zie Aant. 47.
) ?
"*) In Mei is Kleyn over Utrecht naar Baarn gereisd (zie biz. 326). Kleyn en Antoinette schrijven
elkaar sedert. De Heer H. E. Kleyn te 's Gravenhage (biz. 234, noot) heeft nog in hs. iets van
deze briefwisseling. Mei 1783 schrijft Prof. M. Tydeman in Kleyns Album.
2
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niet langer zal zijn als deze brief. — hier wil ik dat gij de proportie
zo goed in het oog (houdt) als het een perspectiefkundige mogelijk
is. — Vaarwel en denk nevens uw meysjen en studien aan uwe vrienden
en onder die aan uwe oprechte vriend
Orlandus
Uit mijn Casteel te Naarden
Ridder van den brandenden berg,
den i Augustus 1783,
A n t o n Mens, v a n zijn uitstapje n a a r R o t t e r d a m weer in A m s t e r d a m
t e r u g , zit M a a n d a g 28 Julie — ' t i s „vrij w a r m " — voor het „opgeschooven V e n g s t e r " v a n zijn winkel op d e Pijpenmarkt, h o e k St.
L u c i e n s t e e g , en v e r v o l g t een brief a a n zijn Zeeuwse vriend. Hij
vertelt een en a n d e r v a n zijn w e d e r v a r e n in R o t t e r d a m , en besluit
Vrijdag 1 A u g u s t u s m e t enig s t a a t k u n d i g en l e t t e r k u n d i g nieuws 2 ).
Van de Spaansche Kaaij daar de middelburger afvaart Marscheerde
ik na het nieuwe werk Eve buyten Rotterdam — mij(n) Broeder De
Domenee had mij Sondaags met den Heer Bellami verwacht; het
speet hem dat wij niet gekomen waren; en het speet mij niet minder;
had ik geweeten dat Zijn Eerwaarde geen gezelschap van nog Een
Eerwaarde had, ik had met mijn aanstaande Eerwaarde wel aan komen
Rijden of Zwemmen zo gij dat liever wilt — dan hadden wij in dat
Ellendig Logement niet behoeven te vernachten, maar dat is gepasseert en wij zijn dezelfde — Nu op dat Nieuwe werk heb ik omtrent
veertien dagen gelogeert — daar heb (ik) gegeeten, gedronken en
geslapen en bijna anders niet, vrij Eentoonig. Nu en dan ben ik uit
geweest, meest al om te Eeten en te drinken; tweemaal heb ik mij
schoon gediverteert — Waar meede? — Wel met Een Mijsje! — Ja
vriend, geen vreugd zonder vrouwen. ze zijn zeker voor ons manne
het vijfde Element en ik verbeel mij dat gij er tegenwoordig meer
nut van hebt als van de vier Elemente zaamen — Ja ik zou u thans
haast uw geluk benijde. zo ik u ooit iets benijde kon — met al mijn
koudbloedigheid die het domme Gemeen Soms voor Philosophie houd
(daar ik tog weynig op gesteld ben) verlang ik dikwijls naar het
Gezelschap van Lieve Mijsjes — Maar ze zijn niet altoos aantetreffen.
Nu — dat Rotterdamsche Mijsje is geen schoonheid, maar 17 of 18 jaar
oud — heeft SMAAK en dat zegt veel — Leest veel en heeft na haar
Jaren al zeer veel geleezen. iets isser dat mij van de lieve meyd spijt;
heeft wat te veel smaak voor het sentimenteele — en dat is een Pest
die op den hellen middag verderft, althans het maakt het zoete kind
zwak. ik heb met haar van Bellami gepraat. zij is Een liefhebster van
') hs. Z. G. Mens vergist zich met de datum.
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de Poezy, Reciteert vrij Goed. de Vaderlandsche Gezange heb ik haar
aangeprezen en tevens Een klein schetsje van den auteur gegeeven:
dat beviel haar zeer goed — Eindelijk, het Meysje heeft ook zo lets
niet wel te noemen & & & & & & Nu laat ik u oordeelen of men zig
met zoo'n meysje niet wel kan diverteeren. Van Rotterdam ben ik
naar Leyden vertrokken, bij mijn deftige Oom de man na de klok. ik
vond in de man Een groote Voorstander van Berkhey, dus was het
maar goed dat wij er niet te saamen gelogeert hebben: of wij hadden
vrij wat te disputeeren gehad. bij Geluk zal de man aan de Goede
Zaak geen kwaad doen, hij is er niet toe geschikt; — na hier 2-§- dag
Gepasseert te hebben kwam ik Eindelijk Weder thuys en heb de
vriende alle welvarende gevonde — behalye mijn Vader '). die schijnt
van tijd tot tijd te verzwakken. tot dus verre had ik mijn brief in de
vorige wreek Geschreeven, en wilde die nu vervolgen, maar ik ben er
door de Warmte bij na te luy toe; ik zal Echter zien te vervolgen —
maar wagt wat, daar staan twee meysjes na de Printjes te krjken —
Vrij warm, voor 't overige niet veel te betekenen — dezen morgen
heeft Rijk met noch Een Leydsche Student bij mij geborreld: hij zal
Een brief aan Uw schrijven tegen morgen. daar zult gij Een Relaas
van die Utrechtsche Vriende in hebben dat de Groote Van de Cappellen Een bezoek aan 'thoen en Ondatje gegeeven heeft; was Zelandus
daar toch tegenwoordig geweest! — ik krijg van daag de brief al weer
niet gedaan: de schoone Sex wandelt hier gestadig voorbij en mijn
Vengster staat opgeschooven, ik kan dus niet nalaaten van nu en dan
Eens uittekijke. Was je hier Jongetje — maar neen gij zijt mogelijk
bij F . . . en dat is dubbeld wel. ik kan mij somtijds verbeelden hoe
gij zijd — aan zij gezeeten de Een de ander door Een tintelend oog
verrukt! he . . . —
Maandag den 29 s July
te vervolgen op Vrijdag de Eerste Augustus
Men weet aan 't hof dat Z
in den Haag is geweest. Van Cleef 2 )
heef het mij gezegd: Een Heer die daar tegelijk met de kameelen:
en dat andere vreemde verschijnsel welk de attentie van de kameelen
aftrok tegenwoordig was, zijde Z
is in den Haag en aan 't
buytenHof geweest met noch twee Heeren, en heeft zig daar vrij
fier aangesteld, doch ze zijn noch al spoedig vertrokken 3). — Het
bewuste vers voldoet in den haag zeer wel 4 ), hier in Amsterdam
heb ik er niets van gehoord. alleen mijn Zuster d B . . zegt dat het
Een Vod i s . . .
Plaat en zijn Huisvrouw doen uw hartelijk Groete — Gij hebt zeker
J

)
)
3)
4
)
2

Broodbakker (zie biz. 289).
Isaac van Cleef, de Haagse Uitgever en vriend van Betje Wolff.
Zie biz. 344.
Het vers, dat hij aan Plaat heeft „gelaten", zie biz. 345.
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gehoord of geleezen dat de schrijver van de Post Na de NederRhijn
in arrest zit ]) •— de schrijver van de diemmermeerse Courant met de
drukkers waren ook gedagvaart voor het Hof 2 ); maar ja, of ze gek
waren om te gaan. de Competente reenter, daar zat het hem — men
had de Post van de NederRhijn ook verboden in den haag: mogelijk
wel omdat zeker schrijver daar van, met zijn fiere houding, stroef
gelaat zijn H : heef doen schrikken — mogelijk heb ik het mis; hoe
het zij het verbod is weer op geheeven — zie daar het staatkundige
Nieuws.
ik kreeg van daag de Letteroeffening in hande en zie daar weer
Een Warkje van mijn vriend Namentlijk, N. 7. beoordeelt, met de heele
doggersbank er in 3). Wat zeg, nou vriend dat zal er goed aan doen —
maar ik vind noch niet
niet de suster der dichtkunst
de stomme dichtkunst & & & 4)
ik vind Een Stukje in het mengelwerk Het gevaar van Sentimentleele
en Romaneske Verbintenissen aan de jonge Juffrouwen ontdekt. het is
Niet getekend, maar zou dat niet van O
zijn? mij dunkt het:
het mooyst is dat er Een motto uit de Julia van Feith bove staat 5 ).
daar is voor Eenige dagen uitgekoomen Het Nut van het Vooroordeel
bij van Cleef zonder Naam van Auteur. dan het is zeker van Betje
Wolff — het is vrij Geestig geschreven (63) — maar wat leg ik ook dat
alles te vertelle. gij zult het bij Corbelyn wel zien. ik krijg nu tog de
acht pagina niet vol; en de brief, zo het die naam draage mag, moet
ook Eens weg. Rijk is met zijn Brief niet komen opdagen: Nu mist
gij het Utrechtsch Nieuws. mogelijk is het niet veel; de knaap is op
de kermis Geweest, en zal zijn hoofd alleen met Plaisieren gebruyd
hebben — dat kan ik uw zegge dat van Vloote gezond is, en zijn
zuster ook °). meer weet ik niet —
komt N. 8 haast ? men vraagd er na — hulk Loopt het huys af om
het Plan van het Sluytvignet — zal je het zenden — hoe gaat het
met de Studie? niet te vlot denk ik. maak je noch al zo wat Planne?
hoe vaart van der Woort? hoe vaart uw moeder? hoe vaart F . . 't is
of ik bij de Vlissingsche bode was — verzeker F . zo je wilt van mijn
duurzaamste achting schoon aan mij onbekent, dan zij die mijn vriend
beminnen kan verdiend de hoogste achting Van Elk mensch dat redelijk
*) Philippus Verbrugge. Zie biz. 345.
) Theodorus van Brussel en Harmannus Koning, 28 Julie gedagvaard voor het Hof van
Holland, beriepen zich, als inwoners van de Watergraafsmeer op het jus de non evocando en
verschenen niet. (Sautyn Kluit, Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh. 1870, dl. 6, biz. 388).
3) Alg. Vad. Lett. 1783, I, biz. 345.
4
) De „hekelige Ode" op Perkois, zie biz. 337.
5
) Ockerse. Zie Aant. 63.
6
) Dit zal Jaantje, Martina Adriana wel zijn. Zie biz. 330 en 347.
2
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Denkt! bij Zommige Een Wonderspreuk mogelijk, doch voorzeker bij
mijn niet; dit is zeker dat ik hartelijk wensch uw beider Geluk voltooit te zien.
dan Laat ik Eindige —
Gij weet dat ik ben uw vriend
Amst. i Aug
A M Jz
' 3

het Compliment van de B(ruyn) en zijn vrouw.

Van Vloten, die nu wat haast gaat zetten achter de Vad. Gez.,
om de hele bundel, waarvan hij zijn eerste voordeel verwacht, zo
spoedig mogelik in de handel te kunnen brengen . . . „er moet bij
de Boeken vigilantie zijn, Coos!". . . verzoekt aan Mens, (nadat
hij eind Julie naar Vlissingen heeft geschreven om „Copij voor
nr. 8") x ), „dat ZijnE. Hulk toch wat zoude aanzetten". Maar Hulk
wacht nog steeds, nadat zijn eerste schetsen in het voorjaar zijn
afgekeurd, op een, hem bij Zelandus' laatste bezoek in Amsterdam
beloofd „concept" uit Vlissingen. „Mag ik U bidden maak een en
ander eens af!!!", schrijft van Vloten bij in een brief van Mens
aan Bellamy (gedagt. 4 Aug.) 2 ). Nu heeft Zelandus 't zichzelf te
wijten, dat Hulk niet vordert!
Ds. Broes ontfermt zich in de grote vakantie over des studiosus'
nodige kennis van Latijn, waarschijnlik 00k Grieks en Hebreeuws 3 ),
waartoe zijn „ziel geen eetlust heeft". Ingesloten bij een brief aan
Mens schrijft Bellamy daarover Zaterdag 16 Aug. aan zijn vriend
Willem Carp 4 ), die evenals Gabriel Rijk, een goede Amsterdamse
bekende is van Brouerius Broes 5 ).
Ik heb pijn in mijne ziel, en dat is, onder uw welnemen, de ondragelijkste — — afmattendste soort van pijnen, die er in dit jammerdal
bekend zijn. De pijn ontstaat uit een zeker gemis, en door de aanwezigheid van iets. Dit wijsgeerig voorstel is zoo fijn, dat het mij moeite
kosten zal, het eenigzins te verzinnelijken; doch ik zal het wagen.
Wanneer wij geen eetlust hebben, zijn wij ongesteld door gemis van
eetlust; — en wanneer wij te veel gegeten hebben, zijn wij ongesteld
door eene al te groote hoeveelheid voedsel.
Dit nu heeft beide plaats in mijne ziel. Volgens een voorschrift van
verscheidene aanzienlijke Medici, moet mijne ziel eenen geruimen tijd
niets nuttigen, dan Grieksch en Hebreenwsch, — en mijne ziel heeft
geen eetlust.
2
') Zie biz. 346.
) hs. Z. G.
3) zie biz. 323.
) Volgens een zinsnede in een van diens brieven.

5

4

) Gedenkz. biz. 95.
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Volgens eene waarneming van mij zelf heeft mijne ziel eene al te
groote meriigte Philosophische, moralische, politische, poetische enzv.
enzv. vruchten gebruikt. Zij waren juist wel rijp! maar, wanneer men
langen tijd dezelfde soort van voedsel gewoon is te gebruiken, bederft
men, — of liever, gewent men zijnen smaak aan die eene soort. Kinderen,
die niets dan boterhammen eten, hebben eene walg van schotelspijs.
Zoo dat ik maar zeggen wil, dat mijne ziel wezenlijk ziek is.
De liefde, zoo wel als de melancholic, is ook eene waarachtige ziekte,
vooral in eene ziel, zoo als de mijne is. Wanneer onze geest een al te
grooten trek naar Grieksch en Hebreeuwsch heeft, is er geen beter
hulpmiddel dan — liefde \ maar, wanneer onze ziel door liefde gekweld
wordt, is Hebreeuwsch en Grieksch het walgelijkste voedsel dat een
menschelijk schepsel ooit genuttigd heeft.
Heu mihi! experientia me docuit
Tantum!
dat is: eer ik verder schrijve, ga ik eerst eens zien, of ik Fillis kan
spreken. — — — Jonge! ik heb een plan, om verschrikkelijk te
studeren! — Favente Deo I — thans ben ik drok bezig aan het Latijn
met Br(oes)

Aan Mens ( ^ A u g u s t u s ) : 1 )
Ik ben in een droevige — knorrige — aaklige — sombere — antibellamiaansche luim! mijn ziel is thans even betrokken en treurig als
de dampkring! — „wat scheelt u dan?"
o! gij moest mij, op dit zelfde oogenblik — waarin ik, met deze
mijne regterhand, zit te schrijven — terwijl mijn slinkehand een stuk
van een boterham, langsaam, naar mijn' mond brengt — gij moest mij
nu eens zien! de gefronste wenkbraauw van Cato — de norssche blik
van Diogenes — de opgetrokken neus van een' vergramden Apollo —
dit alles is zeer duidelijk op mijn eenvouwig Zeeuwsch gelaat te zien. —
„maar! wat scheelt u dan?!"
kon ik thans, even als Jupiter, met eenen knik, de waereld doen
beven, Gij zoudt zeker, op den hoek van de St. Luciesteeg, bij de
pijpemarkt een schudding gevoelen, die den amsteldamschen Atlas
zou doen sidderen!
„maar — wat s . t . n! scheelt u dan?"
Ik heb het meer gezegt — en waaragtig! — het is maar zoo: —
ik zou een ongelukkig koning zijn — en voor mijzelven — en voor
het volk: — ik heb zoo wel iets van wijlen Zijne Majesteit David,
koning van Jeruzalem en de onderhoorige dorpen — ik heb zoo wel
iets van hem! — maar — juist dat geen, dat hem weinig eer aandeed. —
het was een driftig heer! — zeer driftig! zoo als mijn grootmoeder
]

) hs. Z. G.
23
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dikwijls plagt te zeggen. Ja vriend! ik kan oogenblikken hebben —
waarin ik — ik moest mij schamen! — het gansche heelal aan mijn'
W I L zou willen onderwerpen . . . ]) Ja! ik ben een vreemd verschijnsel
in den rang der bekende redelijke wezens! — ik voel het — thans meer
dan ooit! — Ja!
„maar, in 's hemels naam! wat scheelt u dan?!!?"
Dat kan ik u nu niet alles zeggen! — verbeeld u een' man, die het
water voor zich ziet — het vuur agter hem — grimmige leeuwen aan
weerzijden — een donderende hemel boven hem — vraag dezen m a n :
„maar, in 's hemels naam! wat scheelt u dan?!!?"
quo me fata trahunt — retrahuntque — SEQUOR!
dat is:
maar Rijk of Carp zal het u wel vertaalen.
nog iets van Hulk! — dat v i g n e t . . . ik weet geen idee! laat eens
zien !. . . zou een dichter, die met een knorrig gezigt, zijn lier in 't
vuur smijt, wel kwaad zijn ? . . . of: (in V hs. een ruw schetsje)
dit beteekend een standbeeld van de Vrijheid — en een kindje, dat
de dichterlijke lier aan deszelfs voeten legt. laat Hulk maar iets uitdenken, en zend mij de schets spoedig — spoedig! want in het begin
van September ben ik reeds in Amsteldam.
o Hemel! zoo droefgeestig was ik nog nimmer!
o Liefde! — noodlot! — o mijn hart!
zult Gij dan nooit eenstemmig wezen?
mijn hart en 't noodlot doen mij vreezen!
de Liefde is mij de grootste smart!
mijn vroege Jeugd vondt, in 't beminnen,
de bron der aardsche Zaligheid
de min sloop mij ten boezem binnen —
En — heeft mij ramp op ramp bereid!
mijn ziel kan de allerfelste slaagen
van 't grimmigst ongeval verdraagen . . . .
maar l i e f d e ! . . . Ja! 't is liefde alleen,
die al die grootheid kan verdrukken! —
en — daar ik spot met ongelukken —
mijn' heldenmoet in 't voetzand treen!
Geen vaerzen meer! dat gaat ook niet!
„Gij bemint immers F . en zij u ? " wel waaragtig! „wel
wel nu dan I is dit GENOEG?
Geld! Ja! Geld! — zie daar nog eens, Kapitaal G E L D !
dat hij, die het geld uitgevonden heeft, op een
gloeiende rijders moest liggen — tot een eeuwig
Amen!
') Dezelfde opmerking in het „Dagboek", I Des. 1780 (zie biz. 68).

nu dan?"
Ik wenschte
rustbed van
exempel!

355
ik ben in geen luim, om thans meer te schrijven — zult gij het
schielijk — schielijk doen? — geef de B(ruyn) een stuk papier en
eenige pennen prezent. — en zeg aan zijn vrouw, dat zij niet te veel
van vod l) moet praten, of dat 'er eerlang een stuk zal uitkomen:
Z......
s aan Jnffronw de B.
Groet hen beiden — ook den H(engst) en wees hartelijk gegroet van
uwen vriend
den 16 Augustus.
Z.
Bellamy, de eenvoudige volksjongen, die van anderer geld moet
studeren, is arm, en een praktiese vrouw als Moeder Baane gelooft
niet in zijn toekomst. Hoe weinig deert zulk een stoffelike overweging zijn trouw Fransje: zij moet wel „zwijgen" als „andre meisjes
roemen" op „de pragtigste geschenken" van een „rijken minnaar",
maar zij heeft haar dichter lief om zijn geestelike schatten, zijn
„schoone gaven'", en die liefde is zijn hechtste steun, zijn zoetste
troost!
— roemen andre meisjes 2)
de naam van mijnen minnaar
wordt op de vlugge wieken
der faam, alom gedragen;
men liefkoost en eerbiedigt
alom zijne schoone gaven!
dan kunt Gij, Liefste Fillis!
dan kunt Gij met haar roemen:
de naam van mijnen minnaar
wordt op de vlugge wieken
der faam alom gedragen!
Later verandert de dichter deze slotregels, „mogelijk wijl zij hem
scheenen wat naar trotschheid te zweeven" : 8 )
— roemen andre meisjes
ik heb een' ted'ren minnaar!
Zijn hart is voor de Liefde,
hij ademt niets dan Liefde!
en ik, ik ben zijn alles! —
dan kunt Gij, liefste Fillis,
dan kunt Gij met haar roemen
Uit dezelfde tijd zal ook wel dagtekenen:
i) Zie biz. 350.

2) hs. Z. G. en Kopie Sonsb. biz. 193.

*) Aant. Sonsb.
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Aan

Fillis1).

Klopt uw hart, voor mij, mijn Fillis?
Hebt gij 't nu, voor de eeuwigheid,
Brandend van een zuivre liefde,
Mij, uw' minnaar, toegewijd?
De Eng'len juichen, als een meisje,
Door een zuiv're liefde, brand: —
Want het land der zuiv're liefde,
Is der Eng'len Vaderland!
Doch, mijn meisje, deze waereld
Is 't gewest der liefde niet!
Jiier staa.n rozen van verleiding —
Ginder distels van verdriet! —
o! Die rozen van v e r l e i d i n g ! . . .
o! Die distels van v e r d r i e t ! . . .
Fillis! vlied die valsche rozen! —
Fillis! vrees de distels niet! —
Zal de Deugd u steeds
o! Mijn Fillis! — o!
Welk een wellust voor
o! Mijn Fillis! — o !

geleiden?
mijn God!
mijn' boezem!
mijn God!

Maakt mijn liefde u wel gelukkig?
Zou ik u wel A L L E S zijn ?
A c h ! zoo ge u misleidt, mijn meisje!.
'k Moet u N I E T S — of A L L E S zijn!
Rukken wanspoed noch verleiding
U, van mijnen boezem, af;
o! Dan rijzen wij, mijn Fillis!
Weer vereenigd, uit het graf!

aDaagelyks" ziet Bellamy zijn meisje, „daagelijks ontvlamt (zijn)
verlangende tederheid door (haar) kuschjes,> — op een zonnige,
jjgelukkige" zomerdag ^ a n d e ^ n ' ' en j^itten' 7 zij samen wop de
wallen van Veere , \ Bij Fransje aan huis — haar Moeder is voor
een dag uit de s t a d — schrijft hij Woensdag 3 Sept. aan zijn
vriend Mens 3 ):
1
2

) Tekst, gedagt. 1783, volgens 2 de Stukje van de ^Proeven" (Najaar 1784).
) Alg. Konst- en Letterbode 1853, biz. 34.
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Zeer weinig zal ik u thans schrijven; ik ben bij Fillis! en dat zegt
veel! zoo als mijn meisje zoo op het opgenblik zelf zegt. Ja vriend!
ik ben bij Fillis! — moeder i s — - voor van da(a)g — uit de stad —
en zulk een gelegenheid laat zich niet verzuimen!
Hoe vaart gij ? — hoe vaaren de B(ruin) en zijne vrouw? hoe vaart
dqn Hengst — eer ik in Utrecht kofn, zal ik in Amsteldam komen —
u zien! — mijn boeken! mijn geld halen! — u z i e n ! — thans zie ik
mijn Allesl maar in een anderen kring heb ik ook iets dat ik mijn
Alles fioem, dat zijn mijne vrienden! en behoef ik u te zeggen, dat
onder dezen A. Mens een der aanzienlijkste plaatsen bekleet?
ik kan niet langer — ik ben (bij Fillis)
Eerlang moet ik haar verlaaten,
Dan zal ik — 't is waar — mijn vrienden,
Die ik ook bemin, aanschouwen!
Maar zoudt gij den glans der sterren,
Voor den gloed der zon verkiezen?
Ja! mijn vrienden zijn mijn sterren!
Maar — mijn heldre zon is Fillis! —
En dit gelooft gij wel ? — niet ?
J a ! die zon zal mij verwarmen!
Wen er zaamgepakte dampen,
Dampen van bedroeving kljmmen
Zal mijn zon die dampen deelen!
Mij in 't treurig aanzigt lagchen!
Hoe mijn noodlot ook moog woeden —
Deze zon zal mij verheugen!
Hoe gaat het met Hulk? — is dit reeds gedaan? nu geen woord
meer! gij zult het doen van den brief? *) Ja! Vale!
den 3 Septemb.

Tegen het einde der vakantie wordt Bellamy ziek en kan dus
op de vastgestelde 3 de Dinsdag in Sept. niet te Amsterdam verschijnen voor de Heren van het „fonds Zwart", zoals hij de Heren
schriftelik meldt 2 ). Eerst Dinsdag 30 Sept., na een kort bezoek
aan zijn vriend Plaat in den Haag, komt hij met de schuit over
Leiden en Haarlem in Amsterdam. Woensdag 1 Okt. schrijft hij,
bij Mens, aan Fransje en geeft haar meteen zijn nieuw adres in
Utrecht, dat Ondaatje, als een voor beiden gehuurd kwartier, naar
Amsterdam kan hebben gemeld 3).
*) De brief aan de H. H. van het „fonds Zwart".?
) Br. aan Fransje, eind Jan. 1784.
3
) Br. van Kleyn 29 Maart 17845 Kopie Sonsb. biz. 332.
2
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— — hoe ver ben ik weer van u gescheiden! en hoeveel gevoelt
mijn ziel deze scheiding! Gisteren ben ik eerst hier aangekomen: mijn
reis is, door tegenwind, niet zeer voorspoedig geweest. Dat maakte
mijne droefgeestigheid nog droefgeestiger. Eenen nacht heb ik in
den Haag geslapen. het schijnt wel of ik tot tegenheden geboren ben:
Toen ik te Leiden kwam, haastte ik mij om in de schuit van elven
op Haarlem te gaan: ik zat op het secreet, toen men mij riep, om in
de schuit te komen; met de grootste haast liep ik derwaards. wij
waaren omtrend een groot uur van Leiden, toen ik, willende zien, hoe
laat het was, mijn horologie miste. Ik bedagt terstond dat ik het in
Leiden op het secreet had laten liggen. Wat zou ik doen ? ik was
reeds zoo ver, en de herberg was nooit ledig van reizigers. Ik dagt
niet anders of het zou weg zijn. Men raadde mij, om er uittegaan, en
te voet naar Leiden te keeren. daar ging ik met mijn zwaare schansloper, en een zwaren reiszak, naar Leiden terug. nooit heb ik schielijker
gegaan. den weg van een uur heb ik in 3 quartier gelopen. Ik ging
regelrecht naar het secreet, en — mijn horologie was er nog! — de
hospes vertelde mij dat er verscheiden menschen waren op geweest,
en dat het dus een bijzonder geluk was. Ik was zeer vermoeid, en
deze historie stelde mijn reis meer dan 2 uuren terug.
overmorgen
ga ik naar Utregt. — Mijn adres, dat tevoren bij Tesschemaker was, is
thans bij Mr van Renswonde, op de langenienwstraat te Utregt.

In plaats van „overmorgen" (3 Okt.) vertrekt Bellamy eerst
Maandag 6 Okt. naar Utrecht — helaas, zonder geld! Als Ondaatjes kontubernaal neemt hij nu zijn intrek bij Hendrik van
Renswoude, kruidenier in de Lange Nieuwstraat, naast Prof. Rau.
De 2 studenten bewonen er de bovenvoor- en de achterkamer.
Zelandus krijgt, naar het schijnt, de wkleine voorkamer met bedstede, klein vast kastje en schoorsteenmantel" x ); ze eten samen.
Bellamy's onverklaarbaar lang uitblijven na de vakantie is in
Utrecht intussen op allerlei wijze besproken, zoals hij Woensdag
8 Okt. aan Fransje in 't kort, daarna aan Mens uitvoeriger meldt :
Aan Fransje: 3 )
Eergisteren ben ik hier van Amsterdam gekomen: het gerugt was
hier algemeen dat ik niet weder zou komen: de een vertelde dat ik
getrouwd was; een ander dat ik in den zeedienst gegaan was. &.
') Volgens Dyserinck, Ter Naged. van J. B. biz. 49 had B. de bovenaehterkamer^ maar uit een
Brief aan Mens (2 d e helft Mei 1784) kan worden opgemaakt dat hij op de voorkamer woonde
(Zie Aant. 59). Bij Tesschemaaker had hij een achterkamer (zie biz. 148).
2
) Kopie Sonsb. biz. 334.
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In Amsterdam had ik gedagt geld te zullen krijgen, maar neen ! Toen
ik in den Haag bij den Heer P(laat) was, kwamen er 2 juffers in —
zij gaven zich alle mogelijke moeite om te behagen, de eene kon
gezegd worden schoon te zijn. maar hemel! ik dagt aan u, en hoe
weinig betekende hunne schoonheid! haar gezelschap verveelde mij
ik was blij dat zij vertrokken waaren. Ik ben niet blind voor de verdiensten van andere meisjes — maar geen meisje heeft toegang tot
mijn hart dan — Gij! — zie ik een voortreffelijk meisje, dan denk ik
aan u, en gij zijt mij nog dierbaarer. —

Utrecht. Gezicht uit de Lange Nieuwstraat op de St. Pauluspoort (1744).
Van Renswoude woonde enkele huizen meer naar rechts.

Aan Mens: 1 )
Dat was eerst een leven, toen ik in Utrecht kwam!
Hemel! mijn hospita keek zoo zuur als azijn — en mijn hospes zei,
met alle deftigheid, die hem eigen is — mijn Heer ik zeg u de kamer
o p ! ! — Bravo zeide ik — het was mijn plan, om het zelf te doen! —
hoe raar keek de man!
0 hs. Z. G.

36°
hoe kan een schepsel, zoo als ik, zulk een opschudding veroorzaaken.
waar is Bellami? zeide de dogter tegen haar moeder — waar is Bellami?
vroeg de vader aan zijn zoon. — waar is Bellami? zeide Juffrouw L.
tegen Juffrouw G. — waar is Bellami? riep gansch Utrecht, hij is in
Americaanschen dienst gegaan. dit wierd voor eene waaragtige waarheid
verteld. een zeker heer hield staande; dat ik Liiitenant op een fransch
oorlogschip geworden was. — neen! neen! men mag alles zoo niet
zeggen — wij kennen Bellami wel! —
Ik heb het lang geweten, zeide de Heer W. — „wat dan mijn
H e e r ? " . . . wel Bellami heeft in Amsteldam een m e i s j e . . . . dit zegt
immers al genoeg?
dat zegt heel weinig, zeide de
Heer van L . x x x .
wel nu — hij is met dat meisje doorgegaan!
„kom! kom!"
Ja! — waaragtig! of denkt gij dat Bellami hier niet toe in staat zou
zijn ? . . . . ik zou wel mijn gansche buitenplaats willen verwedden, dat
hij met een meisje voord i s ! ! ! !
Bellami bemint de meisjes te
veel, dan dat hij ze ongelukkig
zou maken — zeide de Heer
van L . x x x .

Bellami is een slaaf van het gansche vrouwelijke geslagt! —
zeide de heer W.
wie van de twee
heeft nu gelijk?
Holla! men klopt op mijn kamerdeur! — straksspreek ik u nader

t

hier ben ik! — daar heb ik Bellami weer aan zijn zwakke zijde
gezien! een vriend van mij had eenig oud goed, om aan de jooden
te verkoopen — ik had ook nog wat — hij zou er zijn knegt om
zenden — het was de knegt, die op mijn kamerdeur klopte. — dag
mijn Heer! — dag Hendrik! ik kwam om het goed te haalen, mijn
Heer! goed ik zal het bij een zoeken — daar staat een borrel —
drink terwijlen eens. — drie paar schoenen — een rok — twee a drie
broeken — een hoed — dit, geloof ik, was het al. —
ik heb weinig ouwe kleeren te verkoopen mijn heer! — een sober
daggeld — een vrouw — drie kinders — daar schiet weinig o v e r ! . . . .
„wilt gij die hoed hebben Hendrik?"
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o mijn Heer! duizendmaal dank! dat is nog een Zondagsche hoed
voor m i j ! . . .
mijn oogen wierden een weinig duister.
Ja! mijn Heer! onze lieve heer zorgt toch voor de menschen! ik
heb anders niet, als die hoed, die ik thans ophebbe —
het was een klein smeerig hoedje.
„zouden die schoenen u passen Hendrik?"
wel jaa, mijn Heer! want uw voet is breeder als mijne. . . . dat kan
ik wel laaten verhelpen!
„wilt gij dan de schoenen ook hebben Hendrik?"
mijn H e e r ! . . . ! . . . .
„wilt gij de heele boel maar hebben Hendrik?"
o G o d ! . . . mijn H e e r ! . . , ik heb nog een rijksdaalder.. . ik wil het
u betalen ! . . . .
„neen Hendrik!"
duizendmaal dank — mijn H e e r ! . . . .
„ik moet nog een brief schrijven Hendrik!"
dag! mijn Heer! — dag Hendrik!
ik was blij dat Hendrik vertrok. l)
vaarwel! ik schrijf u nog nader wanneer
ik kom. — ik ben uw Bellami.
vergeet niet uw zuster en uw broeder te groeten —• hoor!
Nog een eigenaardig praatje in Utrecht over zijn lang uitblijven
meldt Bellamy aan Mens 2 ), met de klacht, dat hij, zonder geld
uit Amsterdam vertrokken, nu hard zal moeten werken, om in de
„wintervacantie" voor „de getuigenissen der Professoren" betaald
te kunnen worden! Mens schijnt hem over het geld te hebben
geschreven.
Meer dan knorrig — kwaad — zeer kwaad kunt gij met reden op
mij zijn, waardste vriend! vergeef mij, mijne nalatigheid! maar neen!
nalatigheid is het niet, of, zoo het nalatigheid is komt zij uit de bron
des ongeluks! en — zoudt gij dan boos op mij zijn?
ik heb B.3) geproken. gij kunt zeide hij, die drie maanden nog wel
ontvangen — . . . maar zagt! hoe dikwijls hebt gij reeds gehad? — is
het Jaar Compleet? zie dit eens na, en zeg het mij! — in de wintervacantie zal 'er eene vergadering in Amsteldam zijn — hier zal ik
met getuigschriften der Professoren moeten komen . . . en
nu begrijpt gij alles!!
J

2
) lets dergelijks bij Sterne. Aant. 41.
) hs. Z. G.
) Prof. Bonnet die in enige betrekking kan hebben gestaan tot dit Voetianen steunende
„fonds Zwart"? Zie ook Br. 17 Junie 1785.
3

Het zal 'er naar met mij uit zien! - ik heb zeker schuld! ... maar!
lieve hemel I wie zal van den. Leeuw vergen dat hij zinge als een
Canarie? - ik moet! werken is thans mijn zaak! en welk een arbeid!
maar:
'k zal al mijn kragten saam vereenen,
de Hemel schraag mijn' rnoed !
een laffe ziel lnoog zugten, weenen,
wen 't grimmig onheil woedt;
Ik staa, in 't barnen der gevaaren,
schoon alles rnij ontvall',
gelijk een rots, voor 't slaan der baaren
in 't Ioeiendst onheil pal!
Ik denk morgen of over morgen B. nog nader te spreken, en dan
zal ik u nader berigt geven.
Hoe vaart gij? - hoe de Bruin en zijn vrouw? verzoek verschooning
aan uw zuster, dat ik zoo Iornp geweest heb, van maar te vertrekken,
zander afscheid te nernen ! - ik had geen' tijd.
Lastdraager I) zegt dat hij het nieus, van mijn agterblijven van uw
zuster zelf gehoord had. - ik zeide, dat die mij gezegt had, dat het
praatje van zijn kant kwarn. - men had hier reeds gezegt, dat ik op
den Amsteldarnschen Schouwburg, met een inkornen van 2200"/ Acteur
in plaatse van Passe 2) gcworden was. De Hemel weet wat zij nog van
mij maken zullen l
hebt gij, op die verkooping niets voor mij opgedaan? Schrijf het mij
eens ! . groet den Hengst - en wensch hem, uit mijnen naam, al het
genoegen -- de vreugde en welzijn, die men met een lieve gade
smaken kan !3)
Zoo ik kan, zal ik mijn best docn, om hem op rijm te begroeten! -vale! tot wederziens!
er kornt icrnant bij mij, die mij zal ophouden.
noem mij toch weder
uw vriend Bellami.

Ais de Utrechtse Vroedschap na arnpele overweging heeft durven
besluiten 12 Okt. 4) eigenmachtig de Wet te verzetten - sinds 1674
voor het eerst zonder "recommandatie" van de Stadhouder - dicht
Zelandus, Maandag 13 Oktober, opgewonden en onder de indruk
van "optrekken, gelijk marcheren en heldhaftig vuren" der Burgers
in het "Sterrebosch" - het is zijn laatste bijdrage voor "de Post" :
t) ?
2) Karel Passe, 1740 te Arnst. geboren, voor de Boekhandel bestemd, daarna als
Toneelspeler verbonden aan de Amsterd. Schouwburg. IIij was een der beste Toneelspelers van
zijn tijd. Ais sterfjaar vond ik 1785.
3) Pieter den Hengst, weduwnaar van Geertruy Mens (Hoeksma blz, 13) en zwager dus van
Anton Mens (zie blz. 185, noot I en bIz. 271) blijkt hertrouwd.
4) In 1783 'n Zondag.
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Aan het Utrechtsch Genootschap
van W a p e n h a n d e l :
Pro Patria

&

Libertate.

Uw moed, uw ijver zegepraalt,
Terwijl uw Vrijheid adem haalt,
Regtschapen batavieren!
U past, uw heldendeugd ten loon,
Een eeuwig groene burgerkroon,
Doormengd met eerlaurieren!
Hoe woedt en bruit de mag're Nijd !
De Heerschzugt stampt en barst van spijt!
Zij siddert voor uw vaanen!
De Vrijheid schudt heur scherpe speer,
En stort, op 't zien van uw geweer,
Een' stroom van vreugdetraanen!
Hoe fors, hoe ordenlijk, hoe fier,
Volgt gij uw trotsche veldbanier,
Als waart ge in 't staal geschapen! —
Schoon slaafsche vle'ierij u wraakt —
Wanneer gij, voor ?s lands Vrijheid, waakt
Mag alles veilig slapen!
Voor 't romm'len van uw oorlogstrom
Wordt de afgematte wangunst stom !
En 't vuur van uw musketten
Verblindt het saamgevloekte rot,
Dat, met uw dierbre Vrijheid, spot,
En trapt op uwe wetten!
o Burgerij! behoudt dien moed !
Laat nimmer u dat heldenbloed
Door de aders trager vlieten!
Uw ijver heeft een spruit geplant,
Die, door het gansche Vaderland,
Haar wortels heen zal schieten! 2 )
*) Verschenen in „Post" nr. 180 (18 Okt.), daarna nr. 3 van het 8^te Stukje Vad. Gez. Tekst
volgens Vad. Gez. In de Herdruk (1785) is dit vers vervangen door een ander van Febr. 1784.
2
) B. voorspelt naar waarheid de invloed van Pro P. et Z., het „moedercorps" van andere in
de provincie Utrecht, 11 Sept. 1783 door Pro Patria in een „provinciale organisatie" verenigd.
6 Des. 1784 komen te Utrecht tot een ^nationale organisatie" ruim 50 afgevaardigden samen van
vrijkorpsen der gehele Republiek: een eerste „politieke organisatie der demokratisch-patriottische
beweging". (Colenbrander, Patriotten, dl. I biz. 279 en dl. 2 biz. 224).
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Gij mannen! ziet uw gade, uw troost —
Gij vaders! ziet uw dankbaar kroost
U, aan den boezem, d r u k k e n ! . . . .
Gij zult — dus roept hun aller hart —
Gij zult ons uit de wreedste smart —
Uit Heerschzugt's klaauwen rukken!
En gij, o bloem en eer der jeugd!
Zie ginds de tintelende vreugd
Op maagdenkoontjes glooren!
De Liefde tot het Vaderland
Heeft u een allerdierbaarst pand,
Uit dezen rei beschoren!
o God der Vrijheid! staa hun bij!
Laat dees heldhafte burgerij
Uw' bijstand steeds ervaaren!
Laat hen, tot 's aardrijk's jongsten stond,
De Vrijheid, op dees vrijen grond,
Beschermen — en bewaaren!
Den 13 October
1783.

Verrukt over het krijgsschouwspel van Maandag 13 Okt. schrijft
hij aan Fransje l) en aan Francois van Cappelle in Vlissingen.
Dat ik verzuimd heb u te schrijven lief meisje, daar heeft de Burgerij
de schuld van. Er is hier een genootschap van Burgeren die zig in
den wapenhandel oeffenen, die juist op den dag waarop ik schrijven
moest hebben afgevuurd. dat ging alles te boven. het beste regiment
kon het niet beter doen. Alle de officieren hebben een monteering
aan, en de grenadiers zijn onderscheiden door een roode en witte
pluim op den hoed 2). Zij hebben met granaaten geworpen. de tranen
stonden in mijne oogen. In Utrecht moeten de vijanden van ons
vaderland beschaamd worden, en zien dat wij geen gewapende slaven
behoeven. Ik heb een vaers op die helden gemaakt, dat deze week in
de post zal komen.

Aan Cappelle: 3 )
J

) Kopie Sonsb. biz. 320.
) Een hoed (officiersmodel 1786) *s bewaard in de „Historische verzameling der Schutterij" te
Amsterdam. (Zie Aant. 64 over enkele andere herinneringen aan nPro. Patria").
3
) Nederl. Spectator 13 Aug. 1870; Dys. Ter Naged. Inleiding biz. xr.
2
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Waardste Vxiend!
Gij zijt beter! dit heeft mijn meisje mij geschreven. Zijt ge reeds
geheel hersteld ? hoe vaart uw beminde ? en hoe vaart uw lieve schoone
jongen? *) geef hem, voor mij, zes regt lastige Bellamiaansche kusschen;
en zeg hem, dat het voor mij is.
Voprledeh maandag moest gij hier geweest hebben, toen heb ik
lets gezien, dat mijn verwagting en verbeelding verre te boven ging.
verbeeld u een lichaam van rneer dan driehonderd burgeren, alien
eveneens, met nieuwe geweeren en sabels gewapend. Verbeeld u deze
burgers, in de geregeldste orde te zien vuuren, en alles te doen wat
een welingerigt regiment zou konnen doen. er waren duizenden aanschouwers! uit alle omliggende plaatsei} waren menschen gekomen, om
deze a f v u u r i n g t e zien. ik was ontroerd — verrukt — geheel buiten
mij zelven. groote God! zeide ik bij mij zelven mogten alle de burgers
van Nederland zoo geoefend en gewapend zijn!
alle de officieren hebben blaauwe rokken>met witte voering en wit
ondergoed. de burgers zijn in het blaauw met zwarte cammisolen en
broeken. de grenadiers hebben, ter onderscheiding, roode en witte
pluimen op den hoed. 0! mogten alle de vijanden des vaderlands dit
bijgewoond hebben! dan zouden zijgezien hebben, dat de inwooners
van Nederland N e d e r l a n d e r s - z i j n kunnen!
het is nog op ver na geen jaar geleden dat, zij begonnen zijn, zich
in den wapenhandel te oefenen — en nu reeds zoo ver!
Wapent u! gij burgers van
Nederland en gij zult VRIJ blijven!
o C.! verbeeld u wat mijn ziel (bij) zulk een tooneel moest gevoelen!
ik wil het niet ontkennen — bij den eersten schoot, dien zij deden
sprongen mij de traanen der vreugde en der dankbaarheid uit de
oogen! bij iederen tromslag huppelt mij het hart!
O Zeeuwen! mijn landgenooten! wapent u! dit was de eenige gedagte mijner ziele.
Het gerugt in Utrecht was vrij algemeen, dat ik niet weder zou
komen. de een zei dat ik getrouwd was, een ander dat ik ten oorlog
voer. een derde, dat de amsterdamsche schouburg mij een inkomen
van twee en twintig honderd gulden en de tweede acteur's plaats
gegeven hadt.
dit alles, zoo als ge weet is onwaar. ik ben nog dezelve ongelukkige
Bellami! — en — misschien nog ongelukkiger dan obit!
nu! dit helpt niets. vaar, met al wat u dierbaar is, wel! groet mijne
vrienden! en schrijf schielijk aan
uwen
Bellami.
den 15 October
!

) Johan Pieter, 9 April 1783 geboren, de latere Amsterdamse Hoogleraar (zie biz. 184).
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Aan Cappelle, uit een ziekte hersteld, schrijft hij, nu of misschien
later, in een dwaze bui: x )
— — Mijn neef de Luitenant, — zoo als ik mijn Grootmoeder
dikwijls heb hooren zeggen, — kommandeerde nog, toen hem de kop
reeds was afgeschoten. — Maar dat komt nog niet bij de dapperheid
mijns Grootvaders. Dezen werd het linkerbeen afgeschoten; hij greep
het vaardig op, en sloeg onder de vijanden zoo woedend rond, — met
het been namelijk, — dat er naauwelijks een ontkwam, die niet een
geduchten slag had gekregen. — „Maar, kwamen zij dan een voor
een bij hem, Grootmoeder!" — »Wel neen, kind! uw grootvader Zr.
huppelde op zijn regterbeen rond door de vijandelijke gelederen." —
„Zoo! net als de eksters, Grootmoeder!" — „juist zoo, kind!" —
Ik wil hiermede maar eenvoudig te kennen geven, C.! dat gij wel
eerder kondt uitgegaan zijn.
17 N o v e m b e r , n a 'n half j a a r zwijgen 2 ), s p r e e k t Zelandus weer
e e n s in een 8 s t e Stukje der V a d . Gez., d a t 4 verzen
1. T o e n ik d e a f b e e l d i n g v a n d e n
pellen t o t den Pol gezien had.
2. A a n
3. A a n
Pro
4. A a n

Baron

bevat:
van der

Ca-

de N e d e r l a n d e r s .
h e t U t r e c h t s c h G e n o o t s c h a p van W a p e n h a n d e l :
P a t r i a e t L i b e r t a t e . — 13 Okt. 1783. — (biz. 363).
eenen Vaderlandlievenden Prediker.

1. T o e n ik d e a f b e e l d i n g v a n d e n B a r o n
v a n d e r C a p ell en t o t d e n P o l
g e z i e n had.3)
De ziel van een waar Edelman is zoo edel en verheven
als zijn naam: vol van grootmoedige beginzels van rnenschlievendheid, van zugt voor zijn Vaderland; vijand van a lie
lafhartigheid, op geen laag eigenbelang gezet: een ijveraar
om ijder regt te doen^ en V welzijn van alien en van V
algemeen te levor der en: door zijn gedrag en goed voor bee Id
zoo door lug tig als door zijn titels; niet bedriechelijk, niet
baatzugtig^ maar opregt en eerlijk van hart.
Brieven over de Vrijheid 4 ).

Ik zag het beeld des held's, door wien de Vrijheid leeft,
Voor wiens doordringend oog de wrev'le Heerschzugt sneeft:
2
*) Van Hall, Gem. Schr. biz. 151.
) Het 7 d e Stukje verscheen eind April.
) In de Herdruk (1785) vervangen door Bij den dood van J. D. v. d. C. 1784. Zelandus
heeft v. d. C. nooit persoonlik ontmoet of gezien.
4
) Brieven over de Vrijheid^ en het geluk des Volks onder een goede regeering; in 't Engelsch
uitgegeeven op den Naam van Cato en nu naar den Vijfden Druk in 't Nederduitsch vertaald
(Aljcmaar, Joh. Halfman 1752). Deze aanhaling heb ik er niet in kunnen vinden.
3
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Zijn onverschrokken blik deedt Dwang en Heerschzugt sneven —
Maar! deze zelfde blik deedt Neerland's Vrijheid leven!
Geen Engel van omhoog, op onzen bol gedaald,
Met hemelmajesteit en godlijk licht omstraald,
Verwekt den sterveling eerbiediger ontroering! —
Bragt mij het beeld des man's in zulk een zielvervoering;
Hoe zal, w a n n e e r ' t geluk mij eens het voorregt biedt,
Dat mijn verwonderd oog den overwinnaar ziet,
Mijn boezem, overkropt van eerbied en genoegen,
Van zugt voor 't Vaderland, van Vrijheidliefde zwoegen!
Dan zal een zilte traan, die uit mijn oogen breekt,
De grootste lofspraak zijn, die 't hijgend harte spreekt! —
Men poogt op aard vergeefsch CAPELLEN'S lof te zingen:
Deze is de groote taak der vrije hemellingen!

In Amsterdam kan Zelandus begin Okt., nog voor zijn vertrek
naar Utrecht, of misschien zelfs nog voor de grote Vakantie, het
tentoongestelde, door J. A. Kaldenbagh l ) uit Zutfen geschilderde
portret van Baron van der Capellen hebben gezien. „De begeerte
om het (portret) te zien is in Amsterdam zo groot" (schrijft van der
Capellen 7 Okt. 1783) „dat ik niet kan resolveeren het nog, zonder
dringende oorzaak, van daar te neemen, wijl zulks tot vestiging
van het fortuin van den jongen schilder veel toebrengt, waarvan
ZEd., een jongman van zeer goeden huize en conduite, reeds
ondervinding heeft" 2 ). Zelandus' vers kan via Kaldenbagh aan
van der Capellen zijn gestuurd, of hem anderszins onder de ogen
zijn gekomen. In elk geval is het mid.den Nov., en voor het verschijnen van het 8ste Stukje, in Amsterdam al bekend. Jan Gabriel
Tegelaar, Uitgever en Redakteur der „Nederlandsche Courant" 8 )
op de Nieuwmarkt, („een burger van eenig aanzien, vertrouwd
vriend van burgemeester Hooft"4), en herhaaldelik in briefwisseling
met van der Capellen) vraagt ten minste aan Mens, of hij „nu
of dan wel eens" in zijn krant zal mogen „gebruik maaken van dit
Vers". 18 Nov., als Mens nog niet weet dat het 8ste Stukje van
de pers is, meldt hij een en ander aan Bellamy, ingesloten bij een
pakje boeken : 5 )
*)
2)
?)
4
)

Kramm, i. n. Zie Bericht in „Boekzaal der geleerde Wereld 1 ', Jan. 1784 biz. 76.
Brieven (Werken Hist. Gen. Utr. N. R. 27. Mr. W. H. de Beaufort) biz. 680.
Sautyn Kluit, Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidk., dl. 6 biz. 396.
5
Colenbrander, Patriotten, dl. 1 biz. 193.
) hs. Z. G.
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Mijn Heer en Vriend
Hier nevens Eenige boeken welken UwE laastleeden bij mij noch
hebt gelaaten, be'ttevens 2 koopjes van de verkooping van Deiman,
Namentlijk Brand Predicatien en Brief en Zur bildung des Geschmacks ! ).
alle de ander welken UwE aangetekend had zijn veel te duur gegaan
uw bepaald studeeren belet uw zeker eens te schrijven — hoe
is het met de Vaderl: Zange. koomt er niet meer van — dan hoeft
Hulk ook geen Sluyt Vignet meer te tekenen — ik heb den Heer
Kaldenbach gesprooken, de Schilder van het Poertrait van de Baron
van d. Cappelen — Zijn Ed heeft mij verzocht Een allervriendelijkste
dankbetuy(ging) te doen uit Naam van de Baron van de Cappellen
voor het uitmuntende vers van Zelandus bij het beschouwen van het
Poertrait gemaakt — Zijn Ed. was er zeer over voldaan — en de
Heer Tegelaar op de Nieuwmarkt wilde Nu of dan wel Eens gebruyk
maaken van dit Vers in de Nederlandsche 2 ) Courant, zo UwE er
niets tegen had — ik heb ^Provisioned voor uw geantwoord, dat ik
oordeelden dat dit niet noodig was, dat gij het waarschijnlijk zelfs
zoud Publyk maaken in de Vaderl: Gezangen — zie daar mijn Vriend
al het Nieuws dat ik weet. den Hengst en zijn jonge Vrouw zijn w£vaarende. de Bruyn heeft de koorts gehad en is noch niet volkomen
wel, zijn vrouw is gezond.
Voor 't overige Vaart wel
Amst. 18 Nov.
UwEd Vriend
1783.
A Mens Jansz.

Het 2 de vers is een klacht over verwijfheid van kleding, over
ontzenuwende weeldetooi van „vreemde praalM. Wil een volk zijn
republikeinse vrijheid handhaven, het stale zich door eenvoud van
opvoeding, door gestadige kloeke lichaamsoefening.
2. A-an de N e d e r l a n d e r s 3).
Vrijheid kan niet bewaard word en, zoo
de zeden van het volk bedorven zijn; —
nog onafhankelyke Monarchy ingevoerd,
zoo zij opregt en zuiver zijn.
Algernon Sidney 4 ).

onafhankelijke

Gij Nederlanders, die weleer,
Voor uw ontzaglijk krijgsgeweer,
Den troon der koningen deedt beven,
2
3
*) ?
) Eerst stond er Vaderlandsche.
) Rechts de varianten Herdruk (1785).
) Ontleend aan Brieven over de Vrijhnd enz. (zie biz. 366 noot 4) biz. 251. Algernon Sidney,
(1622—1682), ^republican, one of the judges at the trial of Charles I ; intrigued with France to
restore the republic; his Discourses concerning Coverntnent are printed 1698". (Dictionary of
national biography. Vol. LI I, edited by Sidney Lee).
4
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Eer gij, aan weelde nog verslaafd,
Door uw eenvouwig, deugdzaam leven,
Der Matigheid een voorbeeld gaaft!
Waar is die oude grootheid thans?
Hoe is die luistervolle glans
Van uw' aelouden roem verduisterd! —
Gij hebt de boei'en steeds veragt!
Maar slaven zijt ge thans — gekluisterd
Aan vreemde praal en weidsche pragt!

aelouden

Toen kreeg 't eenvouwige gewaad
Zijn' luister van het grootsch gelaat
Der fiere en sterke jongelingen!
De grijsheid zelfs schoot uit heur oog
Een straal, die Neerland's aterlingen,
In 't stof van hunne laagheid, boog!
Toen was de blanke zedigheid,
Wier oog geen dartle lonken spreidt,
Het sieraad aller jonge schoonen:
Een opschik, die de Deugd onteert,
Den Godsdienst, in 't gezigt, durft hoonen,
Werd uit uw Vaderland geweerd!
Maar n u ! ! . . . zie daar dien j o n g e l i n g ! . . .
Mijn stem begeeft mij, daar ik z i n g ! . .
De woede vonkelt in mijn oogen!
Natuur! werkt gij niet als weleer?
Of hebt ge uw' invloed, uw vermogen,
Uw oude scheppingskragt niet meer? —
Natuur! is dit een j o n g e l i n g ? . . .
o Neenl'een monster! dat den kring
Van zijn bestemming durft v e r a g t e n ! . . .
Welaan! Natuur! — hij zij een wijf! —
Ontzenuw — roof hem al zijn kragten! —
Dat hij ten spot der waereld blijv'!

schepsell

Helaas! mijn dierbaar Vaderland!
Wordt dit geslagt dus voordgeplant,
Waar zult gij dan in 't end verblijven? —
Veel eerder zou een vrouw de kling
Den vijand door den schedel drijven,
Dan zulk een laffe jongeling!
24
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Men leer den ted'ren jongeling
Het hand'len van geweer en kling!
Men doe hem vroeg aan 't vuur gewennen!
Hij lagche in 't grootste lijfsgevaar!
Hij leer 's Land's waare Vrijheid kennen,
En vloeke een' aartsgeweldenaar!
De kragt der sterkste leen vergaat,
Door lafheid, weelde en overdaad:
De knaap wenn' zich aan oefeningen,
Wier arbeid kragt verkrijgen doet:
Men doe hem worst'len, loopen, springen
En zwemmen in den killen vloed!
Zoo vind ge, o Vrijheid, Neerlands eer!
In onze jeugd uw helden weer!
Geen dvvingland zal hen ooit verschrikken,
Gewapend of in vriendenschijn! —
Ofschoon 't zich alles mogt verwrikken:
Bij dezen zult gij veilig zijn!

eer,
jeugds

De zon van Neerland's grootheid klimt!
Zie, hoe haar luister gloeit en glimt
Op 's burger's uitgetogen klingen!
Die weerschijn vuurt den ijver aan!
Al 't volk zal VRIJHEID! VRIJHEID! zingen,
Bij 't planten van heur zegevaan!
Dat nimmer nagt van slavernij
Het einde van die grootheid zij!
Geen nagt moete ooit dien dag vervangen! —
Wanneer de dag der waereld scheidt,
Dan worde uw gloriedag vervangen,
Door 't glansrijk licht der eeuwigheid!

Het 4 de vers Aan eenen Vaderlandlievenden Prediker spreekt van
een vrijzinnig predikant naar Zelandus' ide&al, en pleit, niet voor „Patriotsche Predikanten", die buiten „beden en gezangen" en de verplichte
rechtzinnige verkondiging der „geopenbaarde Leer, somtijds eene groote
Vaderlandsche Gebeurtenis op den Predikstoel ophaalen", zoals ook
de „allerwaardigste (oranjegezinde) Hinlopen'' te Utrecht dat doet 1 ),
*) Almanack en Politiek Zakboekje voor de vereenigde Nederlanders (Amsterdam. W. Holtrop,
1782). De scbrijver is J. H. Swildens (schrijver ook van de Bardietjes, 1779 — zie biz. 42 en
Aant. 22) volgens Kernkamp, Jan Nicuwenhuysen herdacht (Amst. 1906) biz. 18.
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maar voor predikanten, hervormden en dissenters, die als goede
burgers zich in de „Wapenhandel" oefenen. Zij „ontstigten", zegt
Le Francq van Berkhey 2), „in hunne Voorbiddingen de Gemeente
door ontijdige gebeden voor de Vrijcorpsen . . . het Priesterlijk,
Achtbaar gewaad bespotten ze (door het te) verruilen voor een
soldaaten M o n t u u r . . . en stappen van den Preekstoel na . . . het
Exercitieveld. . om (er met) de jonge losbollen te Exerceeren,
vaandels en trommen met zegeningen in (te) wijden!" „Kanselhoesaaren" 3) Scheldt hij ze, zoals de „felle jacobijn" de Leidse
doopsgezinde predikant Francis Adriaan van der Kemp er een is,
die te Leiden, na de ochtendpreek, „onmiddellijkin krijgsdos aan
het hoofd van zijn vrijkorps ter wapenoefening optrekt" 3 ), of hervormde predikanten als Ds. Bernardus Bosch (Batavus) 4 ) te Diemermeer, en iets later Ds. Johan Jacob le Sage ten Broek te Rotterdam 5 ),
en Ds. Johannes Henricus van der Palm te Maartensdijk 6 ).
4. A a n e e n e n V a d e r l a n d l i e v e n d e n
P r e d i k e r T).
Ende als JESUS nabij kwam, en de Slad zag,
weende hij over haar,
Lucas.

Zou hij een Christen zijn, die 't Vaderland niet mint?
Die 's Vaderland's belang zich niet op 't harte bindt ?
Die onverschillig blijft, hoe 00k de kans moog keeren,
Of Neerland vrij wil zijn — of zich laat overheeren?
Die, daar een staatsorkaan, door onze streeken, loeit,
Zoo hij met rust kan zijn, zich nergens mee bemoeit?
Die immer werkloos blijft, hoe 00k de nood moog prangen,
En steeds zijn' pligt bepaalt bij beden en gezangen: —
Zoo vaak de klok hem roept, met ijver gaat ter kerk:
Volvrolijk huiswaards keert, na 't afgedaane werk;
En, bij zig zelf voldaan, die uitgevoerde pligten
De held're fakkels noemt, om and'ren voor te lichten?
Hij, die, vol heilig vuur, zijn' evenmensch verdoemt,
Die, naar een and're leer, zich 00k een Christen noemt?
J

) De Bataafsche Menschlijkheid (Leiden, 1804) biz. 177.
) Zo genoemd naar Spotprenten, waarvan er enkele zijn in de Hist. Verzameling der Schutterij
te Amsterdam, o. a. van v. d. Kemp en le Sage ten Broek.
3
) Knappert, Geseh. der Herv. Kerk^ dl. 2 biz. 107.
*) (1746—1803) N. Ned. Biogr. Wdb. dl. 2, biz. 217.
5
) Zie Br. Ockerse aan B. (Mrt. 1784) en Aant. 68.
6
) Leven en Karakter van J. H. v. d. Palm, biz. 34.
"*) Rechts de varianten Herdruk (1785).
2
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Die, met een vroom gelaat, ontbloot van mededoogen,
Den armen mensch beschouwt; en de onverschillige oogen
Ten hemel slaat, — zou deze een waare Christen zijn ? . . . .
Een hater van de kerk! — een Christen in den schijn!
Ik hoop niet, waardste vriend, dat gij mij zult verdenken,
Als wilde ik 's Christen's eer, door mijn gedichten, krenken:
o Neen! mijn ziel vereert, bemint den menschenvrind,
Die al zijn waar geluk, in 's Heiland's grootheid, vindt!
Die, wars van bijgeloof, het glansrijk licht der waarheid
Niet opzoekt in een' nagt van aakelige naarheid!
opzoekt,
Die nooit een ander haat, om dat hij anders denkt!
Die, met een vroom gedrag, den stuggen snoodaart wenkt,
Om, op 't geheiligd spoor der Christenen te treeden!
Christenen,
Die Christendeugden voegt bij vuurige gebeden!
Die, door zijn heiligheid, den wuften vrijgeest leert,
Dat hij — geen harssenschim — maar zijn' verlosser eert!
Die nooit gewetensdwang, of wrev'le broedertwisten
Voor echte teekens houdt van een' regtschapen Christen!
Die ook zijn Vaderland, met hart en ziel, bemint,
Zou die geen Christen zijn? — geen waare menschenvrind?
Of zou het Christendom den sterveling gebieden,
Het dierbaar Vaderland, in zijnen nood, te ontvlieden?
Leert dan het Christendom den mensch ondankbaarheid ?
Verblinden! ziet! uw gade, uw teder wichtje schreit!
Uw medeburger roept! hij wordt in 't stof vertreeden!
Gij zit in veiligheid, en prevelt uw gebeden;
Daar uw zwartgallig hart der rampen geene voelt!
Alleen een doodsche schrik, die door uw leden woelt,
Geeft nog een weinig vuurs aan uw gewoone zugten,
Daar- u een naar gerugt, voor eigen ramp, doet dugten!
Neen, ed'le menschenvriend! regtschapen patriot!
Gij, die u niet onttrekt, wanneer een grimmig lot
Den vaderlande dreigt; die, vol van mededoogen,
Vaderlande
Uw hart tot God verheft, en smeekt met schreiende oogen;
Gij weet, dat uw gebed der Godheid niet behaagt,
Wanneer men werkloos zugt, daar 't land om bijstand vraagt!
Gij voegt bij uw gebed den burgerlijken degen,
En wagt, in 't heilgeloof, den Goddelijken zegen!
goddelijken
Mijn vriend! gij, die, aan 't volk, der Christnen godsdienst leert,
leerd>
En 't spottend ongeloof, uit onzen tempel, weert,
[(drukfout?)
Gij leert den Christen ook zijn Vaderland beminnen —
leerd
Wanneer 't de Vrijheid gelt — o f sterven of verwinnen!
Een lafaart preek de leer der vuige slavernij:
Gij spreekt de taal van 't hart — en noemt uw burgers: V R I J !
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Uw h a r t . . . en 't regt des volks doen u die Vrijheid leeren:
Dit volk, dat vaders mint, erkent geen opperheeren!
Vaders
Of zou 't een misdaad zijn, als gij van Vrijheid spreekt,
De liefde tot dit pand, in 's burgers harte, kweekt?
o Neen! de maatschappij, schoon Heerschzugt u mogt doemen,
Zal u, om deze taal, een steun der Vrijheid, noemen!
Vrijheid
Vaar voord! mijn lieve vriend! leer aan de maatschappij j
Hoe zeer 't een' Christen voeg\ dat hij een burger zij!
Vergeefsch spant alles saam, om burgers te verwinnen,
Die God en 't Vaderland vereeren en beminnen!

Dr. Jan Arnout Bennet uit Breda, in Harderwijk gepromoveerd
tot Philosophiae et Mediciae Doctor, en daarna, mogelik nog voor
enige studie, in Utrecht, heeft onder het Symbolum: „La Vertu
pour Guide'' het slot van bovengenoemd vers in Bellamy's Album
geschreven, zodat het met 'n paar kleine veranderingen in de 6
eerste regels een toekomstwens voor Zelandus als „Vaderlandlievend
Prediker" kon worden:
Mijn vriend! gij, die aan 't volk, der Christnen godsdienst leert..
. . . Leer gij den Christen ook zijn vaderland beminnen . . .
Een lafaart spreek de taal der vuige Slaavernij:
. . . Gij spreek de taal van 't hart — en noem uw burgers: VRIJ! .. .
met onderschrift: „Voor zynen vriend Bellami, den verdienstlyken
Dichter deezer boovenstaande reegelen: ter gedagtenisse van zynen
vriend J. Arnout Bennet. van Breda. A. A. L. L. M. et Phil. Doct." 1 ).
„Wie zal van den Leeuw vergen dat hij zinge als een Canarie?" —
en, in plaats van te „werkenM, wat met het oog op de „wintervergadering,J in Amsterdam „thans zaakM is 3 ), verdiept Bellamy
zich, Najaar 1783, zonder dat Zelandus vooralsnog zwijgt, in een
heel biezonder letterkundig werk. Nauweliks heeft hij in Okt. of
Nov. het i ste Deel van v. Alphen's Mengelingen in Proza en Poezie
gelezen, of hij grijpt naar de pen, en schrijft een kritiese Brief aan
van Alphen. Dit prozaschriftje van 8 stuivers, 26 bladzijden druk,
gedagtekend 28 Nov., ondertekend L. D. E. D. (Liefhebber Der
Edele Dichtkunst ?)3) is verschenen zonder naam van drukker of
uitgever, naar 't blijkt „een vriend van Ondaatje", die er de schrijver
5 dukaten voor heeft betaald, en „met zijn naamM 6 voor geboden 4 ).
i) 1758—1828, N. Ned. Biogr. Wdb. 2. 122. Zie Bijlage XV.
2) Zie biz. 362.
4
) Gedenkz. biz. 101.
) ± / 26.50. De Uitgever Mulder? Zie Aant. 62.
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De kern, ongetwijfeld ook de aanleiding van dit krities betoog,
is een ietwat ijdele zelfverdediging, die Bellamy meteen gelegenheid
geeft van Alphen's opvatting van ^origined" met een eigen opvatting te bestrijden.
De Gedigten voor Elize in de Mengelingen noemt van Alphen
„origineel", als „minneliederen, door deugd veredeld, door godsdienst gewijd". Maar, vraagt Bellamy, is dat nu nieuw? Zijn Kleyns
Oden (1782), zijn de naamloze Gezangen mijner Jeugd (\>]%2) dan
anders? Van Alphen geeft „navolgingM, en Elize s Geboorte in de
Mengelingen is bovendien plagiaat, is een „parodie" van Mijn
Geboortedag in de Gezangen mijner Jeugd.
Belangrijker echter dan deze zelfverdediging, in de aanval hier
en daar verrassend raak, is Bellamy's eigen pleit voor „origineel",
waarmee hij van Alphen kapittelt. Duidelik blijkt namelik, dat onze
dichter in 1783 de Conjectures on Original Composition (1759) kent
van Edward Young, die alle fletse, matte i8de-eeuwse klassicistiese
kunsttheorie verwerpt met het oude, altijd weer nieuWe: geen kunst
van enige waarde, dan gewrocht uit innerlike scheppingsdrang.
Youngs woord, dat hij mogelik in Duitse vertaling (1760) leert
kennen, of in een gedeeltelike vertaling uit het Engels door een
zijner vrienden (Ondaatje?), pakt hem: iets ervan neemt hij tot
eigen verrijking in zich op en verwerkt het zelfstandig.
De 80-jarige dichter der Night-Thoughts stelt Shakespeare aan
alle jonge kunstenaars ten voorbeeld, en wil dat ze als hij de twee
boeken leren lezen „which the last conflagration alone can destroy:
the book of Nature and the book of Man"; bij zulk een „navolging" zal hun oorspronkelike aanleg ongerept kunnen blijven —
„know thyself and reverence thyself".
Bellamy leraart, minder breed, maar toch naar zelfstandige opvatting: een jong dichter onderzoeke, kenne zichzelf, kieze zich dan
een „waarlijk grooten meester", aan wie hij zich verwant voelt, en
„vorme, verbetere zijn manier naar de manier van zijn meester",
maar blijve zichzelf, in besef van eigen kracht.
De ontworpen »Brief" — ook Young uit wat hij te zeggen
heeft in a ^Letter" to the Author of Sir Charles Grandison —
wijdt hij met een aanhaling uit Youngs betoog, en zoals de Conjectures over „original'' leiden tot een kritiek op dichters-tijdgenoten,
zo leiden ook Bellamy's opmerkingen tot de eigenlike aanval.
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Eigenaardig, dat hij ook nu nog met zekere voorliefde de naam
noemt van de eens zo vereerde Antonides, terwijl hij, met zelfkritiek, eigen „naive luim" verwant noemt aan Poot, die Hooft volgt.
Het uit Young vertaalde inleidingswoord, aan de binnenkant van
het titelblad, luidt: l )
Ja, wij lezen de navolging met zulk eene flaauwe nieuwsgierigheid,
als met welke wij naar een tweemaal vertelde geschiedenis luisteren,
daar aan de andere zijde onze geesten door het lezen van eenen
oorspronkelijken Schrijver levendig worden. Deeze is een volmaakte
vreemdeling; ieder komt toeloopen, om iets uit een vreemd land te
beschouwen, en hoewel hij, gelijk een Indiaansch Prins, slechts met
vederbossen van weinig waarde versierd, aankome, des niettegenstaande
trekt hij onzen bijzonderen aandacht, schoon niet alles nieuw zijnde,
tot zich. 2)
Young.
Aan den Heere en Mr. H. van Alphen over de onlangs uitgekomen
Mengelingen in proze en poezij.
Mijn Heer!
Een oorspronkelijk dichter strekt der Natie tot oneindig meer eer
dan vijfentwintig navolgers! dit zijn uw eigene woorden in de Inleiding,
geplaatst voor de Theorie der schoone kunsten en wetenschappen: 3) en
zeker, ieder, die maar eenigen smaak heeft, zal zulks gereedelijk toestemmen. Gebrek aan moed en aan kragten is de bron der navolging;
maar waarom dan niet liever buiten eenen kring gebleven, waarin men
niet, dan met schande, kan omwandelen? Ieder heeft zijn bestemden
kring — en de natuur geeft krachten overeenkomstig deze bestemming.
Het haatlijkste van alien is, dat de meeste navolgers der natie poogen
wijs te maaken, dat zij nieuw — dat zij origineel zijn! al heel dikwijls
loopt het in 't oog, wanneer de navolgingen gecopieerd zijn naar
Vaderlandsche origineelen. Doch wanneer zij vertaalingen zijn, kan
men bij het gros der natie, nog eenigen tijd, als oorspronkelijk genie
beroemd zijn. 't Is ongetwijfeld een eer voor eene natie, die op origineele vernuften kan roemen: maar is het wel edelmoedig haar te
misleiden — haar vertaalingen en slaafsche navolgingen als vrugten,
op eigen grond geteeld, in handen te stoppen? De man van smaak,
*) Tekst volgens het hs. Maatsch. Ned. Lett. Het is slordig gedrukt; enkele slordige drukfouten
heb ik verbeterd. Zie verder Aant. 65 en 66.
2
) De slotzin is te vrij en niet geheel juist vertaald. Young: „and tho' it comes, like an Indian
Prince, adorned with feathers only, having little of weight; yet of our attention it will rob the
more Solid, if not equally New". Duitse vert.: „und ob es wohl nur mit einigen Federen geputzt,
gleich einem Indianischen Prinzen, ankommt, ohne viel wichtiges mit zu bringen; so wird es doch
unsere Aufmerksamkeit von einem grundlichern Werke, wenn es nicht eben so neu ist, abziehen".
3) Inleiding biz. XVI.
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die niets dan zijne moedertaal verstaat — en zulke menschen van
smaak zijn 'er! — zulk een man leest eenige voordbrengsels van vernuft: hij bewondert dezelve, en wenscht zich en zijn Vaderland geluk,
met zulke vernuften! — hij komt in een gezelschap. :— Men spreekt
over werken van smaak. — Hij spreekt met veel vuur over de, door
hem, zoo bewonderde stukken: — zij zijn goed! zegt een ander, maar
zij verliezen veel bij het origineel! origineel? — zijn ze dan niet
origineel? — wel neen! het zijn vertaalingen! Het spijt mij, dat ik
het weet! zegt de bewonderaar, en zijn toejuiching verwandelt in
veragting.
Een vertaaler, een navolger kan zijne verdiensten hebben: en veelen
hebben mogelijk zoo veele verdiensten als hunne origineelen: maar
wanneer zij ontkennen navolgers — vertaalers te zijn, dan offeren zij
deze verdiensten op aan een verkeerden trek naar roem, die hen bij
waare kenners veragtelijk maakt.
Daar zijn duizend dingen in de Natuur, die duizend-maalen gezegd
zijn, en nog duizend-maalen zullen gezegd worden; deze dingen te
zeggen noem ik geen navolgen: in dezen nieuw te willen zijn zou
niets anders wezen, dan zich bespottelijk te willen maaken. De zogenoemde manier van een' grooten meester te hebben is ook nog geen
navolging: een man die bij eenen weeldrigen dichtgeest, de organisatie
van eenen Antonides had, zou volgens mijn gedagten, veel in de
manier van Antonides arbeiden; al had hij hem ook nimmer gelezen.
Maar hij zal, hierom juist, geen plan, geene gedagten met hem gelijk
hebben: doch in de behandeling van zijn plan — wat het ook wezen
moge -^ zal de manier van Antonides zigtbaar zijn. Ik ben het volkomen met u eens, mijn Heer, dat men grooter eer moet stellen in
origineel te schrijven, dan in Vondel natebootsen: ik heb een afkeer
van navolgen: maar, wanneer een jong dichter, na zich wel onderzogt
te hebben, gevoelt in welk een vak der kunst zijn natuurlijke aanleg
hem roept; — wanneer hij eenige overeenkomst ontdekt tusschen zijne
manier en die van een waarlijk grooten meester, dan mag hij zijne
manier vormen, verbeteren, naar de manier van den meester, met
welken hij eenige gelijkheid heeft; en, zoo hij waarlijk een genie is,
kan het zeer ligt gebeuren, dat hij zijnen voorganger verre overtreffe —
dat hij een beter plan in dezelfde manier uitvoere. Maar een plan te
copi'eeren, de handelingen en persoonen te parodieeren — zoo ik dit
woord gebruiken mag! — dat noem ik slaafsche
navolging!
Het komt mij voor, mijn Heer, dat de uitgeever der onlangs in
Utrecht, uitgekomen MENGELINGEN I N PROZE EN POEZY, van dit
laatste niet geheel is vrij te spreeken: die Schrijver noemt zijne
G E D I G T E N VOOR E L I Z E gedigten, die op eenen ander en leest geschoeid
zijn dan gewoonlijk geschied. Is dit waar? is dit soort van gedigten
nieuw? in de oden en gedigten van K L E Y N kan men dit soort ook
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vinden: men zie in dezelve: aan Phyllis, aan Elize — avondgedagten *)
enz. Schoon op een' anderen trant, ia de gezangen mijner jeugd, in
het voorleden jaar te Amsteldam uitgegeven, op biz. 19 en vervolgens
83 en 85 2) zijn 00k stukjes, die de Deugd en den Godsdienst met de
liefde vereenigd in zich behelzen.
K L E Y N zegt in zijne avondgedagten in het laatste couplet:
dit vertroost mij in mijn tranen:
Jezus st(i)erf op aard' voor menschen I
dit gevoelt gij 00k Elize I —
Ja I wij zien elkander weder! —
Het vertrouwend vooruitzigt een's Christens — de hoop op eene
toekomstige zaligheid vereenigt zich hier met de liefde des dichters;
Deugd, Godsdienst en Liefde, die drie bevalligheden gaan hier 00k
hand aan hand. — Is het verband van "Godsdienst en Liefde sterker,—
heeft het meerder het voorkomen van nieuwheid, in het stukje getijteld:
mijne Liefde te vinden in de MENGELINGEN, bladz. 15 ? nadat de dichter
gezegt heeft dat hij niet zal zingen als CATULLUS of ANAKREON —
dat bevalligheid en godsvrngt en een teder harte hem gewond hebben —
dat hij die wonden nimmer zal zoeken te heelen — dat zij hem heilig
vermaken en bevallig dwingen om de wijsheid en de deugd te eeren]
't welk, om dit in het voorbijgaan te zeggen — mij vrij onverstaanbaar
is: het denkbeeld van wonden verwekt medelijden, afschrik — en 00k
wel walg; deze aandoeningen hebben weinig, dat vermaak geeft! en
op welk eene wijze kan men zeggen, dat wonden ons bevallig kunnen
dwingen? — Ik heb een gedicht — Chloris verzoekt het mij — ik
verkies het niet te geven — zij doet alles wat een lief meisje vermag: — zij vleit mij — zij dreigt mij op eene schalkagtige wijze, enz.
ik kan haar niet langer wederstaan, maar geeve haar het gedicht:
dan heeft Chloris mij op eene bevallige wijze gedwongen. Maar zoo
dwingen geen wonden! of zou men konnen zeggen: mijn Heer! ik zou
gisteren avond zeker bij u gekomen zijn — maar een wonde aan mijn
hoofd heeft mij zoo bevallig gedwongen, dat ik den ganschen dag
mijn kamer heb moeten houden? — maar ter zaak! na dat de dichter
dit alles gezegt, en zijn toekomstig geluk geschildert heeft, spreekt hij
zijn meisje dus aan :
zo leven wij gezegend,
en smaken, dat ons Jezus
va?i eeuwigheid beminde;
en veilig zal geleiden
door 't midden van de bar en,
die Neerlands seheepje dreigen.
*) Aldaar biz. 68, 73 en 58. Aan Phyllis^ zie hiervoor biz. 173.
*) Zie hiervoor Aan Fillis (biz. i n ) , Aan de Meisjes (biz. 133) en Aan de Jongelingen (b\z. 134).
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Zo landen we eens gelukkig
in zaliger gewesten,
daar nooit geen traanen rollen,
maar heiligheid en blijdschap
ons eenwig lot zal wezenl
Is het sentiment van Godsdienst en liefde hier kragtvoller dan in de
straks aangehaalde vaerzen van K L E Y N ? het denkbeeld van schip en
zee, om de wisselvalligheden en onstuimigheid des levens voortestellen,
is gemeen — en schier van den grootsten dichter tot den kleensten
rijmer gebezigd, mogelijk zou men 'er nog \vel een zweem van nieuwheid aan kunnen gev^n, die ons treffen zou. — Stefker is het gedagt
van K L E Y N : deze waereld is het tooneel der ruste — der ware liefde
niet! — maar, dit vertroost mij, Elize! Jezus is voor menschen
gestorven — dit gevoelt gij ook Elize! — J a l . w i j zullen elkander
weder zien! — de kortheid en eenvoudigheid der voorstelling treft.
De dichter kan 'er niets meer bijdoen — Elize gevoelt ook de waarheid van den beminnelijksten Godsdienst — wij zullen elkander wederzien, Elize I
Gij zult mij wel toestaan, mijn Heer, dat dus de gedigten voor Elize
niet nieuw — dat is: in geene nieuwe rnanier zijn; — het stukje, dat
ten tijtel heeft: Elize's geboorte, is, zoo het mij toeschijnt, een parodie
van een stukje uit de GEZANGEN MIJNER JEUGD, getijteld: mijn geboortedagl Gij zijt een kunstrigter, mijn Heer, en dus zal het u niet
onaangenaam zijn, dat ik u eenige oogenblikken met de vergelijking
dezer stukjes ophoude; te meer, daar gij, in uwe theoretische schriften,
der Natie, als 't ware toeroept:
W E E S T O C H O R I G I N E E L IN UWE W E R K E N VAN SMAAK !

Ik weet niet onder welke Classe van gedichten ik het stukje: mijn
geboortedag plaatsen moet: luim en na'iviteit moeten aan soortgelijke
voordbrengzels de meeste schoonheid bijzetten. Zij behooren onder
die vrugten van het vernuft, die genoegsaam alleenlijk geschikt zijn
voor de verbeelding. Een geestige wending, een onverwagte trek, een
bevalligheid in de uitdrukking, maken 'er al dikwijls de voornaamste
verdienste van uit. Een schertsende Satyre — een schuldelooze aandoening van liefde en vriendschap kunnen gevoegelijke onderwerpen
voor zulke gedichtjes zijn. Tot kleine allegorien, waarvan men het
oogmerk in een of twee vaerzen bevatten kan, zijn zij ook zeer geschikt.
Even zoo weinig als ieder schilder met den luim van eenen J A N S T E E N
zou kunnen arbeiden; — even zoo min is 't de zaak van elken dichter,
om, in dit vak, met roem, zijn kragt te beproeven.
PoOT zou, in dit soort, zijne verdiensten gehad hebben, indien hij
'er meer aan gedaan had. Zijn fraaiste stukjes zijn fijne, bevallige
Copyen van HOOFT. Zijn Uchtendstont is, zoo het mij voorkoomt, een
meesterstukje van dezen aart. De regels:
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Wij lagen immers stil in vree:
de midnagt zweeg; mijn Doris mee.
Wat doet u dan vergrimmen?
hebben voor mij een eenvouwigheid — een zoo zuivere natuurlijkheid,
die ik wel gevoelen — maar niet uitdrukken kan.
Het slot van dit stukje:
Die om geen nacht te bedde ging
Hoeft om geen' dag te rijzen.
is van HUYGENS uit het engelsch van doctor DONNE:
*t is waar, de dagh is o p ; wat isser aan bedreven ?
wilt gij daar ook om op, en 't bed en mij begeven ?
wat hebben wij alleen om 's lichts wil op te staan,
die om den donker niet te bed en zijn gegaan? 1 )
Het stukje, getijteld wackier, is ook schoon, doch minder eenvouwig.
Behalven eenige schoone trekken heeft zijn vliegende Min veel gewrongens — en, door het gezogte op het einde der coupletten, veel
valsch vernuft. Ik zal alle zijne stukjes niet doorloopen; dit alleen zeg
ik 'er nog van, dat POOT een' natuurlijken aanleg had, om, in dit vak,
modellen te leveren; hij volgde de Natuur; zijn ziel was nog niet
besmet met die sentimenteele ziekte, die de waarde der menschheid
ontzenuwt — herssenschimmen voor wezenlijkheden aanziet — en
geen ander voedzel heeft, dan traantjes, wraarin de maan heure bleeke
straalen schiet. Dit sentiment is geen gewrogt der Natuur, het is sentiment der verbeelding. — STERNE heeft sentiment voor het hart.
Houdt mij deze afwijking ten goede, mijn Heer! wij zullen nu overgaan tot het vergelijken der twee bovengemelde stukjes. Het stukje
mijn geboortedag is een schertsende vertelling der komst van Cupido
in het kraamvertrek, waarin de dichter even voor de komst van het
minnegoodje, in de wieg gelegt was. Ik zal 'er hier een gedeelte, voor
zoo veel ons noodig is, van afschrijven.
Mijn
(aangehaald tot)

geboortedag.2)

Zoo sprak de Min, en snelde voord. —

Het overige zal ik niet afschrijven, het behoort niet tot mijn plan.
Voor zoo veel mij bekend is, is dit stukje origineel\ ik kan mij ten
minsten niet te binnen brengen, ooit iets geleezen te hebben, dat
aanleiding zou hebben konnen geven, om dit te ontwerpen. De gansche
aanspraak van Cupido is los en gemeenzaam. De regels:
door mij zult gij het puik en de eer
der meisjes . . . z i e ! . . . daar lagt hij weer! —
J

) Dagheracd. (Uitg. Worp dl. 2 biz. 258).

2

) Zie hiervoor biz. 128.
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zijn, zoo mijn smaak mij niet bedriegt, zeer naif. Laat ons nu het
stukje uit de M E N G E L I N G E N ook eens beschouwen, mijn Heer! Het
plan van dit stukje is dus: toen Elize pas geboren was, stond een
Engel bij • haar wiegtje, die haar aansprak — haar de droefheid en
vreugde der waereld afschetste — haar eenen Egae voorspelde, met
wien zij gelukkig zijn zou — en die Egae was de dichter, enz.
Gij ziet duidelijk, mijn Heer! dat het plan van beide de stukjes in
den grond het zelfde is? om deze gelijkheid nog duidelijker in het oog
te doen vallen, zal ik de voornaamste trekken afschrijven.
Elize pas geboren,
lag in haar wieg te slapen;
bevallig als de morgen,
een Engel stond, vol aandagt,
en vatte 't poezel handje
van 't lief aanminnig meisje,
wees welkom, lentebloempje,
(dus sprak hij) in de waereld!
een waereld vol van zorgen,
maar ook van vergenoegen,
voor hen, die deugd en wijsheid
aan reine liefde huwen.
Aan zulken reikt de Schepper,
op een verdorrende aarde,
de geurige eerstelingen
van zijne wijze schepping
reeds toe met milde handen;
terwijl de boom des Levens,
in 't altoos groenend Eden,
Hun bloeiend staat te wagten,
om eeuwig vrugt te geven.
Zo zal het lieve Elize
eerst met u zijn op aarde,
en namaals in den hemel.
Ik zie tog reeds die handjes
tot Jezus opgeheven;
dat voorhoofd vol van aandagt
op Gods genade peinzen;
gebeden op die lipjes
als wierook opwaard stijgend;
en 't hart vervuld met liefde,
met eerbied en vertrouwen,
geheel aan hem geschonken,
dien wij als Koning eeren.
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Maar 'k zie u ook verbonden
aan eenen lieven egae,
(hij dagt om mij, Elize!)
in wiens geluk ge uw blijdschap,
uw heilig vergenoegen,
eens zult op aarde vinden,

Dus ver is het genoeg, om eene vergelijking, tusschen de twee
stukjes, te maken. — Wij zullen niet in aanmerking nemen, mijn Heer,
dat de openbaring ons het aanwezen der Engelen leert; — en dat
Cupido een denkbeeldig wezen is: — wij weten zoo weinig van de
Engelen, dat alle poetische voorstellingen van hunne werkingen en
handelingen onder de menschen, ook slechts poetische voorstellingen
zijn. Ik ben zeer tegen de fabelhistorie in onze dichtstukken: — maar
in gedigtjes van dezen aart, zooals mijn geboortedag heeft Cupido zijn
burgerregt! De minnegod komt, in het laatstgenoemde stukje, bij de
wieg van den dichter, en wenscht de aanwezenden geluk met de geboorte van het kind. Cupido een klein knaapje, spreekt ook als een
knaapje: met een kinderachtige schalkheid kijkt hij in de wieg, en
voorspelt, dat de dichter een begunstigde van zijne moeder zou zijn.
Hij gaat al snappende voord, en verbeeld zich zelfs alreeds, op het
gelaat des kinds, een' trek der liefde te zien. De zaak van Cupido is,
zich met niets, dan met liefde bezig te houden; hij spreekt ook van
niets dan van liefde. Bij de geboortedag van Elize verschijnt een Engel
bij haar wieg, die de hand van het slaapend meisje vat, en haar
verwellekomt in de waereld. De aanspraak van den Engel aan Elize
is waar — doch zou zij, in den mond van een Engel, niet warmer
konnen zijn? — zou 'er niet meer in konnen zijn, dat Engelagtig
was — in den verhevenen zin van het woord? — daar Cupido een
trek der Liefde op het gelaat van den dichter ziet, ziet de Engel de
handjes van Elize reeds tot Jezus opgeheven, en het voorhoofd, vol
van aandagt, peinzen op de genade van God, enz. In de gedagte:
ik zie toch reeds die handjes
tot Jezus opgeheven;
is, dunkt mij, iets, dat bij uitstek teder is: deze vaerzen brengen ons
Jezus den kindervriend aanstonds vopr den geest. Wij gevoelen 'er
meer bij, dan wij kunnen uitdrukken, maar:
dat voorhoofd vol van aandagt
op Gods genade peinzen j
is dat wel zoo schoon? onze verbeelding vliegt in weerwil van ons zelf,
in een oogenblik, een reeks van jaaren vooruit, en ziet, — niet de kleene,
tedere Elize — maar de staatige, de ingetoogene Vrouw. — En zelfs
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de verbeelding van den spreekenden Engel moest dezen sprong doen.
En, zoo wij onze verbeelding te rug roepen — haar bij de tedere
kindsheid van Elize bepaalen: — dan zien wij een schilderij, dat ons
onaangenaam aandoet: een aandagtig, peinzend voorhoofd, op het
ligchaam van een teder kind is een afwijking van de natuur, die ons
niet behagen kan.
Cupido belooft, met een kinderlijke gulheid, den dichter een bevallig
meisje: zoo voorspelt de Engel aan Elize, dat zij aan eenen lieven
Echtgenoot zal verbonden worden, met wien zij gelukkig zou leven.
Het is dus duidelijk, mijn Heer, dat in het plan van mijn geboortedag
het plan van Elize1 s grboorte lag opgeslooten; of liever, dat het plan
hetzelfde is. Ik denk niet, dat men nu zulk een stukje origineel of
nieuw zal kunnen noemen. Mogelijk zal men aan Elize's geboorte een
meerdere voortrerTelijkheid en schoonheid toekennen, om het ernstige
in de voorstelling: — doch wij spreken nu over het schoone der kunst,
en niet over het zedelijk schoone in de werken der kunst.
Behalven dat 'er niets in mijn geboortedag is, dat de deugd of den
godsdienst benadeelt; alschoon 'er niets in is, dat de beoefening van
die beiden aanzet.
De Liefde met den Godsdienst vereenigd, is zeker edel. Ik heb nog
eene proeve, van eenen mijner vrienden, die, voor een jaar of vier
reeds plan hadt, om eenige dichtstukjes te vervaardigen, waarin de
Liefde met den Godsdienst in een naauw verband zouden staan; verscheiden omstandigheden hebben dit verhindert. De proeve, die ik heb,
zal ik hier bij afschrijven, zij kan tot een staaltje van zijne manier
dienen. Zij is deze:
Aan

mijn

Meisje.

Vreugde van mijn leven!
Meisje, dat ik m i n ! . . enz. !)
De uitgever der MENGELINGEN zal in dit stukje, zoo ik mij niet
bedrieg, ook eenigzints aan zijn oogmerk voldaan zien. — Wanneer
deze stukjes schoon zijn moeten zij ongetwijffeld bevallen; maar, is
dit soort van gedichtjes, op den duur wel het geschiktste, voor deze
onderwerpen? De godsdienst is verheven, zij geeft der menschelijke
ziele eene grootheid, die zich boven alles verheft; dit is een gesehikt
onderwerp voor de hooge ode — maar niet voor stukjes, wier voorname
vereischten losheid, bevalligheid en naiviteit zijn moeten. Wanneer men
den godsdienst, met de liefde vereenigd bezingen wil, moeten de beelden
stout, verheven en deftig zijn. Ik spreek van den geopenbaarden godsdienst — de natuurlijke godsdienst — de deugd, kunnen onder beelden,
gesehikt voor zulke kleene stukjes, voorgesteld worden. Zoo is b.v. de
*) Van B. zelf, zie hiervoor biz. 49.
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avondwandeling in de M E N G E L I N G E N ; de stille schoonheid der natuur —
de eerbiedige stilheid -van al het schepzel — de opgetogenheid van
Elize en den dichter — hunne aanbidding — dit alles is bevallig, los
en inneemend gesehilderd: maar, zou de dood van Jezus — de bevredigde regtvaardigheid van God, enz. in deze stukjes, naar waarde
kunnen behandeld worden? Laat ons eens een kleine proef nemen,
mijn Heer!
Ik drukte, vol verrukking,
mijn Chloe aan mijn boezem,
en zei: mijn lieve Chloe!
wij zullen eeuwig leven!
want Jezus is gestorven! . . .
de Vader is bevredigd!
wij zullen, lieve Chloe!
wij zullen eeuwig leven!
De voorstelling is eenvoudig — maar is zij treffend? Laat ons nu eens
het zelfde onderwerp in eene andere manier behandelen:
Aan

Chloe.1)

Neen! beef niet, mijn Chloe!
Geen Dood zal ons scheiden!
Wen de Engel des doods ons
Geleidt naar het graf,
Staat de Engel des levens,
Bij 't aakelig graf:
Vol juichende blijdschap
Voert de Engel des levens
Ons opwaards, tot God!
Dan zien wij, mijn Chloe,
Eens lagchend naar de aarde,
Met lagchtjes der eng'len,
En zeeg'nen het graf!
Neen! beef niet, mijn Chloe!
Geen Dood zal ons scheiden!
De VADER vergrimde,
Op 't zondigend menschdom:
De ontzaglijke bliksem
Der godlijke wraake,
Verlichtte den hemel,
') Volgens Kopie Sonsb. biz. 336 heeft B. „bezig aan den Briefs uitgegaan zijnde en meer dan
nagewoonte gedronken hebbende, teruggekomen, terstond dat vaers" neergeschreven. Hij vond
't zelf voortreffelik (zie Br. aan Mens + 10 Des.). In 1785 opgenomen in Gezdngen. Tekst volgens
Gezangen* Zie Proeven van Oordeelkunde betreklijk de Poezy (1791) biz. 7 1 ; en Feith en Kantelaar,
Bijdragen III biz. 536 (over het invoeren van Engelen en Duivelen in dichtstukken).
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Met schriklijken luister!
„Ik zal hen verdelgen!" . . .
Deze uitspraak des VADER's
Klonk dreunend en schriklijk,
En schudde den hemel!
Al de engelen vielen,
Eerbiedig en sidd'rend,
Op 't aangezigt neder —
Zij vielen — en zweegen. —
Een aak'lige stilte
Vervulde den hemel!
Daar ruischte de bliksem,
Daar rolden de woorden:
„Ik zal hen verdelgen!"
Nog sterker, dan voormaals,
Door 't ruim van den hemel!
Maar beef niet, mijn Chloe!
Geen Dood zal ons scheiden!
Daar dreigde de VADER!
Daar schoot hij den b l i k s e m ! . . .
Maar beef niet, mijn Chloe!
Der menschen verlosser,
De zoon van den VADER,
Tradt ijllings ten voorschijn!
Genade! mijn VADER!
Genade! riep JEZUS. —
Zijn boezem was bloedend,
Vol gapende wonden.
Daar schoot nu de VADER
Den gloei'enden bliksem
Der godlijke wraake,
En trof in den boezem,
Den bloedenden boezem
Des godlijken zoons! —
Verheug u, mijn Chloe!
Geen Dood zal ons scheiden!
De bliksem der wraake,
Der godlijke wraake,
Is nu in den boezem,
Den bloedenden boezem
Van JEZUS gebluscht!
Verheug u, mijn Chloe!
Geen Dood zal ons scheiden!
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Als de Engel des doods ons
Geleidt naar het graf,
Voert de Engel des levens
Ons opwaards tot God !
Zie daar, mijn Heer, het gewigtigste stuk van onzen Godsdienst in
een' anderen trant behandeld, dan gewoonlijk geschied. Het is geen
hooge ode, doch het is ook niet in de manier van Elizes geboorte,
mijne Liefde, enz. in de MENGELINGEN. — 'er zijn sprongen — mogelijk
gapingen, in: doch het plan was niet, om een theologiesch vertoog,
over de leer der verzoening, te schrijven. — JEZUS stelt zich, met een
bloedenden boezem, voor het oog van den V A D E R : waardoor was die
boezem gewond? — en waar had Jezus die wonden ontvangen? het
beste antwoord op zulk een vraag zou zijn:
Helaas!
Ik heb u langer opgehouden, dan ik gedagt had, mijn Heer! Schoon
ik nog verscheidene vragen, betreklijk de dichtkunst in het algemeen —
zoo wel als over haare bijzondere soorten, voortestellen had, zal ik dit
uitstellen tot een nadere gelegenheid. —
Wij zijn, zoo als gij zegt, mijn Heer, in het stuk van fraaie letteren,
ten agter! Dit zal ieder, die niet bevooroordeeld is, gereedlijk toestemmen.
Door uwe Theorie is ongetwijffeld de smaak verbeterd; maar wij zijn
nog niet wat wij zijn konnen: en zoo lang als men vertaalt, copi'eerd,
parodieerd, zullen wij het nimmer worden. Om nu niet te spreken van
alle die po'etische gasthuizen, die men dichtlievende genootschappen noemt,
en waarin ieder mensch, die slegts de bekwaamheid heeft van vaarzen
en rijmen te kunnen maken, voor een matig prijsje, een plaats, voor
zijn gantsche leven, krijgen kan. — mijn Heer!
op mijn kamer den
28 November.

Ik ben uw Dienaar,
L. D. E. D. x)

Al verschijnt het geschriftje naamloos, de schrijver wordt spoedig
genoemd: het vermetele woord van de 26-jarige student moet de
ruim 10 jaar oudere, ernstige dichter, de Edelachtbare Advokaat
voor „den Hove Provinciaal" te Utrecht, diep hebben gegriefd.
Volgens de Gedenkzuil „werd de al te fiere stap algemeen
gewraakt, hoezeer alle ware Kunstkenners, wat de zaak betreft,
zich aan Bellamy's zijde schaarden". En hoe overmoedig deze zelf
er zich in 't begin ook over uitlaat, twee jaar later oordeelt hij
er anders over; dan noemt hij de uitgave van deze Brief „eene
*) Liefhebber Der Edele Dichtkunst,

volgens Gedenkz. biz. i o i .
25
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van die dwaasheden hoedanige ieder mensch in zijnen levensloop
zal weten aantewijzen, en over welke men dan eerst spijt gevoelt,
wanneer het te laat is" l). Ruim een jaar later zal van Alphen, op
wiens letterkundig oordeel Bellamy toch hoge prijs stelt, een edelmoedige wraak nemen.
Gelijk met de dagtekening van deze Brief, en 10 dagen nadat
het 8 ste Stukje der Vad. Gez. is verschenen, meldt Bellamy aan
Fransje, dat hij de „proeven" van het 9 d e , het laatste Stukje
„verwagt", en voegt er bij, met zinspeling op de gewone plagerij
van Adriaan Nortier 2 ) :
Ik moet een brief aan Nortier ook schrijven... . Er stond in zijn
brief van een Jideicommis — ik ken zulke dingen niet! en mijn ziel
heeft er volstrekt geen ooren of oogen voor. Van Genderen 3) is beroepen. en heeft op de nominatie gestaan, dat ik liever zou gezien
hebben.
Begin Desember
3 verzen :
i.
2.
3.

verschijnt het 9 d e Stukje der Vad. Gez. met
Aan Vlissingen.
De V a d e r l a n d s c h e V r o u w .
A a n mijn V a d e r l a n d .

Met de trits: „ Vlissingen — Fransje — Vaderland" eindigt
Zelandus de dichtertaak, waarvan hij zich met „ronde opregtheid",
zij het dan ook niet met „trotsche kunst" heeft kunnen kwijten.
1. A a n V l i s s i n g e n 4 ) .
Mijn Moederstad, ik wijde aan u mijn lied,
Een lied van u! — gij zult mij gunstig hooren!
Ge ontzegt die eer aan eenen dichter niet,
Uit uwen schoot geboren!
De dankbaarheid heeft zelf mijn Her besnaart,
En 't vuur der kunst in mijne borst doen gloeien;
's Lands Vrijheid u, mijn Moederstad, zoo waard,
Doet mijne vaerzen vloeien!

besnaard,

2
*) Zie verder over de Brief Aant. 66.
) Zie biz. 318 en 338. Kopie Sonsb. biz. 334.
) Aarnout Martinus van Genderen, pred. te West-Kappel, Nov. 1783 te Vlissingen beroepen
(Boekzaal der Geleerde Wereld, Nov. 1783).
4
) Rechts de varianten Herdruk (1785). Er is ook 'n hs. Z. G. De 6 slotstrofen van het hs.
luiden anders: 3 zijn er gewijd aan de Ruijter, 3 aan Vlissingens verlossing in 1572. Kopie Sonsb.
biz. 187 komt overeen met het hs.
3
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o Kindsche tijd, ik denk aan u met vreugd!
Gij leerdet mij reeds V L I S S I N G ' S grootheid kennen —
En 't speelend hart van mijne ted're jeugd
Der dapperheid gewennen!
Nog klopt mijn hart met een5 verhaasten slag —
Nog gloeit mijn wang — een sidd'ring schudt mijn leden,
Wanneer ik denk aan dien beroemden dag,
denk,
Toen ge u hebt vrij gestreden!
Geen ed'ler trots heeft ooit mijn hart bezielt,
Dan toen uw feest der Vrijheid elk deedt blaken;
Mijn kindsche vuist den blanken sabel hieldt,
Om voor uw vlag te waken!
Toen wist ik
Wat somts
Of welk een
Deedt

niet wat mij de borst bewoog,
mijn wang deedt gloeien — dan verstijven —
kragt de traanen uit mijn oog
langs mijn wangen drijven!

Toen zwoer mijn hart alreeds der Vrijheid trouw!
Mijn grijsheid zelfs zal op dien eed nog roemen!
Mijn veege mond zal, staamlend, deze trouw Mijn stervend hart zal nog, op deze trouw
Nog met verrukking roemen!
En op zijn vrijheid roemen!
Die Vrijheid blijv', mijn Stad, u immer bij!
Zij brak het juk, dat op uw schouders drukte,
Toen ge, op den wenk der Spaansche Dwinglandij,
Lafhartig nederbukte!
Mijn Vaderland stak, zugtend, 't matte hoofd
Ten hemel op — en zag u zonder banden!
Daar voelt zij 't vuur der Vrijheid, reeds verdoofd,
Weer in haar' boezem branden!
Zij voelt'dat vuur — en schudt heur kluisters af! —
Men zegt, dat zelfs, bij 't rammelen dier boeien,
De Dwinglandij een bange noodkreet gaf —
En vloekte op Neerland's boeien!
Toen schoot God's vuist een' zwaaren bliksemschigt!
De Dwinglandij stoof bevend, gillend heenen!
gillend,
Daar zaagt gij toen, gehuld in godlijk licht, Daar staakt ge uw hoofd, gehuld in godlijk
De Dwinglandij verdweenen!
Door onweerswolken heenen!
[licht,
Blijf eeuwig
Eer gij u
Moet ge in
Moet

vrij, mijn dierbre Moederstad!
ooit in ketenen ziet klinken,
dien stroom, die uwen muur bespat —
ge in die zee verzinken!
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De Vaderlandsche Vroitw — „verheven" lyries, en dus ook rijmloos als Het Vaderlandsche Meisje, De Vaderlandsche
Jongeling,
l
De jonge Zeeheld en De Jongelingen ) — zal voor de dichter als
vanzelf een levend toekomstbeeld zijn geworden van Fransje.
2. De V a d e r l a n d s c h e

vrouw. 2 )

Ik ben uit Neerlandsch bloed geteeld!
Mij klopt een Neerlandsch hart!
Dit hart verkiest geen' franschen tooij
Voor Nederlandsche deugd!
Zag mij mijn lieve moeder nog,
Zij zou niet blozen . . . neen!
Zij zou, in mijne kinders zelfs,
Haar eigen beeld nog zien!
Haar voorbeeld heeft mijn ziel gevormt,
Voor Godsdienst en voor Deugd !
Mij streelde, in schaduw van heur hand,
't Onschuldigste vermaak!
Ik dartelde op het veld der jeugd,
En kende geen gevaar;
Tot zij, op 't lagchend veld der jeugd,
Mij eenen afgrond wees:
Mijn kind, dus sprak zij, deze kuil
Is 't aaklig graf der Deugd!
Verleiding voert de onnozelheid,
Al dart'lend in dien kuil!
al darfiend,
o Hemel! 'k beefde en vloog, verschrikt,
Mijn moeder om den hals! —
Rukt dan verleiding ooit een kind,
Der moeder, van den hals ?
De liefde gaf mijn teder hart
Een' trouwen echtgenoot!
'k Bemin hem! — en mijn laatste snik
Zal voor mijn' egae zijn!
Geen rijkdom heeft mijn keus bepaalt:
Zijn deugd verwon mijn hart!
*) Zie biz. 213, 215, 307 en 331.

2

) Rechts de Varianten (1785).
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Ik las, in 't mannelijk gelaat,
Den ed'len batavier!
Wanneer, in 't lieve Vaderland,
De stem des oorlogs bruit,
Dan gesp ik zelf mijn' echtgenoot
Het glinstrend zwaard op zij!
Dan zwigt mijn
Voor een —
Dan klopt mijn
Voor 't lieve

ted're huwlijksmin,
nog ed'ler drift:
hijgend, be vend hart,
Vaderland !

bevend,

Dan zeg ik tot mijn teder kroost:
Daar gaat uw vader heen! . . .
Ligt ziet gij hem, mijn teder k r o o s t ! . . . .
Ligt ziet gij hem niet weer! —
Mijn zoon! indien uw
Gij zult zijn wreker
Uw arm verkrijge een
Uw hart een' ed'len

kroost!

vader sneeft —
zijn!
forssche kragt!
moed!

De Vrijheid is het dierbaar pand,
Waarvoor uw vader strijdt!
En, schoon uw vader voor haar sterft —
Die Vrijheid leeft voor u!
Mijn zoon! indien uw vader sneeft —
Gij zult zijn wreker zijn!
De Vrijheid roept: welaan! mijn zoon!
Wreek gij uw's vader's bloed! —
Maar, hemel! zou mijn teder hart
Bestand zijn voor dien slag?
Zou ik mijn' zoon — mijn' echtgenoot
Ten prooij des oorlog's zien?
o Neen! ik voel thans, meer dan ooit,
De sterke kragt des bloeds! —
De kragt der ted're huw'lijksmin!. . .
Mijn bevend hart bezwijkt! —
Herleef! herleef! mijn teder hart!
Gij zoudt niet edel zijn!
Helaas! ik leef in Nederland —
En zou lafhartig zijn!

echtgenoot,
oorlogs,
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Lafhartig?... neen! mijn echtgenoot!
Wanneer de Vrijheid wenkt
Vergeet... o! neen ! vergeet mij niet"!
Maar volg als Vrijheid wenkt!

volg,

Mijn ziel verfoeit de slavernij,
Zij schat de Vrijheid hoog!
Maar a c h ! . . . ten koste van uw bloed ! . . .
Ja! volg als Vrijheid wenkt!
volg,
Zoo ooit, in 't lieve Vaderland,
De stem des oorlogs bruit,
o God! staa dan der Vrijheid bij! —
En sterk mijn teder hart!
De slotzang Aan mijn Vaderland, gesierd met een sluitvignet van
Hulk a ), is een eerlike dichtbekentenis: „zugt tot roem'' was mij
een sterke „prikker\ bekent Zelandus, maar nooit heeft „zelfbelang"
mij doen zwijgen; Jauwerbladen" vraag ik niet, „eer genoeg", zo
ik een „ed'le ziel" door mijn lied kon „treffen", kon „ontvonken
in heilig vuur voor 't Vaderland" — al klonk er wel eens een
„valsche toon uit mijn gespannen snaaren", heet het met zelfkritiek, „ wanneer mijn hand mijn hart niet volgen kon".
A a n m ij n V a d e r l a n d 2 ) .
Genoeg, mijn Vaderland! ik heb voor u gezongen!
'k Leg nu mijn ted're lier, aan uwe voeten, neer!
Die lier, door Zelfbelang, nooit aan mijn vuist ontwrongen,
Leg ik, mijn Vaderland, nu aan uw voeten neer!
Klonk somts een valsche toon uit mijn gespannen snaaren;
't Was dan, wanneer mijn hand mijn hart niet volgen kon, — hand, mijn hart,
Wanneer de zugt voor u — en 't vuur van mijne jaaren,
Met een vereende kragt mijn' boezem overwon! —
overwon!
De zugt tot roem bestiert al vaak der menschen daden;
daaden;
Ik heb heur prikkel ook in mijne borst gevoeld:
heur" ook, borst,
Maar, 't is mij eer genoeg — ik eisch geen lauwerbladen —
Zoo slegts een ed'le ziel mijn zangen heeft gevoelt!
Ja! 'k zag een ed'le ziel, getroffen door mijn zangen,
Ontvonkt door heilig vuur, voor u, mijn Vaderland!
*) Zie biz. 351, 354 en 368.

2

) Rechts de varianten Herdruk (1785).
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Ik zag een held're traan afrollen langs die wangen,
Wier gloed het vuur vertoont, dat, in den boezem, brandt!
Toen sloeg mijn jeugdig hart, door dit gezigt bewogen,
gezigt,
Met een' verhaasten slag in de opgezwollen borst!
slag,
Toen rolde een vreugdetraan uit mijn verduisterde oogen,
'k Was, in dat oogenblik, veel grooter dan een vorst!
Ach! zoo 't mij waar vergund, om weer voor u te zingen,
Dan nam mijn hand welras heur dierbaar speeltuig weer:
Maar! mijn bestemming wenkt, en voert me in and're kringen! —
'k Leg dan mijn ted're Her, aan uwe voeten, neer!
Lig daar dan nu, mijn lier, o blijdschap van mijn leven!
Gij zijt niet meer mijn troost in aak'lige eenzaamheid!
Mijn hand zal nu niet meer op uwe snaaren beven,
meer,
snaaren,
Daar gij de traanen vangt, die 't oog, van blijdschap, schreit!
Lig daar, mijn lieve lier, door Vrijheid mij geschonken,
En, door de guile hand, van vrouw Natuur, besnaard!
Gij hebt, niet zonder eer, in mijne hand geklonken! —
hand,
Uw klank, niet zonder roem, met mijn gezang gepaard!
gezang,
't Is waar, een grootscher zang kan ligt mijn kunst verdooven;
Maar 'k heb de taal van 't hart gezongen in mijn lied!
Maar,
Een ander gaa mijn' zang, in trotscher kunst, te boven:
Hij overtreft mij toch, in ronde opregtheid, niet!
Mijn speeltuig! 't is genoeg! — ik leg u schreiend neder! —
Met u, helaas! de bron van 't zuiverste vermaak! —
En, schenkt een weif'lend lot u immer aan mij weder,
Dat dan nog 't zelfde vuur in mijnen boezem blaak'!
Dan zal, mijn Vaderland, schoon mij een last van jaaren,
Op mijn' onzeek'ren weg, gebukt, gekromd doe gaan, —
Dan zal mijn stramme hand nog trillen op de snaaren,
Voor u, mijn Vaderland, nog blijde toonen slaan!
En leg ik, afgesloofd, dit kommervolle leven,
In de armen van den Dood, gerust, blijmoedig af;
af:
Dan zal ik, stervend, u mijn speeltuig wedergeven: —
Hang dan, mijn Vaderland, dit speeltuig op mijn graf!
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Nu kan van Vloten de 9 Stukjes tot een bundel verenigen, kan
Zelandus zijn werk opdragen A a n V l i s s i n g e n 1 )

gesierd met Hulks Vignet, onder de Titel:
Gezangen, van Zelandus.

Vaderlandsche
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*) Zie biz. 298, 300 en 301 over beide Vignetten. De opdracht staat na het Titelblad. Beide
bladzijden zijn naar B's wens (biz. 299), vignet en woorden, in een „gansche plaat gesneden".
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A n t h o n y M e n s weet n o g niets v a n de Brief
aan
M e t een soort v a n v e r o n t s c h u l d i g i n g meldt Bellamy
s t r e e k s 10 D e s e m b e r l) — d e u i t g a v e in U t r e c h t zal
g r a a g iets v a n zijn vriend wil uitgeven, ongetwijfeld

van
Alphen.
h e t h e m omMens, die zo
h e b b e n teleur-

gesteld.
Waarde Vriend!
't is of ik vergeeten had immer vrienden in Amsteldam gehad te
hebben; en onder die eenen Mens! in welk een langen tijd heb ik
niet aan u geschreven? Gij hebt mij boeken gezonden — en hier heb
ik ook nog niet op geantwoord! het is bijna onvergeeflijk! doch een
kleene schets van den toestand mijner ziele zal het ligt vergeeflijk
maken. Hier zit ik, zonder dat noodzaaklijk stof, dat men in de
wandeling G E L D noemt; en dat zijne aanbidders onder alle rangen der
stervelingen Helaas! heeft! Gij weet hoe het met mijne omstandigheden gelegen is — gij weet, met welk een Evangelische vertroosting,
men mij uit Amsteldam heeft laaten vertrekken 2 ); — j a ! dit weet Gij alles!
Die knaagende, dreigende, vloekende en rustverstoorende creatuuren,
die men schuldeisschers noemt, schaaren hunne slagorden van rondomme
tegen mij — en ik ben helaas! agter het schild van eengoedhart minder
veilig, dan een oneerlijke, die zich alleen, in het saamgeweven kleed
van leugens en bedrog, verbergt! — en dan zegt men nog, dat deze
de beste waereld is! 3) . . . . nu j a ! ik geloof het wel! —
wat zal ik doen ? er zijn onlangs gedigten en proza van mr. v. A(lphen)
uitgekomen: hier meende ik dat de gezangen mijner jeugd te veel eer
in aangedaan wierden, dan dat dit niet bekend wierde: ik schreef eenige
bladzijden: 'er is hier een Boekverkooper 4) — gij zult hem denkelijk
niet kennen — Hij is een kennis van Ond . . t . . — hij zag het, en
boodt 'er mij vijf ducaaten voor. — gelijk een paard, dat, sinds zijn
inwooning bij zijnen tweeden meester, nog geen haver gezien heeft, en
bij toeval bij eenen welgevulden bak komt — zoo — Ja! zoo was het
met mij ook. vijf ducaaten! Ja mijn Heer! en als gij er uw naam
voorzet geef ik 'er u zes!
Neen! zeide ik; voor vijf ducaaten dan! o Mens! hoe zorgt de
Hemel nog voor mij! hoe welkom waaren mij die vijf ducaaten!
Ik gaf ze ten eersten aan mijn Hospes. de goede man moet meer
hebben; doch ik had ook maar vijf ducaaten ontvangen. — hebt gij
dat ding reeds gezien? er is een ode in aan Ckloe, die mogelijk alles
overtreft, wat ik ooit in dit vak gedaan heb. den Hengst heeft ze geloof
ik in commissie, maar zeg niemant, dat ik het geschreven heb!
J

) hs. Z. G.
2) Eind Sept., zie biz. 358.
) Naar Voltaires bekend woord, dat met Leibniz' goedmoedig geloofsoptimisme spot.
4
) Mulder? zie biz. 373, noot 4.
3
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Dezen dag over agt dagen begint de vacantie! o Hemel! dan zal
er een dag gesteld worden, waarop ik, in Amsteldam, voor een Eerwaarde Vergadering zal moeten verschijnen! o Bellami!
Gij begrijpt met welk een' lust ik nu studeeren kan, daar het zoo
met mij gesteld is! o donker vooruitzigt!
Ik heb den brief, die mij den dood van uwen vader bekend maakte,
ontvangen *). — Gij zult hem wederzien in de gewesten der eeuwigheid!
ik zal — want de post moet vertrekken — mijn' brief eindigen. Hoe
vaart uw zuster de Bruin en haar man en kinders? groet haar hartelijk
van mij! doe ook mijne groete aan den Hengst en zijne vrouw!
Vaarwel, mijn vriend! de hemel geve u een bestendig genoegen!
Geheel de uwe
in December 1783.
Bellami
Behalve de Brief aan van Alphen
en de laatste Stukjes der
Vaderlandsche Gezangen belemmert nog ander werk Zelandus' geregelde studie: een 2 d e prozaschriftje heeft hij intussen voorbereid,
een Vaderlandse Preek, die Jan. 1784, naamloos, bij Mulder in
Utrecht verschijnt: Leerrede voor het Volk van Nederland,
naar
2
Nehemia 4 vs. 14—IJ ). De met goed inzicht en duidelik nationale
strekking gekozen Bijbeltekst: Jeruzalems opbouw onder Nehemia's
gewapende hoede, stempelt het betoog tot een Preek — ons volk
houdt van deze zedelik-godsdienstige vorm. Maar de opwekking tot
zelfgevoel, dat, naar Zelandus hoopt, in volksweerbaarheid zich zal
uiten, doet de Leerrede klinken als een republikeinse „Wapenkreet".
Eigenaardig, dat we als beweegkracht tot eene algemene volkswapening weer een woord uit Youngs Conjectures horen : „Ken u
zelven", en w Eerbiedig u zelven" 3 ).
De wetgever wilde, dat elk Spartaan soldaat zijn zou. De burgers,
zonder onderscheid op de rol aangeschreven, maakten eene nationale
krijgsmagt uit, die altijd gereed was om te vegten en te sterven. De
republikeinsch-gezinde heldhaftigheid was een algemeen gevoelen.
de Republiek Sparta 4).
*) Mens' vader was broodbakker, zie biz. 289 en 350.
2) De titel, die Dyserinck Ter Naged. biz. 22 opgeeft, kan ik niet bewijzen. Het eksemplaar
Z. G. dat ik heb gevolgd, blijkt de herdruk te zijn, „zonder kerkelijke goedkeuring", door
S. de Waal (Br. Jan. 1785 aan Mens). Gedenkz. biz. 109 noemt als Uitgever Mulder, vermoedelik
dus ook de Uitgever van de Brief aan v. Alphen. Dyserinck noemt Muller. Zie biz. 373, noot 4
en Aant. 62. De Preek (23 biz. druk) is slordig en met veel fouten gedrukt. Enkele storende
drukfouten heb ik verbeterd.
3
) Zie biz. 374 en Bijlage IX Verhandeling over Volkswapening (hs. Z. G.).
4
) Dit motto staat op het Titelblad; ik weet niet, waaraan het is ontleend.
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Van wien is deze preek? — waar zou ze uitgesproken zijn? — en
wanneer ? — is de opsteller Gereformeerd — of Lutersch — of Menist —
of Remonstrantsch — of Roomsch? — op dit alles verkies ik niets te
antwoorden. — Dit alleen zal ik nog zeggen; dat, zo mijn Leerrede
eenige nuttigheid kan hebben, zij die meer hebben zal, wanneer zij op
deze wijze, dat is: door middel van de drukpers, in de waereld gebragt
word; dan dat ik haar, in eene kleene gemeente, ten aanhooren van
den gestrengen Heer en eenige sluimerende boeren, met veel deftigheid, uitspreke! — Zij moet zonder kerkelijke goedkeuring de waereld
instappen: doch zij zal evenwel ongemoeid passeeren: want ik kan op
mijn woord verzekeren, dat zij geene geestelijke kontrabande in zich
heeft. — En dit is immers genoeg?
't Is onmoogelijk, heldhaftige gevoelens bij een volk te zien hervoordspruiten, 't welk zich zelven genoeg veragt, om in de slavernij te kruipen.
Cato, of Zamenspraken

over de Vrijheid, enz. ] ).

Leerrede voor het Volk van Nederland.
Nehemia IV. vs. 14—17.
KEN U ZELVEN! — en — EERBIEDIG U ZELVEN! dit zijn gouden
woorden in de waare zedekunde; zij zijn van eene grijze aeloudheid;
vergunt mij eens, burgers van Nederland, u deze woorden, in uw betrekking als mensch — als burger, toe te roepen.
KENT U ZELVEN! gij zijt menschen! dat is: vrije wezens. Nooit
kwam een sterveling slaaf uit de handen van zijnen grooten maker.
Het vuur zijner natuurlijke Vrijheid moge verdoofd — schier uitgebluscht worden, door eene vernederende, verdervende opvoeding; — door
den geweldigen stroom der overheersching: zijn eerste ademtogt was
Vrijheid! en, in weerwil van het rammelen der kluisters, hoort hij
hare stemme nog. Deze Vrijheid te miskennen is de grootste ondankbaarheid. Het is de vastgestelde orde der dingen omkeeren; — het is
den weg openen, tot de snoodste ongeregeldheden.
Het verliezen uwer Vrijheid, als mensch, wordt opgevolgd, door den
gewissen dood uwer burgerlijke Vrijheid! hoe zal een maatschappij van
Slaven eenige aanspraak durven maken, op die regten, die zoo noodzaaklijk zijn, tot instandhouding, zoo wel der gansche maatschappij,
als van ieder lid in het bizonder!
EERBIEDIGT U ZELVEN, als vrij geboren menschen en leden der
maatschappije! — Een genootschap van vrije menschen kwam overeen,
om met elkander, tot onderling nut, zamen te leven: zij maakten
wetten, bestaanbaar met de zedelijke en godsdienstige Vrijheid — zij
!) Zie biz. 366, noot 4.
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verkozen zich, uit hunne oudsten en wijsten, handhavers en uitvoerders
dezer wetten; die echter ook ondergeschikt waaren aan deze wetten: —
hoe eerwaardig is zulk een maatschappij! — dit gelukkig genootschap
werd aangevallen, door een' heerschzugtigen en magtigen nabuur: met
een zelfde drift bezield, grijpt elk lid der maatschappije het zwaard der
billijke zelfverdediging in de vuist. Hunne krijgsleus was: Eendragt —
zij streden en overwonnen! — zou dit geschied zijn, indien zij hunne
vrijheid hadden miskent — zoo zij de waarde hunner menschheid, en
die der maatschappije niet hadden gekent en geeerbiedigt? Een slaaf
kent geen andere wet, dan de wil van zijnen overheerscher : — de wet
der Natuur voelt hij — doch hij kent haar niet!
De noodzaaklijkheid dezer kennis en eerbiediging zal ik u, uit de
afgelezen geschiedenis, onder het oog poogen te brengen; en de
erkentenis derzelve zal ons toeroepen: W A P E N T U, Gij BURGERS VAN
N E D E R L A N D ! ')

Jeruzalem was het aakelig toonneel der gruwzaame verwoesting:
haar tnuur was verscheurd, en haare poorten met vuur verbrandl en
de bewoners van Jerusalem scheenen niet anders ontkomen te zijn,
dan om, door de dagelijksche beschouwing, van dezen verwoesten
vaderlijken grond, den dood voor zulk eene Vrijheid te verkiezen. Zij
waaren tot een versmading bij alle de omliggende volken. De gesloopte
muuren der stad, vertoonden den droevigen toestand haarer inwooneren:
blootgesteld voor den onbarmhartigen overmoed der vijanden, waaren
zij geen oogenblik zeker voor hunne aanvallen. Zoo was de toestand
van het geliefde volk van God! — dat volk, zoo dikwerf uit de
dringendste nooden gered — zoo menigmaal tot een wonder der waereld
gesteld, is nu de versmading der natien!
Hoe moet dit toonneel de verbeelding — het hart van den Vaderlandlievenden N E H E M I A roeren! Hij, aan het hof van eenen Persiaanschen Koning, vraagt, met de belangneemendste nieuwsgierigheid, aan
eenigen zijner landgenooten, die derwaards gekomen waren, naar den
toestand der ontkomene Jooden, en naar Jerusalem. De overgeblevenen,
was het antwoord, zijn in groote elende, en in versmaadheid: ende
Jerusalems mitur is verscheurd, ende hare poorten zijn met vuur verbrandl Wat deedt hij ? door eenen heiligen ijver bezield, smeekt hij
den God van Israel, om vergeving en redding, met eene taal, die
alleen de taal van een opregt, welmeenend en godvrugtig hart kan
zijn. Nooit lees ik het gebed van dien grooten man, mijne vrienden!
of de warmste liefde tot mijn Vaderland vervult mijnen boezem! ik
ween met hem, over de rampen van Jerusalem en hare versmaadde
inwooners.
Zijn gebed werd verhoord. Het behaagde den Koning niet alleen
naar Jerusalem te laaten trekken, ter hulpe zijner verdrukte

NEHEMIA

i) Zie biz. 365, Br. 15 Okt.
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broederen: maar hij gaf hem ook geleibrieven en krijgsknegten, om
hem op zijnen weg te beveiligen. Hij gaf hem ook eenen schriftelijken
last mede voor Asaph, den bewaarder van het bosch des Konings,
op dat hij aan NEHEMIA het noodige hout, ter herbouwinge en vernieuwinge gave. Dus begunstigd, kwam de regtvaardige, de broederminnende NEHEMIA te Jerusalem. Na hier drie dagen vertoefd te
hebben, trekt hij heimelijk uit, om den rampzaligen toestand der
muuren te onderzoeken. Na dat hij deze bezigtigd, en op de middelen,
tot hare herstelling, gedagt hadt; geeft hij zijn voornemen aan de
oversten des volks te kennen. Komt! zeide N E H E M I A , komt! laat ons
Jerusalems muur opbouwen, op dat wij niet meer tot een versmaadheid
en zijn! toen zeiden zij: laat ons op zijn, dat wij bouwenl Kunt gij u
die blijdschap verbeelden, die op het aangezigt der verdrukte Jooden
glinsterde, toen zij den man zagen en hoorden, die hun ter hulpe gekomen was ? eveneens als schipbreukelingen die den dood, door de
baaren, ontworsteld zijnde, op een aakelig en woest eiland, ver van
de gezellige waereld verwijderd, hunne dagen al stervende leven, tot
zij een Schip hunne stranden zien naderen: — het Schip komt aan
den wal, — schoon nog op het zelfde eiland, genieten zij reeds hun
leven; hunne blijdschap is als die der Jooden, toen zij NEHEMIA zagen,
en de reden van zijne komst hoorden.
De poogingen, die NEHEMIA aanwendde, waaren niet zonder tegenkantinge van de zijde der vijanden: wat doen deze amegtige Jooden?
zeide de snoevende Saneballat. Zullen wij dit gehengen? wij toestaan,
dat dit veragte volk zich zulk eene vrijheid aanmatige? Zullen wij gedoogen, dat deze slaaven hunnen muur weder opbouwen ? — Laat hen
bouwen! antwoordde een andere laaghartige spotter: al is V dat ze
bouwen, zoo daar een vos op kwaame — hij zoude hunnen steenen muur
wel verscheuren! — Wrevele spotters! uw hevigste woede en bijtendste
spotternij zijn slegts kragtelooze bewegingen: — de God van Israel is
met NEHEMIA, en met het volk! —
Het bleef niet alleen bij deze schampere bespottingen: de vijanden
maakten eene verbindtenisse, om NEHEMIA te verstooren, en de, aan
hunne gescheurde muuren, arbeidende Jooden te dooden. Maar wij
baden onzen God, zegt NEHEMIA, en zetten wagt tegen hen, dag ende
nagt H I J BADT EN STELDE W A G T E N !
Nu zullen wij overgaan tot ons oogmerk — tot het verhandelen
onzer tekstwoorden. In de eerste plaats vinden wij de aanspraak van
NEHEMIA tot de Edelen en tot de Overigheden, en tot het overige des
volks, Het gerugt der vijandelijke voornemens hadt NEHEMIA rondom
wagten doen stellen: doch het schijnt, dat dit de vrees niet hadt
kunnen verbannen: de Jooden, hoe dapper en hardnekkig zij wezen
mogten, hadden al dikwijls te strijden met eene vrees, die, uit een
valsch en overdreven gerugt geboren, de hand miskende, wier helpende
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kragt zij zoo menigmaalen ondervonden hadden. Hunne geschiedenis
zal dit genoeg bevestigen. — Dit zag NEHEMIA: hij zag de wagters
bedekt met wapenen, maar, hun gelaat misvormd door vertwijffelde
vreeze. Hij zag toe en maakte zich op, en zeide tot de Edelen en tot de
Overigheden, en tot het overige des volks: Hoe! vreest Gij ? kunnen de
dreigingen uwer vijanden u verschrikken? U ! die weleer de schrik der
omliggende landen waart? o vernederde, lafhartige Jooden! denkt gij
dan niet meer aan dien grooten en vreeslijken God, die zoo dikwerv
uwe vijanden, als stof, voor uw aangezigte, daar heenen blies? —
welaan! beeft! siddert! — voor menschen! zit werkeloos op uwe verscheurde muuren neder! werpt uwe schilden weg, en geeft uwe boezems
bloot, voor de pijlen en spietzen uwer vijanden! sterft! — niet als
mannen — maar als weerlooze lammers, die, blaetende, hunne keelen
bloot geven, aan de onbarmhartige hand des slagters! — Thans zijt
gij tot eene versmaading bij alle volken: — maakt die volken regtvaardig! en sterft lafhartig! — Doch, niet alzoo, mijn volk! de God
van Abraham leeft nog, en wij zijn zijne kinders! om uwer zonden
wille is de Heer toornig op u; dpch, zoo gij u bekeerdt zal hij uw
redder zijn! weest niet lafhartig, mijne broeders! denkt aan uwen
God — en wapent u! strijdt voor uwe broederen, uwe zoonen, en uwe
dogteren, uwe wijven en uwe huizen! wanneer zij komen, om u te verstooren, grijpt dan uwe zwaarden in de hand, en strijdt! zoudt gij uwe
dogters — uwe wijven, ten prooij zien, van hunne onzinnige boosheid ? —
zoudt gij uwe weerlooze kinders in hun bloed zien omwentelen — en
sterven? neen! Jooden! denkt aan de dagen uwer vaderen, en weest
helden! — een iegelijk van u gorde zijn zwaard aan de heupe, en
bouwe aan den muur; dan zullen uwe vijanden voor uw aangezigte
sidderen! o God van Abraham! ontbloot uwen arm, den arm uwer
sterkte! wees uw volk genadig! zij hebben gezondigt; doch gij zijt
barmhartig! — NEHEMIA zweeg — en het volk weende! zij gevoelden
alles: zij waaren vernederd, en gevoelden hunne grootheid! En zeker,
zoo ooit een volk regt hadt, om, aan den nationaalen hoogmoed, eenig
voedzel te geven, het was gewis het Joodsche volk! van zijnen oorsprong
af, door duizend wonderlijke en gevaarlijke wegen geleid — in die alien,
door eenen bizonderen bijstand van God, geholpen: — bezitters gemaakt
van het schoonste en vrugtbaarste land des aardrijks: — begrepen zij,
dat de Godheid hen, boven alle volken der waereld, beminde, en
voorstondt.
Het aakelig bleek der vreeze verdween van de aangezigten der bewooneren van Jerusalem; en maakte plaats, voor den gloeiendsten bios
van Vaderland- en Vrijheidliefde! — Een volk, 't welk siddert, op
het hooren van een vijandHjk gerugt — voelt, wanneer het aangesproken wordt, door eenen manmoedigen menschenvriend, al de geestdrift
eener ,hoogst mogelijke heldhaftigheid! — een regtschapen edelman,
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in kluisters, vertoont meer waaragtige grootheid — dan een slaaf, op
den troon der waereld! —
Wapent u! zeide N E H E M I A — en, het besluit was genomen: zij
wapenden zich!
De spietsen, de zwaerden en bogen, die tot nog toe niet anders
geweest waren, dan het geen een overvloed van brood, aan niemand
bekend, in een' verslindenden hongersnood is, deze waren nu de
middelijke zekerheid hunner onderneeming. Zij hadden wapenen —
doch de glans derzelve was een verdervende bliksem in hunne eigene
oogen: — maar nu! bedekt met hunne schilden — en de spietzen in
hunne vuist — terwijl de taaie boog en de ratelende pijlkooker op
hunne schouders wapperden — nu konden zij weder iets van hunne
voormalige grootheid gevoelen! Met die edele trotsheid, die een gewrogt is der bewustheid van het regtvaardige onzer zaak, en onzer
eigene grootheid, wagtten zij hunnen vijand af! — 'er is somtijds maar
weinig noodig, om den sluimergeest eener natie te doen verdwijnen;
en alle hare handelingen met eene vuurige levendigheid te bezielen.
Gelijk in den zomer, een zwrarte opeengepakte lugt de gansche Natuur
met eene zwaarmoedige somberheid drukt: — 'er komt een windje —
het verheft zich — de wolken verstuiven — de hemel lagcht met een
blijde helderheid, en de gansche Natuur is vrolijk. — Zal ik u eene
teekening geven, mijne vrienden, van deze gewapende Jerusalemmers?
J a ! Ik zal het wagen! indien mijne verbeelding te kort schiet, zal mijn
hart hare plaatze vervangen: en uw hart en uwe verbeelding zullen
het onvolkomene voltooien! De aanspraak van N E H E M I A had een vuur
ontstooken, dat geheel Jeruzalem verwarmde: ieder ging naar zijn huis,
en, met een schreiend oog, zag hij naar zijne wapenen. — Vrees niet
langer, mijne dierbaare! o gezellinne mijner jeugd! zeide een gevoelvolle Jood. Vrees niet langer! zoo ik omkoome zult gij niet weenen
over mijne lafhartigheid! met mijn zwaard in de hand zal ik sterven
voor u! — en voor Jerusalem! laat onze vijanden komen! — bij elke
schrede, die zij ons naderen, naderen zij een' eeuwigen dood! de God
van Abraham zal zijn volk niet vergeeten! hij houdt trouwe in eeuwigheid! — geef mij mijn zwaard en mijn schild, mijn huisvrouwe! ik zal
voor u, en voor Jerusalem strijden! — traanen van blijdschap en van
aandoening rolden over de wangen der echtgenooten. —
Mijn verbeelding voert mij in het huis van eenen eerwaardigen
ouden vader, die zijne zoonen vermaant, om het zwaard, voor het
welzijn van Jerusalem, aan de lendenen te gorden: met welk een
vuur spreekt hij, van de grootheid der vaderen — van hunne krijgstogten in Canaan! strijdt! mijn zoonen! dus spreekt hij. — strijdt voor
de Stad! en bouwt hare muuren o p ! ik zie uwen arm, gesterkt door
den God der vaderen, den vijand van ons welzijn vernielen! o! mogten
wij de Stad onzes Gods weder hersteld zien — en een einde aan onze
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elende en versmaadheid! gaat mijn zoonen! de God van Abraham zij
met u! hij stelle u tot wreekers — tot redders van Jerusalem! —
Welk eene majestieuse vertooning doet zich daar aan mijnen vervoerden geest op! — ziet! ik zie de wijken, de straaten van Jerusalem
vervuld met gewapende burgers! — aller aangezigten zijn opgeruimd!
iedere tred — iedere beweging zegt mij: vvij zullen voor Jerusalem
strijden! Maar, wie is hij, die daar zoo schamperlagchend den gewapenden voorbijgaat ? uw gelaat verraadt u ! gij zijt een dier grooten,
die het welzijn van uw Vaderland, aan de vriendschap van deszelfs
verdrukkers — en aan uwe laaghertige oogmerken opofferd (*). Monster!
dat uw boosheid op uwen kop nederkome! — gij vergroot de verdrukking uw's volk's, door onmenschelijke knevelarijen! Ja, snoode!
met vermaak zoudt gij het bloed uwer burgeren — uwer broederen
zien stroomen (**) ! — Voert hem buiten Jerusalem! gij helden! —
vernielt hem ! hij heeft tegen u alien gezondigd — dat zijne gedagtenisse uitgedelgd worde! de dood van zulk eenen — is een feest der
Vrijheid! —
Maar, laat ons wederkeeren, mijne vrienden! NEHEMIA wilde niet
alleen, dat de inwooners zich zouden wapenen: — maar, dat ook tevens
de muur volbouwd wierde. Een gedeelte stondt onder de wapenen, om
de arbeidenden te dekken, de Oversten des volks waaren steeds toeziende,
op dat alles geregeld toeginge. Zij zelfs, die aan den muur bouwden,
en die den last droegen, en die oplaadden, waaren een ieder met zijne
hand doende aan het werk en de andere hield het geweer.
Dat is: zij waaren gereed op den eersten aanval. In het volgende
vers zegt de Schrijver, dat de bouwers een iegelijk zijn zwaard aan
zijne lendenen gegord had. Het spreekt van zelf, mijne vrienden, dat
de bouwers niet waarlijk in de eene hand het geweer hadden, terwijl
zij met de andere het werk deden: dit zou den arbeid vertraagd —
ja onmogelijk gemaakt hebben.
Nu was alles gereed, om den snorkenden vijand het hoofd te bieden:
de eene helft was geduurig onder de wapenen; terwijl het ander gedeelte des volks met alien ijver aan den muur arbeidde. Dit werk
werd met zulk een' spoed voortgezet, dat in twee- en vijftig dagen de
muur volbragt werd (***). Wat vermag de vereenigde magt des volks
niet! — Gij Koningen der aarde; kent uwe kleenheid! schrijft vrij uwe
grillige, uwe onmenschelijke neigingen aan uwe onderdaanen voor: en
noemt deze neigingen: DE WETTEN DES VOLK'S! de kluisters, die aan
de handen uwer slaaven rammelen, kunnen versmeed worden in dolken,
wier punten geen ander doel hebben, dan in uwe heerschzugtige harten!
De koninglijke zetel is geen veilige schuilplaats, wanneer een volk zijne
(*) Hoofdst. VI. vs. 17. (Voetnoten in de Leerrede. N.).
(**) Zouden Vr in onze Republiek ook zulke EDELEN zijn ?
(***) Hoofdst. VI. vs. 15.
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regten — de regten der natuur leert kennen — en de slavernij begint
te vervloeken! dat de Tiran beve, als zijne onderdaanen zich vereenigen, om vrij te zijn! dan wordt de stem van het volk, de stem
van God! En — wie zal die wederstaan ? Maar, hoe groot zijt gij, die
de regten van het verdrukte menschdom handhaaft! De ondankbaarheid
moge al dikwijls uw toegevoegde belooning zijn: gij zijt groot! — zelfs
in de oogen van God! Maar neen! de ondankbaarheid is niet altijd uw
belooning: Vaderlandlievende NEHEMIA! hoe veel traanen van dankbaarheid hebt gij niet zien vloeien langs de aangezigten uwer broederen!
Gij gaaft den verdrukten zijn regt weder, en verbraakt de ketens zijner
slavernij! zoolang de voorstanders der Vrijheid geeerbiedigd en bewonderd zullen worden, zal uw naam in zegeninge zijn!
Het zwaare van den arbeid verdrukte den moed niet: zij waren
onvermoeid in het waken en bouwen. Laat ons NEHEMIA zelf hooren
spreeken. Hij zegt — in de drie laatste vaarzen van ons Hoofdstuk:
Alzoo waren wij doende aan het werk: en de helfte van hen hielden de
spietzen, van het opgaan des dageraads, tot het voorkomen der sterren
toe, Ook zeide ik ten dien tijde tot den volke: een iegelijk vemagte met
zijnen jongen binnen Jerusalem: opdat zij ons des nagts ter wagt zijn,
ende des daags aa?i het werk, Voorts nog ik, nog mijne broederen, nog
mijne jongelingen, nog de mannen van de wagt, die agter mij waren, wij
en trokken onze kleederen niet uit; een iegelijk hadde zijn geweer ende
water.
Deze eenvouwige beschrijving geeft ons een levendig denkbeeld van
den ijver der Jooden in het bouwen der muuren, en in het waken
voor hunne Stad. Wij verwonderen ons over hunnen moed — en over
de voorzigtige en tevens mannelijke bestiering van NEHEMIA: — maar!
de God van Abraham was met NEHEMIA — en met de regtvaardige
zaake des volk's!
Doch! welk een uitwerking hadt dit alles? van welke nuttigheid was
het wapenen der burgeren ? — het bouwen der muuren ? — vraagt gij
dit mijne vrienden ? de heilrijkste, de meest gewenschte uitwerking, die
bijdragen kon, tot den welstand van Jerusalem! De vijanden hoorden
het — en beefden! zij hoorden, dat hunne voornemens bekend geworden waren, en dus hun raad, hun heimelijke aanslag vernietigd.
Het lafhartig en godloos opzet, om de Jooden verraaderlijk te overvallen en te dooden, bezweek, toen het rammelen der wapenen het
land, romdom Jeruzalem, deedt weergalmen.
Alle de heidenen beefden en vreesden zeer (*). Zij erkenden wel dra,
de aeloude grootheid van het Joodsche volk, die, als een geweldige
stroom, eertijds geheel Canaan overbruischte! zij zagen in dien vaardigen opbouw der muuren, en in het heldhaftig aangespen der wapenen,
de kragtige hand, van dien God, die zoo menigmaalen voor Israel streedt!
(*) Hoofdst. VI. vs. 16.
26
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Welk een tooneel van waaragtige blijdschap was nu Jeruzalem! —
de Stad, die, maar weinige dagen vroeger, een versmaading was, — is
nu tot een schrik aan de omliggende landen! En, wat zou het geweest
zijn, zoo de kwaadaartige invloed der kwaadwilligen dezen ijver gestuit,
en den raad van N E H E M I A vrugteloos gemaakt hadt? De weerlooze
Jooden, bouwende aan hunnen muur, zouden het slagtoffer der raazende
woede hunner vijanden geworden zijn; — en dus hunne versmaadheid
een volkomen ondergang!
Maar hadden zij recht om zich te wapenen? Dit hadden zij, mijne
vrienden! Het is, om wijze redenen, dat God toelaat, dat een gansche
maatschappij zomtijds naar den wil van een' sterveling bestierd wordt:
doch zij zijn geen REBELLEN, die moeds genoeg hebben, om, wanneer
deze Heerscher zijn gezag misbruikt, en zijn onderdaanen tot slaven
maakt, dien sterveling van den troon te stooten — hunne vertrapte
regten in het licht te stellen, en vrij te zijn! slaat uwe oogen naar
A M E R I C A ! — slaaven — vrijgeboren slaaven mogen de poogingen van
dat land vervloeken: — de engelen zegenen die!
Wanneer een volk, op de eene of andere wijze, versmaad — verdrukt
wordt, en het blijft gewillig deze versmaading en onderdrukking lijden,
daar het kragt genoeg, in zijnen eigenen boezem, heeft, om vrij te
kunnen worden — dan is dit volk ondankbaar tegen den God der
Vrijheid! zulk een volk miskent zich zelf: — en hoe zal het dan zich
zelven eerbiedigen? — Regt? — zij hadden volkomen regt! wanneer
een mensch, van roovers overvallen, alle zijne kragten vereenigt — met
hen strijdt — en die geweldenaars om het leven brengt: — zondigt
zulk een? handelt deze onregtvaardig? Neen, mijne Vrienden! een
maatschappij heeft volkomen vrijheid, om zich te wapenen! het zij,
om verloorene regten te herkrijgen — het zij, om die, welke zij heeft,
te bewaaren. Hij is een dwaas, die eenen schat, die hem dierbaarder
is dan het leven, agteloos daar heenen werpt; — of hem ter bewaaring
in handen van vreemdelingen overlaat! Zij, die het volk van het voorneemen, om zich te wapenen, tragten af te brengen — met hetzelve
spotten — zij mogen dan zijn die zij zijn: —• veragters, verdrukkers
van de regten des volks — deze zijn te zagte namen voor hun!
N E H E M I A dagt anders! — wapent u! gij inwooners van Jerusalem!
dit stondt op alle zijne handelingen uitgedrukt: het volk gehoorzaamde,
en de goddelijke zegen maakte Jerusalem tot een schrik der omliggende landen!
Mijne dierb^are vrienden! Burgers van Nederland!
WAPENT

a!

In een' zekeren zin kan men ook zeggen: Nederland is tot een versmaading bij alle de omliggende volkenl Ja, landgenooten, wij, die
eertijds zoo gedugte natie, wij hebben onze grootheid verlooren! en de
glans van onzen roem is verdoofd! — herinnert
maar neen! zou
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ik u eenen oorlog in de gedagten brengen, die ons, als de lafhartigste
der volken, gezien heeft? — zoude ik u de onregtvaardigheid onzes
aanvallers — de verdervende werkeloosheid onzer verdedigers weder
in u verlevendigen ? neen! mijn broeders! uw hart zou bloeden — uw
ziel bezwijken! — Gij wordt met eenen vrede gedreigd, die u, helaas!
dit aakelig tafereel te dikwerv nog vertoonen zal!
Wenden wij onze oogen van het voorledene af, en laat ons het tegenwoordige beschouwen. Uw rnuur is ook maar' al te veel verscheurd, en
veelen wwer poorten zijn ook met vitur verbrandl wanneer gij deze zult
willen opbouwen en vernieuwen, zullen 'er Saneballafs en Tobia's en
Gesem's opstaan, die u zullen verstooren; die tragten zullen, om u te
dooden! o Nederlanders! een iegelijk van u gorde dan zijn zwaard
aan de heupen, en neme zijn schild en zijne spietse! — ik zal duidelijker spreken: Gij zijt een vrij volk — gij hebt uwe regten! maar
zijn niet veelen dier regten verdonkerd? Zij zijn uwe schatten, mijn
broeders! maar, als gij dezelve niet kent, welk een nuttigheid zullen
ze u dan geven ? Lafhartige toegevendheid — kruipend eigenbelang —
dwingende Heerschzugt, deze zijn het, die uwe regten verminken —
veranderen, en hunne verkeerde oogmerken de belangens uwer Vrijheid
noemen! 't is uw zaak, Burgers van Nederland! om die regten te leeren
kennen — hen weder te eisschen — want zij zijn de uwe! geeft geene
verkeerde uitlegging aan mijne woorden! Wanneer ik zeg: Eischt uwe
regten weder I dan zeg ik niet: wordt oproerigl vervoegt u bij hen,
die, uit uw midden verkoozen, uwe majesteit vertoonen; zegt hun
uwe belangens, met die bescheidenheid en mannelijke fierheid die
het sieraad zijn van eenen regtschapenen Nederlander: uwe regten
zijn ook hunne regten; — en, indien zij het wel begrijpen, in den
volsten nadruk, de hunne! — En zouden dan die vertegenwoordigers
van uw gezag, geen handhavers van uwe regten zijn? Hoe rampzalig
zijn wij, mijne broeders! indien wij dit moeten beantwoorden, met een
vertwijffeld JA ! —
Daar zijn verscheiden rangen onder de vertooners uwer oppermagt;
elk derzelven heeft zijne regten; doch men heeft al dikwijls gezien, dat
de mindere rang, uit lafhartigheid, zijne regten, aan eenen meerderen
rang, overgaf: dit heeft voor u de nadeeligste gevolgen: de eene rang
wordt slaaf van den anderen; en langs dezen weg kruipt een willekeurig
gezag in den boezem van het gemeenebest! — zorgt voor deze regten,
zonder de uwe te vergeten!
Wat zal nu het beste middel zijn, om tegen alle inbreuken van verdervende kankers zeker te zijn? — wat het veiligste, om uw gezag,
en de vertooners van hetzelve, te handhaven, tegen den aandrang der
overheersching ? — om u ontsaglijk te maken bij al uwe vijanden? —
dit, mijne Broeders!
WAPENT

U!
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Hebben wij gezien, met welk een' gunstigen uitslag de wapening
der inwooneren van Jerusalem bekroond werd, mijn vrienden! zagen wij
de heidenen beven voor die gewapende Jooden, die zij, toen zij ongewapend waren, veragtten: hebben wij de versmaadheid van Jerusalem
zien verdwijnen, toen de glans van hare zwaarden het oog harer versmaderen verbijsterde: welaan dan, Nederlanders! wordt eens wat gij
zijn kunt! Laat die logge vadzigheid plaats maken, voor de vuurigste
werkzaamheid ! — Gij zijt de beschikkers van uw eigen lot: VRIJHEID! —
of: SLAVERNlj! de Vrijheid wandelt gerust en veilig door de gewapende
gelederen harer burgeren! — de gewapende huurlingen mogen genoodzaakt zijn, om op den v/enk eener indringende Dwingelandije te staren:
't is alleen op het bevel van 's Lands Vrijheid, dat de Burger den haan
van zijn vuurgeweer spant, om den vijanden der Vrijheid een doodlijk
lood door het hart te drijven!
Bragt N E H E M I A , in zijne aanspraak, den God der vaderen onder
het oog der verdrukte Jerusalemmeren: ook gij, Burgers van Nederland ! denkt aan den God uwer vaderen! — al het gewoel — alle de
poogingen der stervelingen zijn vrugteloos, ten zij de hand van God
die met zijnen zegen geleide! terwijl uwe handen de wapenen aangrijpen, laaten dan uwe harten den God onzer vaderen om hulpe
smeeken! Hij heeft u groot gemaakt! door u deedt hij meermalen de
Koningen der aarde beven! en zoudt Gij alle die weldaaden met een
ondankbaar stilzwijgen beloonen ? — met een ondankbaar stilzwijgen!
uw zedelijk bederf, mijn broeders, schreeuwt, met de ondankbaarheid
uwer harten, tot den regtvaardigen God! en nog geniet gij de dierbaarste zegeningen! wee u! zoo gij deze zegeningen — zoo gij uwen
God blijft miskennen! wilt gij den God der Vaderen welbehaaglijk
zijn! herneemt dan de deugden uwer Vaderen! — ziet, mijne vrienden,
met een oog, dat traanen van dankbaare vreugde stort, ziet welke
weldaaden de godlijke goedheid u nog geduurig schenkt! — een der
duizenden zal ik u slegts noemen: Gij ZIJT NOG GEENE SLAAVEN!...
voelt Gij, wat dit zegt, mijn Broeders! — dan kunt gij dankbaar zijn! —
De regtvaardigheid uwer zaak verliest hare kragt om uwer ongeregtigheid wille! daarom, Burgers van Nederland! denkt aan den God uwer
vaderen, — en dient hem!
Daar is een groot getal in het midden van ons, die het wapenen
der Burgerijen, door het gansche Vaderland, als onmogelijk — of, als
bespottelijk stellen. Laat ons dit eens wat nader beschouwen. Is een
algemeene wapening onmogelijk? — ik geloof mogelijk!
UTRECHT zal ons hier ten voorbeelde zijn. In welk een' korten tijd
heeft die Vrijheidlievende Stad hare Burgers in den wapenhandel zien
vorderen, tot eene hoogte, die nog geene der Vaderlandsche, zich
loflijk oeffenende, Burgerijen bereikt heeft! Kan UTRECHT alleen deze
vordering maken ? of heeft UTRECHT, met eenige weinige andere Steden,
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een meer bizonder belang, in het wapenen der Burgeren, dan het
gansche Vaderland ? hebben alle de Steden van ons Vaderland geene
regten, die haar dierbaar zijn? •— en die zekerder zouden zijn, wanneer
zij voorgestaan wierden, door den sterken arm eener gewapende Schutterije? — Hebben die weinige regt Vaderlandsche Steden alleen eene
Vrijheid, die zij handhaven en beschermen willen — en moeten? —
Dit zal niemand toestemmen. Waarom blijft men dan hierin agterlijk?
Waarom die loffelijke voorbeelden niet gevolgd? Volstrekte onmogelijkheid is hier niet! Zoo dra iedere Proviniie — iedere Stad in het
bizonder de wezenlijke noodzaaklijkheid van de wapeninge der burgeren
gelooft — en gevoelt: — dan is niets zoo mogelijk! Ik weet, door den
vergiftigen invloed dier ontaarde Nederlanderen, die, langs alle wegen,
uwen welvaard tragten schadelijk te zijn, wordt die mogelijkheid niet
ligt gemaakt: doch deze verdervende invloeden kunnen geweerd —
of hun vergif kragteloos gemaakt worden. — Indien alom, door alle
oorden van ons Vaderland, dat zelfde vuur, dat de Burgers van
UTRECHT, en die der andere heldhaftige Steden bezielt, de harten der
inwooneren ontvlamde, wij zouden wel schielijk in iederen Nederlander
eenen gewapenden beschermer der Vrijheid beschouwen! — Welk een
ontsaglijk, welk een eerbiedwekkend denkbeeld, mijne vrienden! alle
de bewoners van ons Vaderland gewapende helden, onder wier bescherming de Vrijheid des Vaderlands veilig is! —
Toen men in UTRECHT en in die andere plaatsen de Schutterijen
begon te herstellen, zou het buitenspoorigheid gescheenen hebben, zich
eene uitkomst, de helft minder gelukkig dan ze is, voortestellen: maar
zou deze verbeelding buitenspoorig geweest zijn? zij, die toen met het
gebrekkige dier eerste en bevende poogingen den spot dreeven; zien
nu, met een veelbeteekenend stilzwijgen, en eene verslaagene houding,
naar de vastheid en verschriklijkheid der burgerlijke gelederen!
Maar — is het wapenen der burgerijen bespottelijk? — Hij, die den
godsdienst eerwaardig, heilig en noodzaaklijk stelt — en het bidden
bespottelijk noemt, wat is die ?. . . voegt alle die benaamingen, waar
door wij gewoon zijn onze grootste veragting uittedrukken — voegt
die bij een, en geeft hem dezen naam! — Bespottelijk! waarvandaan
komt u die onzinnigheid, gij die dus spreekt? is het wapenen uwer
medeburgeren bespottelijk, om dat de beginsels gebrekkig zijn? dan
kunt gij de verhevenste wetenschappen bespottelijk noemen, want hare
beginzels zijn minder dan onvolkomen — zij zijn gebrekkig. — Of is
het handelen der wapenen iets, dat alleen huurlingen, wier grootste
getal vreemdelingen — domme vreemdelingen zijn, leeren kunnen? —
of is die oeffening zoo veragtelijk? — maar neen! gij miskent in uwe
medeburgers die grootheid, die de sieraad van een vrij volk is! gij
wilt die niet kennen! Doch, ik zwijg van u ! om langer met u te
twisten, moest ik mij tot uwe laagheid vernederen!
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Hoe beledigend is zulk een gedrag in het oog der Godheid! — het
versmaden harer zegeningen is de grootste ondankbaarheid! — en welke
misdaad gaat die der ondankbaarheid te boven! — onder de straffen,
mijn Broeders, waarmede de godlijke regtvaardigheid de verregaande
verbastering in zeden en godsdienst straft, zijn ook deze laaghartige
spotters! maar verheugt u tevens, gij bewooners van dit dierbaar gewest — wanneer gij het kleed uwer snoodheid verwisselt voor den
zuiveren mantel der deugd, dan zal u de gunst des Almagtigen aanlichten als de morgen! en in het verwarmende licht zijner goedheid
zult gij veilig wandelen! Dan zullen die aterlingen, die veragters van
uw gezag, met den stikdonkeren nagt, die u thans bedekt, en die voor
dien godlijken glans verdwijnen zal — dan. zullen zij beschaamd daar
heenen vlieden!
Nog drie woorden, mijne vrienden! en ik zal eindigen! — Gij hebt
regt om u te wapenen — en de gesteldheid van een gemeenebest
maakt dit regt hoogstnoodzaaklijk. — De uitvoering is mogelijk, en zij
is edel! Wapent u dan, gij Burgers van Nederland! wapent u, en dient
uwen God ! het onregt en oproer zullen uit uw midden gebannen worden !
geen vleiende of dreigende Heerschzugt zal den zetel uwer majesteit
naderen, om dien te ondermijnen — uw versmaadheid zal weggenomen
worden — en gij zult een schrik zijn voor de omliggende volken.
„o God onzer Vaderen! laat niemant van de inwooneren des Lands
„zijne voorregten miskennen! laat Deugd en Godsdienst de sieraaden
r zijn van dit gemeenebest!
A M E N !"

Buiten Utrecht, zegt de Gedenkzuil*), is deze Preek weinig bekend geworden,. in Utrecht zelf hoofdzakelik door jonge geestdriftige Patriotten gelezen, hoewel toch ook „rnenig ouder, tot
(dusver) huiverig, om zijnen zonen de wapenen in handen te geven
(door Zelandus' woord) in een warm begunstiger of zelf-beoefenaar
der schutterlijke diensten herschapen werd".
Omstreeks Donderdag 18 Desember begint de Kerstvakantie.
Het letterkundig werk is gereed, en nu kwelt weer de gedachte
aan de Studie, aan de zo vernederende vergadering in Amsterdam.
Droefgeestig en vol verlangen schrijft hij naar Vlissingen 2 ):
ach! mogt ik eens een geheelen avond bij u zijn! Slegts een avond,
Fransje! hoe zou mijne verlangende tederheid ontvlammen door uwe
kuschjes! hoe zou mijn geheele ziel aan uwe lippen hangen! maar deze
vreugde wagt mij eerst na den afloop van nog een menigte van dagen.
*) Biz. 113.

2) Kopie Sonsb. biz. 335.
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o! \yaren zij zo vlugtig als de zugten mijner liefde, die sneller dan een
gedagte mijnen boezem ontvlugten. o mijn geliefde! iooo kleinigheden
doen mij aan u, en aan den tijd, waarin ik u daagelijks zag, denken.
onlangs vond ik iets in mijn zak, ik wist eertijds niet wat het was,
doch ik herkende het weldra voor het loodje, dat ik op de Veersche
reis in uw bijzijn, ontfangen had. Eensslags kwam die gelukkige dag
mij voor de verbeelding, ik zag u aan mijne zijde zitten, ik zag u op
de wallen van Veere, daar de zon u het wandelen zoo lastig maakte:
ik voelde nog andermaal die kloppende benaauwdheid, die mijn hart
gevoelde, toen wij \s avonds weder onze stad genaakten, en toen ik
met een droefgeestig oog op dien gelukkigen dag, als op een aangenaamen droom, terug staarde. — En die laatste morgen ! . . . . o! mijn
dierbare!
—

Even droefgeestig- aan Frangois van Cappelle: a )
Ik ben ook tamelijk gezond — maar ik heb pijn in mijn ziel; dit is
een ziekte, die ik meermalen heb, en die noodzakelijk uit mijn gestel
moet voortvloeien. doch ik heb nog al hoop, dat die ziekte nog eens
zal overwonnen worden; het beste hulpmiddel zal zijn, een gevestigde
staat — en — mijn Fillis!
nooit heb ik zoo naar haar verlangd — nooit met zulk een warm
en deelnemend gevoel aan haar gedagt — en dus, bij wettigen gevolge — zoo gevreesd! Hoe lastig wordt mij de tijd! wanneer ik
denk aan die dagen, die nog voorbij moeten gaan, eer ik — voor
de waereld — de echtgenoot van mijn meisje worde — o! dan smelt
mijn hart — dan ben ik louter droefgeestigheid!
met welk een blijdschap — maar ook met welk een droefheid! denk
ik aan die drie zomermaanden, die ik in mijne dierbare moederstad,
bij mijn Fillis, heb doorgebragt!
o Gelukkige dagen! gij nadert weder! komt schielijk! bij mijn meisje —
in hare armen, vergeet ik, hoe ongelukkig ik ben! wat zeg ik! — dan
ben ik volmaakt gelukkig!
ach! zoo Fillis mij ontrouw wierd —
zoo zij laaghartig genoeg ware, om haar zelf te b e l e d i g e n . . . . . te
b e l e d i g e n ! heb ik dit woord geschreven, C . . . P met betrekking tot
mijn Fillis geschreven? — schrap het door! — maar neen! wij zijn
menschen! o Rampzalige Bellami! o! mijn Fillis!
maar dit zal u mogelijk verveelen — van wat anders gesprooken!
is er geen nieuws in Vlissingen ? begint men nog niet aan den wapenhandel? o Burgers van Vlissingen! zoo gij uw vrijheid bemint —
wapent u dan !. . .
Zeg eens aan Zandleven 2), dat CORBELIJN muzijk heeft op sommige
*) Ndl. Spectator, 1870 biz. 323.
*2) Gosardus Z., Suikerbakker, was een „groot liefhebber en beoefenaar van de muzijk, gaf o.a.
ook les aan Anthony v. d. Woordt". Zie Aant. 55.
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Oden van mijn vriend KLEYN door NlEUWENHUlZEN gecomponeerd;
het is, zooals ik algemeen van de kenners hoor zeer schoone muzijk:
van Vlooten heeffc ze iiitgegeven ! ). Hij zal mij pleizier doen als hij ze
koopt; want ik weet zeker, dat ze hem uitmuntend bevallen zal. De
Doggersbank is, door de ziekte van Nieuwenhuizen nog niet uitgevoerd.
wat 'er nog van komen zal weet ik niet!
Het laatste stukje van mijn vaderlandsche gezangen is uit; doch ik
durf het met de vorst niet afzenden; wanneer ze in Vlissingen komen
zal mijn Fillis u nog wel iets laaten lezen 2), dat ook van mij is, maar
daar ik nu nog niets van zeggen kan, ik mag ook wel zeggen — en
ik kan ook wel zeggen, bij het zenden van mijn gezangen:
parve (nee invidia), sine me, liber ibis in urbem!
hei mihi! quo domino non licet ire tuo!
den een of ander zal het u wel vertaalen.

en aan Jan van der Woordt: 3 )
Naar het lichaam, zoo t a a m e l i j k ! . . . Maar! naar de z i e l ! . . . J a ! dat
is zoo wat! — Juist w$l niet geheel bedlegerig — [van mijn ziel gesproken] — maar ook niet volkomen op de been. — Het zal u nog
wrel voorstaan, mijn Heer van der Woordt, dat wij, in uw hofje; 't
welk ik voor dit maal de canape uwer ziel noemen zal. — dat wij, in
uw hofje, op een zaturdag namiddag, over de ziekten der ziel, en de
verscheidene soorten der zelve, met veel geleerdheid spraken? — onze
zielen zullen zeker op dien tijd juist de volmaaktste gezondheid niet
gehad hebben! want wie — [men zondere hier met alien eerbied die
Heeren uit, die zich medicinae Doctores laaten noemen!] want wie, zeg
ik, zal, wanneer hij eene volmaakte gezondheid geniet, zijn verstand
en oordeel noodzaaken, om alle mogelijke, waarschijnlijke, noodzaakelijke en toevallige ziekten, in haren oorsprong, voordgang en gevolgen
te onderzoeken te vergelijken en — hierdoor zijn ziel een gruwelijke
koorts op het lijf te jaagen? waarin bestaat dan de tegenwoordige
ziekte van uw ziel? zult ge mogelijk vragen — en zult gij zeker vragen
indien uw ziel ook niet al te wel is. toen ik uwen brief las, dagt mij,
dat ik duidelijk kon zien, dat uw ziel niet in den volmaaksten welstand
was. men knort, met een vriendelijke knorrigheid, op kranke vrienden,
die weigeren medicijnen te gebruiken: — men belooft aan de kinderen
alles, zoo zij slegts hun drankje gebruiken: E N ! voor kranke zielen
doet men niets! 'er zijn ook medicijnen voor — maar, wie gebruikt
dezelve? Bij zulke aanvallen knor ik verschriklijk op mijn eigen ziel —
doch, het baat niets!
1

) Zie biz. 201 en Aant. 56.

2

) De Brief aan van Alphen of de Preek}

3

) hs. Z. G.
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Dikwijls ken ik volstrekt den aart der ziekte niet; en wat zal ik
haar dan geven? om zoo maar alles te wagen moet men eene Academische Bulle hebben — en die heb ik niet, en denk — spring op van
vreugde mijn conscientie! — en denk haar nooit te krijgen!
Zoo dat de tegenwoordige ziekte mijner ziele hierin bestaat, dat zij hare ziekte gevoelt — doch niet kent!
Mijn voornaamste medicijnen, wanneer mijn ziel ongesteld is, zijn doorgaans:
Eenige bladzijden uit mijn vriend Sterne — of Rabener ]) —
to
of -— Zwift2) — of — Knaut 3 ) — of — en dit is somtijds probatum —
of, zeg ik, uit D o n Q u i c h o t ! — bij andere ziekten gebruik ik, met
veel nut, mijnen Jerusalem 4) mijnen Voet 5 ) en den grooten Paulus! —
maar mijn ziel wil niet altijd inneemen! en dan zijn, met betrekking
tot mij, die dierbaare vrienden, moeielijke vertroosters!
Maar ter zaak! ik geloof, zoo ik eens gissen mag, dat vooruitziende — en agteruitziende — meer vreezende dan hoopende — donker
en licht vergelijkende — wenschende en verwenschende — vuurige en
smagtende — murmurerende en onderwerpende — wantrouwende en
geruste D e n k b e e l d e n de tegenwoordige ziekte mijner ziele veroorzaken.
„Maar hoe komt het dat al die denkbeelden zich
„nu zoo vereenigen ?'
Hoe komt het, dat Mevrouw de Natuur en Mevrouw de
Baronnesse het Noodlot zoo dikwijls twisten ?
dat is een vraag met een vraag beantwoord!
»)!

Courage! ik ben wel drie ponden ligter! het laatste of negende
stukje van mijn Vaderlandsche Gezangen is van de pers! eerlang zult
gij het ontvangen, en ik twijffel niet, of Gij zult, ter eer van den
Dichter deze gezangen voor de verstrooi'ende hand des Tijds beveiligen, door hen te bekleden met eenen bruinen, rooden of groenen
overrok. Ja mijn vriend! zij zijn af. met welk een blijdschap zie ik te
rug, op dien weg des levens, dien ik al zingende heb afgelegd! zoo
men in Vlissingen zomtijds onder de hand spreken mogt, van een
standbeeld voor mij opterigten, doe dan toch alle moeite, dat het op
de volgende wijze geschiede:
1
) Gottlieb Wilhelm Rabener (1714—1770) Verzameling van Hekelschriften uit het Hgd.^ 4 din.
(Amst., P. Meyer 1763—1766). Over Rabeners luim, zie v. Hall Gemengde Schriften biz. 158,
2
159, 179.
) Vertelsel van de Ton en Verhaal van den Strijdt der Boeken (Aant. 34).
3
4
) Tobias Knaut, zie biz. 17, 147 en Aant. 10.
) Zie biz. 340, noot I.
5
) Joh. Eusebius Voet (1705—80), + 1750 geneesheer te Dordrecht, dichter van stichtelike
verzen en berijmde psalmen. Zie Poet Spect;, + 20 Nov. 1784 Ter Gedagtenis van H. Dullqart^
en 15 Febr. 1785 Brief van v. Alphe?i aan de Poet. Spect. Verder Brieven v. Go ens dl. 1 biz.
193, 226, 234. Mnemosyne (Tydeman en Van#Kampen) dl. 4 biz. 226.
6
) Vier kabalistiese tekens.
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Op een voetstuk van vier voeten hoog, moet mijn beeld,
in de manier van den Vatikaanschen Apollo, gesteld
worden: — dat is: genoegsaam naakt..
niet zoo zeer
om de schoonheid, als wel, om hier door mijne overeenkomst met dien God, in het stuk van overvloed aan te
duiden.
aan mijn regterhand moet de Godinne der Liefde in
een groote leuningstoel zitten, met haar Zoontje op haar
schoot; die bezig is met mijn regterbeen aan den stoel te
binden, en wel — met de kouseband van zijne Moeder. —
aan de andere zijde, een weinig agterwaards, moet, bij
wijze van een trophee, op een stok een groote pruik, een
zwarte rok en mantel enz. gehangen worden. zommigen
zullen dit als overtollig beschouwen: doch alles heeft zijn
beteekenis.
onder mijne voeten
j a ! wat zal ik daar plaatsen ?
welaan!
het Geluk!
het moest juist andersom wezen, namelijk ik onder de
voeten van het geluk: maar als 'er toch een van beiden
onder de voeten zijn moet, staat het fraaier voor een
standbeeld, dat het geluk onder de voeten is — dan
ik! — nu kan men er het overige bij doen. het opschrift
moet zijn:
Zelande!
an odium, stultitia vel Mecenatum Gratia
N B ! dit behoeft niet gelezen
l
)
te worden; als verbeeldende
den tijd, dien ik slaapende
doorbreng.
hanc statuam
tibi
posuit ?
Dit is juist geen volmaakt munnikslatijn — nu! dat ben ik ook niet!
'

'
Hebt Gij niet gezien een onlangs uitgekomen boekje: Mengelingen
in proza en poeziel het is van van Alphen. kort daarop kwam een ding
uit: aan den Heere van Alphen over de Meng: enz. en dat is van mij!
doch houdt het voor u. ik heb 'er geen, anders zoude ik er u een
zenden: het kost maar 8 stuiv. en bij Corbelijn is het ook te koop.
lees het eens, en zeg mij dan ook eens of die ode aan Chloe niet een
der beste stukken is, die ooit mijnen dich(t)kundigen geest ontvallen
*) hs. wat pennegekras.
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zijn? ik twijffel niet, of zijn welEdele zal niet nalaaten, om, bij
gelegenheid, mij ook eens te beschrijven — doch hij zegge wat hij
wil — hij kan niet zeggen, dat ik een dief ben!
geen woord meer! vaarwel! groet alle de
uwe! groet onzen Doctor! !) en wees hartelijk gegroet van uwen
in de laatste maand
Bellami.
van het vierde Jaar
onzer schande. 2)
Eind Desember krijgt vriend Mens bericht van een bezoek in
Amsterdam, naar *t schijnt, nog niet 't officiele voor het „fonds

Zwart", met de volgende geestige brief: 3 )
toen de Natuur omtrent half gedaan hadt met mij te vormen —
kreeg zij bezoek van een zekere Dame, met een vuurig oog — een
strak, staatig aangezigt: — zij hadt veel in hare houding van eene
Engelsche gouvernante — met een woord het was — mevrouwe de
Baronesse het NOODLOT:

£L~

M^^JL^

*>->i

^

0+^+*j£

/ >

:

Facsimile van deze brief.
1) Dr. Jan Corn. Baerts, zie Aant. 38.

2) Oorlog met Engeland ?

3) hs. Z. G.
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„Altoos zoo drok aan 't werk, Mevrouw Natuur? — wat maakt gij
„ thans?"
„Een wonderlijk schepsel om u te dienen, Mevrouw de Baronnesse!"
„ei! ei!"
„Ja, mijn Lieve Baronnesse! ik vereenig thans alle mijne kragten,
„om een schepsel voordtebrengen — dat — in weerwil van u — altijd
yZijnen eigenen weg zal bewandelen! —
„een vermeetle p o o g i n g " ! ! ! . . . .
„zoo vermeetel niet, Mevrouw! — ik zie, helaas! te dikwijls mijne
„edelste gewrogten — door uwe handen ontluisterd — door uwe ketens
„verlamd! — genoeg! — ik wil een wezen voordbrengen, dat met uwe
„folteringen spot — uwe woede veragt"!
f

\

Hier zette de Baronnesse de\
handen in de zijde.
/
„ Natuur! . . . . Natuur! . . . . schep — vorm wat gij wilt — het Noodlot
„zal zegepralen!! — dit schepsel, waarvan gij u thans zoo veel be„loofd — zal — door mijn toedoen — een slaaf der Liefde zijn! —
„geef gij hem alles, wat u schoon, beminnelijk, schijnen moge — ik
„zal hem niets geven dan armoede! — zoo sterk als de magneet het
„staal naar zich trekt — zoo sterk zal het goud hem ontvlieden! —
„ik zal hem ongelukkig maken!
""!
Dit is boven uw bereik! zeide de Natuur met een lagch,
die aarde en hemel verheugde. dit is boven uw bereik! —
slinger hem — folter hem! stel hem tot een veragtinge
der waereld! . . . . in weerwil van u — hij zal — door
mij — dikwijls gelukkig zijn! bij een aandoenlijk hart —
zal ik hem de ziel eens Dichters geven — wat zegt gij,
Mevrouw de Baronnesse ? ! ? ! . . .

(

En Mevrouw de Natuur — en Mevrouw de Baronnesse
het Noodlot — zij hebben beide de waarheid gezegt!!
zoo als mij de ondervinding
zeer duidelijk leert —
onderwijl dat ik deezen brief schreef gaf de Natuur mij
een gelukkig oogenblik.
&c. &c. &c.
zoo dat ik maar eenvouwig zeggen wil — dat ik aanstaande Zondagmiddag — zonder verhindering denk in de
schuit te gaan — vaarwel! groet uw zuster — Broeder &c.
zal ik u daar zien?
de uwe
B.
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3. 1784.
Wij openen slegts den weg! Ach! dat eens bekwaamer handen aan het gebouw van onzen goeden
smaak gelegd wierden!
Inleiding Poetische Spectator.

Het nieuwe jaar begint met een fris krities woord! De Haarlemse
boekhandelaar-dichter Adriaan Loosjes heeft Zelandus' medewerking
gevraagd aan een wekeliks door hem uit te geven „blad" Vaderlandse poezie. Maar Zelandus, gelukkig dat hij bevrijd is van een
dwanguitgave als de Vaderl. Gezangen, heeft weinig lust zich opnieuw
te binden, en de Vaderlandsche Dichter^ die maar tot Junie 1784
schijnt te hebben geleefd, (67) krijgt geen bijdrage.
Vrijdag 2 Jan. antwoordt Zelandus aan Adriaan Loosjes l) :
Mijn Heer!
Ik heb verzuimd op uwen brief te antwoorden, niet zoo zeer uit
onagtsaamheid, als door een saamenloop van verscheiden omstandigheden, die mij verhindert hebben. Gij zult mij niet kwalijk nemen, dat
ik eenige aanmerkingen over uw plan, om, weekelijks, een blad poezij
uittegeven, make! Uw oogmerk, om den Vaderlande met schoone
dichtstukken te vereeren, is, buiten alle tegenspraak zeer loflijk; en
hoe schooner deze stukken zijn zullen, hoe meer ik mijn vaderland,
en mij zelf geluk zal wenschen: MAAR!
Dit is een welmeenend, vaderland- en dichtlievend Maar. — Gij wilt
wekelijks een blad uitgeven, mijn Heer! dit is wel mogelijk; maar zal
J

) Hs. in bezit van Mr. J. Loosjes, pred. te Tiel.
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alles schoon genoeg zijn ? — zal alles aan het oogmerk beantwoorden ?
Hoe weinig Dichters zijn 'er in ons vaderland, die in dit vak arbeiden ? —
breng mij geen Lauwerbidden voor de zoonen der Vrijkeid (67) onder het
oog! hoe veel is daar niet in, dat gratis meevaart! — gij begrijpt zoo
wel als ik, mijn Heer, dat, als men een blad tevens uitgeeft, 'er maar
weinig — of niets in mag zijn, dat er mee doorloopt: — in eenen blik
is het gandsche blad overzien: en zulk een uitgave zou u weinig tot
eer verstrekken.
Neem eens, mijn Heer, dat 'er twintig Dichters zijn — en dit is al
ruim genomen — die bijdraagen zullen, tot de uitgave van een weekblad: wat zal het dan nog zijn? De een heeft geen tijd. — een ander
geen' lust. — weer zes andere bezingen het zelfde onderwerp — enz.
enz. dit zal u zomtijds in de onmogelijkheid stellen, om een blad, met
slegts goede stukken uittegeven: wat zal het dan zijn? uit uwen toegezondenen voorraad zult gij gedichten nemen, die misschien beneden
het middelmaatige zijn — 'er moet toch weekelijks een blad komen; —
gij hebt het beloofd.
Dit zijn zwaarigheden, die, voor mij ten minste, al vrij groot zijn. —
ik heb zelf ondervonden, hoe moeilijk het zij, wanneer men vaerzen
maakt, om* dat men vaerzen moet maken: het laatste stukje van de
vaderlandsche gezangen heb ik, op verzoek van mijn boekverkooper,
nog dit jaar uitgegeven: maar het denkbeeld: ik moet I heeft mij juist
geen' gunstigen luim bezorgt.
Ik bidde u, mijn Heer! geev toch geen vaderlandsche gedichten uit,
waarvan men niets anders zeggen kan, dan: het zijn vaerzen, die op
rijm zijn! uw meeste lezers moet gij, niet alleen onder Vaderlanders,
maar onder menschen van smaak vinden! uw weekblad moet iets zijn,
dat onzer Natie tot eer verstrekt! —
Ik heb weinig tijd; doch zoo ik tijd — en luim heb, wil ik nu en
dan wel iets aan u toezenden: doch gij weet hoe eigenzinnig al dikwijls
onze dichtluim is!
Het zal mij zeer aangenaam zijn, mijn Heer, zoo ik een antwoord
van u mag ontvangen; mogelijk zullen de zwaarigheden, bij u, zoo
groot niet zijn! — vaarwel, mijn Heer! de hemel doe alle uwe welmeenende poogingen gelukken! ik ben uw vriend en dienaar
enz.

Inmiddels zijn de gebundelde Vaderlandsche Gezangen her en der
verzonden. De Haagse Uitgever C. Plaat krijgt er enkele namens
Zelandus te bezorgen, ook aan het Genootschap „Kunstliefde
spaart geen Vlijt". Vriendelik, 'n ietsje nog in de oude beschermerstoon bedankt de Sekretaris „den Heere Bellami, Zelandus te
Utrecht" l ).
t) Adres van de Brief; hs. Z. G.
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Mijn Heer!
Ik heb, niet uw boeksken, maar de blijken van uw Gadeloos vernuft
aan Bestuurderen van 't Genootschap overhandigd. Uit hunnen naam
betuig ik U daarvoor hartelijken dank. Vaar voort in uw voortrefifelijk
zingen — het Genootschap wacht, overeenkomstig uwe verpligting, voor
zich daar van ook eerlang een proef — Waare Vaderlandsliefde woone
in Nederland! -reerlang zij 't getal der Deugd- en pligt betrachtende Vrijheidszoonen
een legerschaare! — De Groetenis van alle de bestuurderen, ik ben,
's Haage 5 Jan. 1784.

Uw Dienaar, Vriend en Hoogschatter
H : V : Burch

In Januarie vriest het sterk, en de vaart wordt gestremd.
Ik rnoet naar Amsterdam — (schrijft Bellamy aan Fransje) x) — wijl
ik in de groote vacantie (voor de Heren van het „fonds Zwart") te
laat gekomen was. Gij weet nog wel, dat ik den brief, waarin ik schreef
dat ik niet wel was, bij u aan uwe zijde geschreven heb? 2 )
—
Ik heb weder een pijnelijke voet — Hoe ik (in Amsterdam) komen zal
weet ik niet. In plaats van schuiten, rijden er nu postwagens — maar
dat duurt van 's morgens ten 8 tot 5 uuren 's avonds. Zo ik kan zal
ik een man afhuren die er mij met een ijsslee brengt, dan ben ik, zoo
het een goed schaatsenrijder is, in 4 uur over, zo mijn voet gezond
was zou ik het zelfs op schaatsen doen, maar nu kan ik niet. — zo
ik thans in Zeeland was, zou mijn moeder zeker denken dat ik veeg
ben: nog maar eens heb ik dezen winter op schaatsen gereden. Ik
begrijp het zelfs niet. Thans is het ijs zoo sterk, dat er met wagen en
paarden op gereden wordt. Zij die mij hier zien rijden zeggen, dat ik
zeer goed rijde: doch ik heb hier slegts geleende schaatsen die niet
veel zeggen willen — mijne zijn in Zeeland. — Mijn doctor vreest,
dat ik in een meergevorderden ouderdom van het podagra al vrij wat
zal geplaagd worden. zie daarom van mij af.
Ik kan dol worden
als ik belet word gebruik van mijn voet te maken, daar mijne armen
als 't ware trots zijn, op hunne — ik mag het immers wel zeggen,
meer dan gemeene kragt.
Ik heb een preek uitgegeven op den
wapenhandel.
ook een brief aan v. Alphen, over de mengelingen in
Proze en Po'ezy waarin hij veel gestolen heeft. dog ik schrijf aan hem
even of hij de schrijver 'er niet van was. Mijn boekje kost 8 stuiv.
gij zult er een vaers in vinden aan Ckloe, het beste dat ik ooit gemaakt heb. — Die vaerzen in den Almanach 3) heb ik niet gezien:
doch het is mij-gezegd. zij zijn gruwelijk verminkt: ik weet niet wie
die almanachknoeyers vrijheid geeft om van mijn vaerzen te stelen.
1) Kopie Sonsb. biz. 337 en 336.

2

) Zie Dl. I biz. 357.

3

) ?
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Bellamy blijft in Amsterdam tot Woensdag 21 Jan. en maakt er
kennis met Betje Wolff en Aagje Deken, vermoedelik, als naar
gewoonte, gelogeerd bij hun vrienden van Nissen op „de fluwele
Burgwal bij Vredenburg"*).
Ik heb te Amsterdam een avond doorgebragt bij de Juffers Bekker
en Deken. — (schrijft hij aan Fransje)2) — Lang heb ik verlangd, om
die schepsels eens te zien. Juffr. Bekker ziet er beter uit, dan zij mij
doorgaans beschreven was. Het aangezigt en de kleeding van Deken,
is juist het overgestelde van Bekker. — Bekker is de azijn. — Deken
de olie — dat maakt zamen een goede saus.
De vriendinnen zijn blijkbaar biezonder met de jonge Zeeuw
ingenomen en schijnen, niet onbewogen, zijn patriottiese geestdrift
te hebben aangehoord — Zelandus' woord moet in goede aarde
zijn gevallen 3 ).
In Utrecht terug, vindt hij op zijn kamer een, 16 Jan. gedagtekend, schrijven van Plaat uit den H a a g 4 ) , dat „de Gezangen
zijn bezorgt, 00k aan den Braaven Patriottischen Lynden 5 ), een
Calant — die dikwils bij mij in de winkel komt". . . en een brief
van Ds. Broes uit Vlissingen met „goed nieuws"!
29 Desember had Bellamy, na een vaag gerucht, zijn vriend
Broes al naar dit „goed nieuws" gevraagd 6 ) :
Amicissime.
Geen antwoord ?! — geen enkeld woord antwoord! ? Gij zult zekerlijk
geen' tijd hebben! dus, ik vergeef u alles! maar, zoo er van de vieren-twintig uuren, tusschen dag en nagt, slegts een minu(u)t is, waarin
Gij aan Zelandus denkt — grijp dan schielijk pen en papier, en schrijf
dan: thans denk ik aan Zelandus I vouw dit papier toe, zet 'er uw
zegel op, en laat het vervolgens naar Utrecht overkomen! dan zal ik,
in dankbaarheid, u een aanteekening, van tien duizend minuten weder
zenden.
Nu zal ik u slegts tien woorden schrijven — want — ik heb geen'
tijd — zou ik haast gezegt hebben — doch ik meen: — geen' lust!
Mijn Fillis schrijft mij, dat Gij mijn moeder gezegt liebt, dat Gij
goed nieuws van mij wist, doch, dat gij het nog niet mogt zeggen!
*) Dyserinck, Brievcn Wolff en Deken biz. 259.
*2) Kopie Sonsb. biz. 337.
) Joh. Naber, El. Wolff—Bekker en A. Deken (Haarlem Bohn 1912) biz. 248: ,,24 Aug. 1783
viert Betje Wolff nog den geboortedag van den jeugdigen erfprins.... Toen nog was voor haar
4
Oranje en Vrijheid een". Na 1784 uit zij zich in patriottiese zin.
) hs. Z. G.
5
6
) Dirk Wolter van Lynden (?) Zie Aant. 39 i. n.
) hs. Z. G.
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„Ik bid u, zei mijn ineisje, wat is dat toch!" —
ik weet 'er niets van. of mogelijk is dit goed nieuws, dat ik, binnen
kort, uit louter ongenoegen, de waereld verlaaten zal! — ik ben ongelukkig! — nu! dat is wel! Waarachtig! ik zal u niet lastig vallen,
met de historie van mijn ziel! ik geloof, dat ik, bij vergissing, op
dezen planeet gekomen ben! — ik staa altijd in mijn contrast! — van
contrast gesproken! hebt gij al gezien, dat ik van Alph. n zoo iets
verteld heb?
Magnus mihi eris Apollo! l)
Dit zou hij tegen Apollo zelf gezegt hebben! het kon 'er niet langer
door! zulke dingen moeten openbaar, in de gehoorkamer van het
publiek verteld worden! mogelijk zal het vervolg van tijd nog wel
meer aan den dag brengen: want ik ben vermetel genoeg, om staande
te houden, dat: N e e r l a n d o o k vernuften k a n v o o r d b r e n g e n —
en h e e f t ! 3 )
Ik bid u, zeg mij toch eens welk nieuws gij van mij weet! Ik ben
er zeer verlangend na! ik weet volstrekt nergens van — Zult gij het
mij eens zeggen?
Deze brief zal de eer hebben, van in eenen aan mijn meisje ingesloten te worden en mijn meisje zal hem u zelf doen toekomen! —
Neen! ik heb volstrekt geen lust, om meer te schrijven! Zal ik schielijk
een brief van u, met het onbekende nieuws hebben? nu ja! dit zult gij
mij wel eens zeggen? vale!
Groet alle de vrienden!
T.T.
proost!
Bellami.
Bij zijn

terugkomst

uit A m s t e r d a m vindt Bellamy h e t a n t w o o r d

v a n D s . Broes o p deze b r i e f 3 ) :
Daar is goed nieuws voor U — de Heer Zeebergen Pensionaris te Haarlem 4 ) heeft mee administratie van zeker legaat en het
goed gerucht; Hem van U ter ooren gekoomen, wekte zijne genegenheid op, om U daarvan een jaarlijksch inkoomen ter voordzetting Uwer
studien te bezorgen — Daarover heeft die Heer aan den Heer Lambregtsen geschreeven en verzogd, om een getuigenis ten Uwen opzigte
van de hand des Heeren Lambregtsen en ook van de mijne — Gaarne
') Virg. Eel. 3. 104.
) Willem Leevend (dl. 3 biz. 244): „Ei wat, de lui zeggen, dat wij in ons land geene origineelen hebben!" — een weerklank, mogelik, van B.'s eigen woord, daar hij bij zijn bezoek aan
3
Wolff en Deken ongetwijfeld over dit punt zal hebben gesproken.
) hs. Z. G.
4
) Met van Berckel, pensionaris van Amsterdam en de Gijselaer, pensionaris van Dordrecht vormt
Zeebergh het patriotties driemanschap, dat sedert zomer 1784 overheerst (Colenbrander, Patriot ten^
dl. 2 biz. 43).
2
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hebben wij dit gedaan en met dat gevolg, dat de Heer Zeebergen
U W E . favorabel zal voordraagen en Ge dus genoegzaam zekeren staat
kunt maaken, dat uw inkoomen met een bijslag van ioo daalers
jaarlijksch zal verbeterd worden —
Uw welstand verheugt mij en niet minder Uwe ijver, om Latijn,
Grieksch en Hebreeuwsch wakker aanteleeren — in de daad! mijn
vriend! — dat is nu zaak — een paar jaar vlijts in dit vak zullen op
uw geheel leeven den nuttigsten en aangenaamsten invloed hebben —
ik behoeve U niet te zeggen, dat ik een goed getuigenis van U gegeeven heb — maak tog, dat men zich mijner niet beklaage —Vergeef
mij deeze Hollandsche rondigheid — ik stel in Uw geluk te veel belang,
om deeze erinnering in de pen te houden —
't Geen Ge van v. Alphen schrijft versta ik niet — hebt Ge iets
laaten drukken aan of tegen Hem ? — ai, meld ons dat eens — Kuipers
weet het ook niet —
Vaarwel en bereken de oogenblikken mijnes aandenkens niet naar
de regelen van mijnen brief — noch het oprechte mijner genegenheid
naar mijnen ijver in het briefschrijven — leef gezegend — deezen brief
breng ik bij Uw Meisje —
ik ben in haast
enz.

Donderdag 22 Jan. antwoordt Bellamy1), met wonderlik-naieve
vraag over Zeebergh, die als Patriot hem onbekend schijnt:
Waardste Vriend!
Uw brief heeft mij verheugd! — en geen wonder! hij behelst een
gewigtig nieuws voor mij: Maar! zou het wel zeker zijn? ik bid den
hemel, dat het zeker mag zijn! — maar — ik heb anders nog al niet
veel maaren — maar dit zal immers geen nadeel doen, aan het fonds,
dat Gij en die andere heeren voor mij jaarlijks uitlegt? — ook niet
aan het geen ik te Middelburg krijg? — dit denkt Gij immers niet?
dit zou mijne omstandigheden maar in het geheel niet verbeteren. —
nu ik hoop het beste! De hemel zorgt voor mij! — dit gevoelt mijn
gansche ziel! Kunt gij u wel voorstellen, wat ik gevoelde, toen ik
uw brief las? — reeds met een beknepen hart dagt ik over het toekomende — over de bekrompenheid mijner omstandigheden, en op
eenmaal — zonder aan iets dergelijks te denken — zonder zoo iets te
kunnen hopen — doet zich een licht op, dat mijne geheele ziel verheldert! Ik dank U voor het deel dat Gij in mijn omstandigheden
neemt: mijn vriendschap — zoo die bij u iets beteekent — en mijn
vlijt zullen u immers danken!

i) hs. Z. G.
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Maar — ik bid u schrijf mij de zaak eens omstandig! Hoe is die
Heer Zeebergh aan mij gekomen? — wanneer — zoo het zeker is —
wanneer zal ik geld ontvangen ? — zal ik het moeten haalen — en bij
wien? — ik twijffel niet of de Heer Lambrechtsen zal, in dit geval,
zeker veel gedaan hebben.
Ik weet niet of ik nu nog aan hem schrijven zal, want het wordt
laat! — 't is bij half agt. — Ik ben gisteren van Amsteldam hier
te rug gekomen, ik heb er moeten zijn, op de vergadering van Zwart —
om dat ik 'er in de groote vacantie niet geweest heb. — uw famillie
is nog zeer wel vaarend. — wel! hebt gij nu Fillis gezien ? hoe bevalt
ze u? wat oordeeld gij van heur physiognomie ? zult gij mij dit eens
zeggen \
van van Alphen . . . J a ! Ja vriend! ik heb verwaand genoeg geweest,
om dien Heer, in het publicq, te vertellen dat hij in zijne onlangs
uitgegeven mengelingen in proza en poezij zoo iets ontleend heeft &c
mijn werk zal mogelijk, met het beslooten water nog niet in Zeeland
zijn: de tytel is: aan den Heere van Alphen over de onlangs uitgekomen
mengelingen &c
Neen! het zal te laat worden om aan onzen pensionaris te schrijven.
ik bid u doe hem mijn hartelijke groeten, en bedank hem voor zijne
goedheid voor Bellami. eerlang zal ik het zelf in eenen Bellamiaanschen
brief doen. — Gij hebt zekerlijk nog in Middelburg niets gehoord? —
ik heb u toen gezegt dat ik van den Heere van Citters *) zonder geld,
moest vertrekken om dat ik geen testimonia van de professors had. —
ik bid u zeg eens aan D° Drijfhout, dat ik maar uitstellen zal, om het
geld te ontvangen — tot ik wederkome — zoo men dan mij gelieft te
betaalen — dan heb ik een jaar te goed — dat zal mij met mijn
rekeningen wel komen — die booze rekeningen! zult gij het eens
doen — mijn gansch jaargeld van dat kantoor hangt 'er mogelijk
aan! — Schrijf mij toch schielijk — al was het in drie regels, het
een en ander antwoord! — Zoo gij kunt groet mijn moeder — mijn
Fillis — ik kan thans aan haar niet schrijven — groet den Eerwaardigen Kuipers! en wees gij hartelijk gegroet van uwen
,
T
••
o
den 22 January, 1784.

Bellami.

Een week later, Donderdag 29 Jan. schrijft hij opnieuw aan
Ds. Broes, opgetogen, dat zijn 26-jarige vriend een Professoraat in
Leiden is aangeboden 3 ):
*) Uit het fonds „van Borselen"? (Zie Aant. 36).
2) hs. Z. G. Prof, te Water (Middelburg) aan Prof. Tydeman (Utrecht) 28 Jan. 1784 (hs.
Maatsch. Ned. Lett.): „Men zegt, dat Ds. Broes tot Professor te Leiden en Ds. Kuipers tot Pred.
te Schiedam, uit Vlissingen, zullen beroepen worden. De keuze der Leidsche Curatoren behaagt
mij zeer wel".
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Is het waar, Lieve Vriend! — is het waar ? — mag ik U geluk
wenschen met eene bevordering, die uwe verkiezers zoo veel eer doet,
als dezelve geevenredigd is aan uwe verdiensten ? — Zijt gij verkoozen
tot Professor te Leiden? — Mijn hart neemt altijd een levend — een
warm aandeel in het geluk zijner vrienden — Maar! noch nimmer
voelde ik mijne vreugde zoo zeer als nu! — Hij, die nog zoo jong,
reeds tot zulk eenen trap verheven wordt — is mijn vriend! deze
gedagte gaf mijn hart een gevoel van edele — van billijke trotsheid.
Ik zat gisteren middag op mijn kamer te lezen, toen Ondaatje binnen
kwam: „ Jongen! weet gij het al — van Broes?"
wat? — Broes? — Broes van Vlissingen?
„ Ja! hij is tot Professor te Leiden beroepen!"
Lieve God ! . . . . is 't waar ?
Mijn blijdschap liet zich in geene wroorden uitdrukken. — duizend
aandoeningen maakten zich meester van mijne ziel. — met een
bataafsche welmeenendheid dronken wij, op uwe verheffinge, en op
uwen welstand, ten eersten een frisschen beker! Carp had brieven
uit Amsteldam gekregen, die de tijding van uwe verkiezing medebragten.
Zult gij g a a n H e e r P r o f e s s o r ! ?
Immers ja? — Welaan! gaa! de Leerstoel der hoogeschool wagt u! —
wordt de liefde van alien! — de roem van uw vaderland en de trots
uwer vrienden! — mijn verbeelding voert mij reeds naar Leiden! —
ik zie u — ik hoor u reeds uwe oratio inauguralis, met algemeene
toejuiching, u i t s p r e k e n ! . . . Alles verheugt mij! — maar! — waarom
mag ik nu niet te Leiden studeeren? Doch ik zal u hooren! onder het
getal mijner openbaare Leermeesters — zult — moet Gij, mijn dierbaare, mijn verdienstelijke vriend zijn! — Duizend ontwerpen rollen
mij door de verbeelding, hoe ik u het best als Dichter — als vriend —
met uwe verheffing zal geluk wenschen! — Met meerder deelneeming
zal ik nog nimmer een gedicht gemaakt hebben!
thans verbeelde ik mij, bij u te zitten — u te hooren zeggen: o!
welk een gewigtige post! — te groot voor mij! enz. enz. enz.
Uw Nederigheid is een voortreffelijke deugd: — maar, u zelven —
uwe vermogens te miskennen — i s . . . . is dit niet — zoo al geen
ondeugd — ten minsten een zwakheid ? Ik bid u, mijn Vriend, volg
den vinger der wenkende Voorzienigheid! Zij roept u in een' kring,
die van u zijn volkomenheid ontvangen moet! — Het zwaare van gewigtige bedieningen wordt verligt door hare uitmunten(d)heid, en door
de bewustheid van der Maatschappij eene grootere nuttigheid te kunnen
aanbrengen.
In Vlissingen zal de blijdschap over deze verheffinge vrij staatig zijn!
De traanen der vreugde — en der Droefheid zullen beurtelings over
de wangen der Burgeren rollen. — Maar! daar valt mij iets in! —
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Welk een dienst doet u deze verheffing, in een geval, dat u — zoo
ik denk — zeer na aan het hart gaat! Bemint gij noch? gij behoeft
mij niet te antwoorden! welk een gelegenheid, welk een gunstige
gelegenheid, doet zich voor uwe liefde thans o p !
Schoon de eigenliefde en het hart van haar die gij bemind, met
uwe bezitting alleen vervuld ware: — de eigenliefde en het hart der
ouderen behoeven meer! — maar nu! Hoogleeraar aan de voornaamste
Hoogeschool! — al het ledige is vervuld! — Waarlijk! deze beroeping
schijnt mij toe den weg te openen, zoo wel tot den tempel uwer begeerde Liefde — als tot dien van uw tijdelijk geluk!
Hoe wensch ik thans om eens in Vlissingen te zijn — om u mondeling geluk te kunnen wenschen: — om dezen wensch met den
handdruk der vriendschap te kunnen bevestigen! — mijn belang is in
dezen wensch gemengd: maar dit belang is zuiver!
o! hoe verlang ik, om alles te Hooren! te weeten welk besluit gij
neemen zult! Zoo 't u mogelijk is — zult gij mij schielijk schrijven? —
Ik bid u, doe het toch. groet mijn moeder! groet alle de vrienden! en
wees gij hartelijk gegroet van de Heeren Ondaatje en Carpi zij nemen
in uw bevordering met hun gansche hart aandeel!
den 29 Janu.
x 8
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Vaarwel beste Vriend!
f ^
Bellami.

Zondag 1 Febr. antwoordt Broes op beide, kort na elkaar ontvangen, brieven l):
Uwe beide brieven, mijn waarde Heer en Vriend! zijn mij tijdig ter
hand gekoomen — en de weiriige oogenblikken, die mij deezen avond
overschieten, geeve ik aan derzelver korte beandwoording.
Het Haarlemsch nieuws, waarover Ge bekommerd zijt, is volkoomen
zeker — de Heer Pension. Lambregtsen heeft mij dit uitdruklijk gezegd — 't kan echter nog eenigen tijd aanloopen, eer de schikking ten
uwen voordeele in 't Collegie der Heeren, aan wien de Directie staat,
haar vol beslag heeft — nopends tijd en plaats van ontvangst is hier nog
geen bericht — zoo rasch het komt, zal 't U worden meegedeeld —
uwe vrees, dat deeze schikking een zeker ander fonds opdroogen of
vernietigen zou, is geheel ongegrond —
Ge vraagt, hoe de Heer Zeeberg aan U gekoomen zij — welk een
vraag, Zelandus! — de Heer Zeeberg is een Patriot —
Uwe Fillis, ja, heb ik gezien en gesproken — zij is Uwer waardig —
Zij bevalt mij uitneemend — in haare geheele houding en wijze van
spreeken, schittert eene edelheid, en te gelijk eene tederheid van ziel,
>) hs. Z. G.
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die ik leevendig begrijp, dat U moest bekooren — Geluk! mijn Vriend!
weinigen vinden eene minnaares, die zoo veel goeds belooft, wen ze
eens vrouw weezen zal —
Zeer verlang ik naar uw brief aan den Heer v. Alphen — hier is
hij nog niet —
Morgen ga ik naar Middelburg en zal uw verzoek bij Ds. Drijfhout
volbrengen.
Nog een woord op Uw' tweeden brief — hoe treft en roert mij zoo
veel belangneemende vriendschap! — mijn heele zie] dankt U — van
de zaak ondertusschen heb ik geen legaal bericht, schoon de heele
waereld hetzelfde gerucht, dat men U verhaalde, bevestigt —
Groet de Heeren Ondaatje en Carp, dank hen voor het deel, dat
hunne vriendschap met U in mijne belangen nam — een aantal berichten laaten bijna geen twijfel over, of 't gerucht moet waar zijn —
evenwel (daar er geene legaale tijding van is) zou ik mij bespottelijk
maaken, indien ik mij uitliet — Gij zult mij dan niet kwalijk neemen,
dat ik op Uwe hartelijke, vriendschapsvolle vraagen en wenschen nog
niet antwoorde en het laate bij eene herhaalde verzekering, dat uw
brief een warm gevoel van erkentenis, bij mij verwekt heeft en mijne
zorgen eenige oogenblikken, aangenaam verpoosd heeft.
Uwe moeder en beminde zijn beiden welvaarend — te vergeefs heb
ik op een brief gewacht — 't is nu half acht en dus zal hij niet meer
koomen.
Adieu — wees Gode bevolen — Hij richte uwe en mijne zaaken
gunstiglijk — ik ben nu en altijd
T.T.
Vliss.
B. Broes.
I Febr. 1784.

Maandag 2 Febr. viert „Pro Patria et Libertate" zijn eerste verjaarfeest: er worden plechtige toespraken gehouden in de Weeskerk,
er is een wapenoefening op de Neude, een „Vocaal en Instrumentaal
Concert" in de Stads Muziekzaal, en ten slotte een „deftige maaltijd
van 300 Couverts" l). Zelandus die, naar hij aan Adriaan Loosjes
schrijft, de „gunstige luim,, mist, als hij verzen moet maken, „spant"
nu de nog pas „ontsnaarde Her" en dicht een vurige Feestzang.
Spoedig is het vers, bij zijn vriend van Vloten uitgegeven, voor
2 stuivers te koop 2). Eigenaardig, dat het rijmloos is:
J) N. Ned. Jaarb. Febr. 1784 biz. 412.
2) Dubbelblad druks. In de Herdruk Vad. Gez. (1785) vervangt dit vers: Aan het Utrechtsch
Genootschap van Wapenhandel (13 Okt. 1783), zie Dl. I biz. 363. In de Herdruk ontbreekt in
de titel Zelandus, Rechts enkele varianten van de Herdruk.
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Zelandus
Aan het Genootschap van Wapenhandel:
Pro Patria et Libertate,
Bij deszelfs eerste verjaaring, in February 1784.
Nog eens de ontsnaarde lier, ter uwer eer, gespannen,
Nu gij uw vrolijk feest — een feest der Vrijheid — vierd!
Ik voel uw heldenvuur, in mijnen boezem, gloeien —
Ik voel dien zelfden gloed, die u onsterflijk maakt!
Doch, zou 't verdienste zijn, dat heldenvuur te voelen ?
o Neen! een neerlandsch hart, dat uwe grootheid ziet,
neerlandsch
Moet straks die eigen drift, dat zelfde vuur gevoelen,
Dat, in uw fiere borst, voor Neerlands Vrijheid brandt! Neerlands Vrijheid,
Laat zelfs een Aterling, die op uwe eer durft smaalen,
Met een bespottend oog, naar uwe wapens, zien: x)
Hij kan den fellen slag, van 't bevend hart, niet stillen,
Als hem de schitterglans van uwe wapens treft!
In u herleeft de moed der oude Batavieren!
Verwijfde Lafheid trilt, bij 't zien van krijgsgeweer!
Die Lafheid moog' den tooij der wufte Mode dragen:
Gij draagt het trotsch liev'rij der vaderlandsche Deugd!
Laat nooit uw teder kroost een ander siersel dragen:
Helaas! 't zou dan niet meer het kroost der Vrijheid zijn!
Uw voorbeeld zij genoeg! — het merk der Batavieren
Is een gespierde vuist, en een regtschapen hart! —
hart I
Laat nooit uw ijvervuur, in uwe borst, verflaauwen!
Dan wierd het outervuur der Vrijheid ras gedoofd!
Laat nooit gevloekte List in uw geleed'ren dringen:
Verdeeldheid is 't begin van uw' gewissen val!
Uw v a l ! . . . gedugte God! eer gij dit zoudt gehengen,
Dat dit heldhaftig volk zijn' ondergang zou zien —
Eer zou uw bliksemvuur 't lafhartig rot vernielen,
Dat, met Geweld en List, der Tweedragt hulpe biedt!
Gevoel uw grootheid, Volk! — doch, laat u niet verblinden,
Door eerzugt, die, al vaak, den besten vriend, miskent!
Het dierbaar Vaderland — de Vrijheid te beminnen:
Dit moete uw eenig doel — uw edele eerzugt zijn!
Zoo blijve uw Maatschappij, die, als een teder wichtje,
Nog onlangs, in den arm van onze Vrijheid, lag;
Die, aan haar borst gezoogd, een' wasdom heeft verkregen,
Die hoop en schrik verwekt door 't gansche Vaderland! 2 ) —
t) Zie Aan het Volk van Nederland^ Dl. I biz. 400 en 405.

2

) Zie PI, I biz. 363, noot 2.
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Zoo blijve uw Maatschappij, in eendragt en genoegen!
Het laate nageslagt vier' nog dit heilig feest!
Mijn Helden! 't is genoeg! — ik leg mijn speeltuig neder!
Uw boezem gloeie altijd, voor GOD EN 'T VADERLAND!
Uit dezelfde tijd kan ook dagtekenen:
Marsch voor de Burger-Compagnie:
De Zwarte Knegten,
te Utrecht;
Gecomponeerd door F. Nieuwenhuysen. *)
(bij J. M. v. Vloten 1784).

De Vrijheid wenkt! — men roer' de trom
En stappe naar heur heiligdom!
Wij zijn heur steun en Veiligheid,
Daar heldenmoed ons leidt!
Welaan! men roer' de trom! —
Heur staatig heiligdom,
Heur scherpe-speer, heur vrije hoed,
Zijn vrij, door onzen moed!
O Vrijheid: u vereeren wij!
Dat dan een wreede Dwinglandij
Naar uw' gewijden zetel dring' —
Zij valt voor onze kling! —
Zij valt, voor ons geweer,
Aan uwe voeten neer!
Want gij, o Vrijheid, geeft ons hart
Een moed, die alles tart! —
„Mijn kroost! verlaat, vergeet mij niet!
Zoo lang mijn hand u bijstand biedt,
Zult gij de schrik der Heerschzugt zijn!
Dat nooit uw ijver kwijn'!
Het vuur der Tweedragt brandt!
En, 't lieve vaderland —
Verflaauwd uw vuur — verdwijnt uw moed Is 't offer voor dien gloed!"
*) Zie Oude Marschen van de Amsterd. Schutterij, J. W. Enschede (Amst. Alsbach 1912) biz. 12.
Ondaatje was vaandrig van de „Compagnie de Zwarte Knegten" (zie Dl. I biz. 343). Er is 'n
eksemplaar in de Bibliotheek van het Provinciaal Archief van Zeeland.
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Neen, Vrijheid, wij vereeren u!
De minste wordt een held, voor u!
Wij wijken nimmer van uw zij!
Staa gij ons immer bij! —
Welaan! men roer' de trom!
Heur staatig heiligdom,
Heur scherpe speer, heur vrije hoed
Zijn vrij, door onzen moed!
Zelandus.
De winter blijft „langduurig en streng". Bellamy schrijft er herhaaldelik over.
Aan zijn Moeder l):
Hoe stelt gij het met de koude? Ontbreekt u nog niets? Wacht u
toch voor de koude — vooral voor natte koude! — die pijn, die gij
somtijds in uw handen en voeten hebt is niets anders dan jigt — ik
heb nu twee maanden lang in mijn voeten gedurig pijn gehad — als
ik wat ouder worde, zegt mijn doctor, zal ik het nog beter gewaar
worden. — Ik loop tegenwoordig, als het dooit, op klompen 2 ); de
meeste studenten doen het ook, dat is regt vaderlandsch — de turf
kost hier meer dan twee guldens de zak, en dan is ze nog schaars te
krijgen 3) — een klein vaamhoutje twee stuivers — mijn turf is op —
en hout heb ik ook niet veel meer. Ik hoop dat het schielijk zomer
worden mag!
De tijd, dat ik u zien zal nadert vast weer. Leeft de kat nog?
Dierbaare Moeder!
Ik blijve altijd uw gehoorzaame
Zoon Bellami.

Aan Fransje 4 ):
Nog nooit heb ik zulk een strenge winter gezien. mijn laatste turf
is in mijn bak, en er is hier geen turf meer te krijgen. In Zeeland zal
het niet beter zijn, denk ik. — 't heeft dezen nagt hier weder verbazend gesneeuwd: meest alle studenten lopen hier op klompen — dat
ik ook doe. het maakt een wonderlijke vertooning onze gepoederde
heertjes op klompen te zien. — Ik ben juist geen groot navolger van
de Mode — maar deze uitvinding is te Bataafsch en te goed om die
niet natevolgen. — Ik ben zeer melancholijk over mij zelven. Mijn
*) Dyserinck, Ter Naged. biz. 38, zonder vermelding van bron.
) Zie Klikspaan, Studententypen, (8 s t e dr.) biz. 41.
3
) N. Ned. Jaarb. Febr. 1784, biz. 4 1 6 : ^turf— 36 tnt 40 stuivers per zak, anders doorgaans
4
16 a 17 stuivers",
) Kopie Sonsb. biz. 338.
2
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voet word niet ,beter — aan mijn linkervoet is de knok, die bij de
groote toon is, geheel uitgezet. Ik moet een wijde schoen dragen wil
ik gaan. Mijn doctor geeft mij den troost, dat het nook beter worden
zal. Ik heb gedurig hevige steeken in mijn been. Ik klede mij veel
warmer dan ik gewoon ben; ik drink geen wijn: ik borrel niet. waarlijk
meisje, gij moest mij niet neemen!
Ik heb mijn Gezangen aan
Vlissingen opgedragen: 'er ligt een exemplair heel schoon gebonden
voor de bibliotheek dier stad gereed. even zo een ligt er voor u gereed,
Fransje! — —
en W o e n s d a g 4 F e b r . w e e r a a n

Fransjel):

Wat een langduurige en strenge winter! het stormt en sneeuwt weer
verschriklijk. — — — het beroep van Broes tot Professor is zeker te
Vlissingen rugtbaar —
Schoon ik zoo geheim gehouden heb dat
die preek van mij was, vraagt egter ieder zo maar aan den Boekverkoper: geef mij die preek van B. eens — of het zo met mijn schriften
als met mijne oogen is, weet ik niet. Juffr. Deken zeide: al had ik u
maar eens gezien, ik zou u onder honderden kennen; en dat wel aan
uwe oogen. Hebben mijne vaerzen en preeken nu 00k zoo iets Bellam'l'aansch, dat men niet behoeft te twijffelen? De boekverkoper zet mij
sterk aan, dat ik nog een preek zou maken: ik zal eens zien.
E i n d F e b r . a a n F r a n s j e , in e e n droefgeestige

bui3):

— Mijn roem is niets voor u. Ik ben zelf thans schier ongevoelig voor de toejuichingen die men mij als dichter geeft. het is met
den roem, als met al te aangenaame spijze, zo ze onze maag al niet
bederft, veroorzaakt ze eindelijk walg. — Doch ik ben niet ondankbaar.
mijn roem zij een offer aan de Godheid.
Heeft Broes 't beroep
aangenomen ?

Maandag, 1 Maart vertrekt Adriaan Uyttenhooven uit Utrecht
naar Naarden en wordt 5 April „na preparatoir examen" te Amsterdam als proponent toegelaten 3 ), wat Bellamy moet genoemd
hebben: „een komen tot de zonen der profeten, weer een meer
volkomen trek aan het silhouet van zijn geluk" 4).
Voor zijn vertrek (misschien nog Najaar 1783) moet Uyttenhooven — naar de hand te oordelen — samen met Bellamy een
luimige brief5) hebben geschreven aan Frans van Gogh, sedert
*)
)
4
)
5
)
3

2
Kopie Sonsb. biz. 338.
) Kopie Sonsb. biz. 339.
Boekzaal der Geleerde Wereld April 1784 biz. 449.
Zeeland, Jaarboekje 1855, biz. 76 (over U.'s eerste preek, waaraan Ockerse heeft geholpen).
hs. Arch. Vliss., zonder dagtekening.
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31 Aug. 1783 predikant te Abbenbroek in Zuid-Holland. Uyttenhooven, die in voorbereiding tot zijn predikantschap „sints eenigen
tijd zijnen arbeid heeft besteed, om sommige acta synodus D . . . tot
nut zijner dichtlievende Landgenooten in eene Analitische manier
overtebrengen", spot met de ouderwetse, nationaal-analytiese preekmethode (77) in een geleerde, allergekste „neusverhandeling" over
de blijkbaar zeer biezondere neus van Frans van Gogh l).
Bellamy begint te schrijven :
Van Sitthem af tot — Gilgal toe! 2)
dat is:
WelEerwaarde en Zeergeleerde Heer! dat is: sedert de eerste dagen
in de Zomervacantie — tot op den huydigen dag — heb ik niets van
uw WelEerwaarde gehoord — vernomen — 00k uw weleerwaarde
schim niet gezien — mij, in al dien tijd, slegts eenmaal uw weleerwaarde Neus konnen verbeelden. N he! tf dat is: primo. — maar zagt!
ik zal deze analitische manier verlaaten — tot ik uw WelEerwaarde
kan vergasten op een jeugdige welgemaakte beth, en mijn teekenmeester
heeft in langen tijd niet geweest.
Geef nu wel agt! de helft is
nog niet vertoond! — mijn oudste
Jongen zal zoo op de koord komen!
ha! ha! courage! mannigtje!3)
0 xvyp ayaTtjSrog! zo kon weleer de Hoog eerwaarde Paulus zijne
aanspraak bij een ontmoeting zedert eene langduurige afgescheidenheid
begonnen hebben. — Maar gij zult mij Eerwaardige Heer en man
Gods van Gogh, niet kwalijk neemen, dat mijne aanspraak geheel
anders begin. —
o neus der neusen! — zegen zij denzelve! (de persoon die dezelve
bezit word hier niet ganschelijk uitgesloten. —
N niet ganschelijk zeg ik. want dan zou even natuurlijk als de eene
druppel in de leek den andere volgend, moeten volgen
1. dat of eene neus alleen bestond: of bestaan kon: en dit zou
volgens Justquatplelacontroriontons (een groot philosooph van de
13c eeuw secundum conquistationem seculorum Kokskondoriontatos Professoris quondam in Academia illustre Patangintosiondra.)
met een woord dit zou, ex auctoritate mea, een grote ongerijmdheid zijn. —
2. of dat een neus abstract geconsidereerd een zeker iets kon uitmaken
dat gezegend kon worden. —
!) Zie Dl. 1 biz. 329. Neusverhandeling^ zie Sterne. Aant. 41 (00k Aanhangscl op
a
3
Leevend^ dl. 9 biz. 2 vgg.).
) Micha 6 vs. 5.
) Uyttenhooven vervolgt.

Willem
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a. dit is zeker niet volstrekt te ontkennen
b. maar, ik wil zeggen, de bevestiging nog ontkenning neem ik
geen van beide op mij. —
N 2b
D Niet gantschelijk zeg ik. want —
a. volgens mijne hypothesis ofte veronderstelling, moet zo wel
de persoon als de neus en de neus zo wel als de persoon
gezegent worden. —
b. volgens de onbetwistbaare bepaling van de almachtige
Mevrouw W i l , — die op mij ook veel pouvoir heeft,
en wel
#. ik wilde niet de persoon alleen
(3. nog de neus alleen. —
y. maar f (ks. in margine f ik verkoos dit woord uitschrappen. —)
I. de persoon,
II. en de neus te zamen.
S. de neus en de persoon maaken immers volgens de beste
zortering der Heeren Ontologisten, slegts eene persoon —
eene Substantia individua, ratione praedita uit.
Argumentum probissimum.
En ik nasus certissime ad corpus humanum completum
pertinet. — doch dit zullen wij voor het tegenswoordige
niet verder uitbreiden Zie hier D? Christophorus Dikbastig
in voce nasus bilateralis in libr Judithae vol. II. part. III.
p. 4.388. § 10
Gezegend zij van Gogh en zijn neus — of gezegend zij van Gogh
met zijn Neus — de neus met Gogh! — o hoog gebogheld neusig
schepsel wandelt heel statelijk over de aardbodem en uwe voetstappen
worden rijkelijk gezegend — of gij zelf terwijl gij die voetstappen
drukt! Hoe vaart gij!

IBravo!1)
Wat denkt gij van dit mennigtje? Zoud Gij niet denken, weleerwaarde Heer, dat hij, metter tijd, heerlijke analitische lugtsprongen
zal leeren maaken?
Ik heb zeer goede gedagten van hem. sints eenigen tijd heeft hij
zijnen arbeid besteed, om sommige acta synodus D . . .
(Hoe vaart uw geweten
Weleerwaarde Heer?)
om sommige acta, zeg ik, tot nut zijner dichtlievende Landgenooten
in eene Analitische manier overtebrengen. — 2)
l

) Bellamy vervolgt.

2

) Enige Kabalistiese tekens.
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o! Weleerwaarde Heer! ik beef! . . . alles loopt tegen. . . . ik heb zoo
even uw horoscoop getrokken . . . o! h e m e l . . . . alles was in beweging:
mijn slaapmuts draaide uit eigen beweging, sua sponte, driemaal rond
op mijn kop — mijn slof vloog in het vuur — mijn das draaide en
wrong zich driemaal meer en sterker dan naar gewoonte om mijn'
h a l s . . . . en mijn n e u s ! . . . o! mijn neus, W e l e e r w a a r d e H e e r ! Zij
kreeg van vooren eene dikte — als de dikte van een B . . k eener
Vr . . w, die . . . . wel Ja
wat is het mijn goede vrienden, de plaaneten, riep ik, wat is 'er te doen ? — Mercurius had zijn zondaagsche
zakdoek verlooren — Mars lag aan het podagra — Jupiter was met
zijne goddelijke billen op drie flessen van zijnen besten nectar gevallen,
en schreeuwde den ganschen Olympus bij malkanderen. — Saturnus
vloekte, om dat hij geen kinderen meer kon procreeren — die hij —
zoo als uw WelEerwaarde in de Gazette de Olympe zeker zal gezien
hebben — gewoon was voor een versnaperingetje, tusschen de maaltijden, te gebruiken. — Venus had drie dagen vroeger dan naar gewoonte de menses, op deze waereld doorgaans DE DINGEN genoemd —
dat haar lastig viel. — nu Mars hadt toch het pootje. en Juno. . .
o meester Franciscus! nooit heb ik Juno zoo gezien! toen haar bliksemdraagende Gemaal met zijn gat op de nectarflessen gevallen was, en
die vervaarlijke keel opzette, daar wij zoo even van spraken, kwam
Caatje, de kamermeid van hare hemelsche majesteit, met een verbaast
gezigt in de kamer van Mevrouwe Juno stuiven — de Koninginne des
hemels had zich zoo even op haren waterpot gezet, en de ontlasting
was reeds hoorbaar. Wat deert u Caatje, zeide Juno, ach! uw Majesteit!
onze genadige heer, de driewerf groote juppiter heeft op eenige flessen
van zijn besten nectar gevallen! — is het niet anders zeide Juno! altijd
moeten die flessen over de vloer! ik heb het zoo dikwijls gezegd! —
in het vervolg moet ge mij de sleutel van de wijnkelder geven, dan
zal ik 'er wel voor zorgen . . . wat! hij mag nu leeren!
Ja maar, genadige mevrouw, zei Caatje, uw gemaal heeft zich zoo
gekwetst
zoo veel te beter, zei Juno.
o Mevrouw hij roept en karmt zoo! hernam Caatje.
hij mag wel eens voelen wat pijn is, zei Juno met een dreigend gezigt.
Ja maar mevrouw, het jongste kameniertje van mevrouw Venus heeft
mij gezegt d a t . . . . d a t . . . . dat
wat Caatje?
ik weet die dingen zoo niet voor uw majesteit te noemen zei Caatje —
maar zij zei dat mijn Heer ge . . . ge . . . gecas . . . . ja mevrouw! gecastreerd was door dien val! . . . . ')
o Goden! — o mijn lief jupitertje. . . . o mijn jupitertje riep de
groote juno, en viel in onmagt.
2

*) Castratie^ zie Sterne, Aant. 4 1 .
II

2

)

) Enige Kabalistiese tekens.
2
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is uw Weleerwaarde ooit uit de maan — of Saturnus op dezen bol
nedergevallen ? — zoo zal uw weleerwaarde, met een duizeling, uit
het tooneel dezer goden !) — in het prieel zijner wijsheid wederkomen! — Sufficit.

Het afscheid van Utrecht en zijn vrienden is Uyttenhooven zwaar
gevallen. De eerste brief na zijn vertrek is aan Bellamy2), Donderdag
4 Maart:
Zo schielijk als een hond uit de Nijl zuipt! 3)
Zie zoo! — daar staat nu alles bijna hier weer in ordine solito —
doch merk hier, als gij wilt, bij aan, dat ik mij zelve wel degelijk
uitsluit. neen! bij mij is alles nog niet (in) order! — Hemel! wat een
drukte brengt deze lastige week in dit lastige jaar voort! — Maar —
a la bonne heure! — indien de goede hemel mij in eene gepaste
werktuiglijke beweging en werking gelieft te houden en zorgvuldig te
bewaren, dan zal zich alles wel schikken. ach was het dan tot mijn
geluk — en uit mij tot zaligheid voor mijne Antoinette!
H e t zij z o o ! . . !
Bij het dierbaarste woord dat mij geduurig
in de mondt X . . . . zielen! — ik heb bedroefd weinig tijd, in een
oogenblik moet ik bijna dezen brief afgeschreven hebben (nu gaat het
goed! voort voort
de d
! prompt!) — en ik ga te werk
als of ik er gouverneur over was. Maandag was ik kapot: — Dingsdag — woensdag idem! en vandaag is het niet minder. — schoon ik
er over gephilos(o)pheert hebbe zo veel ik wilde, nu heeft mij de
ondervinding regt geleerd wat het is eene stad te verlaten en verlaten
te hebben, waarin de heiligste banden der vriendschap gehegt zijn,
waar in men veele vrienden — en een enkele — dit doet meer uitwerking — intimus (heeft) wiens bijzijn men mist — helaas! de dag van
heden is niet als de dag van gister, en kan het ook niet zijn! — —
Ik vinde dat ik tegenswoordig zo iet gevoel van de staat de(r) afgescheidene geesten. — Laat ons nu leven door geloof en niet door
aanschouwen; en dit trooste ons dat wat ons mag wedervaren, in welk
een kamer of apartementje van de almachtige waereldherberg (of wilt
gij liever logement: — of zou het ook een werkhuis zijn? o God! —
hier denk ik aan de du . . . 1 — en aan de binnevader van het werkhuis op de heilige weg in Amsterdam!) waarin wij kniezen, wij ons
bevinden, — geloof — en liefde blijven zullen. —
Manus e tabula! — Halt!
2
') In Bijlage X een dergelijke burleske godenvoorstelling (Voorjaar 1784).
) hs. Z. G.
) „Raptim ut Canis e Nilo", zie Brieven v. Goens dl. 2 biz. 202. Ockerse (Vrugten en Resultaten v. e. 60-jarig leven, dl. 2 biz. 36) noemt diktaten slikken: studeren ut canis e nilo.
3
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Zie hier de voorreden! gister heb ik Willem geschreven en
T. O! o! o! o ! o! o! o! j a ! — l)
Groet Ondaatje. — Harlingen 2) — Carp — Rau — Rijk; groet alle
broeders. En neemt deze naamtekening die volgen zal aan, als de
naamtekening van uwe getrouwe en opregte vriend
Naarden 4 Maart 84.

Uyttenhooven.

groet 00k Tante en Jan 3) etc. zeg aan Ondaatje dat ik nog een
boek van hem heb, het publiek gebed 4) — laat hij het aanschrijven —
bij de eerste occasie zal ik het hem weer bezorgen.
D e bij deze brief ingesloten

„ V o o r r e d e n " betreft een letterkun-

dige uitgave naar een plan van Ds. Willem Ockerse te Baarn, die
Uyttenhooven 5) heeft opgedragen er Bellamy eens over te spreken.
Zodra deze medewerking heeft toegezegd, zal Ockerse hem verzoeken
de redaktie op zich te nemen; van Vloten zal de Uitgever zijn.
Blijkens de Voorrede, een inleidend woord van Ockerse „Aan Lezers
en Lezeressen", is het plan : „ . . zonder de vaste verbindtenis van
een periodiek werk", in verschillende deeltjes, waarvan elk zal
verschijnen zodra „het billijkerwijs verschijnen kari\ een „kleene
verzameling van stukken (uit te geven), betreklijk tot eenen goeden
smaak, gezond verstand, en edele gevoelens\ . (uit) allerleie vakken
van studie en genie: Wijsgeerte, Mensch- en Staatkunde, Zedenleer,
Satyre en Dichtkunde . . . waarvan men hoopt^ dat de oorspronglijkheid eenigen goeden reuk verspreiden moge . . . (en waarmee
de schrijvers) zoeken hunne medemenschen, te gelijk met zichzelven,
wijzer en beter te maken . . .". De naam van het tijdschriftje staat
nog niet dadelik vast.
Na het eerste gesprek met Uyttenhooven had Bellamy al aan
Ockerse geschreven 6 ):
!

) Sedert Mei 1783 schrijven Antoinette en Kleyn elkaar (zie Dl. I biz. 348 noot 7), en Mei
1784 zijn ze verloofd. Uyttenhooven weet blijkbaar niets van deze verhouding.
2
) Dr. Abraham Harlingh, „Stads doctor" op de Oude Gracht bij de Weesbrug, Luitenant in
de Compagnie De Zwarte Knegten.
3
) Jan Martinus van Vloten.
4
) Public Gebedt ofte consideration tegen het nominatim bidden in de publicque kerken voor particuliere fersonen en specialijken voor den jegenwoordigen Heere Prince van Orangien, d. D. H.
Amst. 1663. (Cat. Bibl. Maatsch. Ned. Lett. II. 150: Voor den Schrijver houdt men Joan de Witt,
advokaat voor het Hof van Holland en neef van den Raadpensionaris).
5
) Die op uitnodiging van Ockerse in Soest op beroep heeft gepreekt (Zeeland, Jaarboekje
1855, biz. 76).
6
) Alg. Konst- en Letterbode, 1848, biz. 242.
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Weleerwaarden, Zeergeleerden Heere den Heere W. Okkerse,
Predikant te Baaren.
Maar drie woorden in folio! — want ik heb geen tijd! heeft zijn
aanstaande Eerwaardigheid u reeds geschreven sints hij naar zijn wieg
en bakermat getrokken is? — ad rem! — over het Copijgeld! — niet
vier gulden — ook niet zeven gulden — maar de eerste Conditie moet
zijn: drie ducaten of een rijder *) per blad, vervolgens vier ducaten,
en zien we, dat ons schoteltje moes begeerlijke spijze is, in de oogen
des volks — dan kunnen wij meer nemen. — Zoudt ge voor niets
werken? — ik heb het ook altijd gedaan — maar de schillen zijn van
mijn oogen afgevallen — ik doe het niet meer. — Ik kan niet meer
schrijven, vale! antwoord van uw Weleerwaarde verwagtende, ben ik
T.T.
Bellami.
Onverwijld v o l g t het a n t w o o r d 2 ) :
Heer Zelandus!!!
Een woordje in groot Folio. — .
Door een brief van hem, die thands in de Theologische Baarmoeder
zit, was ik bericht van uwe goede meening omtrent ons voorgenomen
geschrijf — . uwe Foliant-brief gaf mij nader licht — gij zult mede
ietwes bijdragen? — ja, j a ! — . heden of over 8 dagen verwacht ik
van u een paketje — anders is de schrijftijd ditmaal gesloten, want
ik wil, als schrijver, niet langer in de duisternis wandelen — daar is
een tijd, die even noodzaakelijk de uitgave van onze geschriften, als
de vermenging der geslachten vordert. — .
Gij zult den prologus ontvangen en gelezen hebben — .
Hoe zijt gij zo insupportabel duur in 't copieeren? — . kaerel! maak,
zoo veel gij kondt — . maar ik twijfel, of gij meer dan 7 gl: p r . blad
bedingt — . onze vriend schrijft „gij moet weten, dat de Boekver„kopers zo veele duivels zijn, die rondom uwe beurs z w e r v e n " — . tant
pis! zeide ik, want de duivel is gierig! — conf. historia passionis! —
Zeg aan V : Vloten dat ik voor mij wel voor 't geld boeken nemen
wil, mids zo wel Hollanders en Franschen als Duitschers — . dit zal
wat verzachten — .
Groten dank voor uwe gezondene Leerrede over 't verwaarlozen
onzer vrijheid! 3 ) Kaerel! dat is taal! — . ga voord, ga voord! — .
ten beste van 't Vaderland — . is de Redevoering aan de gewapende
Burgerij 4) ook van uwen Stempel ? —
*) Gouden ducaat = + / 5.25 5 rijder = / 14. Over „uitgevers-honorarium", zie Het boek en
de Boekhandel^ Tiddo Folmer (Uit onzen Bloeitijd, Serie 2 n°. 10 biz. 18); ook Br. v. Goens
2
3
dl. 1 biz. 273.
) hs. Z. G.
) Aan het Volk van Nederland.
4
) Uitgegeven te Utrecht bij J. M. v. Vloten, geschreven door Ds. W. A. van Vloten. (Zie
Dl. I biz. 209 en Aant. 62).
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Men zegt, dat het geheele ministerium van Rotterdam bezig is een
kind te maken, waaraan ieder suis viribus een sprong doedt — . dit
kind zal bij de geboorte den naam ontvangen van Orthodoxia — maar
men denkt, dat het een kreupel duiveltje zal zijn, en dat de accoucheur le Sage Ten Broek l) er spoedig, zonder dat het gemerkt kan
worden, een beter voor zal onderstellen; Dieu le veuille! — Deze is
de volkomenste procuratie, die wij alien op u passeren, pour gela. — .
en niet verder — doe alles af, en meld mij met vier woorden den
uitslag — in kort kome ik eens, a la montgolfier ! ), te Utrecht.
Gij hebt den zegen van
Uwen Vriend
Willem, van Holland.
hm! hm ! hm ! — almachtig, is dat een doof heid, of afgetrokkenheid!
ik roep mij bijna te barsten, eer gij gehoor geeft — . ik wilde u nog
verzoeken aan V : Vloten te zeggen, dat hij mij zend: Irwina von
Sternheim ein TrauerspieL x) a 11 St. — — — — — proost! —

Vrijdag 19 Maart volgt een 2de schrijven aan de „Studiosiss:
op de Lange Nieuwstr." 3).
Wij Willem, bij de gratie der Elf duizend H : Maagden van St.
Ursula 3), en andere doode canoniquale heiligen der Catholique kerke
&c &c &c, doen te weten — alzo ons is voorgekomen eene wettige
verhindering, die ons buitenstaat stelt, aan onze voornemens in zo verre
te voldoen, dat wij op heden den 19 Maart 1784. den aars Verheffen
tot de kamere van onzen lieven en bijzonderen J : Bellami, VrijerGedachtenisse; zo is 't datum, na ingenomen praeadvis en met voorkennis van onzen getrouwen rade; Cephale en Kardia, hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen, gelijk wij bepalen sinds dezen, dat
de uitvoering van dit ons voornemen, zal en moet geschieden op
Zaturdag den 20 daaraan gehegt; wt alzulke einden, als tijd en toeval
als dan zullen gelieven op te geven, en dat zonder tegenspraak van
eenigen Heilig, door de Moederkerke geordend, geweid ofte met roode
Letteren veralmanacht.
Hiervan hebben wij U bij deze willen verwittigen;
Gedaan in onze grote Stad Rikzak, op den kloot der aarde
Ter ordonnantie van Willem
Ockerse

Zaterdag 20 Maart is Ds. Ockerse dus te Utrecht en zal aan
Bellamy, die bereid is de Redaktie van het tijdschrift op zich te
') Zie Aant. 68.

2

) hs. Z. G.

3) Sterne, Aant. 41,
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nemen, enige prozakopie voor het i s t e Stukje hebben gegeven.
Deze kopie is weldra afgedrukt, en nu volgen er, na midden April,
uit de Baarnse pastorie — waar Kleyn inmiddels te gast is — nog
,,3 caternen" (24 biz. schrift) met wat proza en enkele verzen, ook
van Antoinette. Naar eigen inzicht, schrijft Ockerse *), moet Bellamy
de zijne daar dan maar „voor of na" plaatsen.
Hiernevens de overige drie caternen van ons warkje! D: G: G! 2) —
De plaats p: 88. 89. is opengelaten, om er den held in te schrijven —
Stel uwe Dichtstukken voor of na de onzen, zo als gij goedvindt —
pas toch vooral op de zuiverheid der spelling — laat niet meer dan
12 regels van diversen op een pag: komen —. 't gedicht wil ruim
gelezen worden. Het stukje over de Scholarchale 3) is wel minder, maar
van iemand geschreven, die ik, door deszelfs plaatzing, aanmoedigen
kon en wilde. Aan de Vaderlandsche meisjes4) — is van mijne zuster.
jongenlief! zie er toch na, dat onze maat niet te veel op een pagina
drukke! — dit is een van de piae fraudes, die de duivel hedendaags
gebruikt, om zijn rijk te bouwen —. 't wordt immers in klein octavo,
best papier, gedrukt ? —
Zouden wij ons warkje niet noemen „Rhapsodien, tot verbetering
^van het verstand, den smaak en het hart?" mij dunkt deze titel is
nog wat nieuwer en kruidiger? —
als er een vel afgedrukt is, zend het mij dan om de uitvoering te
zien! — de lijst van stukken kan er achter geplaatst worden, de
pagina's moeten naar 't gedrukt exemplaar worden veranderd —. wij
rekenen immers tegen 8 gl: pr. blad? —.
adieu! in dollen haast —. mijne, Kleijns, en mijns zusters groetenis! —
Uwe geheele
Willem
5
Gij weet, wie de Kapel ) uit de Fabel is ? —
Dat Rapsodien staat Bellamy niet a a n : hij handhaaft het eenvoudiger Proeven voor het Verstand, den Smaak en het
Hart,
zij dit dan ook minder „nieuw" en „kruidig". Tegen de zomer
verschijnt dit i s t e Stukje, naamloos, „door eenige Nederlanders".
Behalve het woord Aan Lezers en Lezeressen zijn van Ockerse
nog 6 prozabijdragen, 2 verzen en 3 anekdoten; 1 kort versje is
1
) hs. Z. G. Zie over de samenstelling van het i s t e Stukje Aant. 69.
4
2) ?
3) ? Niet geplaatst.
) Niet geplaatst.
5
) Johan Derek van der Capellen van de Poll? Een Kapel was een patriotties onderscheidingsteken. {Leven Mr. C. en D. J. v. Lennep dl. 2 biz. 194). Fabel van de Kapel e?i den Jongen is
een bijdrage van Ockerse (zie Aant. 69).
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van Antoinette, terwijl Bellamy als Redakteur zijn 5 verzen en 2
anekdoten achteraan plaatst. Over Het Sleeperspaard van Ockerse,
in Sterne-stijl, moet Bellamy, toen hij de kopie ontving, verrukt
hebben geschreven l):
Uw Sleperspaard is uitmuntend. — De natuur — dit zij met nederigheid gezegd! — heeft de snaren van mijn ziel goed gesteld: maar
beter adagio is er nooit op gespeeld, dan die gij gecomponeerd hebt
onder den titel van het Sleperspaard.
B e l l a m y ' s bijdragen zijn :
Aan den Schilder. — d e „hekelige O d e " a a n Perkois, Mei 1783 —

(-D1. I biz. 337).
De gevlugte Vreugde en De gevonden Vreugde. — in 1780 ingezonden bij „Kunstliefde spaart geen Vlijt", maar voor de Proeven
teruggevraagd — (Dl. I biz. 53—55).
In een Album. — oorspronkelik, naar het schijnt, een Albumvers
voor een zijner vrienden 2).
In een

album,

Gij schilders, maalt de schoonheid
Der grootsche, schoone schepping!
Gij hoeft, in verre landen,
Die schoonheid niet te zoeken:
Ons vaderland, mijn vrienden,
Heeft, voor een' waaren schilder,
Eene onnaarvolgbre schoonheid!
Maalt gij het hof der Lente,
Op nederlandsche gronden! —
Doet ons, door uw tafreelen,
Waarin de woeste golven,
Op onze dijken, woeden,
Verschrikken en verbleeken! —
Gij schilders, maalt de schoonheid
Der grootsche, schoone schepping,
In een bevallig meisje!
*) Beknopt Levensberigt aangaande W. A. Ockerse in Vrugten en Resultaten van een 6o-jarig
Leven^ dl. 3 biz. 35.
2
) Een facsimile van dit vers staat in het Jaar- en Zakboekje der Kunst- en Wete?ischap
bevordercnde Maatschappij onder de zinspreuk V. W. (Gedrukt voor de Leden 1829—30). Zie het
streng oordeel van v. Alphen over dit vers: Brief aan de Poetische Spectator 15 Febr. 1785.
Misschien oorspronkelik een Albumvers voor A. J. van Mansvelt of C, v. Cuylenburg, die beiden
zijn portret hebben geschilderd?

2
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o Schilders! in een meisje
Is nog iets meer dan schoonheid!
o Schilders! weest toch S C H I L D E R S !
En maakt, op uw taf'reelen,
Geen MISDRUK van de schepping!
De Dichter
aan zijne Vrienden.
— Mei of Junie 1782 — (Dl. I
biz. 179).
D e 2 Anecdoten,
die Bellamy mogelik als werkelik g e b e u r d heeft
h o r e n vertellen, l u i d e n :
1.

H e t non Plus

ultra

der gierigheid.

(een Anecdote).
Een oude juffrouw, die, geduurende haar geheele leven, genoegzaam
niets gedaan hadt, dan geld verzamelt, en van dat geld geen ander
genoegen genoten hadt, dan de gedagte: Ik heb geld! — deze juffrouw
werd zeer ziek; — alle de teekenen van een' naderenden dood vertoonden zich zeer duidelijk. — Hare vrienden, die zich, rondom haar
sterfbed, verzamelt hadden, deden poogingen, om de weinige oogenblikken, die nog overig scheenen te zijn, aantewenden, tot vertroosting
en welzijn heurer ziele: doch dit scheen der stervende te vermoeien. —
Zij geeft een' wenk, en beveelt, met een stervende stemme, dat men
uit een kasje, waartoe zij den sleutel, met veel moeite, van onder haar
hoofd kreeg, een zak met drieguldens halen zou; — deze moesten
op een tafeltje, dat tegen hare bedstede stondt, geduurig overgeteld
worden. — De klank van dit geld verspreidde een helsche tevredenheid over het gelaat der stervende. — Eindelijk rigt zij zich op —
strekt, met een stuipagtige beweging, haar' arm uit — grijpt een' der
drieguldens — steekt dien tusschen haar klemmende tanden — en —
sterft!

2. Nog een Anecdote.
In een der grootste steden van Holland, was een arme weduwe met
drie kinderen, die, in den harden winter der Jaaren 1783-en 84, alles
leedt, wat de droevigste Armoede lijden kan. Dagelijks klaagde zij,
ten aanhooren van heure kinderen, over haren rampzaligen toestand —
over haar gebrek aan "voedzel en dekzel. — Eens, daar zij met twee
van hare kinderen, haar ongeluk zat te beweenen, hoort zij, op een
zoldertje, regt boven haar, een ongewoon gestommel: — zij gaat
ijllings naar boven — en vindt — haar' oudsten zoon — een kind van
tien Jaaren — in een' strop, met den dood worstelen! — Ijllings rukte
de moederlijke tederheid den strop aan stukken — de zwijmende
jongeling kwam weder bij zich zelven. — „Waarom deedt gij dit,
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„mijn kind?" — Als ik weg was, mijn lieve moederI zoudt ge misschien
^broods genoeg hebben voor u, en voor mijn twee broertjesl — hierom
y>heb ik het gedaan, moeder I — Dit was het antwoord. De huichelaar
verdoeme dit kind! — de menschenvriend zal het zegenen!
Midden Maart — onze dichter zit weer met „ondraaglijke pijn"
in de voet — ontvangt Fransje, waarschijnlik gelijk met het „heel
schoon gebonden exemplair voor de bibliotheek" van Vlissingen x ),
een gebonden Vaderl. Gezangen met de Leerrede en „dat Stukje
tegen van Alphen'\ Mistroostig over zijn Jigtige gesteldheid"
meent hij haar nu in alle ernst hun huwelik te moeten afraden,
zoals hij haar zo vaak al wat er tegen is, voorhoudt 3 ): zijn ziekelik
gestel, zijn armoede, de onaangenaamheden met haar familie en het
lange wachten op een onzekere toekomst. Maar Fransje gelooft in
zijn toekomst en blijft haar vriend trouw.
Na lang zwijgen schrijft Bellamy Dinsdag 16 Maart ook weer
eens aan Mens, die, als naar gewoonte, de driemaandelikse uitkering
van het „fonds Zwart" voor hem zal innen 3 ) :
Heeft Bellami dan geen >geld noodig? — Zult ge mogelijk reeds
gezegd — of voor 't minst gedagt hebben. — Neen! vriend! voor mij
zelf heb ik het niet noodig; en al dikwijls vergeet ik dat ik geld
hebben moet: maar 'er zijn eenige lieden, die vriendelijk genoeg zijn,
om mijn geheugen geduurig te hulp te komen, met deze troostrijke
woorden:
zal mijn Heer haast gelegenheid
hebben, om te betaalen ? . . . .
Met het besloten water heb ik geen geld kunnen krijgen, vrienden!...
Het water is nu open, mijn Heer! — Ik wagt het alle dag! — Zoo!
Hoe vaart ge, mijn vriend? reeds drie weken agter den anderen heb
ik van dag tot dag een plan gehad, om aan u te schrijven, doch ik
weet niet wat mij scheelt! ik leef zoo onverschillig — of liever: zoo
onvergenoegd — of melancholijk, dat mij alles verveeld ! — Ik moet
D . m . n . worden!!! waarlijk, al mijn vrolijkheidgaat zoo zagtjes aan
over! en ik vrees, dat het weinigtje vernuft, dat ik bezit, ook nog wel
zal aftrekken, als het zoo voordgaat. — Als ik sbmtijds niet zoo een
verschriklijke pijn in mijn voet had, ik zou de waereld maar belagchen:
maar die voet! ik geloof, zoolang als ik nu weer hier geweest heb, is
er nog geen dag voorbijgegaan, die mij niet met nadruk deedt gevoelen,
dat ik een voet had. — Zonder voet is het ook zoo wat raar.
l

) Zie biz. 14.
3) hs. Z. G.

2) Sonsbeek hoort dit later van Fransje zelf (Kopie Sonsb. biz. 339 en 272).
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Nu heb ik bij alle mijne kwaalen nog deze: onder aan mijn keel heb ik
een gezwel, van een aanzienlijke groote: het is reeds open — een bloedzweer geloof ik — of ik weet niet regt hoe de naam van die dingen is. —
ik geloof dat mijn gansche leven uit een keten van natuurlijke en
zedelijke kwaalen zal bestaan — tot nog toe zijn de schakels vrij wel
aan elkander.
Hoe vaaren de vrinden? De B(ruyn) en zijn vrouw en kinders?
Den H(engst) en zijn vrouw en kinders? M(unnikhuizen) zijn vrouw en
dochter? 1 ) Doctor R. 2) en zijn vrouw en Juffrouw. . . . hoe hiet ze
ook?
Heeft de Jongeling die op uw kamer woont, u niet verteld,
dat hij, hier in den Atlas, bijna op zijn ligchaamlijkheid zou gehad
hebben ? Schot3) heeft het mij verteld. M. zat in den Atlas met een,
twee, dat weet ik niet regt, te praaten. Ja! zeide hij, dat wapenen van
de burgers is maar gekheid ! 't is maar spelen! — meent gij dat ? —
Ja! en kent gij Zelandus wel? die denkt 'er ook zoo over
Dat is een v . r v l . . kt . leugen ! zei de burger, ik weet wel hoe mijn
heer Zelandus denkt! — maar gij zijt een schurk of een gek! —
M. maakte nog zoo wat gekheid, toen de Burger opstond en hem bij
de borst vatte en heel significant vertelde, dat hij hem de deur zou
uitschoppen. — M. verbleekte en zeide: gij moet medelijden met mij
hebben!
ha! ha! Die Jongen zal zich, door zijn gekheid, nog
eens een gruwelijk pak op de lenden haalen! Hij zal er u zeker niets
van verteld hebben — of zoo hij het gedaan heeft zal hij, voor 't
minst, zes burgers door de glazen gesmeten hebben, en den ganschen
Atlas opgeruimd!
Nu een woord van zaken! Ik heb Zimmerman
gelezen; maar, ik
kan u niet aanraden om hem te vertaalen 4 ); het is geen boekje voor
de Natie: 't zou bv. een goede verhandeling in een algemeene oefenschool of zoo iets, zijn. het intresseert niet. Het is een philosophische
beschouwing van de reden, waarom de munniken en kluizenaars zich
afzonderen. — het is dat niet — dat gij en ik verwagten!
Bij gelegenheid zal ik het u eens te rug zenden. — de wed: D O L
heeft aan van Vloten geschreven om een Zelandus voor de A{l)gemeene
Bibliotheek*). zou ik in dat boekske op mijn ribben krijgen? — het is
J

) Zwager van Mens, Dl. I biz. 301, noot 1.
). Dr. Casparus Rensing? Zie Brief 8 April 1785.
3
) „De „herberg" de Atlas stond in de Korte Nieuwstraat Wz., ongeveer midden in de straat,
dus zeer dicht bij B.'s karner. Zij werd 12 Juni 1756 verkocht aan Johan Georg Schot. Het
„Logement" de Atlas werd 10 Maart 1790 door Jan Andries Schot (stellig 's mans zoon) verkocht
aan zekeren Schroder". (Meded. Gem. Arch. Utrecht). Zie ook Dl. I biz. 231.
4
) Ueber die Einsamkeit. Een Ned. vertaling wordt in 1789 aangekondigd (Utrecht Wed. S. de
Waal en Zoon). Ten Bruggecate, Feith, biz. 190 en 228.
5
) Over de Algemeene Bibliotheek zie Aant. 70. Een gunstige bespreking van Gez. m. y. en
Vadcrl. Gez. — de laatste bundel gesteld boven de eerste — verschijnt in het Letternicuws van
n°, IV, biz. 596.
2

2
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immers van de cabaal van de Bosch *), die dat werk schrijven? wie
schrijven 'er al aan? wanneer komt 'er weer een stuk van uit? De
Letteroefenaars hebben mijn gezangen de eer aangedaan, om ze onder
een artykel met die van weesp te plaatsen! 2 ) Veel eer! en veel
maar ik zou pedant worden!
Het geld, voor het inliggende briefje zult ge wel eens ontvangen.
zendt het mij wat spoedig! gij hebt die Vondel nog, en dan de
dames 3 ) — zie dat gij er ducaten of zoo voor krijgt, dan kunt gij
het met den dichter en de dichteressen — in een kleen pakske overzenden — zijn er lijstjes om? — glazen voor? — nu kan ik niet meer!
Vaarwel! leef gelukkig! groet de vrinden!
en denk somtijds eens aan uwen vriend
Den 16 maart.
Bellami.
W o e n s d a g 24 M a a r t a n t w o o r d t M e n s , d e „Philosooph" — opnieuw
teleurgesteld, d a t hij n o g niets v a n zijns vriends „ h a n d e w e r k " k a n
„drukken"4):
Het Geld is in deeze wereld Eenmaal Noodzakelijk geworden: zelfs
zo dat het er maar donker uitziet als wij het ontbeeren. Angstvallig
Na die specie te verlangen, is zeker het werk van Naare Geeste: doch
er de Waarde in 't Geheel niet van te Weeten en niet nu en dan
eens na te rekenen kan er in deeze wereld niet door — had ik tijd
ik zou daar al vrij wat over kunne zeggen doch ik stap er af.
dat gij Melancholyk zijt spijt mij, maar ik heb wel gehoord of geleezen dat dit dichters Eigen is — ongesteldheid aan ziel & Lichaam
beneemt vrolijkheid.
Wat hier tegen te doen — ik weet er niet anders op als Een goed
Dieet te houden, en voor de Rest, wees Philosooph kereltje — als je
geen Student in Utrecht hoefde te weezen dan kont gij te Mey bij
mijn komen woonen. de jonge heer van mijn kamers gaat heen. ik
heb tot noch toe geen commissa(al). Het spijt mij dat dat ding van
Zimmerman niet goed is, ik wilde tog wel iets van uwer hande werk
Drukken — hier bij ontfangt gij dat Lastige Geld met de dichter
Vonde(l) en de twee Vrouwluy uit de Beverwijk, ik hoop dat ze onbeschadigt zullen over komen •— (ks. in de kantlijn overlangs: onder de
twee dames lijdt het geld, 5 stuks a / 14, 1 a / 3 en 2 a / 1.) — d(en)
H(engst) en zijn v(rouw) zijn gezond. 00k B(ruyn) en z(ijn) V(rouw).
M(unnikhuysen) met zijn Famile insgelijks. Doct. R. 5 ) zijn vrouw,
') Bernardus de Bosch? (zie Dl. I biz. 146).
) Vad. Gez. n°. 8 besproken in de A/g. Vad. Lett. (1784) I, biz. 345, tegelijk met: Vaderl.
Gedichten^ onder de spreuk Amore Patriae N°. 5 (Weesp, J. Houtman, 1783).
3
5
) Wolff en Deken.
4) n s , z. G.
) Rensing?
2

28
Mejuff. van H. ]) ook vrijwel. Piet Broes 2) gaat uit vrijen Na die Juff.
haar dochter. Een lieve meyd — en ik denk dat het wel zal lukken.
de inleggend Brief bezorgt die direkt aan Van Vlooten opdat ik
op morgen Zelandussen en Redevoeringen kan krijgen. ik ben er om
verleegen — zeg hem in passant dat de muzyk voor de Oden van
Klein 3) niet wille gaan — men heeft zo veel met het aardsche te doen
dat men weynig aan het hemelsche Muzyk denkt — tegen Paasch
wagt ik uw in Amsterdam. Vaart intussche w e l . . . Vergeet voor al de
brief aan v. Vloote niet.
V r i j d a g 26 M a a r t v o l g t B e l l a m y ' s a n t w o o r d 4 ) :
26 maart. 84.
Waarde Vriend!
in zes woorden alles wat ik te zeggen heb — want de tijd ontbreekt
mij. ik dank u zeer voor de moeite die gij genomen hebt, om mijn
geld te haalen. — ik heb den Dichter en de Dichteressen ontvangen.
zij hangen reeds aan de wanden van mijn poetisch vertrek. — Dezen
dag — het is vrijdag 26 maart, dezen dag over agt dagen begint de
de vacantie! — ik heb Domine O(ckerse) beloofd in de paaschvacantie
te komen bezoeken: maar dat zal ik nu zoo doen! — ik zal op denzelven dag, waarop de vacantie begind, naar Amsteldam komen, en
blijven daar een dag of drie — zoo gij het wagten kunt. — dan keer
ik weer terug, en gaa voor een dag of drie naar O
is dat niet goed ?
Weet gij zoo weg met de Zelandussen ? — Dat gaat dan regt schoon!
hebt gij van mijn leerrede ook verkogt? hoe bevalt hij ? — ik hoop
dat het een schoone paaschen moge zijn. — Ik zende u ook uwen
Zimmerman
te rug. — Ge wildet wel iets van mijn handen-werk
drukken, zegt ge — Dit kunt ge niet liever willen, dan ik het zelf
wenschte: — maar, ge zoudt immers liever origineel dan een vertaaling
van mij hebben. Zoo dra ik maar kan, zal ik u iets geven — WAT,
weet ik nog niet! — Vaarwel! — alles op een ander tijd breeder!
Vale!
T.T.
Zelandus.

Donderdag 25 Maart aan Fransje 5 ):
Is Kuipers uit de stad ? Wanneer gaat Broes naar Leiden ? Is van
Genderen c ) nog niet te Vlissingen ? weet men te Vlissingen dat die
preek van mij is? hoe bevalt ze?
2
') ?
) Broer van Ds. Brouerius B., Ordinaris Klerk ter Secretarye van Amsterdam (zie
3
4
5
Aant. 26).
) Zie Dl. I biz. 201.
) lis. Z. G.
) Kopie Sonsb. biz. 340.
6
) Nov. 1783 uit West-Kapelle te Vlissingen beroepen (Zie Dl. I biz. 386).
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Omstreeks deze tijd aan Frangois van Cappelle, de Vlissingse
lakenhandelaar l ) :
Waardste Vriend!
Maar zeer weinig woorden, want ik heb weinig tijd, ik zal zelfs geen
andre brieven kunnen schrijven, dan aan u! zijt gij, met alle de uwen
nog welvarend ? Ik ben vrij wel, doch niet al te vrolijk, die vlaagen
heb ik meer, doch er is geen ziekte of ze heeft hare natuurlijke oorzaken. wanneer men de oorzaken regt kent — en dezelve kan wegnemen, dan is de ziekte haast gedaan! maar! dat kunnen is het al.
Ik weet niet of alle menschen zoo hunne melancolische pijnen hebben;
maar dit weet ik, dat het een der lastigste ziekten is.
De waereld is toch een wonderlijk ding! — zijn de dooden wel
ongelukkig? Zou men hun lot niet kunnen benijden zonder dwaas te
zijn? Als ik mijn leven eens terugzie, dan weet ik niet of ik een
droom — dan een waaragtig toonneel van afgedane gebeurtenissen zie!
o gelukkige dagen mijner onschuldige jeugd ! kwaamt gij weder,
om eeuwig te duuren ! toen was de waereld mij regt begeerlijk —
schoon, als het eden Gods! toen was dikwijls de gantsche kring
mijner begeertens, met eenen blozenden appel, vervuld ! — toen
zag ik op het toekomende als op het aangezicht eener vriendelijke Godheid — toen was ik gelukkig! — waarom mogen
wij geen onschuldige kinderen blijven? — bij het klimmen
onzer jaren — dalen onze vergenoegens! —
Maar! ik begin u te vervelen! — Gij leeft immers vrolijk? 't is wonderlijk! ik heb in sommigen mijner brieven eene lugtigheid, die
haast zou doen denken dat ik zeer vrolijk ben — maar dit is
slegts een vrolijkheid van mijn geest — niet van mijn hart —
neen ! waarlijk niet!
Nog twee woorden! 't is thans weder de tijd der inzameling! 2 )
zult gij het weder voor mij doen! ik ben zeer verlegen — zoo
spoedig als u mogelijk is! — dat geld! dat geld! —
Niemand schrijft mij! heeft Broes het beroep waarlijk aangenomen? — vaarwel. ik kan niet langer. Groet uw
beminde — kusch uw lieven jongen 3)
voor mij hartelijk!
ik ben geheel uw vriend
Groet mijn moeder,
en mijn meisje

Bellami

!) Naar Kopie Arch. Vliss.
) Van de Inschrijvingslijst-Lambrechtsen, zie Dl. I biz. 143.
3
) Johan Pieter, de latere Amsterd. Hoogleraar, geboren 9 April 1783.
2
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Maandenlang heeft Kleyn niets van Bellamy gehoord a ), weet,
naar 't schijnt, ook niets van de overmoedige Brief
aan van
Alphen,
waarin de oorspronkelikheid van zijn Oden en Gedichten
wordt verdedigd. Bellamy stuurt hem die evenmin als de Leer rede,
die Ds. Ockerse wel van hem ontvangt 3 ). Een verontschuldiging
over de Brief als aan Broes 3 ): „ik heb er geen . . . . anders zou
ik (hem) u zenden", kan hij tegenover Kleyn moeilik doen gelden.
Schroomt hij wellicht Kleyns vriendschappelike gevoelens, Kleyns
eerbied voor van Alphen te kwetsen? 4 )
Maandag 29 Maart vraagt Kleyn „waarvandaan zulk een lang
stilzwijgen? , ' 5 )
Den 29* Maart 1784.
Ik zie den Vaderlandschen Dichter Bellami, in profil, dagelijks voor
mij. Het welgelijkend SilhouetG) is in mijne kamer boven mijn Fortbien
geplaatst; regt over den stoel waarop ik gemeenlijk zit. — aan weerskanten hangen de Schaduwbeelden van v. Gogh en Kleijn. — Er gaat geen
dag voorbij of ik verbeelde mij, eene drukke conferentie tusschen dit
drietal gewaar te worden. maar, hoe sterk mijne verbeelding ook werke,
het begin, midden en einde dier conversatie draait op een enkel niet
uit; het genoemde drietal vrienden blijft in 't eind niets meer dan
een drietal wezentlijke Schaduwbeelden; en de arme Kleijn heeft bij
de beschouwing van die Profilconversatie enkel het plaisir van de vorige
vermaakvolle uuren te herdenken. — Wanneer, Bellami! zal ik eens
tijding van u ontfangen? — Zeer langen tijd is er verlopen eer ik wist
waar gij u ophielt. — eindelijk schreef men mij, dat gij te Utrecht
waart, maar veranderd van logement.. Verscheidene groetenissen heb
ik u van mijnentwegen laten doen — ook menigmalen gereed gezeten
om u te schrijven; maar dan hielt mij het bericht van uwentwegen
dat gij mij eerstdaags schrijven zoud, te rug, door het denkbeeld, dat
ik heden of morgen van u een brief stondt te verwagten. Daarbij weet
ik uw tegenwoordig logement niet. men heeft mij wel gezegt dat gij
met Ondaatje in een huis woonde, maar of Ondaatje nog op zijn oude
kamer woont, wist ik niet — ook niet den naam van zijn hospes.
Waarvandaan komt zulk een lang stilzwijgen ? — Gij hadt mij immers
beloofd te zullen schrijven. — Zoo het op excusen aankomt heb ik er
*) Het laatst, voor zover wij weten, schreven zij elkander Maart 1783 (Dl. I biz. 324 vgg.).
) Zie biz. 20.
3) grief 1 April, zie biz. 32.
4
) Zie Dl. I biz. 245 en Tijdschrift Maatsch. Ned. T. en Lett. dl. 32 biz. 241 vgg.
5
) hs. Maatsch. Ned. Lett.
6
) Naar alle waarschijnlikheid het Zelandus-silhouet, dat, geplakt op karton, bij B.'s vers in
Kleyns Album ligt (zie Dl. I biz. 233 en 234).
2

3*
voorzeker vrij meer dan gij, mijn waarde! — Maar laten wij ons met
geen excusen ophouden. — Zoo gij nog mijn vriend zijt gelijk voorheen — gelijk ik nog den uwen ben — Dan verwagte ik eerstdaags
een antwoord van uwe hand, en de mijne is gereed om onze vriendschap op nieuw te bevestigen. Schrijf mij dan hoe het met u staat
zo naar ziel als naar lighaam of gij zinds ik te Utrecht was ') nog
gepoetizeerd hebt of gij zedert dien tijd ook nog Vaderl: Gezangen
hebt uitgegeven enz: — verwagt van mij insgelijks een bericht van
mijnen levens-stand. — . Groet Ondaatje en alle mijne vrienden. Ondertusschen blijf ik gelijk ik altoos was
Uw Kleyn.

Als Ds. Broes na lang aarzelen eind Maart het Leidse Professoraat heeft aangenomen, schrijft Bellamy Donderdag i April 3 ):
Waardste Heer Professor!
Klinkt u dit niet wonderlijk? — Ik kan mij omtrent verbeelden, dat
men tegen mij zegt: „waar gelieft mijn Heer de Generaal, dat men
de veldstukken plaatsen zal ?" — dat kan ik mij omtrent verbeelden;
en bij deze vraag zou mijn Heer de Generaal zich wel degelijk gevoelen ook! maar nu: quid est: ^ t t W 3 ) ? Kunt ge u wel verbeelden
wat mijn ziel, bij deze vraag gevoelt? bij zulk een vraag neemt mijn
gezigt een gramaticaale plooij aan, die zich voornamelijk tusschen de
wenkbraauwen uitteekend. ik geloof, dat, in dat oogenblik, de vriendschap van geen enkel mensch, uitgenomen die van de oude Rabijnen,
op mijn neus zou konnen rusten; om de woorden van mijn vriend
Lavater te gebruiken 4 ).
Waardste Heer Professor!
Klinkt u dit niet wonderlijk? Waarlijk! gij zijt nederiger dan ik!
gij gevoelt minder den Professor, dan ik den Generaal zou voelen!
maar wat is beter: meer te zijn — en minder te gevoelen? — of omgekeerd? nu hebt ge alle reden, om Uwe zedelijke meerderheid, boven
mij, te gevoelen!
nog eens:
Waardste Heer Professor!
God zegen u! — mijn geheele ziel doet dezen uitroep. — Gij moogt
vrienden hebben, die gemeenzaamer met u zijn — die meer voor uwe
1
) Waarschijnlik Mei 1783 tijdens zijn bezoek aan de Baarnse pastorie. (Zie Dl. I biz. 326 en
2
3
348 noot 7).
) hs. Z. G.
) Ik heb weggeworpen% van mij gestoten.
4
) Lavater, Physiognomiehunde (Amst. Joh. Allart 1780) dl. 1, biz. 171: „de vriendschap kan
op geenen meerder onwrikbaaren grond, op geenen sterkeren rotssteen steunen dan op het gewelf
van het voorhoofd, op den rugge der neuze^ op den omtrek van den mond, en op den opslag
van het oog".
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belangens kunnen doen: — maar vrienden, die u hooger agten — die
u meer beminnen dan ik — die hebt Gij niet! — bij uwe verheffinge
heb ik meer dan immer gevoelt d a t . . . . Ja! dat ik uw vriend ben!
ik was trotsch, wanneer ik van u hoorde spreken ! — wanneer men u
verhefte bragt men mij op de zelfde hoogte! — Gij begrijpt mij wel ?
ik bleef in uwen Atmospheer hangen. —
maar ik moet nog wat anders ook praten.
hebt gij het laatste stukje van mijn Gezangen reeds? — in vertrouwen, gij zult het niet zeggen! — ik heb een preek uitgegeven, de
tijtel is: Leerrede voor het volk van Nederland naar Nehem, ^. vers —
dat weet ik nu niet regt! hebt gij die gezien? ik heb 'er geen — van
het stukje aan van Alphen ook niet — anders zou ik ze u zenden.
Nu heb ik geen tijd meer! — zult ge me schielijk eens schrijven?
Schielijk! hoor! den inliggenden, zult gij dien wat schielijk aan mijn
meisje laaten bezorgen ? Gij zult mij verpligten — maar nog meer met
te gelooven dat ik uw
waare vriend b e n :
den i April. 1784.
Zelandus.
A a n F r a n s j e m e l d t hij x ) :
— — Een heer van mijn kennis moest onlangs te Rhenen zijn.
Een oude meid die in die stad bij een heer van de vroedschap woont,
vertelde hem, dat ze mij zeer wel kende, dat ik altijd een wilde
Jongen geweest was: dat ik een meisje had — de zuster van Juffr.
Udemans 2 ), dat die historie een heel leven gemaakt had enz. alles
komt tog uit.

Vrijdag 2 April begint de Paasvakantie. Hoewel „ijslijk verkouwd", vertrekt Bellamy voor 3 dagen, zoals hij zich voorneemt,
naar Mens in Amsterdam. Dinsdag 6 April, Fransjes geboortedag,
herdenkt hij er als een „heilige" dag 3 ), en voelt zich in Mens'
familie- en vriendenkring zo welbehagelik thuis — bovendien
„portraitteert" een schilder hem in krijttekening — dat hij het
verblijf in Amsterdam rekt, en de 3 dagen voor Ds. Ockerse er bij
inschieten. Van de vrolike omgang met zijn Amsterdamse vrienden
getuigt een versje4) aan Willem Hendrik Vroome, Kastelein in de
Munt, een van Zelandus' „groote vereerders":
1

)
)
3
)
4
)
2

Kopie Sonsb. biz. 339.
Neeltje Baane.
Kopie Sonsb. biz. 340.
hs. Maatsch. Ned. Lett. Zie Aurora, 1842 biz. 205.
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Heer Vroome, indien 't nu wezen kail,
Geef dan de meid wat bitter mede!
of anders! vrees mijn goede man,
ik breek, op 't oogenblik, den vrede!
Dan zal ik straks mijn ligte benden,
De kleine Thomas en de meid,
U vliegens op de ribben zenden,
Door Jan de Kruier opgeleid!
En wee u!
om mijn
Dan zal ik
Zoo wel,

zoo ik zelf verschijn,
geschonden eer te wreeken!
mij op uwen wijn,
als op uw bitter, wreeken!

Genoeg! — Gij hebt mijn eisch vernomen.—
mijn wil zij vlijtig nagekomen!
Hannibal, Koning
aller (
)
dit bovenstaande kan
ingevuld worden naar
goedvinden.
fc>^

in het paleis
van de vier trappen.

en een dergelijk briefje

l

):

aan onzen bizonderen goeden vriend
Den Weledelen Willem H. Vroome
op zijn kasteel: de
Droogerijkas.
Bizondere goede vriend!
Dat gij genegen zijt den vrede tusschen ons en u te bewaren, heb
ik gezien uit uwe bereidwilligheid, om aan onze billijke eischen te
voldoen: wij willen ook van onzen kant niet nalatig zijn, om onze
vredelievende gevoelens, door het nevensgaande geschenk, aan den
dag te leggen. — het teeken uwer goedkeuring, 't welk de Meid zou
kunnen te rug brengen, zou tevens de schaarsheid van bitter in mijn
koningrijk kunnen vergoeden.
Hannibal
N B ! twee is genoeg!
Rex.
Midden
Fransje,
plar"

April, na P a s e n , weer in U t r e c h t t e r u g , schrijft hij a a n
die een

Vad.

bij de verjaarbrief v a n 6 April g e v o e g d

Gez. (?) a a n zijn M o e d e r m o e t b e z o r g e n ) :

*) hs. Maatsch. Ned. Lett.
II

3

2

) Kopie Sonsb. biz. 340.

„exem-
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Ik kan naauwlijks het papier zien, zoo verkouwd ben ik: niet alleen
in mijn hoofd maar ook in mijn borst, en kan naauwlijks spreken. Ik
heb langer in Amsterdam geweest, dan ik gedagt had. Een schilder
aldaar heeft mij op zijn verzoek geportraitteerd, op blaauw papier met
zwart en wit krijt, en de gelijkenis moet sprekend zijn: want de heer
Mens had het in zijn voorhuis gehangen, en een heer, die mij maar
eens gezien had, zeide ten eersten: Zeelandusl — Als ik kan zal ik
het eens mede naar Zeeland brengen. — Er is een boek, dat van tijd
tot tijd uitkomt, en de uitgekomene boeken beoordeeld — zo als de
LetteroefTeningen — doch dat word voor het beste gehouden. het heet :
de algemeene bibliotheek. in een stuk, dat verleden week is uitgekomen,
worden de Gezangen mijner Jeugd en de Vaderlandsche beiden aangekondigd, voor mij ten hoogsten vleiend *).
A an M e n s schrijft hij na zijn t e r u g k o m s t in U t r e c h t 2 ) :
Ik ben Gek!
dat is:
Ik ben nog niet regt op mijn stel!
Ik kan mij nooit beter den toestand van een banneling verbeelden,
dan vvanneer ik, met groote schreden naar de schuit stap. 't is, voor
mij, altijd een onaangenaame gewaarwording! alles heeft een andere
gedaante: de Utrechtse straat — de agtergragt — die groote brug —
alles — de Beerebijt ook — alles ziet er anders uit, als ik die dingen
aanzie, wanneer ik vertrek. Dit is een wonderlijk verschijnsel, dat ik
dikwijls bij mij waargenomen h e b : als ik in de schuit kom hebben
alle de reisgenooten iets van mijne vrienden, die ik in Amsteldam
agterlaat de een heeft, bijv. de neus van Mens. — een ander heeft
in zijn minen wel iets van den Hengst. — daar spreekt een vrouw —
en het is juist de stem van uw zuster. — die Heer, die in den hoek
zit lagcht eveneens als de Bruijn. — 't is wonderlijk — en evenwel
voor die tijd zou ik staande houden dat alle die overeenkomsten waar
zijn: onder het lezen is het even eens of een lief klein kind naast mij
zit, dat met veel bevalligheid

Apidoki!3)
roept. — In de schuit was niets, dat mij beviel, behalven de neus van
Mens, de minen van den Hengst — de stem van uw zuster — en het
lagchen van de Bruijn — en de kleine onzigtbaare geest die mij —
zonder dat het
iemand hoort
Apidoki!
toeroept.
Ik geloof, dat de grootste menschelijke ziel somtijds aan een Apidoki
J) Zie Aant. 70 en biz. 26.

2

) hs. Z. G.

3

) Brabbeltaal van een der de Bruyntjes?
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kan blijven hangen: 't zou min of meer pedant zijn, indien ik zeggen
wilde, dat ik een groote ziel had — maar mijn ziel is toch zoo
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klein niet: — en mijn ziel kan meer dan een volslagen uur aan een
Apidoki
hangen.
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ik moet gaan eeten — de Dichter Kleyn 1 ) is zoo even bij mij
geweest, en daar moet ik straks mee uit — maar ik ben niet al te
wel — doch het zal wel gaan W A N T — ik heb mijn laarzen aan.
ik heb den brief ontfangen — hij was van van der Woordt. — zeg
aan den Hengst, dat hij om de mengelingen &c denken moet, en om
het stukje aan v. A(lphen) in de Bibliotheek 2 ).
Zijn 'er nog geen liefhebbers geweest om mijn kop te zien? gij moet
mij alle lofspraaken — aanmerkingen enz. enz. getrouw schrijven. zeg
aan de Bruijn dat ik reeds een Zelandus voor hem in de maak gedaan heb. — Zeg aan zijn vrouw, dat zij Apidoki driemaal voor mij
kusschen moet — zeg aan den Hengst en zijn vrouw, dat ik geen tijd
had om afscheid te nemen — zeg aan u zelf, dat ik uw vriend ben —
aan Lijs kunt gij zeggen dat ze een karonje is! —
Vaarwel! gij zult mij haast schrijven?
T.T.
Zelandus.
Uit mijn laarzen en mijn geele broek
en camizool op een der dagen
van April. — Ondaatje speelt op de
fluit — en ons meisje brengt het
eeten op. — proost!

Enkele dagen later wederom aan Mens 3 ):
Zoo op het oogenblik kom ik van onder de kammende en plukkende
handen, van den dienaar der mode — van den Paruikemaaker! Verbeeldje! gisteren was het voor de eerste keer, dat mijn hoofd deze
tormenten uitstond! — de meesten zeggen dat het mij ongemeen wel
staat — doch, zoo vind ik het niet! ik zie er nu veel deftiger en bedaarder uit dan Zelandus op blaauw papier. Behalven dat, zie ik er nu
zoo lief uit — met zoo een rond gezigtje! O ! weet ge hoe? — maar
ik zal mij zelf maar eens uitteekenen! — o Godin der uitteekeninge
bestier gij mijne tedere vingertjes, op dat ik gelukkig slaage, in het
Copieeren van mijne krullen! — mijn aangezigt is bij mijne vrienden
bekend — zoo de krullen maar goed zijn!

*) Voor of na zijn bezoek aan Baarn (zie biz. 22).
) Ter bespreking in de Algemeene Bibliotheek? Het is er niet in besproken.

2

3

) hs. Z. G.
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letter a beduid de krul op de regter — en b op de linkerzij. c is het
hair van boven. d zijn de boucles van agteren.
Genoeg! o Godin der teekeninge! Schielijk, zeer schielijk hebben
mijne vingers dit gedrogt voordgebragt! — nu kunnen mijne vrienden
ook een denkbeeld maken, van den stand mijner krullen! —
Zult ge het inliggende aan Plaat bezorgen? ik heb geen' tijd, om
thans, meer te schrijven. groet alle de vrienden! eerlang zal ik een
geheel paket met brieven zenden. — Wanneer zal de kop herwaards
over gevoerd worden? Vaarwel!
T.T.
Uit mijn klompen,
Hannibal,
in de maand der uitspruitinge.
Ridder van G. M. O. l)

Nauweliks is Bellamy een week in Utrecht, of Woensdag 21 April
gaat hij alweer, „met de schuit van eene", naar Amsterdam, ter
eerste bespreking waarschijnlijk van een door hem op te richten
nieuw krities tijdschrift De Poetische Spectator: eindelik zal Mens
dus iets van zijn vriend kunnen uitgeven! Haastig en opgewonden
kondigt Bellamy Dinsdag 20 April zijn bezoek aan 3 ):
Dit zal u een dubbeltje kosten —! en het behelst niets als dat
morgen denk aftekomen — morgen met de schuit van eene — of
u soms belet mogt doen, dat gij uitgingt of zoo — om dan order
stellen.
Gij vaart nog wel? hoe veelste dag van April het nu is weet
niet — maar ik weet dat het dingsdag is.
ik zal bij de waal3) het boektje halen. Vaarwel!
Gij kent mij wel?

ik
ik
te
ik

Na zijn bespreking met Mens neemt hij het in de Paasvakantie
te Amsterdam „op blauw papier met zwart en wit kryt'' getekende
Zelandusportret mee naar Utrecht om het daar te laten zien en
„ phy siognomiser en''.
Woensdag 28 April krijgt onze Zeeuw bezoek uit Vlissingen:
Ds. Gerardus Kuipers, 25 Maart al, blijkens Bellamy's vraag aan
Fransje, „uit de stad" 4) — vermoedelik naar Dordrecht, waar zijn
vader, hoofdgaarder van belastingen 5), 14 Maart is overleden —
maakt een uitstapje naar Utrecht.
2
*) Gloeiende Meerkat Orde ? Zie Br. 6 Des. 1784.
) hs. Z. G.
4
) S. de Waal, boekverkoper en uitgever (Aant 62).
) Zie biz, 28,
5
) Als autodidact een bekend natuurkundige. Zie Aant. 58,
3

3§
Kuipers heeft gisteren thee bij mij gedronken, en gaat morgen weder
naar Dordrecht — (heet het in een brief aan Fransje) !)
Als
Kuipers weder in Vlissingen komt, zal hij u zeker eene naauwkeurige
beschrijving van mijn kamer geven, want hij heeft ze wel opgenomen.
Hij begon te lagchen zeker omdat mijn kamer 'er zoo poetisch uitziet — al de stoelen vol met papieren, boeken, en kleeren — met een
woord het is volkomen een kamer van Bellami.
Mijne vrienden vragen hem: hoe ziet Fillis er toch uit?
Het is een zeer lief meisje — zeer lief! — en zij is, voor zo veel
ik weet, deugdzaam. — waarlijk B!, zei Kuipers, ik heb wel eens
bevreesd geweest. „en waarvoor toch?" dat gij F . zoudt vergeeten!...
„wie? ik? vergeeten?" — Neem mij niet kwalijk, zo ik mij niet bedrieg, zijt gij een vriend van de vrouwen en dan zoo ver van F
uw hart! B. uw hart!
maar uw standvastigheid vermeerdert mijne
achting voor u!
Ik zou u ontrouw worden, F . ? u vergeeten ? neen !
zo lang een enkle vonk voor uwen B. in uwen boezem zal gloei'en,
zoo lang zal het vuur mijner liefde voor u in dit hart branden! —

Ds. Kuipers brengt hem ook een verrassend nieuws —
de tijding — (naar Bellamy aan Fransje meldt) — dat de Regeering
besloten heeft, mij een geschenk van boeken voor mijn gezangen te
geven. Gij moest geen Predikant worden, zeide hij, gij zijt er niet toe
geschikt, en uw talenten, die ons vaderland tot eer zouden verstrekken
zult gij moeten begraven 2). Kon ik u een ambt bezorgen, al was het
slegts van / . 800 hoe groot zoudt ge kunnen worden!
Ja, Fransje, dat domine worden!
maar, dan wordt mijn ziel
bedroefd.

Wat een voldoening voor Zelandus! Een boekgeschenk van
Vlissingen!
Wat het zijn zal, weet ik nog niet. al was het nog zoo gering het
zal mij evenwel zeer aangenaam zijn eene aanmoediging van mijne
m o e d e r s t a d te ontvangen . . .

schrijft hij zijn aan vriend Frangois van Cappelle 3).
„Saturdag den 10 April" 4 ) — volgens „Resolutien ten Rade der
Stad Vlissingen" — „ heeft de Pensionaris Lambrechtsen ter tafel
overgelegt namens den autheur Jacobus Bellami Borger dezer Stad
en thans Theol: Stud: te Utrecht, een zindelijk gebonden exemplaar
2
*) Kopie Sonsb. biz. 341.
) Zie hierover Aant. 58 slot.
4
3) 4 Mei (Ned. Spect. 1870 biz. 324).
) Inschrift van een der boeken. Zie Aant. 15.
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der Vaderlandscke Gezangen van Zeelandus, opgedragen aan Vlissingen. Waarop zijnde gedelibereerd, hebben Hun Ed Echtbare het
voorschreve stuk met welgevallen geaccepteerd, en worden Heeren
OpperBibliothecarii geauthoriseert, om, ten bewijze daar van, en
ter aanmoediging van den zender in de verdere voortzetting zijner
Studien, denzelven eenig werk ter hunner Keuze, met het Stads
Wapen, en Extract dezer Resolutie gemunieerd, namens dezen Rade
te schenken.
Dit Vroedschapsbesluit van 10 April is 28 April voor Ds. Kuipers
dus geen geheim meer. De keuze der boeken staat „i Junij" vast.
„ Heeren OpperBibliothecarii der Stad Vlissingen" — (Burgemeester
A. P. Lambrechtsen van Ritthem en zijn neef Pensionaris N. C.
Lambrechtsen) — „ hebben ter voldoening aan bovengemelde Rezolutie van Heeren Burgemeesteren en Regeerders dezer Stad in dato
10 April 1784 aan Jacobus Bellami, Burger dezer Stad en thans
Student in de Godgeieerdheid te Utrecht ten bewijze van erkentenis
voor de toezending zijner Vaderlandscke Gezangen en ter verdere
aanmoediging, ten geschenke gegeven. Alle de Werken van den
Zeeuwschen Dig ter Jacob Cats, mitsgaders alle de Werken
van
den Joodschen Geschied Schrijver Flavins Josephus met het vervolg
door Jacob Basnage, gebonden in vijf Fransche Banden en geteekend met het Wapen dezer Stad".
Nog 7 maanden zal onze dichter op het geschenk moeten wachten :
eerst eind Nov. zijn de „vijf Fransche banden" in zijn bezit!
Inmiddels is de „langduurige en strenge" winter geweken voor
een „schoone Lente" en Bellamy dicht:
A a n de l e n t e 1 ) .
1784.
Waar hebt gij, o schoone Lente,
Waar hebt gij zoo lang vertoefd ?
Alles heeft, met staarende oogen,
Biddende, op uw komst, gewagt!

weenende

*) Tekst volgens Gezangen (1785). Er is 00k nog 'n hs. Z. G. Rechts enkele varianten hs.
Proeven van Oordeelkunde betreklijk de Po'ezy (Utr. 1791) nr. 2 biz. 25 bespreekt de twee Lentezangen van B.; die van 1782 (zie Dl. I biz. 180) wordt geprezen boven die van 1784, waarin
„de persoonsverbeelding te overdreven" is, en „de Dichter de waarschijnlijkheid te veel uit het
oog heeft verloren",
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Woedend sloeg de felle Winter,
Op uw veld zijn tenten neer —
Even, of hij deze velden,
Nimmer weer verlaten zou!
Woedend greep zijn vuist de stukken,
Van het dik, verdubbeld, ijs,
Smeet, met forssche kragt, die stukken,
Door de borst der dijken, heen!
Even als een hengst, wiens woede,
Door 't geraas des strijds verhit;
Trappelt, briest, en, met zijn' adem,
Gramschap, en verwoesting, blaast:
Even zoo stondt ook de Winter,
Blaasde en sloeg den lossen stroom;
Die, om zijn geweld te ontwijken,
Door de borst der dijken, drong! —
Lieve Lente, die verwoesting
Heeft uw oog nog nooit gezien!
Duizend dieren, duizend menschen,
Werden, door den stroom, vertrapt!
Zoo vertrapt een vlugtend leger,
Door een grooter magt gejaagd,
Dikwijls nog een' sterker' vijand,
Dien 't, in zijne vlugt, ontmoet!
Strenge Winter, hoorde uw gramschap
Dan 't geloei der runders niet?
Hoordet gij de duizend stemmen,
Der onnooz'le kinders, niet? —
Lieve Lente, waar vertoefdet —
Waar verbleeft gij toch zoo lang?
Gij hadt, met een enkeld lagchtje,
's Winters grimmigheid verzagt!
Deedt u ook zijn woede beven?
Schroomdet gij uw' ted'ren voet,
Op een aak'lig land te zetten,
Door den bangen stroom vertrapt?

krijgs

zijne

magt
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Maar gij kwaamt! — De norssche Winter
Rukt zijn tenten uit den grond;
Trekt, met aarzelende schreden,
Grommend, van uw velden af!
Nu zet gij uw lieve voeten,
Op een' zagtbegraasden grond!
Op uw wenken gaan de stroomen,
Vreedzaam, van het land, te rug!
Uit de spooren, waar de Winter
Zijne voeten hadt gezet,
Steeken nu de lieve bloemen,
Lagchend, haare kruintjes op!
Gaa niet vlugtig, lieve L e n t e !
Toef, op dit gelukkig veld!
Wij vergeten, aan uw zijde,
's Winters dolle grimmigheid !
Lieve Lente, zoo de Winter
Weer zoo hevig bij ons woedt:
Koom dan schielijk, lieve Lente,
Eer hij ons geheel vernielt!

verwoest!

Voor een „poetisch gasthuis" moge onze dichter zich allengs te
goed achten, toch schijnt hij voor i Mei — overeenkomstig zijn
„verplichting'' als Lid, Maandag 5 Jan. hem door de Sekretaris
herinnerd — nog een vers bij „Kunstliefde spaart geen Vlijt" te
hebben ingezonden: Aan God (1780) x ). Tegelijkertijd vraagt hij
H.H. Bestuurderen de vrije beschikking over De gevlugte en de
gevonden Vreugde3), die hij bestemt, ztfals we zagen, voor het
i ste Stukje der Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart,
en verzoekt ook zijn Kain en Jacob aan Rachel3) niet in de Poetische
Mengelstoffen op te nemen. Maandag 3 Mei antwoordt de Sekretaris met een koel briefje4) — Bellamy's vraag zal ook wel niet
zo heel nederig hebben geklonken!
i)
)
3
)
*)
2

Zie Dl. 1 biz. 71.
1781 gezonden, zie Dl. I biz. 97, en hiervoor biz. 23.
20 Nov. 1780 gezonden, zie Dl. I biz. 57 en 58.
hs. Z. G.
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Mijn Heer!
Ik heb den Bestuurderen den inhoud van uw brief medegedeeld, en
dient uit hunnen naam tot antwoord, dat zij van uw vaars De gevlugte
en gevonden vreugd geen gebruik zullen maaken en Gij dus Meester
zijt om daar mede te handelen naar welgevallen: Dat wijl uw vaarzen
Kain, en Jacob aan Rachel naar uw oordeel niet deugen, zij die ook
ongedrukt zullen houden, terwijl zij uw jongste Dichtstuk, getijteld
Aan God niet in de Proeven van Poetische Mengelstoffen zullen plaatsen,
vermits kortlings een keurig Dichtstuk (onder deezen tijtel) van Mr. R.
Feith, is uitgegeven '), en Gij gaarne bekennen zult, dat dit het uwe
verre overtreft. Ik ben
Mijn Heer!
Uw Dienaar
's Haage 3 Mey 1784.
van der Burch.
Secretaris

Woedend over deze beslissing, die zijn eigenliefde kwetst, laat
hij zijn vrienden oordelen, draagt hun de twee verzen voor en
antwoordt dan aan het Genootschap, „dat het'w'el is; dat in zijn
vaers zekerlijk niet zoo veel seraphjes en zephirtjes zijn als in dat
van, Feith". Met een kort besluit bedankt hij voor het Lidmaatschap, en breekt nu voorgoed met de eens zo hooggeeerde „Kunstregters", en met de Genootschappen, waarin de dichters immers
„met hun alien maar een zangnymph hebben, die nu bij den een',
dan bij den anderen logeert" 3). Het volgend jaar zal hij met zoete
wraak in een kleine keur van Gezangen het gesmade vers opnemen,
en in zijn Voorrede de ietwat vreemde plaatsing van dit gedicht uit
1780 weten te rechtvaardigen.
Begin Mei — „ik ben in 't geheel niet in orde", heet het aan
Fransje 3 ) — werkt Bellamy ijverig aan de Inleiding van zijn
Poetische Spectator, het krities tijdschrift, waartoe hij in „driemanschap" met Uyttenhooven en Ondaatje, zoals we zullen zien, al
voor Uyttenhoovens vertrek uit Utrecht (begin Maart) een vaag
plan moet hebben gevormd, misschien al Najaar 1783 onder een
eerste invloed van Youngs Conjectures on original Composition, en,
op het voetspoor van Duitse „beoordeelaars in het vak der schoone
wetenschappen". Na enige losse bespreking met Mens in de Paas*) Aan GW gedagt. 1780 (Oden en Gedichten van Mr. Feith — Zwolle 1824 — dl. I biz. 1). Zie
Tijdschr. Ned. T. en Lett. dl. 24 biz. 65, aanmerkingen van Bilderdijk (12 Mrt. 1780) op deze Ode.
2
3
) Kopie Sonsb. 186, 266 en 281.
) Kopie Sonsb. biz. 341.
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vakantie kan dit vage plan Woensdag 21 April, als Bellamy
onverwacht naar Amsterdam gaat, zijn vastgesteld: Mens zal de
Poetische Spectator uitgeven.
Midden Mei is de Inleiding af 1 ), en 18 of 19 Mei, als deze
eerste Spectatorkopie al in Amsterdam is, meldt Bellamy verheugd, dat hij „nog een medearbeider" heeft „opgedaan'\ . . „een
lid der regeering, een man van geleerdheid en ongemeen veel
genie \ „die „verrukt" is over zijn plan van uitgave. Deze nieuwe
„medespectator", de ruim 24-jarige oranjegezinde
Mr. Jan Hinlopen, Sekretaris van den Gerechte
in Utrecht, zegt dadelik iets toe „over de agterlijkheid van onze dichters", maar het toegezegde
blijft voorlopig uit, en de Spectator, met zoveel
spoed begonnen, gaat nu uit gebrek aan kopie
slepen. Mens wil een i ste Stukje (van 6 vel)
tegen de grote Vakantie doen verschijnen: dan
zijn er pas 2 „bladen" (A. en B.) afgedrukt, die
behalve een korte bijdrage van Uyttenhooven
Mr. jan Hinlopen.
alleen kopie van Bellamy bevatten. Tot November
blijft het werk liggen. Een dichtbespreking van Uyttenhooven, waar
maanden lang op gewacht is, keurt Bellamy ten slotte af, en vervangt die door een boekbespreking van hemzelf, gevolgd door een
korte studie, die op naam van Hinlopen staat. Zo kan de Poetische
Spectator eindelik (5 vel groot) begin of midden Desember in het
licht verschijnen.
Met deze in Mei geschreven Inleiding, die herhaaldelik doet
denken aan Youngs fris betoog, treedt Bellamy op als zelfbewust
kritikus — „zijn niet zij, die genie hebben, de natuurlijke beoordeelaars van hun, die Genieen zijn?"3) Van Alphen h e e f t gesproken, Feith z a l weldra spreken — tot Bellamy's grote spijt,
voor nog het i ste Stukje van zijn Spectator in druk verschijnt. In
deze Inleiding maakt hij front tegen beide tijdgenoten: van Alphen
geeft hij een steekje, als hij met een zelfbewust „Wij hebben
Dichters" diens aanval op de „dichtkundige voprdbrengsels van ons
vaderland" afweert; Feith — de voorkeur van „Kunstliefde spaart
«) In hs. (Z. G.) bewaard.
) Willem Leevend dl. 4 biz. 99. Zie 00k Brieven van Gocns dl. 1, biz. 271 over een plan van
v. Goens (1768) tot oprichting van een letterkundig tijdschrift in de geest van de Poet. Sped.
2
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geen Vlijt" voor diens Aan God met de „seraphjes en zephirtjes"
blijft prikken :— bespot hij door op een toon van gezag „Sentimenteele Oden" als w walgverwekkend" te veroordelen, „sentimenteel
la-la", naar Kinker uit Bellamy's mond optekent l ). Maar de kern
van zijn betoog is een verpletterend oordeel over de Dichtgenootschappen — „Wie zal zich op den duur de moeite geven, om, in
dezen modderigen stroom (van dichtbundels) een enkeld vischje te
zoeken?" — en de belofte van nieuwe „poetische beoordeelingen",
die kunstenaar en publiek ten goede zullen komen — „Edele
Dichtkunst! konden wij slegts iets toebrengen, om uwen luister in
ons Vaderland te vermeerderen!"
De Inleiding luidt 3 ):
Mogelijk is de onderneeming wat stout, maar het oogmerk is goed!
alles, wat tot de verbetering van den goeden smaak dienen kan,
bijtedraagen is ons oogmerk. Wij hebben, onder het welnemen der
heeren, die min gunstig, over de dichtkundige voordbrengsels van ons
vaderland oordeelen, — wij hebben Dichtersl De werken van deze
Dichters, zoo veel mogelijk is, te toetsen, aan den steen van het
gezond verstand — goeden smaak: — en, dat genoegsaam het zelfde
is: deze werken te vergelijken met het groote origineel — de goddelijke Natuur; — dit is ons oogmerk. Sedert eenigen tijd hebben de
Musae van sommige Dichters een soort van zenuwziekte gehad, die
door het overmaatig gebruik van bedorven uitlandsche — meest hoogduitsche spijzen veroorzaakt is: men hadt de kragt niet, om de Natuur
te schilderen in haar grootheid en zagtheid; toen teekende men haar
in een kleinagtige manier: haar grootheid werd bombario, en haar
zagtheid werd kinderagtigheid. Men zag geheele zwermen van vaerzenmakende wezens, zich vereenigen, om een enkel traantje, sentimenteel,
te bezingen. Zij schaarden zich rondom het traantje — ieder ontdekte
nieuwe schoonheden in het zelve; de verzwakte zenuwen kreegen een
spanni(n)g — en — het traantje werd — een Ode I Deze soort van
Oden noemt men het voedzel der gevoelige zielen; schoon zij voor
eene waarlijk gevoelige ziel het zelfde zijn, dat de zoete, kinderlijke
lekkernij, voor een gezonde maag, is. Met andere woorden: zij verwekken walg.
Wij hebben, onder onze oude ongevoelige dichters, zulken, die schoonheden — mannelijke schoonheden hebben, die den gevoeligen mensch
een traan van het edelst gevoel in het oog doen glinsteren; — het
hart met verhevene gevoelens vervullen, — voedzel aan het verstand
') Post v. d. Hclikon (uitgave v. Vloten) nr. 36 biz. 276.
) Zie in Aant. 65 wat in deze Inleiding aan Youngs Conjectures doet denken.

2

45
geven; — en dit vermogen hebben zij om dat ze getrouwe Copijen
van de waare Natuur zijn. — Zoo wij iets kunnen toebrengen, om
die verzwakte Zanggodinnen te herstellen, — wij zullen nuttig zijn
voor ons Vaderland. Er zijn Dichters — waare Dichters, die door dit
kwaad besmet zijn: tot u, 6 edele zielen! zullen wij vertrouwelijk
spreeken; — wij zullen u, uit uw mystiek doolhofje, in de ruime
schoone waereld van God tragten overtebrengen; daar is de kring, in
welken gij arbeiden moet! Dichters moeten algemeen nuttig en vermaaklijk zijn, — dit is hunne roeping. En — kunt gij dit in den
engen omvang der sentimenteele geestdrijverij ? — Kunt gij zelfs bij
uwe sentimenteele broeders WAARLIJK nuttig zijn? Keert weder, mijn
vrienden! gevoelt de kragten, die edele kragten, die de Vader der
Natuur u schonk, om het groote en schoone zijner werken te gevoelen — en te bezingen! Is uw ziel niet geschikt, om, op een' stouten
trant, het majestieuse der schepping, in uwe gezangen, te schilderen:
teekent dan het bevallige, het zagte der vriendelijke natuur! maar
gelooft niet, dat dit zagte, dit bevallige, in het zoogenaamde sentimenteele, kan uitgedrukt worden. — Ik heb het zoo even gezegd, en ik
zeg het nog eens: de zagtheid der Natuur wordt kinderagtigheid. Is
hij, die een gezond en sterk gezigt heeft en een Lorgnet gebruikt, —
is die niet dwaas?
Onder dezen zijn ook — hoe zal ik hen noemen? — slaafsche
navolgers, zonder ziel, — zonder eenig dichterlijk gevoel; dit is het
grootste gedeelte der sentimenteele vaerzenmakers. Sedert de gelukkige
uitvindinge der . . . . ! ! . . . — ! — . . . is het zeer gemakkelijk geworden,
om sentimenteel te schrijven.
ASINUS AD LYRAM!

Ongevoelige wezens! gij misbruikt iets, waarvan gij geen denkbeeld
hebt! de gevoelige man, die eerst gebruik van deze stippen en streepen
maakte, maakte dezelve, voor zijne gevoelige en verstandige lezers,
verstaanbaar: zij maakten den overgang uit der denkbeelden, die onder
woorden kunnen gebracht worden, tot de grenzen der loutere geestelijke gewaarwordingen; of zij deden ons denken, wat hij zelf verder
dagt. Maar gij! wanneer ge niets denkt — of niets kunt denken, dan
schrijft gij stippen en streepen; doch, die al dikwijls zoo veelbeteekenen
als uwe woorden — want, die beteekenen — Niets!
De waare Dichter is groot, zelfs in zijne misslagen: maar gij zijt
klein, kruipend, zelfs dan, wanneer gij de schaduw van een gestoolen
schoonheid, met een bevende hand, in uwe gedichten, angstvallig,
afstipt! — te rug! waagt geen' enkelen voet meer, in de geheiligde
velden der dichtkunst! Zoo gij nog eenig gevoel hebt, verbetert dan
uw hart, door de gezangen van hen, die de stem van God in hunnen
boezem hoorden en gevoelden:
WEEST

DICHTERS!
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Een waaren Dichter te bewonderen — zijne schoonheden te gevoelen
is weinig minder eer, dan dichter te zijn. — Een Natie, die dichters
heeft, en die miskent, is alle verachting waardig: daar een volk, dat
zijne Geni'en eerbiedigt, voor zich, en voor zijne dichters, een geduurzaam eerteeken oprigt.
In ons Vaderland is het getal der dichtlievende genootschappen
vrij groot. Lid van een genootschap te worden zegt, bij een' jongen
Dichter — en ook wel bij ouden — al heel veel! en het beteekent
zeer weinig. De aanmerkingen op de ingekomen dichtstukken, zijn al
doorgaans: dit moet DT zijn, of: is G E E S T mannelijk of vrouwelijk?
voorts eenige — niet doordagte, niets beteekenende aanmerkingen.
Gebrek aan waare philosophic is al dikwijls het gebrek der dicht-*
kundige aanmerkingen. Dichterlijke gezelschappen zijn nuttig — zijn
misscliien noodzaaklijk: maar moeten zij dan zijn, zoo als zij werkelijk
zijn? Ieder, die maar in maat schrijft, wordt, als een lid van het
genootschap, toegelaaten: de wetten des genootschaps verpligten de
leden, om jaarlijks eenige vaerzen inteleveren: het genootschap krijgt
een' aanzienlijken voorraad: de waereld moet deelgenoot van deze
schatten zijn! — welaan! daar wordt een Bundel in de waereld gezonden, waarvan mogelijk twee derde gedeelten niets hebben dat goed
is: dicta moralia op rijm; afgesleeten ideen, die reeds honder(d)maalen
gezegd zijn enz. Er zijn kunstrigters, die laag, zeer laag, over onze
Dichters denken; maar zouden onze genootschappen niet al vrij wat
toebrengen, om deze laage gedagten te voeden? Enkelde stukken in
deze bundels zijn zeker schoon; maar hoe enkeld ook! Wie zal zich
op den duur de moeite geven, om, in dezen modderigen stroom, een
enkeld vischje te zoeken? Wij zullen, in onze poetische wandelingen,
nog gelegenheid genoeg hebben, om dit te bizonderen.
Mijn * waarde Landgenooten, gij, die, met een dichterlijke ziel geboren, uwe hand aan de geheiligde Her slaat, — weet ge, wat ons
ontbreekt? — wij hebben geen poetische bedordeelaarsl ' t i s niet genoeg
dat men het publiek zegge: dit is goed, en dat deugt niet! men moet
de schoonheden aanwijzen — de gebreken toonen, den Aterling te
rug houden — en den Zoon der kunst de hand bieden. Partijdigheid,
baatzugt en andere oogmerken, hebben al dikwils den verdienstelijken
Dichter den lauwer onthouden, dien het publiek reeds voor hem plukte; —
terwijl de laffe rijmelaars, ten gevalle des Boekverkoopers, onder de
eerste Dichters, een plaats verkregen. Ik weet wel, dat zulke kwaadaartige en verkeerde uitspraken weinig doen, wanneer de werken dier
dichters geleezen worden: doch meenig een is reeds bevooroordeeld,
en leest het boek niet.
Waarde Landgenooten! wij hebben moeds genoeg, om, hoe gebrekkig
het ook wezen moge, hier den weg te openen en onze gedagten, over
de dichtkundige voordbrengzels, die van tijd tot tijd, in ons vaderland,
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uitkomen, vrijmoedig te zeggen. — Wij openen slegts den weg! Ach!
dat eens bekwaamer handen aan het gebouw van onzen goeden smaak
gelegd wierden! — De smaak is reeds verbeterd, maar onze dichters
zijn nog niet wat ze zijn kunnen: goede recensenten kunnen hen op
den weg brengen.
De Theorie van Riedel, uitgegeven door van Alphen, de dichtkundige
verhandelingen van van Alphen, de Proeven van dichtkundige Letteroefeningen, sommige stukken uit de Maatschappij der Letterkiinde te
I^eiden hebben veel toegebragt, en brengen nog veel toe, tot de verbetering der theoretische kennis: doch een goede recensie der dagelijks
uitkomende stukken zou veel nuttigheid hebben, voor den werkenden
Dichter. Het aanwijzen van goed en kwaad in de werken van onze
.nog levende dichters zou meer invloed hebben, dan de schoonste afgetrokken redeneering.
Hierin zijn de Duitschers ons zeker vooruit, dat zij beter beoordeelaars
in het vak der schoone wetenschappen hebben. De meeste recensenten
die wij hebben, — zelfs de besten, — komen zelden verder dan het
uitwendige bekleedzel: de taal. Een dichter moet zijn taal zeker magtig
zijn; een dichtstuk, dat niet in een kiesche taal is opgesteld, mist een
schoonheid, die zeer groot is. Maar bestaat het inagtnemen van een
kiesche taal, in een zekere spelding, — in het plaatsen van een d voor
een /? — of is het die wijsgeerige verkiezing van woorden, waardoor
de denkbeelden, — om zoo eens te spreeken — met de meeste waarheid worden uitgedrukt? In dit opzicht zou over de taal veel kunnen
gezegd worden: een goede gedagte, wordt al meenigmaal zoo uitgedrukt,
dat zij een geheele andere — dikwijls een tegenovergestelde beteekenis
krijgt; en dit is het gevolg eener onwijsgeerige verkiezing der woorden.
Nu nog eenige woorden over ons plan. Hoe dikwijls wij een stukje
zullen geven, weten wij niet, en het is ons niet mogelijk, om eene
bepaaling, noch van de grootte der stukjes, noch van den tijd, wanneer
zij zullen uitkomen, te geven. Wij zullen ook geen vaste orde houden,
in het beoordeelen der stukken: nu zullen wij eens een pasgeboren
dichtwerk aan de waereld vertoonen: dan eens den reedsvergeten
dichter, aan den smaak onzer landgenooten aanbieden. Wij zullen
slegts fragmenten
geven; nu zullen wij eens iets over de Ode zeggen,
dan weer over andere soorten van gedichten eenige aanmerkingen
mededeelen; ook hier in zullen wij geene vaste orde houden. Wij
zullen onpartijdig zijn! den roem eens dichters aan eene knijpende
cabaalzugt opteofferen — is laag! Wij zullen ons zeker niet kunnen
onthouden, om aan sommigen, onaangenaame waarheden te zeggen:
maar — dit moeten wij doen! genoeg — zoo wij waarheden zeggen!
Mogelijk zal men ons aanvallen: maar, mijn lieve leezers, hebt ge ooit
in een' zomerschen avond, door een schoone lommerige dreeve gewandelt — en wierdt gij toen niet omsingeld van een geheel heirleger
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van muggen? — gij staptedt immers maar rustig door? — zoo zullen
wij ook doen. — Wanneer een mug te lang op onze wangen blijft
zitten, krijgt hij een slag — dat spreekt van zelf!
Zij, die iets willen bijdraagen, om onzen arbeid meer nuttig te doen
zijn: — de weg staat voor een ieder open: men zende deze stukken
aan onzen Boekverkoper, den Heer A. Mens, Jansz. die dezelve verder
aan den Verzamelaar onzer stukken bezorgen zal. Behalven dichtkundige
aanmerkingen, over uitgekomen stukken, die ons mogten toegezonden
worden, zullen wij ook theoretische aanmerkingen in het algerneen, tot
het vak der schoone wetenschappen behoorende, met genoegen plaatsen.
Maar — dat partijzugt of kwaadaartigheid het nimmer wagen, om, door
ons geschrift, het vuile water harer driestheid, in den ruimen boezem
der schoone kunst te doen stroomen; — voor zulke wateren is bij ons
de schutdeur geslooten!
Edele Dichtkunst! konden wij slegts iets toebrengen, om uwen luister
in ons Vaderland te vermeerderen! welk een gevoelig vermaak zou
het ons zijn, indien wij de kluisters der vooroordeelen, van de handen
onzer aankomende vernuften konden afrukken, en hun doen gevoelen,
dat zij geen slaaven — maar vrije, oorsprongelijke schepsels zijn, die —
men verstaa dit regt! — die maar moeten willen om te kunnen. A c h !
konden wij iets toebrengen, om het getal der verveelende, en onzen
smaak onteerende rijmelaaren, te verminderen! Beminnelijke Dichtkunst!
welk een voldoening — slegts iets voor u gedaan te hebben!
Edele Jongelingen! jeugdige dichters! — Niet gij, die, uit een laffe
zugt, om te rijmen en vaarzen te maaken, uwe nietsbeteekenende
woorden, gevoelloos, daar heen krabd, en die u zelf, heel vertrouwelijk,
den grootschen eernaam van Dichter toevoegt; — tot u spreek ik
niet! — Edele jongelingen! jeugdige dichters! Gij, die het groote, het
schoone der schepping gevoelt; gij, die de Godheid ziet wandelen in
de schaduw der geheiligde bosschen — die, in ieder avondwindje, den
adem der Godheid gevoelt, en, in het vrolijke gelaat des hemels, den
vriendelijken aanblik van den Vader der schepping ziet! — Gij, edele
zielen, die dikwijls in de armen eener stille tnelancholie, hoogeren
wellust geniet, dan de slaaf der zinnelijke vreugde, onder de danssende
reien der luidrugtige vermaaken; — gij, die traanen van dankbaarheid
— van oniiitspreekelijke aandoeningen weent, wanneer gij uzelven —
wanneer gij uwen God gevoelt! Gij, die slegts eene edele daad moet
zien, om al het edele der daad te gevoelen! — Gij, die, bij al dit
edele, dit groote gevoel, de gelukkige gave ontvingt, om uwe gewaarwordingen, in een' stroom van zuivere harmonische woorden, uit uw
hart, in het hart uwer medemenschen te doen overvloeien! — Edele
jongelingen! jeugdige Dichters! tot u spreek ik! Daar zijn maarenkelde
geesten, die moeds genoeg hebben, om een' enkelen stap, buiten het
enge perk onzer gotische kunstrigters te waagen: trekt gij uwen voet
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niet te rug, mijn beminnelijke vrienden! stapt door! strijkt, met uwen
voet, de lijn, die het vermogen van uwen geest beschrijven moest,
uit! — Zij is slegts in stuivend zand getrokken! — Zijt gij gelukkig
genoeg, om uwe denkbeelden, in rijmende vaerzen, kiesch, uittedrukken, — welaan! laat dan uwe vaerzen rijmen! maar offert nooit
een edele gedagte, aan een klinkende beuzeling, o p ! Spot met de
vooroordeelen ! 'er zijn dingen in de waereld, waarin het schijnt, dat
men zich naar de vooroordeelen der menschen schikken moet, — maar
moet dit de Dichter? — Zou een groot schilder, bij een volk, wiens
smaak genoeg bedorven was, om groene Camisoolen en roode Broeken
zeer bevallig te vinden, ook verpligt zijn zijne beelden deze schreeuwende
kleeding te geven ? — of zou hij niet veeleer, als een vrij — een scheppend vernuft, regt hebben, om de dwaasheid zijner natie te doen
zwijgen? — De, in rijm getooijde, onkunde ziet, met een' veragtenden
blik, op de waare Dichtkunst, die, in een eenvouwig kleed van rijmlooze vaerzen, eerwaardig en staatig voordtreedt; maakt de schoonste,
de stoutste gedichten — zoo zij rijmloos zijn, — zij missen alles! In
het vreedzaame gebied der Dichtkunst heeft de onkunde ook ketters
gemaakt: stapt slegts van den gewoonen weg af — gevoelt uwe
oorsprongelijkheid en hebt moeds genoeg, om die te vertoonen: —
verheft u — en schrijft in rijmlooze vaerzen — de gansche maatschappij onzer orthodoxe redenrijkers zal u ketters noemen!'
Beschouwt de Natuur, mijn vrienden, en schildert haar in die manier
en met die kragten, die de uwe zijn! De man stapt rustig, door plaatzen,
waar de verwijfde jongeling naauwlijks zijn oog durft opslaan! — Om
Dichter — waarlijk Dichter te zijn, moet men moed hebben! Die groote
maatschappij, waarvan ik zoo even sprak, heeft eenen hof in eigendom;
hier heeft de gansche broederschap haar verblijf: — buiten dezen hof
komt niemant: de hof zelf is omringd met digte heggen, zoo dat men
buiten denzelven niets kan zien: — hier wandelen de broeders, op
de reeds duizendmaalen betreeden paadjes: — zij ontmoeten elkander
geduurig op den zelfden weg: — dezelfde bloemen, die den hof
versierden in het begin — zijn nog de geliefkoosde bloemen der
broeders: — wee! den oproerigen, die van eene verbeterende verandering durft spreeken! — Maar, wee! — driemaal wee! hem, die het
wagen durft, om door de heggen te dringen — en de waare, ongetooide Natuur, buiten den hof, schoon te vinden! de broeders zullen
hem veragten — en de opening in de hegge, met siddering, voorbij
wandelen! — Zoo gij somtijds eens door dezen hof wandelt, — wandelt
dan, met het gevoel van een' Koning, die, uit zijne wijdiiitgestrekte
landen, in den kleinen staat van eenen middenmaatigen vorst, komt.
Ik predike u den zwellenden, onverdraaglijken hoogmoed niet, mijne
vrienden! — uw bestemming te gevoelen — te kennen — aan dezelve
te beantwoorden, — dit is de waare inhoud van alles, wat ik tot u
II
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Spreek. Een dichter, die zich zelf, zijn kragten niet gevoelt, kan nooit
waarlijk groot worden! Heeft ooit iemant, dan een laage ziel, den
ed'len trots van Horatius durven veragten, als hij zegt:
Exegi monumentum aere perennitis,
Regalique situ piramidum altius &c.
De opgeblazen verwaten onkunde alleen is hoogmoedig: — de waare
Wijze — de Dichter gevoelt zich! Een zeker schrijver zegt: ^Klopstok
„is niet trotsch! maar even als een sterk man zijne physische krachten
„gevoelt — zoo gevoelt Klopstok de kragten zijner ziele." En dit is
die edele, die dichterlijke trotsch, dien ik u predike. — Nog eens,
mijne vrienden, verbreekt de kluisters der vooroordeelen, en misbruikt
uwe kragten niet!
Wij zullen ook, van tijd tot tijd, dichtkundige voordbrengzels, in
onze stukken, plaatzen, dezelven onpartijdig beoordeelen, en deze
beoordeelingen aan de waereld mededeelen. Kiesscher, dan de meeste
tijdschrijvers, zullen wij niets plaatzen, dan het geen goed is.
Wij hadden nog verscheiden dingen te zeggen; doch, daar wij genoegzaam niets dan fragmenten
schrijven, zullen wij nog gelegenheid
genoeg hebben, om, over het een en ander, te spreeken.
Leest, waarde Landgenooten! leest onzen arbeid, met die onpartijdige
welmeenenheid, met welke wij geschreeven hebben! Zoo wij eenig nut
kunnen doen, dan zijn wij beloond. 't Zegt somtijds weinig, iemand
den weg te wijzen, — maar de gevolgen kunnen zeer gewigtig zijn.

Fris en in dezelfde geest als deze Inleiding is het aardige, door
Bellamy zelf niet uitgegeven versje l):
een stoet van kreuple rijmers
kwam op een' schoonen morgen,
aan 't lusthuis van Apollo,
de lagch van vergenoegen,
der vleiende Eigenliefde,
speelde op eens ieders aanzigt.
zij hadden lieve rijmtjes
ter eere van Apollo.
Zij brandden van verlangen,
om hunne zoete rijmtjes
den Dichtvorst voor te zingen.
Zij stonden voor den tempel
aan Febus toegeheiligd.
*) Tekst volgens hs. Z. G. Rechts ! n variant hs. Opgenomen in Gedichten (1826) biz. 217. Tegen
rijmdwang is ook Een benaauwde droom (hs. Z. G.) Gedenkz. biz. 307 en Tegen de Antiduvelianen
(hs. M. Loosjes Haarlem) Gedichten (1826) biz. 214.

5i
zij pronkten, in verbeelding
reeds met de lauwerkranssen,
die, voor hun schoone zangen,
Apollo hun zou geven. —
daar ging de tempel open! —
Apollo tradt ten voorschijn
in al zijn pragt en luister! . . .
de goede rijmers trilden —
Gij Hier? dus sprak Apollo.
Gij hier? — bij mijnen t e m p e l ? . . .
daar vluchtten straks de rijmers!
en geen van al die rijmers
kwam ooit weer op den Zangberg.
ach! Zangster! zou het waar z i j n ? . . .
o Febus ! Zou het waar zijn ? . . .

fluks

Blij met zijn Inleiding^ waarin hij zelf „zeer goede dingen*'
vindt, schrijft Bellamy voor half Mei aan Mens x), die zijn oordeel
heeft gevraagd over een door hem „uit te geven rympje'':
Ik heb nog geen tijd gehad, om uw uittegeven rijmpje na te zien —
Ik zal er niet veel aan kunnen doen anders dan hier en daar een
woord veranderen. Gij moet er uw naam maar niet voorzetten.
Maar wat wil toch dat: ten voordeele van deezen denkbeminnaren?
De tytel is al zoo gek als het vaers.
Bravo! mijn inleiding is reeds af — twaalf paginas in kwarto — van
mijn gewoon schrift! — dat zal eerst een Inleiding zijn! Zoo ik mij
niet bedrieg zijn er zeer goede dingen in. Ik zou ze u reeds zenden
doch ik heb van J. 2 ) nog niets ontfangen, en daar zou somtijds iets
in konnen zijn, dat ik reeds gezegd had — en dan moet ik aan 't
veranderen. wilt ge een trek hooren? in het begin handel ik over de
zenuwziekten onzer dichters, die door bedorven hoogduitsche spijzen
veroorzaakt zijn. — — „men zag geheele zwermen van vae(r)zen„makende wezens, zich vereenigen, om een enkel traantje, sentimenteel,
„te bezingen. — zij schaarden zich rondom het traantje — ieder
„ontdekte nieuwe schoonheden in hetzelve — de verzwakte zenuwen
„kregen een spanning — en — het traantje werd — een ode!" —
Met een woord — zulk een Inleiding moet der waereld tot eer strekken!!!! zoo dra ik kan zal ik ze u zenden — en dan beginnen wij!
Verschillend zijn de oordeelen over mijn kop 3) — er zijn hier Liefhebbers geweest, waaronder een die meesterlijk schildert — de kop is
!) hs. Z. G. De brief is ingesloten bij een pak boeken van v. Vloten.
3
) Janus Uyttenhooven.
) Zie biz. 34.
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schoon geteekend maar het karakter van u is er niet in — de schilder
heeft een zeker iet, dat in uw oogen en geheel gezigt is, niet kunnen
uitdrukken. — gij hebt geen kwaadaartigheid in uw Physiognomie —
maar hier is het wel in. — het geen kragt moest zijn is — norsheid &&.
Ik kan niet langer — van vlooten moet zoo het pak sluiten. — zult
gij het pakje aan de Bruin bezorgen? 1 ) — Vale!
V r i j d a g 14 Mei s t u u r t 0 0 k U y t t e n h o o v e n kopie v o o r d e

Spectator*)-.

Zie daar zestien bladzijden geknoei. laatze bij u eens de revue
passeeren. ik (heb) van de week geen bedaarde tijd genoeg gehad met
het vertrek van Chevalier 3) etc. anders had (ik) u beter geschrift enz.
toegezonden. — Men zal (er) toch wel kunnen uitkomen. In de volgende
week zal ik u eenige aanmerkingen zenden. gister heb ik de boeken
van Mens gekregen. —
Maar hoe staat (het) met uwe introductie, mijn geschrijf bevalt mij
niet zo goed het kon, ik heb een zekere luim van geluk (zo als wij
het noemen) die ik deze week onder mijn bereik niet heb kunnen
krijgen, dan zou het beter gegaan hebben. — Schrijf mij eens wat gij
(er) van denkt. — Houd Copie bij u, ik heb er zo een kort extract
van die mij genoeg is om met het vervolg te avanceeren: de Copie
zal ik bij gelegenheid wel eens van u krijgen maar laat ze aan
niemand zien, volgens ons contract, als aan Adolus dit spreekt
van zelve.
In de andere week of iet verder moet het drukken maar worden
werkstellig gemaakt.
Vale! groet den Adolus — zegent den opmerkende in den lande 4)
van mijnent wege. Ik ben —
Naarden
14 Mey 84.

T.T.
Uyttenhooven.

Groet Tante en Jan 5) — proost! —

Uyttenhoovens Sfiectatorbijdrage is:
*) Aan wie hij in de Paasvakantie een Vad. Gez. heeft beloofd (zie biz. 36 en 63).
) Brief hs. Z. G.
3
) Robertus Alberthoma, die, beroepen als Waals predikant in den Bosch, 9 Mei in Naarden
zijn afscheid preekt (zie Aant. 47).
4
) Adolus de Opmerker, de schrijver van Staatkundige Bijdragen (Utr. J. M. v. Vloten 1784)
is dus Ondaatje, zoals Sautyn Kluit al vermoedde {Bijdr. Vad. Gesch. en Oudheidkunde. N. R.
dl. 10, biz. 307).
5
) v. Vloten.
2
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De Recensent.2)
Wij weten wel wie hij is! moet men met algemeen bekende zaaken
te schrijven, dan altoos het publiek lastig vallen? Maar, mijne Heeren!
weet gij wel regt wie hij is? — is hij wel zoo algemeen bekend? hebt
gij ooit wel eens de eere gehad, van zijn Edele — Wel Edele of
Wel Eerw. in zijne studeerkamer te begluren?
Indien gij mij de vrijheid laat zijn profit, dat ik en mijne twee
vrienden 2 ), — ik durf het u conscientieus verzekeren, — altoos voor
ons zullen leggen, zoo dra wij in ons geheim karakter, met de pen in
de vuist, verschijnen willen, in mijne manier u voorteteekenen; dan
zal ik de eere hebben — ik beloof het u, dat ik woord zal houden! —
van u stillekens bij zijne studeerkamer te brengen, en u, door de reet
van de openstaande deur te laaten kijken.
Het is waarlijk wel der moeite waardig, als gij in staat zijn wilt
zelve te oordeelen, tusschen wie hij is, en wie hij zijn moet.
H a ! gij word reeds nieuwsgierig, naar ik merk, om hem te zien.
Kom aan! — Maar eer gij gereed zijt, en ik in staat ben u met
voordeel aan zijne kamer te brengen, om zelve te zien: overwegen
wij eerst hier het profit van den waren Recensent, dat is: niet zoo als
hij waarlijk is, maar, gelijk gij in het vervolg oordeelen zult, zoo als
hij zijn moet. Ziet daar! mijne Heeren, — den omtrek — de lineamenten
enz. enz. voor u ontworpen. Welk eene schoone ziel leeft in deze —
schoon ruwe trekken! fijnheid — geslepenheid van oordeel — kragt,—
welk een uithaalend oog! waar is hier ligtzinnigheid en oppervlakkige
beschouwing te vinden? waarlijk alles is mannelijk — vast! — En bij
dit alles zien wij de voortreffelijke tekenen van goedheid, — langmoedigheid — en rechtvaardigheid, op het duidelijkst uit het geheel
ons toestraalen 3 ).
Dit alles moet in den waren Recensent plaats hebben, mijne Heeren!
ten minsten hij moet zich hier naar beelden.
De Recensent is een overziener — een beoordeeler der stukken van
een ander zaamgesteld: of, iemand, die gelijk is aan een krijgsoverste,
die de revue over zijne manschappen neemt. Schoon de Overste met
den Recensent in zeker een derde van vergelijking, — welke, met
verlof gezegd, geestelijk is, — overeenkomt; is 'er evenwel een zeer
merkbaar onderscheid tusschen die beiden, onder anderen hierin gelegen:
De Recensent heeft geene openbaare aanstelling. Hij heeft het ambt niet
om recht te spreeken tusschen den man en zijn naasten, quasi ex tripode. —
Mijn hemel! Mijn Heer! of wie gij wezen moogt; hoe is hij dan in
de waereld gekomen? Wat is dan zijn ambt — zijne betrekking? —
*) Witsen Geysbeek (Biogr. Anthol. Crit. Wdb. dl. I biz. 253) verklaart de weinig zeggende, onbeduidende besprekingen van B.'s gedichten in de Tijdschriften van zijn dagen als wrok over de Recensent.
2
3
) Het driemanschap: B., U. en Ondaatje; zie biz. 52.
) Een portret van Bellamy?
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Wat het natuurlijke aangaat, mijne Heeren, hij is door geboorte uit
eene vrouw in de waereld gekomen. Maar zoo veel het geestelijke
betreft, heeft hij zich zelven door eene geestelijke geboorte ten Recensent voortgebragt. Nihil potest esse causa sui ipsiusl wat ik u bidden
mag mijn Heer Ontologicus! volg toch de les van den Apostel; wees
niet gelijk de vrouwtjes, die altijd leeren, en nimmer tot kennis der
waarheid komen.
Gij begrijpt nu duidelijk mijne Heeren, dat, heeft hij — gelijk waarachtig is — zich zelven voortgebragt, hij zeker een oogmerk gehad
moet hebben om zich zelven voorttebrengen. Want 'er geschied immers
niets zonder een genoegzame reden? Onder alle de oogmerken, die de
Recensent, bij zijne zich zelf baaring, moet of kan gehad hebben, zijn
waarschijnelijk de volgende drie de voornaamste.
i. Wraak, — bedilzugt, — spotzugt.
2. Om geld te winnen, op dat hij zijn schraale maag eens beter
onthaalen mogt.
3. Om de letterkunde enz. en den goeden smaak te bevorderen —
te beschaaven bij de natie, onder welke hij schrijft.
Zie deeze goedheid — deeze vaderlandsliefde, die in het derde
mogelijk oogmerk doorstraalt, is de goedheid — het patriottisme van
het projiL Bij den Recensent moet het laatste oogmerk de drijfveer zijn
van alle handelingen. Het eerste moet geheel zijn uitgeslooten; zoo niet —
zoo het eerste de drijfveer is, dan is de Recensent — schrik niet mijne
goede Lezeressen, voor het volgend woord: — dan, zeg ik, is de
Recensent het snoodst en onwaardigst schepzel der waereld, — dan
veroorzaakt hij verachtering; — dan is hij de oorzaak van ontmoediging; — dan zet hij de deur voor prulschrijvers wagenwijd open.
Goede hemel! wie is er schuldig aan, dan gij, booze vitter en geldgierige; — dat men den man, met gevulde koussen, aanziet, voor
iemand, die schoone beenen heeft: — en dat de man, met de aan
eene zijde van achter gevulden rok, als ware hij regtschaapen, trotsch
daar heen s t a p t ? . . . Wie heeft de schuld van het valsch oordeel: —
dat men den gegaloneerden, of den man met den tabbaard bewondert,
als hij met groot gebrom spreekt; maar daarentegen den eenvouwig
gekleeden, en vrij — natuurlijk, vrij uitspreekenden met optrekking
van de neus, of slegts glimlachende aanziet ? Wie is de schuldige, als
men het waarlijk schoone meisje, met de geblankette in gelijk eenen
trap eerbiedigt?
Gij zijt DE OORZAAK! j a ! gij zijt de oorzaak der onredelijke verachting van deezen, en der hatelijke pedanterie van den ander, bij het,
door u, verdorven wordend publiek.
Ik zal en mag nog meer zeggen.
Uwe onkunde — uw boos hart strooien het zaad, waariiit al dit
kwaad bij het publiek welig opgroeit.
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Het laatste oogmerk is dikwils de voornaame kragt, waar door zich
de ware menschenvriend ten Recensent gebaart heeft. Volgens dit
oogmerk zullen het yvocbi <FHXVTGV, en — het belang van het algemeen,
zijne gedenkspreuken zijn.
Hij beoordeelt niets, ten zij hij gegronde kennis heeft van het stuk,
dat hij beoordeelen wil en moet, zal hij aan verbetering werken. Hij
leest het met alle mogelijke nauwkeurigheid; — hij zoekt in den geest
des Schrijvers intedringen, — en het stuk van alle zijden te beschouwen. Hij toont het goede zo wel als het kwade aan: — dit
verheft hij naar verdienste en stelt het in een helder daglicht, op dat
hij verbetere en aanmoedige: — dat laakt hij; — hij vertoont en
ontwikkelt de afwijkingen van het schoone; — het leelijke — de
nonsens\ dit stelt hij alles redenmatig voor, en geeft daardoor der natie
een teeken — gelijk aan de drijvende ton der zeelieden, — ter waarschuwing: — daardoor moet hij de natie van prulschrijvers ontheffen.
Hij is derhalve geen wraakgierige — geen bedilzugtige — geen
spotter, noch vuile vitter; hij schrijft niet alleen om geld te winnen.—
Hoe kan hij dit ook zijn, daar zijn welgelijkend profil ons ware grootheid doet eerbiedigen? Zijn ware oogmerk is verbetering — beschaving.
Rechtvaardigheid is het beeld, waar naar hij zich gebeelt heeft en
geduurig vernieuwt. Met bescheidenheid geeft hij zijn oordeel in het
openbaar, aan denkende koppen, over; evenwel eerbiedigt hij in dat
alles zich zelven. Wie twijffelt of hij ook onpartijdig is? — Onpartijdig — rechtvaardig is hij. Hij is gelijk aan de gerechtigheid, die
geblind, om billijk te handelen, van den hemel, tot ons is nedergedaalt,
ter verbetering van het menschelijk geslagt. Hij gedraagt zich billijk
tegen zichzelven en tegen zijn Vaderland.
Ik denk niet mijne Heeren, dat gij mij zoo lastig vallen zult, om u
nog te onderrigten en te bewijzen dat de Recensent eigentlijk geen
ambt heeft, en dat hij daardoor van den Militair-Oversten ook onderscheiden is.
Quod erat demonstrandum I
Als gij mij nu maar gelieft te volgen, mijne Heeren! de gelegenheid
is nu daar, dat wij haar E. dan vasthouden! de drukkers knegt is zoo
op het oogenblik met de proef weg gegaan — de deur zal nog wel
op een reet staan.
St
s z . . . z . . . zoo stil mogelijk!
s t . ! Zie daar zit mijn
Heer de Recensent!
waar ? daar in die groote fauteuil zit
hij, met een zwarte fluweele muts op, en een groote-wijde-groenedamaste Japon aan. Maar wie is die andere Heer, met die oude zwarte
rok aan en groote paruik op?
Laat eens zien? ei! dat is ook een Recensent. Die man ziet er
eerwaardig uit: — hij moet zeer vlug zijn in het beoordeelen! —
hoe is het mogelijk! in een oogenblik heeft hij dat tamelijk dik boek
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doorgebladert, en schrijft zijne gedagten daar over — naar ik geloof —
op het papier. Ik bid u, mijn Heer! gij kunt ons daar van onderrigten,
heet dit nu leezen en beoordeelen? ja wel mijne Heeren! kunt gij hier
aan nog twijffelen ? — Ik zie toch nu, dat ik het zoo kwaalijk niet
gehad heb, als ik u twijffelend vroeg of gij eigentlijk den Recensent
wel kende
Met verlof mijn Heer! daar waait een klein briefje
uit het doorgebladerd boek naar ons toe — juist voor mijne voeten.
Ei lieve!
„De leerredenen van
zend ik met verzoek of Uw Eerw.
„dezelve van daag wilt Recenseeren: ik heb daar toe onmogelijk den
„tijd, dewijl ik zoo op het oogenblik het eerste deel der reizen van
^Niebuhr door Arabi'en gekregen heb, die ik dezen avond noodzaakelijk
„nog doorblaaderen en beoordeelen moet; want volgens last van den
„Boekdrukker, moet ik morgen vroeg de beoordeeling reeds ter perse
ngeven. Maak slegts uit deze leerredenen een kort uittrekzel van eenige
„regelen, er is geen twijffel aan, of men moet dezelve prijzen; de
„Auteur is lofwaardig — een eerst licht in de kerk, — beproefd in
„rechtzinnigheid &c. zou dan zijn werk niet aan hem gelijk zijn? Nu,
„ik b e n " :
ex animi sententia
in haast.
Wel zoo! wel zoo! st
sz . . . . ! wat zegt die Heer in de
fauteuil?
ik kan hem niet verstaan; — hij bromt, — hij schijnt
kwaadaartig! Ik zal het u zeggen mijne Heeren! hij zegt
4 d e deel, 2<*e stuk van N
j a ! er is veel goeds in: want ik heb
het eerste deel van het werk gelezen, daar was veel schoons in — wel
beredeneerd — kragt van zeggen: maar ook veel schadelijks. Ja die
Drukpers! — dat vertalen! het komt dan in ieders handen; — wat
worden er een menigte plaatsen der H. Schrift anders in verklaard
dan wij gewoon zijn! Ik moet er voor waarschuwen — moet dan ons
geheel crediet weg raken! — och!
dat ik nu nog geen
plaats vinden kan, waar op ik eens ter deeg mijne gegronde aanmerkingen ter waarschuwing geven mogt!
verpligt mijn Heer!
maar laten wij nu eens horen: — die Heer met de zwarte rok begint
te spreken, hij heeft klarer stem.
Ss . . . st! — E i ! daar is weer poesie van B
welzoo ! *) * * * * *
***
bloempjes — verheven —: geen mannetaal — geen
analysis! Evenwel de dichter verdient aanmoediging, te gelijk bij de
berisping: — Ja hij mogt nog eens beteren. Maar — phu! — dit is
een schoon stuk van S . . . . j a ! nog nauwelijks zestien jaren oud, las
hij een vaers, bij gelegenheid van de zilveren bruiloft van zijn Grootmoeder, aan het gezelschap voor. Superbel waarlijk na'ivl — geanalyi) Bellamy?
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seerd — beraisoneerd — ontwikkeld — stigtelljk: hij verdiende beloning — een groot dichter zal ons Vaderland in hem eerbiedigen.
Ei! wel zoo! nog een vaers van mijn Neef, dat doet mij plaisir: —
maar hij is mij bijna te na om te prijzen. Nu —
Ha! nog twee over den Godsdienst! het eene is schoon — van een
aanzienlijk man. Nu die twee, over het zelve onderwerp, verdienen
beide gelezen te worden, dan kan men zoo het onderscheid van gedagten eens zien.
Laten wij nu zoo stil mogelijk is vertrekken; misschien zijn wij reeds
ontdekt! — ja hij staat al op! — sst.. sz ! — !
Indedaad mijne Heeren! zoo handelt de Recensent over het algemeen,
gelijk gij gezien hebt. „Eenigen zult gij toch uitzonderen mijn Heer!"
zeer gaarn: want in stilheid gezegd, zou ik ons driemanschap gaarn
in de uitzondering plaatzen. Enfinl gij zult zelve rechters zijn, mijne
Heeren!
G —n.
Bij de •S^/#^rbeslommering vindt Zelandus toch nog tijd voor
de patriottiese feesthulde in Utrecht aan Leonard van Zwijndregt,
vaandrig bij een Rotterdams Vrijkorps. Deze Leonard van Zwijndregt is de „held" der Patriotten, sinds hij Zaterdag 3 April een
dreigende volksoploop tegen zijn kompagnie getart en vastberaden
zijn weg vervolgd heeft. In dit Rotterdamse relletje tegen het
Vrijkorps zien de Patriotten boos opzet, een samenzwering zelfs
der Prinsgezinden, om „hadde(n) ze hier getriumfeerd, de Patriottische partij alom een doodelijke neep te geeven". Nu de „moed
en cordaatheyd" van Leonard van Zwijndregt dit verraderlik
„Plan" hebben „verijdeld", nu hij zelf voor de volkswoede naar
Amsterdam moet wijken, nodigt „Pro Patria et Libertate" hem ter
openbare plechtige huldiging te Utrecht. Bij zijn aankomst, Zondagavond 16 Mei, wordt hij door zijn gastheren in een „Logement
ter soupe g e v r a a g d " ; Maandagvoormiddag is hij bij Ondaatje en
Zelandus „op een borrel M .
De Heer Zwijndregt — (schrijft Bellamy aan Fransje) x) — die zig
zo moedig in Rotterdam gedragen heeft, is thans op mijn kamer. Het
Genootschap moet straks in de wapenen om te vuuren. — Ik heb in
beiden mijne voeten weer pijn. Wanneer doet Broes zijn afscheid? Nu
men algemeen weet dat de Gezangen mijner Jeugd 00k van Zelandus
zijn, worden ze zeer sterk verkogt.
*) Kopie Sonsb. biz. 342.
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's Middags „om 2 urn-en" geschiedt de plechtigheid. Het Vrijkorps,
„ circa 300 man sterk", treedt aan op de Neude, en marcheert
„met slaande trom en vliegende vaandels, verseld van een fraay
muziek" x ), naar het Sterrebosch, waar van Zwijndregt „de exercitien en vuuring exactelijk" volgt. Kolonel Gordon stelt hem dan
aan de manschappen voor „onder eene recommandatie van navolging wanneer de nood dit vereischen mogt", waarna ieder „gelid"
hem „met een driewerff Hoezee" begroet. Ten slotte wordt hem
„tusschen de rusting, in de groote tent van het genootschap" met
een „hartelijke aanspraak" een „Goude Medaille" van „Pro Patria
et Libertate" overhandigd 2 ).
Na dit patriotties intermezzo begint het letterkundig werk weer.
Dinsdag 18 Mei stuurt Bellamy met titel en Horatiusmotto 3 ) zijn
Inleiding naar Mens, die nu kan beginnen te drukken.
De titel zal luiden: De Poetische Spectator, uitgegeeven door
eenige Vaderlandlievende vrienden. Eerste stukje. Te Amsteldam
bij
A. Mens Jansz.
MDCCLXXXIV.
Het motto :
Vir bonus et prudens versus reprehendet inertes,
Culpahit duros, incomtis allinet atrum
Transverso calamo signum, ambitiosa recidet
Ornamenta, parum claris lucem dare coget,
Arguet ambigue dictum, mutanda notabit,
Fiet Aristarchus; nee dicet: cur ego amicum
Offendam in nugis? Hae nugae seria ducent
In mala derisum semel, exeptumque sinistre.
Horatius.
De begeleidende brief, waarin hij nader schrijft over het „uittegeven rijmpje", luidt 4 ):
Wei Dat zijn eerst vaerzen! — telkens, als ik ze onder mijn oogen
krijg worde ik misselijk! — Ik ken meisjes, die niets hebben, dat men
juist schoon zou konnen noemen, maar dan hebben ze ten minsten
iets bevalligs — dat mij met vermaak in haar gezelschap doet zijn —
maar — om eens een gelijkenis te maken — deze vaerzen hebben
*) Over de marschen van „Pro Patria et Libertate" (die voor „De Zwarte Knechten" zie biz. 12)
zie Oude Marschen voor de Amsterdamsche Schutterij door J. W. Enschede (Alsbach 1912) biz. 12.
2
) Enkele biezonderheden heb ik ontleend aan het Dagboek van Leonard van Zwijndregt, nog
3
4
in bezit der familie te Haarlem.
) Ars Poetica vs. 445—452.
) hs. Z. G.
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niets — dat mij kan bevallen — zij zijn gelijk aan een oud leelijk
wijf! Ja! dat zijn ze! waaragtig Mens! ik kan 'er mijn hooft niet mee
breeken, zonder mijn ziel voor 14 dagen te ontzenuwen! is de schrijver
een Makelaar of Koopman ? Hij verstaat de interestrekening ongemeen!
een schepel koorn tegen een stukje brood — 't is te grof! Dit is immers
woeker! 't kan er niet door! — genoeg!
Hier nevens mijn inleidingl Die moet je maar eens heel goedzijn! —
begin maar te zetten. ik zal u binnen een dag of wat van J . , zenden;
ik heb het reeds, maar ik moet het nog eens nazien. De tytel is hier
00k bij — op de linkerzijde moet dat latijnsche motto staan. — De
eerste pagina moet halfweg — dat is: net in de midden beginnen. —
dit begrijptje? Ik zou aan den voet der bladzijden maar geen custos
zetten — wat doen die dingen daar? — niet meer dan ons wagtschip
voor Lillol met een mooije letter hoor! — De regels niet te eng!
anders komt er te veel op een bladzijde — en de koopers moeten het
toch betaalen! — op goed papier! hoor! J a ! van papier gesproken! ik
zou er gaarne zes op best papier hebben — hier hebt ge niets tegen?
Watbliefje!?!
proeven moet ik hebben, dit spreekt van zelf! — Nu! die zult ge
mij 00k gaarne geven. — Ik heb geen tijd om thans meer te schrijven!
gisteren hebben wij den heldhaftigen Zwijndregt op een borrel gehad —
hij heeft een gouden medaille van het genootschap ontvangen.
Hoe is het bij de Bruin? groet ze alien, en gij hebt den Heer Apidoki dat pakje bezorgd ?
bravo! nu geen woord meer! vale!
T.T.
dingsdag in meij.
z.
N B ! nog iets — eens en vooral — anders valt 'er in de proeven te
veel te doen — alles moet niet met een y maar met ij — gij begrijpt
mij wel — gedrukt worden — met een dubbelde ij niet met een
grieksche y\
Bravo! neem dit toch in acht — en prent het den drukker
diep in zijn conscientie.

Terzelfder tijd ongeveer krijgt Bellamyl) een briefje van zijn
„medespectator" Uyttenhooven, de proponent, die nog steeds op
een beroep wacht.
Proost! ik kan u de aanmerkingen niet zenden voor in het laatste
van de andere week, ik moet Zondag in Noord Holland gaan prediken
op een vacatuur Hem 2) en moet daar toe zoeken te praepareeren. —
*) Volgens het adres (Br. hs. Z. G.) „par faveur" verzonden.
) De naam is moeilik te lezen. Ik vermoed: Hem, classis Enkhuizen, dat in Mei 1784 vakant
is (Boekzaal der Geleerde Wereld 1784 biz. 564).
2
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Waarom schrijft gij mij niet, hebt gij het toegezonden niet ontfangen?
Groet Ondaatje etc. etc. — vale vel valetote vos!
dit wenscht u uit het zinkputje van zijn hart
Uwe vriend
uit mijn kasteel 18 May 84.
Uyttenhooven.
Toegenaamd Orlando
Eqi de monte flagrante.
Dinsdag 18 of Woensdag 19 Mei spreekt Bellamy met Hinlopen
over zijn Spectator, en wint deze dadelik als „medearbeider". Met
een relaas van zijn „podagra" meldt hij dit aan Mens 1 ), en zendt
hem nu 00k Uyttenhoovens 14 Mei ontvangen bijdrage.
Daar zit ik weer! geslagen aan beide mijne voeten! Gisteren voelde
ik aan den enkel van mijn slinkervoet wel eenige pijn, doch ik vleide
mij, dat het door de beweging wel beteren zou: — ik ging fris op
aan het wandelen — maar! ik had nog geen twee uuren gewandeld,
of ik had zulk een verschrikkelijke pijn in mijn beide voeten, dat ik
niet wist hoe ik te huis zou komen: Carp moest al zijne kragten vereenigen, om mij te ondersteunen; eindelijk kwam ik op mijn Ridderlijk
verblijf, daar mij een Reus, door de wandeling de koorts genaamd —
zoo geweldig schudde, dat ik nijdig wierd! — maar wat kon het
helpen? Vader Hercules zelf is, tegen deze Reuzen, niet opgewassen.
Ik kon niet in slaap komen van de pijn; ze is nu vrij draaglijk.
Mijn Doctor is kwaadaartig genoeg, om aan te merken, dat ik zeer
veel inclinatie voor de vrouwen — zoo als men het noemt — moet
gehad hebben; omdat het Podagra mij reeds zoo vroeg aanvalt; —
maar dit is 00k niet meer dan, een kwaadaartige aanmerkingl
Een goed Dieet, zoo als men zegt, zou mijn kwaal nog wel kunnen
uitroe'ien: hiertoe brengt men:
vooree(r)st zich te wagten van alle spijzen, die de vogten verhitten —
verscherpen. —
2° zoo 00k van alle dranken, die hetzelfde uitwerksel te weeg brengen.
3 0 niet bij de meisjes te gaan. NB! het woord gaan heeft hier een
significante beteekenis.
4 0 zich vooral voor natte koude te wagten.
5° zoo veel mogelijk zorgen, dat die koorts der ziele, de drift, zoo
weinig als het zijn kan, ons beheersche. — dus — altijd bedaard — nooit driftig worden! NB! Dit behoort onder het Dieet
van Bellami! — nooit driftig worden!
Ik zag daar zoo even eens in den spiegel — ik ben reeds mager
geworden — maar mijn oogen staan nog goed! — maar, die zullen
i) hs. Z. G.
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nog goed staan, als ik reeds met de Dood op den postwagen klim! —
o Hemel! wat is het schoon weer! en ik moet zoo in huis blijven!
Maar 't kon erger zijn! het geval kon zoo wezen, dat ik te bed moest
blijven liggen!
Weet ge, wat mij vertroost? ik heb daar zoo even een Heer
gesproken — een gezonde sterke knaap, die een Jaar of 45 oud is:
toen ik 25 jaar was, zeide hij, heb ik ijslijk de Jigt, gehad, voornaamlijk in mijn schouders en armen, doch het is gebeterd — en nu
heb ik er in geen twintig Jaar van geweten.
Mogt dat mijn geval 00k eens zijn! maar ik vrees 'er voor!
Nu een woord over onze zaaken!
hebt gij mijn Inleiding ontvangen ? en wat zegt ge 'er van? Schrijf
mij eens, wat gij er over denkt. Ik heb nog een medearbeider opgedaan — een man van geleerdheid en ongemeen veel genie, mijn plan
verruktte hem. en waarlijk, zoo wij eenig nut toebrengen — eenige
verandering veroorzaaken — welk een streelende gedagte zal het eens,
voor ons, zijn:
W l J HEBBEN DEN WEG GEOPEND!

Hier nevens zend ik u den Recensent van J . . . . De volgende week,
zoo hij zijn woord houdt, zal hij mij meer zenden — eenige aanmerkingen. hoeveel druks zou mijn Inleiding met dit van J
uitmaaken
schrijf mij dit eens! — Ik denk binnen kort iets te krijgen van onzen
anderen medespectator over de agterlijkheid van onze dichters. Hij is
een lid der regeering, dus kan hij niet werken, wanneer hij wil.
Schrijf mij toch schielijk over alles — over het drukken — over de
proeven &c. &c. — het moet schielijk voordgaan, want binnen kort
moet ik naar Zeeland.
Denkt gij wel, om mij een Engel anfangsgriinde l) te zenden ?
Hoe vaaren ze bij de Bruyn ? Hoe is het met Piet 2 ) ?
Heeft mijn Heer 00k weer het podagra gehad? — dat is te zeggen
het dogtertje van het Podagra. — Ik heb papa zelf bij mij gehad!
zoo hij daar een bezbek van kreeg zou hij eerst gezigten trekken!
De dochter is — gelijk alle dogters zijn — nog al toegevend. Het is
een dartel ding: zij knijpt zoo maar wat. maar V a d e r ! . . . . J a ! vader
knijpt — schupt — klopt — brandt! — de gansche Inquisitie is barmhartiger, dan het Podagra!
Zoo ik wist dat het helpen zou, ik schreef de bijtendste satyre tegen
het Podagra — maar 't zal niet baten!
Maak mijn Complement aan mijn Heer en mejuffrouw de Bruyn —
en zeg eens dat ik een brief verwagt — hij heeft het mij beloofd!
of is de Zelandus geen brief waardig ?3) of hoe zit het ? — maar ik
word weer driftig! dat D i e e t ! . . . !
!) ?

2

) 'nde Bruyntje, dat zwaar ziek is, zie biz. 64.

3

) Zie biz. 36, 52 en 63.
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Ik zit met geslooten gordijnen, om niets te zien, wat op de straat
omgaat ') — men weet somtijds niet hoe Hgt men driftig worden kan! —
Jufifer L. met juffer G. kwamen daar zoo even voorbij — dit zag ik door
een klein gaatje in mijn gordijn — Ik werd Juist wel niet driftig —
maar het is toch niet goed! Ik moet op mijn dieet leven!
Ja! dat dieet — de meisjes — en ik! hoe komen de dingen zoo
samen ?!
Nu — schrijf mij schielijk! en geloof dat ik ben
Over de onderdeur mijner
muilen — want mijn omzwachtelde beenen willen er
niet geheel in. — vale!

Uw vriend
Bellami.

N B ! Ik heb eigenlijk niets meer te zeggen; maar mijn gewoone zuinigheid laat niet toe, dat ik dit weinigtje wit papier onbeschreven
laaten zou. — volgens deze stelling zou ik ook kunnen zeggen: —
ik heb nog twee ducaten — mijn gewoone zuinigheid laat niet
toe, dat die twee ducaten zoo werkeloos in mijn zak rusten —
marsch! ducaaten!
Nu heb ik eigenlijk nog niets gezegd! Ik geloof dat mijn pen
ook het podagra heeft — want ik laat thans alles aan haar vrije
wil over. — Nu niet meer! Ik kan nu welvoeglijk uitscheiden.
H i n l o p e n s beloofde m e d e w e r k i n g m e l d t Bellamy o o k a a n U y t t e n h o o v e n , die begin Junie a n t w o o r d t : „ a a n den H e e r e J. Bellami. Stud e n t in d e H . G o d g e l e e r d h e i d s e c u n d u m S y n d . D o r d s . S e n t e n t e n . " 2 ) :
U en Uwen huize
zaligheid!
Ik A. Uyttenhooven, gereformeerd proponent, heb uwe gezonden
brief gister avond zeer wel ontfangen.
Ik betuig zeer voldaan te zijn over onze compagnon: maar waar
blijft Ondaatje? ook ben ik zeer voldaan over de behandeling van de
Recensent, uwe argument, of liever het argument van Mens is zeer
goed, het is beter gedaan de recensie van de Heeren Letteroeffenaren
en van Ultrajectinus 3) nog wat achter te laten, om en vanwegens der
zeer gegronde vooroordelen wille: maar met deze verandering verlies
ik veel, ik was aan de Ultrajectinus al begonnen: daarenboven mijn
reis naar en verblijf in Noord Holland heeft mij veel achteruitgezet,
nu heb ik verder nog niets, en in zo een oogenblik, daar ik mij nu
2
*) B. heeft dus een voorkamer. Zie Dl. I biz. 358 en Aant. 59.
) hs. Z. G.
) Vaerzen van Ultrajectinus. Pro patria et libertate. Utrecht 1784. Zie Aant. 62.
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weer aan het studeeren op mijn zaak zetten moet tegelijk met het
schrijven van warkjes, kan ik niet klaar raken; echter ik zal mijn best
doen, doch het is zeer waarschijnlijk daar het plan was om voor de
groote vacantie een stukje in de waereld te stoten, dat ik in die tijd
noch goeds leveren kan: bezorg gij dan maar in voorraad met Hinlopen
dat het de lezende onder de neus komt; in het vervolg zal ik u genoeg
bezorgen — evenwel mijn best zal ik doen.
Ik heb in Noordholland op twee plaatsen tusschen Hoorn en Enkhuizen gepredikt l): die plaatzen zien schoon er uit, en ik heb op een
van beide zeer goede hoop tot de bediening. —
Gij wilt mij wel eenvouwig geloven dat het waarachtig is, als ik u
zeg, dat ik geen tijd heb om meer te schrijven, en dat ik, na u proost
gewenscht en mijn proost-zegengroete aan Ondaatje en Hinlopen te
maken of uit te spreken U bevolen te hebben; met alle eerbiedigheid
betuige, dat gij Zelandus en ik de gereformeerde proponent ben.
Amen!
Aldus geschreven in
Naarden in het Jaar
naar de naam onzes
Heere 1784 in de
sesde maand.

Midden Mei heeft Bellamy bij een pak boeken van v. Vloten
aan Mens de beloofde Zelandus ingesloten voor Mens' zwager
Jan Pieter de Bruyn, „makelaar op de Prinsengraft bij de Spiegelstraat", bij wie hij in de Paasvakantie heeft gelogeerd. Dinsdag
18 Mei bedankt de Bruyn 2 ):
de Vaderlandsche Gezangen van Zelandus in hun Sondags Pak, zijn
mij wel geworden, zegge den Zender daar voor hartelijk dank. Ik
geloof den Binder van dezelve in Tweestrijd is geweest of die voor
een Banketbakker of Koekbakker waaren, om op St. Nicolaas avond,
ter verciering van de Winkel te dienen. het doet mij Leed dien
Satansen Vent U ordres niet beeter heeft gepareert, want ben in het
geheel niet voor dat Briljanten en houde meer van iets dat schoon
minder Pragtig egter ruijm zo net is, daar bij komt dat het van binne
door die Kaerel vervloekt morsig is gemaakt door diversse Vlekken
Streepen & — dus U E hem wel eens op zijn ribbe mag koomen, hij
op iets van die waarde, geen beter regaard heeft geslaagen, dan hij is
zoo als hij is; bij mij zal die op de boovenste plank ter Regte hand
van Feitama geplaatst worden.
aan Den Heere J : P : de B.
van Zelandus, zo als op het
i) Zie biz. 59, noot 2.

2) hs. Z. G.
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schutblad staat is wel, dog zo zulks in een vier Reglig Vaarsje had
Kunne geknoeyt worden, was beeter, na mijn gedagten, voor de nakomelingschap, want verbeeld U dat over 2 Hondert Jaaren wanneer men
over de Voornaamste Dichters spreekt als bij voorbeeld Hooft, Vondel,
Antonides, Zelandus & meer anderen, mijn agterklijnsoon, met veel
Pedanterie zegt Ja d(i)e Zelandus .was een Groot Dichter en een intiem
vriend van mijn overgrootvader Zaliger ]), en ten bewijse daar van haalt
hij de opgeschikte Gezangen voor den dag die dan mooglijk in die
tijd zo ouderwets zullen zijn als nu een Theologische Hoorne band.
onze Pieter blijft bij continuatie zeer zwak en geduurig zeer gevaarlijk. Gisteren dagten wij hem te zullen verliesen. maar van deesen
dag is hij iets beeter, Appidoki word braaf stout en Gaat eerstdaags
na L'academie des Enfans. mijn Huysvrouw is knorrig en wel, dat
veroorsaakt word door de menigvuldige besigheeden thans in ons huijshouden resideerende. Jan & Naatjen sijn springleevend, zo als 00k
schrijver deeses die d'Eer (heeft) na Groetenissen van mijn Huysvrouw
met agting te zijn
T: T:
Amsterdam
Appidoki Senior
18 May 1784
Mens begint de Spectator intussen te drukken: Bellamy's Inleiding
beslaat vel A., maar Uyttenhoovens Recensent is niet voldoende
voor een vel druks — daar moet dus iets bij.
Ik ben gisteravond hier in Amsterdam gekomen — (heet het op
Pinksterzondag, 30 Mei, aan Fransje)2) — om morgen weder naar
Utregt te gaan. De reden, waarom ik hier gekomen ben, is, omdat
ik hier iets op de pers heb, dat zoo wat in de war liep. — Hoe zeer
beklaag ik Broes!3) Is Kuipers reeds in de Stad ?
Bellamy zal blad B. nu zelf moeten aanvullen. Mens schijnt nog
even in Utrecht te zijn geweest 4 ), en na zijn vertrek knoeit Bellamy
„zoo maar eens gauw" iets naar aanleiding van een reeksje onderwerpen voor jjprijsvragen" van het Leidse Dichtgenootschap „Kunst
wordt door Arbeid verkregen", die hij overschrijft uit de Leidsche
Courant van den 31 meij 1784 5 ). D e nieuwe kopie wordt haastig
naar Amsterdam gezonden.
*) 's Mans profetie is in zekere zin bewaarheid! De Bellamiana, die mijn Vader in 1885 te
Batavia ten geschenke kreeg van een zekere Heer de Bruyn, afstammeling, „achterklijnzoon" (?),
van de makelaar Jan Pieter, hebben honderd jaar na deze brief eerst mijn Vader, en na zijn overlijden mij tot de Bellamystudie gebracht. (Zie Tijdschr. Ned. T. en Letterk. dl. 25 biz. 243 vgg.).
2
3
4
) Kopie Sonsb. biz. 342.
) ?
) Spectatorbzs\>xz\L\ng biz. 62?
») hs. Z. G. Zie Aant. 70.

65
welkom te huis! — (luidt het begeleidend briefje) *) — ik ben er
haast zoo gaauw als gij! dat had ge niet gedagt! — ik heb dit zoo
maar eens gaauw geknoeit. Schrijf mij of ze nu voor blad B genoeg
zullen hebben; zij moeten op een nieuwe pag: beginnen, niet daar de
Recensent uitscheid — namelijk niet op die pag: — de laatste pag.
behoeft ook niet geheel vol te zijn. nu! vaarwel! overmorgen wagt ik
geld en boeken! groet de Bruin en zijn vrouw!
D e nieuwe bijdrage l u i d t :
Is h e t uitschrijven v a n prijsvraagen

nuttig

v o o r de D i c h t k u n s t ?
(Uit een' Brief.)
't Is zoo als gij zegt, mijn waardste vriend, de zugt, om uittemunten — om beroemd te zijn, heeft de moeder van groote, van
doorlugtige daden en handelingen geweest! — maar in de staatkundige
waereld heeft zij de grootste verwoestingen aangerigt: zij verwarmde
de Alexanders niet — maar zette hen in brand. In de waereld der
schoone wetenschappen heeft zij monsters gebaart: men dagt zich
genoeg van zijnen roem te kunnen verzekeren, indien men slegts
bizonder ware: toen schilderde de wufte verbeelding gedrogten, waarvoor de Natuur zelve een gruwen heeft: 't zou vernederend geweest
zijn een' Leeuw te schilderen zoo als hij is — neen! hij moest vleugels
hebben! en, om het monsteragtige nog meer te vergrooten, moest hij
vuur braaken!
Welke dwaasheden begaat de zugt, om uittemunten, onder de Vrouwen,
niet! de hoogadelijke Freule pijnigt zich dag en nagt, om een kapsel
uittedenken, dat haar boven de Dames, die slegts in een regte lijn
van Adam afstammen, kan verheffen. Hiervan daan die monsteragtige
opschik, die een steeds veranderend gedenkteeken is, van de dwaasheid
der uitvinders 2 ). Wanneer wij, voor de eerstemaal, een misvormd
mensch zien, gevoelen wij een onaangenaame aandoening, die geheel
ophoudt, wanneer wij dit mensch dagelijks zien, en gemeenzaam met
hetzelve omgaan: uit deze reden alleen kan men verklaaren, hoe het
mogelijk is, dat twee, naar de hoogste mode, opgeschikte Dames,
wanneer zij elkander ontmoeten, niet in een flaauwte, bij de eerste
nijging, nederzinken. Wij kunnen onze denkbeelden niet genoegen 3 )
afsluiten, om, in onze verbeelding, eene eerste intreede in de wTaereld
der mode te doen: 6 mijn Vriend! hoe eenzaam zouden wij rondzwerven! met dat • toegeslooten hart, met het welke een kind, buiten
het huis van zijn moeder, onder vreemde aangezigten, rondzwerft!
J

) hs. Z. G.

II

2

) B.'s hekeling van modedwaasheid, zie ook Dl. I biz. 108.

3

) 1. genoeg Q)

5
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Doch schoon deze zugt zulke verkeerde uitwerkzels heeft, — zij
blijft toch de moeder van groote en edele dingen.
Den kunstenaar vooral verheft zij dikwijls tot eene hoogte, die hij,
zonder haar, niet zou bereikt hebben. De werken der kunst brengen
hunnen meester den grootsten roem aan, om dat zij voor alien zijn.
De roem van een' geleerden blijft, even als een erffenis, slegts onder
geleerden.
De gevoelige ziel des kunstenaars wordt het meest door deze zugt
aangedaan: naijverig op den roem van anderen, spant hij alle zijne
kragten in, om uittemunten. De uitroep van dien Schilder: Ik ben ook
een Schilder I was de taal van zelfgevoel, roem- en ijverzugt. Hoe veele
groote vernuften hebben dit niet wel gedagt, wanneer zij de voordbrengzels van anderen zagen!
Deze zugt naar roem kan door buitenkomende omstandigheden zeer
aangezet worden. Twee worstelaars, die, op een eenzaame plaats, buiten
het oog der waereld, hunne kragten tegen elkanderen beproeven, zullen
veel schielijker het gevegt staaken, en vreedzaam zamen wegwandelen;
dan wanneer zij, ten aanzien van een groote meenigte, alle hunne
spieren aanspannen om te overwinnen: het aanmoedigend geschreeuw —
het druissend handgeklap geeft nieuwe veerkragt aan de uitgerekte
zenuwen.
Waare Kunstenaars, die, om strijd, arbeiden, moeten noodzaaklijk
uitmuntende werken voordbrengen; dit heeft het uitschrijven van prijzen,
in de Dicht- en Schilderkunst, doen geboren worden. Maar heeft men —
in de Dichtkunst — dien uitslag wel gezien, dien men gewagt hadt? —
Zij, die de ingekomen Dichtstukken beoordeelen zullen, moeten mannen zijn van een sterk oordeel — een' gezonden, onbevooroordeelden
smaak — een fijn gevoel, die den smaak der Natie kennen: — Ik zeg
niet, die de vooroordeelen der Natie eerbiedigen! met een woord: zij
moeten Wijsgeeren en Dichters zijn. De koudbloedige Criticus ziet wel
eens schoonheden voor gebreken aan, om dat hij zich onmogelijk op
de hoogte kan stellen, op welke de Dichter stondt, toen hij zijne verbeelding den teugel vierde.
Onder de prijsvaerzen, die, sints eenige jaaren, in ons vaderland,
zijn uitgekomen, zijn zeker schoone stukken! maar zijn er niet wel
onder geweest, die weinig beteekenden? Is niet wel eens aan een
Dichter den zilveren eerpenning toegewezen, die den gouden moest
gehad hebben, en zoo omgekeerd? Dit moge kleine vernuften moed
geven, om naar den prijs te dingen, wijl zij, in die bekroonde stukken,
de hoogte zien, die zij ook zouden konnen bereiken: groote vernuften,
waare genien, worden afgeschrikt: — om hier in het strijdperk te komen
zouden zij zich moeten vernederen ! Vegt ook een Hercules met kinderen ?
Om nu niet te vraagen, of alle de opgegeven stukken voor de dichtkunst geschikt zijn — waaraan ik zeer twijfel!
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Ik heb een plan, mijn Vriend, dat, zoo ik mij niet bedrieg, meer
geschikt is, om de eerzugt der Dichteren gaande te maken — om hen
alle hunne kragten te doen vereenigen, om groot te zijn. Een zeker
getal der Leden van het genootschap, dat den prijs heeft uitgeschreven,
beoordeelt de ingekomen dichtstukken; met eenpaarigheid van stemmen — ook wel met de meerderheid, wordt de gouden eerpenning aan
een' der Dichteren toegewezen: mogelijk verdient dit stuk boven alle de
anderen den eerprijs: Maar! kan dit de eigenliefde des Dichters volmaakt
te vreden stellen? Hij heeft wel eens gezien, dat het oordeel der kunstrigteren niet gelukkiger was, dan het gedicht, dat den eerprijs behaalde.
Dit is juist niet zeer vleiend voor den roem des Dichters! Neen! —
ik wilde het zoo hebben: wanneer alle de^dichtstukken op een uitgeschreven onderwerp, ingekomen zijn, en de kunstrigters bepaald hebben
aan welk Dichtstuk zij den eerprijs geven moeten, dat men dan alle
de ingekomene dichtstukken, door den druk, gemeen maakte: het
lezende gedeelte der Natie toch, is een Collegie, dat, in dit geval, zou
kunnen beslissen, zoo het oordeel der kunstrigters gedwaalt hadt; de
uitspraak der natie zou dit oordeel verbeteren! — De schande der
vermetele rijmelaaren zou aan den dag komen, en zij zouden mogelijk
voor eeuwig, — zwijgen!
Alle Dichters, die ooit eenen bestendigen roem verworven hebben,
hadden dien niet te danken aan de uitspraak van eenige weinigen: de
algemeene toejuiching der lezeren van smaak, is meer dan duizend
eerpenningen! De voornaamste schoonheden van een' Dichter, worden
zeker somtijds zoolang miskend, tot een man van smaak en oordeel
dezelve aanwijze; doch dit is meer een wijsgeerige ontwikkeling van
het geen men reeds gevoelt heeft; dan een wezenlijke aanwijzihg van
geheel onbekende dingen.
Op deze wijze, dunkt mij, zou het uitschrijven van prijzen eene
algemeenere nuttigheid hebben: te meer, wanneer men agter ieder
dichtstuk, eenige theoretische en critische aanmerkingen voegde — of
dezulken, die geene aanmerkingen waardig waaren, aan hun eigen
noodlot overgaf.
De prijsvaerzen, zoo wel die met een' zilveren, als die, die met een'
gouden eerpenning bekroond worden, levert men voor meesterstukken:
zij, die mede waardig geoordeeld worden om te laaten drukken, veronderstelt men ook zeer goed te zijn: maar, hoe ver wijkt het er
dikwijls van af! — Ik zal u geen stukken aanwijzen, mijn Vriend!
gij weet welken ik bedoel: nog niet lang geleden, hebben wij zamen
eenigen van die voordbrengzels gelezen — en — over den smaak der
kunstrigteren gezugt!
Zou het ook wel kwaad zijn, om een' prijs uitteschrijven, voor den
Dichter, die het beste dichtstuk maakte; — onbepaald welke stof?
Ieder heeft zijn' eigen kring, in welken hij omwandelt — en in welken
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hij, met roem, kan omwandelen. 't Zou zeker moeilijk zijn, om de
beste, uit deze gemengde stukken, uittekiezen: allerleij onderwerpen
zouden bezongen worden; doch ieder stuk zou, naar het onderwerp,
en naar zijn eigen theorie, moeten beoordeeld worden. Het gebrekkige
dichtstuk, waar in een godsdienstige stof behandeld was, zou niet,
van wegen den inhoud, boven een schoon stuk mogen gesteld worden,
waarin men de liefde bezong. — Ieder Dichter zou, in zijn vak, vrij
werken, en men zou gelegenheid hebben, om een verzameling van
schoone stukken, aan de Natie, medetedeelen.
De weg om naar den prijs te dingen, staat zeker voor ieder een
open; doch, hoe veel nietsbeteekenende rijmende wezens, die naar den
prijs gedongen hebben, zijn er trotsch op, ofschoon zij nimmer een'
eerpenning behaald hebben. De uitgave van alle de stukken, zou deze
rijmers wel min of meer van hunne dwaasheid overtuigen: men behoefde dit slegts tweemaal te doen — en het strijdperk der kunst zou
ruimer zijn! waare Dichters zouden het zich niet tot schande moeten
rekenen, naar een kroon te dingen, — die nu vrij ligt verkrijgbaar is,
voor elken roekeloozen rijmer.
Wanneer men sommige prijsvaerzen leest, moet men zich verwonderen, hoe mannen, die waarlijk DichteYs zijn, hunne kragten kunnen
inspannen, om een' krans te behaalen, die reeds, op het hoofd, van
nietsbeteekenende wezens, gezien is! — Bij gelegenheid zal ik u, over
dit onderwerp, nader schrijven. — enz. — —

6 Junie treft de Patriottiese partij een gevoelige slag: Joan Derek
van der Capellen van de Poll, 43 jaar oud, overlijdt plotseling te
Zwolle. Dinsdag 8 Junie — de tijding heeft Holland nauweliks
bereikt — schrijft de Haarleinse Boekverkoper-Dichter Adriaan
Loosjes Pz. aan „den WelEdelen Heer Belami L. H. St. a Utrecht" 1 ):
WelEdel Heer!
Voorneemens zijnde eene Gedenkzuil voor den Ridder van der
Capellen tot den Pol uit te geeven neem ik de vrijheid UwWelEd.
op de vriendlijkste wijze te verzoeken den uit te geeven bundel met
een dichtstuk van uwe hand ter zijner eere te vercieren.
Verzuim en Tijdsgebrek hebben mij alleen den Uwen, in den aanvang des jaars aan mij geschreeven, onbeantwoord gelaat£n. De Vaderl.
Dichter 2) gaat redelijk.
Naa minzaame groete noem ik mij
,
Wel.Edel Heer!
TT
Ha eHem
..
UWWelEdDvDr.
Q
QT
1784
- 8 Jumj
A. Loosjes Pz.
i) hs. Z. G.

2

) Zie biz. 1.
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Zelandus helpt deze „Gedenkzuir l ) niet oprichten: hij zal weldra
een eigen woord spreken.
Donderdag 17 Junie promoveert de ruim 18-jarige theoloog
Sebald Fulco Rau met een Specimen
Arabicum. Ook Kleyn is daarbij tegenwoordig,
en Bellamy, neerslachtig door zijn wankelende
gezondheid, moet bij deze gelegenheid hebben
gezegd: „Kleyn! ik ga sterven. Ik leef geene
twee jaren meer. Ik voel den dood reeds door
mijne aderen woelen" 3 ).
Kleyn is nu openlik verloofd met Antoinette Ockerse: de ondertrouw is vastgesteld
op Zondag 20 Junie, het huwelik op Zondag
11 Julie. Bellamy haast zich zijn vriend Uyttenhooven voor te bereiden, op dit voor hem zo
pijnlik nieuws 3 ). Uyttenhooven antwoordt per
Sebald Fulco Rau.
ommegaande Vrijdag 18 Junie 4 ):
Wei zoo! Kleyn en Toontje beminnen dan elkander, en binnen
weinig dagen zal deze liefde, voor het publiek, wettig en heilig verklaard worden.
Gij hebt mij een zeer grooten dienst gedaan van mij dit bekend (te)
maken, en uwen troost er bij (te) voegen, ik zie, dat uw vriendschappelijk hart de drijfveer isgeweest van aan mij te schrijven, dit geeft
mij het strelendst genoegen: ja! Bellami wij zijn vrienden: mijn hart
gevoelt die heilige vriendschap op het sterkste bij het lezen van uwen
brief, — Bellamy is de vriend van Uyttenhooven, en Uyttenhooven
zal eeuwig de vriend van Bellami zijn.
Het geval met Kleyn komt mij zeer wonderlijk voor: Kleyn bemind
Toontje!
zij is dan in zijn oog niet meer die coquette — men kan
dan nu met haar gelukkig in den echt zijn. — Wonderlijk vefanderd
een voorwerp in ons oog als de liefde ons bezield!
Kleyn heeft voor langen tijd dit meisje bemind, en — tegelijk haar
niet bemind.... een raadsel! een van beide is waarachtig — of hij
heeft mij bedrogen; of — hij heeft haar nooit bemind. Meer dan eens
2
*) Ik weet niet of deze Gedenkzuil is verschenen. Zie Aant. 67.
) Gedenkz. biz. 209.
) Deze brief is er niet meer, maar Sonsbeeck die Junie 1794 alle brieven van Bellamy aan
Uyttenhooven in handen had, schrijft aan Kleyn (15.6. 1794 hs. Z. G.): „er is er een in, die
geheel over u alleen handelt, en waaruit het blijkt, hoe gij beiden naar.eenen lauwer- (of liever
mirtekrans) hebt gestreefd, hoe edelmoedig gij u gedragen hebt in de onzekerheid uwer overwinning — doch hoe onuitspreeklijk blijde gij waart, toen gij wist dat die kroon u beschoren was".
4) hs. Z. G.
3

7o
heb ik hem ernstig afgevraagd, Kleyn bemind gij Toontje of niet? en
het antwoord was: neen, ik zou haar zelfs niet kunnen beminnen: zij
is een coquette en deze verliezen bij mij alles, wat zij ook te voren
in mijn hart bezaten. Eene wonderlijke verandering? Wat zal ik zeggen ?
Ik bemin Toontje te veel, dat ik niet zou wenschen dat zij gelukkig —
allergelukkigst in den echt met hem zij: ik hoop dat hij haar altoos
teder zal beminnen, en dat hij met haar gelukkig zij. Ik voor mij
redeneer zeer bedaard in het geval, is het zoo laat het zoo zijn. God
heeft ze voor mij niet geschikt: Hij zegene hun! Ik redeneer, in het
geval van het huwelijk, geheel anders als te voren: hoe hoog ik nodig
heb te trouwen als ik eens tot een standplaats kom zult ge uit mijne
omstandigheden zeer ligt kunnen opmaken; ik heb een zuster, maar
door de dood van mijn moeder is het noodzakelijk geworden om
wederzijds belang van mijn vader en ons, dat zij mijn vaders huishouding hier in acht blijft nemen: derhalven de domine moet met
eene meid huishouden, op een dorp zonder vrienden — zonder eene
vertrouwelijke conversatie derhalven, alles zal hij bij zich zelve —
zoet en zuur — moeten verteeren: en — zijn eerw. heeft en zal nooit
recht verstand van het huishoudelijk bestuur krijgen enz. — Enfin —
de dood is in de pot! evenwel zal ik niet schielijk tot een huwelijk
besluiten 1 ); — het moet voordeelig zijn of anders — zal er niet in
gedaan worden.
Ik dank God bij nader overweging dat ik eindelijk het vermogen
heb gekregen om mijne*"liefde voor Toontje door redeneering te annihileeren. Ja! ik geloof God zou toornig geweest zijn als hij mijne
dwaaze begeerte vervult had. —
Sufficit hoc!
Gij vraagt mij wat ik denk over uwe inleiding: zij is zeer schoon —
zeer schoone trekken in gelijkenissen voorgesteld zijn er in, die veel
effect doen, en de zaak in haar ware licht vertonen. -—
Ik beloof U heilig ik zal aan het werk gaan in de andere week —
ik zal het aan Mens zenden: gij kunt er staat op maken. Ik zal Mens
in deze zomer ook iets van mij laten drukken, dat zeer nuttig kan
zijn ter verbetering in het godsdienstige, maar als de geestelijkheid
het leest, zal zij schrikkelijk de tanden zien laten in het verborgen;
want het is alleen geschikt om deze zo het een en ander verzuim van
pligt onder 't oog te brengen, en maar aan te tonen dat zij de oorzaak
is van het verval in het godsdienstige, het is eene verhandeling of
oordeelkundig onderzoek omtrent de klagt die men dikwils op de
predikstoelen en in de gezelschappen van zommige geestelijken hoort.
wat beleven wij loch geesteloze dagen; het stuk is zo goed als af.
Ik betoog zo al onderzoekende dat zij de schuld heeft aan — en
') 9 Mei 1792 is U. te Aardenburg getrouwd met Ida van Cuylenborch. Zie Aant. 51.
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de oorzaak is der geesteloze dagen zo als zij het belieft te noemen;
dat de bron der geesteloze dagen is het verzuim van het Godsdienstig
onderwijs der jeugd: daarop volgt eindelijk eene aanwijzing der middelen tot redres. *) — Maar spreekt van dit alles toch in s'hemels naam
en tegens niemand van, ik moet volstrekt verborgen blijven: hier en
daar zullen nog al eenige vrije sentiments, trekken in komen: als het
bekend werd, kreeg ik zeker niet ligt een plaats: in het openbaar zal
haar zeker nimmer zo de waarheid gezegd zijn, en het zal gezegd
worden: en laat de nijd op het stukje woeden, het zal veel aftrek
hebben; het is wat nieuws — dit is nooit geleverd. — Hou het stil —
laat niemand iets uit u horen.
Ik beklaag u, mijn beste jongen! dat gij zo overal de kwartiermaakertjes des doods in uwe leden gevoelt: draag toch zorg voor u
zelfs: zoek zo veel als mogelijk is alles te mijden wat u maar eenigzints
schadelijk kan zijn. Denk op uw onzekere weg — op u zelfs — op uw
meisje — op de plaats waarheen gij in geloof wandeld. Gij gaat naar
Zeeland morgen of overmorgen, vergeet mij daar niet! Schrijf mij van
daar veel: groet uw meisje van mij: schoon zij niet weet dat zij een
vriend in Naarden heeft. — Vaartwel Bellami — God zij met U ! en
denk aan
Janus
den 181 Juny 84.
PS. Groet Ondaatje.
Hoe

zijn vrienden

hem

steeds met hartelike b e z o r g d h e i d g a d e -

sloegen, g e t u i g t o o k w a t O c k e r s e eens schreef a a n U y t t e n h o o v e n 2 ) :
— Groet Bellamy en bid voor hem, dat hij toch regte paden voor
zijne voeten make. Ik zou mij veel van hem belooven, indien hij zich
zelven niet te veel beloofde.
M a a n d a g ,,14 v a n Z o m e r m a a n d "

houdt

Prof. Broes zijn intree-

r e d e in Leiden. Bellamy k a n tot zijn spijt niet t e g e n w o o r d i g zijn :
hij m o e t juist

responderen

bij

Prof. R a u — een „kwelling",

die

3

h e m altijd in een „ k n o r r i g e n l u i m " b r a c h t ) — en met h e t o o g op
een testimonium durft hij die b e u r t niet verzuimen. N a dit k o l l e g e
schijnt

hij n a a r

te halen

Amsterdam

te

zijn

vertrokken

o m „eenig g e l d "

—

*) Zie Zeeland (Jaarboekje 1855), biz. 75 in Levensschets van A. Uyttenhooven door zijn schoonzoon H. M. C. van Oosterzee. — Verder over dit door U. aangeroerde punt: Ypey en Dermout^
Geschiedenis der Christelijk Hervormde Kerk dl. 4 biz. 65 en 66; Hartog, Sped. Geschriften
(is*e druk) biz. 282; Knappert, Geschiedenis der Herv. Kerk dl. 2 biz. 156.
2
3
) Zeeland^ Jaarboekje voor 1855, biz. 108, noot 6.
) Gedenkz. biz. 97.
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O maar eenig. — (schrijft hij aan Fransje *)) — God weet hoe ik
hier mijn schulden betaal. — Binnen 14 dagen ben ik bij u.
G e l d voor een reis n a a r L e i d e n zal hij dus o o k wel niet g e h a d
h e b b e n , en „van zijn v r i e n d e n l e e n d e hij n o o i t " 2 ).
Zaterdag

19 J u n i e v e r o n t s c h u l d i g t hij zich bij Prof. B r o e s 3 ) :

Neen! waarlijk! het kan 'er niet door, waardste Professor! — Ik heb
niet in Leijden geweest, toen gij uw oratie gehouden hebt; maar ik
zal u een getrouwe opgave doen, van de redenen, die mij hier gehouden hebben: zij zijn zuivere hebreeuwsche redenen! Ik kreeg juist
een beurt, om eenige vaerzen uit den 72 psalm te verklaaren, op het
collegie van den professor Rau — Juist op den zelfden dag, waarop
gij uw plegtige intreede doen moest!
„Kondt gij dan die beurt niet overgeven?"
Ja, mijn Heer! doch mijn belang vorderde dit niet! Ik moest een
testimonium mede naar Zeeland n e m e n . . . . het overige begrijpt gij!
Ik behoef nu niets meer tot mijne verschooning bij te brengen: de
Professor moge een weinig grommig zien — de oude vriend vergeeft alles!
Wees gelukkig, mijn Vriend! Schoon gij, nu en dan, eens de schaduw
des ongeluks gezien hebt: — Gij hebt een' grooten zegen van den
Vader der menschen ontvangen: Genade te vinden in de oogen van
alle menschen — zou dat geen zegen zijn!
de eer van Professor te zijn beteekent weinig, wanneer men haar
vergelijkt met het nut, dat Gij in dezen nieuwen kring kunt verrigten!
Geluk! mijn Vriend! Gij waart in uwen kleinen kring groot! uwe
werkingen straalden, even als de straalen der zonne, buiten de, u omschreven beperking: dit zag de Vader der Wijsheid, en voerde u in
een' kring, dien groote stervelingen alleen, waardig vervullen kunnen!
Nu zult gij, evenals de zon, zoo veele andere lichaamen verlichten,
die alle, in hunnen kring, een nuttigen luister verspreiden zullen!
Welk een bestemming, mijn vriend! mannen te vormen, die den
geheiligden godsdienst aan het menschdom verkondigen moeten! Mogt
ik nu ook zoo gelukkig zijn, om, daar ik op u, als vriend, mag
roemen — ook te konnen zeggen — Hij was mijn Leermeester!
Nog eens — wees gelukkig, mijn vriend! De menschlievende Godheid voere u nog eens — voere u schielijk in de armen van een
beminlijk meisje, dat voor u — de Godheid is wijs! — dat voor u —
en voor uwe omstandigheden het beste is!
Aanstaande week denk ik naar Zeland te gaan; ik kan mij nu niet
wel ophouden; als ik te rug kom, hoop ik u een bezoek te geven.
i) Kopie Sonsb. biz. 342.

2) Gedenkz. biz. 153.

3) hs. Z. G.
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maar zoo het u mogelijk is, schrijf mij dan eens. — zendt den brief
maar naar Zeeland — want het kan zijn, dat ik binnen een dag of
twee reeds vertrek.
Zult gij een oratie voor mij bewaaren ?
Ik heb voor het Haagsch genootschap bedankt: de reden zal ik u wel
eens nader schrijven.
Vaarwel mijn Vriend! ik bid u laat den professor zijnen vriend
Zelandus niet vergeten!
den 19 Junij 1784.
Donderdag 24 Junie vertrekt onze vriend met vakantie naar
Zeeland, rechtstreeks over Dordt, naar 't schijnt, want Mens weet
niets van zijn vertrek. Zondagmorgen om. 6 uur zet hij voet aan
wal in Vlissingen. Tot zijn grote vreugde is nu de tegenstand van
Moeder Baane gebroken, en mag hij „bij Fransje aan huis komen",
al blijft Zuster Neeltje onvermurwbaar. Blijkbaar begint de bezorgde
moeder nu toch wel enig vertrouwen te stellen in de toekomst van
de jonge dichter, die door zijn geboortestad met een geschenk
wordt gehuldigd! Is hij daarom langs kortere weg naar Vlissingen
gesneld? — „ik kan mij nu niet wel (in Leiden) ophouden", schreef
hij aan Broes.
Prof, te Water uit Middelburg, Dinsdag 29 Junie toevallig in
Vlissingen, hoort even voor zijn vertrek, dat Bellamy al met
vakantie thuis is. Voor een bezoek is het dan te laat geworden,
daarom schrijft Professor de volgende dag een kort brief]e l):
Mijn Heer!
Gisteren avond laat, kort voor mijn vertrek uit Vlissingen, vernam
ik eerst Uw verblijf binnen die Stad. Hadde ik zulks vroeger geweten,
ik zoude gaarne UEd. een bezoek gegeven hebben, 00k om mijnen
dank, mondelijk, te betuigen voor de van tijd tot tijd toegezondene
Vaderlandsche Gezangen, waar van echter N° 7 en 82) of bladz. 89—120
mij nooit ter hand gekomen is. Met de bezorginge daar van, is 't
mogelijk, zou UEd. mij op nieuw verplichten. Aangenaam zal 't mij
zijn, wanneer ik gelegenheid vinde, om UEd. met de daad te betoonen,
dat ik mij in waarheid noeme,
Mijn Heer!
Middelburg, den 30^
UEDW Dienaar
van Zomermaand 1784.
J. W. Te Water.
>) hs. Z. G.

2

) Eind April en 17 Nov. 1783 verschenen, zie Dl. I biz. 335 en 366.
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Zondag
Mens 1):

I I

Julie, op Kleyns trouwdag, schrijft Bellamy aan

Tot op dit oogenblik kunt gij nog, met geen zekerheid, zeggen, in
welk gewest der waereld ik mij ophoude! - Ik ben in Vlissingen,
mijn vriend! en het is thans op dezen I I J ulij j uist veertien dagen
geleden, dat ik 'er gekomen ben: Donderdags morgens vertrok ik van
Utrecht - en Zondags morgens ten 6 uuren zette ik mijnen voet op
den vaderlijken grond!
Ik heb hier alles in een' goeden welstand gevonden. Zijt gij
zijn alle de vrienden nog welvaarend? - is van der Woordt nog in
Amsteldam? Zoo hij er nog is, groet hem.
is Walcheren 2) nog niet uit? Zendt 1I1ij toch ten .eersten een exemplaar best papier -- onder couvert van Corbelijn. Doe er dan A en B
. van den Spectator bij ; ik heb de mijne in Utrecht laaten liggen. Zult
gij het mij schielijk zen den ?
Heeft J...'. 3) U nog niets gezonden? het kan er irnmers niet door?
Schrijf eens aan hem, dat ik een gruwelijke Satyre op hem maaken
zal, zoo 'hij niet schielijker werkt.
Verkoopt gij nog braaf Zelandussen en Gezangen mijner Jeugd? eer ik dit vergeet - gij moet het pakje verzegelen, hoor! De Nieuwsgierigheid kan de wonderlijkste knoopen los maaken - doch voor een
zegel is zij zoo bevreesd, als de Duivel voor een

t!

Thans mag ik bij F. aan huis komen! Doch dit heeft nieuwe
scheuringen tusschen de zuster en de moeder veroorzaakt, die weI van
haatelijke gevolgen konden zijn. Men heeft getragt, op eene kinderagtige manier, mij zwart te maken - doch dit is even eens gegaan,
als de vlottende batterijen voor Gibraltar! 4)
Ik zal ook, als een andere Elliot, den standaart der liefde verdedigen,
tot ik er bij neder zink!
Ik heb nooit kunnen denken dat de kwaadaartigheid der vrouwen
tot uitersten kon komen, die de Duivel zelf voor onbereikbaar
houdt! Mij kunnen die spartelende poogingen weinig raaken - maar
Fillis! . .. de meisjes kunnen weI eens goedvinden, om voor een spin
te vlugten.
Maar, de dikwijls gebeukte rug der slaaven wordt op het laatst
vereeld - F. begint een moed te krijgen, die de fierste Amazoon tot
eer zou verstrekken! alles is wonderlijk veranderd!
1) hs. Z. G.
Gedicht van Betje Wolff. (Iste druk: 1779). Deze Herdruk is het begin van een onvoltooid
gebleven "herziene en verbeterde uitgave harer volledige geschriften", bij de Firma Elwe en
Langeveld te Amsterdam, (Joh. Naber, El. Wolff-Bekker en A. Deee», Haarlem, Bohn, 1912,
bIz. 191).
3) Janus Uyttenhooven.
4) Zie Dl. I blz. 259.
2)
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„Studeert gij braaf in Vlissingen?"
Wei Ja! daar zit ik aan de zijde van F . met mijn handen in mijn
zak, en maak bespiegelingen over de beste waereld — Somtijds verbeeld ik mij, dat F . de beste waereld is . . . . ! ) dan neem ik haar in
mijn armen — met een soort van dichterlijke woede
en — eenige
oogenblikken later — ben ik weer bedaard!!
Zult gij mij schielijk schrijven? — het pakje zenden? — groet uw
zuster de B(ruyn) en haar man. kust de twee Jonge heeren — de
Jonge Juffrouw is niet nodig — want ik kusch niet meer! — groet
den H(engst) en de zijnen. en
wees hartelijk gegroet — — — enz.
W o e n s d a g 14 Julie volgt M e n s ' a n t w o o r d 3 ) :
Dat gij reeds lang in Vlissingen zijt, weet ik al voor 10 a 12 dagen 3) —•
dat alle de vrienden daar welvaarende zijn is mijn ten hoogste aangenaam — Het is hier 00k vrij wel, behalven dat ik, met mijn ingewande over hoop leg, en er nu en dan zoon satans leven in mijn Buyck
is, even als of op Een na het middelste Platon van het Utrechtsche
Excertitie genootschap Een flaater maakt — Den Heer van der Woord
is al vertrokken — Walcheren is uitgekoomen en gaat hier nevens met
A en B van de Spectator. Gij moet wat spaarsaam met de schoone
bladen zijn, of het werkje is uitverkogt eer het nog (p)ublyke komt —
als er Ockasie is aan Corbleyn zult gij dit Pakje spoedig hebben —
van J . . heb ik nog niets ontfangen, de Jonge is al weer uit Preeken
geweest en heeft dus weinig tijd gehad, hij is voor een dag of 5 hier
geweest en heeft een Borrel bij mijn gedronken, toen heeft hij belooft
aan 't werk te zullen gaan — ik zal hem schrijven dat hij een satyre
op BELLAMI moet maken, die met de Hebreeuwsche bijbel en Sulzers
Theorie 4) in zijn koffer, met de beste ideeen in het hoofd, met zijn
handen in zijn zak bij F . zit en over de beste wereld denkt en dus
niets uitvoerd — ik beken: het is een groot genoegen voor u dat gij
zo vrij bij F . moogt zitten, gij zult zeker al zo goed Respondeeren
(al is het juyst niet in 't Hebreeuws) als bij Proff. Rauw. — Gij moet,
zo zulks mogelijk is de Vriendschap tusschen de Moeder en de Zuster
tragte te Herstellen — dat men u Gehaat zoe(k)t te maaken wil ik
zeer wel gelooven — Liefde en haat zijn al twee sterken harstogten
bij de Vrouwen: als men de laaste Harstogt beschouwd, zou men
haast gelooven dat de Duyvel van de vrouwelijke kunnen was. een
van de vaarsen maakende Genootschappen: moest die vraag Een(s)
uitschrijven, of de duyvel (ik meen de oude) — een mannetje of een
2
*) Zinspeling op Voltaires woord, zie Dl. I biz. 393.
) hs. Z. G.
4
) Van Jan van der Woordt?
) Algemeine Theorie der schonen Kunste 1771—74.
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wijfje was, mits dat de vrouwe ook na de Prijs dongen. anders was
het niet Partij Egaal: Betje Wolff of Bellami zoude vast de Goude
medaille haalen — Dat de mijsjes zomtijds voor spinnekoppe bang
zijn heeft de opvoeding schuld aan. Liefde overwint de sterkste vooroordeelen — ik verkoop geen Zelandussen — of gezange mijner Jeugd
meer
• Nu moest ik vraagen studeert gij al braaf? maar wat zal
men studeeren, als men met een dichterlijke woede het meysje in de
armen vat. Laat de woede Echter wat bedaart zijn, Zij kon wel zo
sterk zijn, dat het mijsje er te veel gevoel van had. —
Tot dus verre heb ik zo naauwkeurig mijn mogelijk was uw briet
van Periode tot Periode spoedig beantwoord. dus een brief te beantwoorden is even zo zot als de Rijmpies welke men Rondeelen noemt —
B(ruyn) en zijn vrouw zijn uit de stad en ik denk in het laast van
deeze of in 't begin van de volgende week Naar Rotterdam te gaan —
De Heer C. Plaat heeft mij ge-vraagd of wij haast met ons tween in
den haag kwamen — doch dat zal dit jaar niet gebeuren. ik zal hem
nu maar alleen een visite gaan geeven. Weet gij wel dat van Vlooten
met de toverlanterne loopt, ik wil zeggen dat hij voor een zijner
vriende zoon ding uitgeeft: *) gij moet hem een Pasquil op zijn huyd
stuuren. als gij binne veertien dagen aan mijn schrijft of iets zend,
stuurt het dan te Rotterdam op het Buyten van den Eerw: Heer
F . Munnikhuizen 2) op het Nieuwe Werk — Groet van harten (want
kussen doet gij toch niet meer en dat zou uit mijn naam u vrij zot
staan) uwe geliefde F . en alle vriende en geloof dat ik ben
Uw vriend
den 14 July 1784.

A Mens Jansz.

Ps. ik had zo gaauw geen schoone bladen van de Drukke(r), daarom
zend ik maar proefbladen
-

Aan Prof. Broes meldt Zelandus 18 of 19 Julie3), dat hij begonnen is aan een „Lijkzang op Capellen":
Deze brief, mijn Heer de Professor, zal in gezelschap van een
p a k j e . . . . wat weet ik niet — maar met een pakje reizen. Dus zal
hij u niets kosten — mogelijk ook niets waard zijn! Hoe vaart je, mijn
waarde Vriend ? is alles naar uw genoegen ? Ik heb mij gevleid hier
een brief van u te zullen ontvangen, in antwoord op mijn laatsten uit
Utrecht — maar! hoe dikwijls vleien wij ons — met schimmen!
*) Bekend zijn een oranjegezinde Lanterne Magique (Sept. 1782—Junie 1783), geschreven door
een Rotterdams drukker, en twee patriottiese: De Jonge Savoidrd met zijn toverlantaarn^ en
le nouveau Lanterne Magique (van Goens Brieven dl. 2 biz. 226, noot 3 5 dl. I biz. 5 5 : Cat. Bibl.
Maatsch. Ned. Lett. II. 544).
2
3
) Zwager van Mens, zie Dl. I biz. 289 en 349.
) hs. Z. G.
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Gij zijt evenwel niet boos op uwen vriend Zelandus ? of is het vernederend voor een S. S. Theol: Professor zich met een' Zeeuwschen
Dichter te bemoeien? Dit kan onmogelijk waar zijn bij B. Broes!
Gij zult mij vergeten hebben! dit is het geval! dit spijt mij! en,
zoo ik dagt, dat het waar kon zijn zou ik razend worden!
Laatst kwam ik van een wandeling te rug en ging uw huis voorbij;
heel werktuiglijk draaide mijn slinkervoet zich naar de stoep. — hou!
zei mijn ziel, juist op het oogenblik, dat mijn regtervoet zich bij den
slinker voegde. Gij hebt wel eens met paarden gereden, die den stal
niet voorbij wilden? — De beste gelijkenis, om de historie van mijn
voeten op te helderen!
Het spijt mij, onder duizend redenen, ook nog om deze: gij weet
van ons plan, dat ik eens preeken zou! dit kan ik nu niet doen! zoo
dra ik wist, dat gij vertrekken zoudt, heb ik geen preek willen maken:
nu heb ik er geen; of ik zou mijn Leerrede voor het volk van Nederland naar Nehem. 4 moeten uitspreken . . . . die hebt ge mogelijk wel
gezien?
thans werk ik aan een Lijkzang op Capellen, deze week zende ik
hem nog naar utrecht, om te drukken; hij zal niet in de gewoone
manier zijn: geheel zonder nijds of afgunsten. Hij zal ook maar een
half blad groot zijn. Ik spreek enkel van mijzelven, dus zou ik het
een ode kunnen noemen! ook zijn er sprongen, wendingen &c &c
in
met een woord gij zult hem binnen kort zien.
Fillis is deze gansche week ziek geweest — doch door den bijstand
van onzen Doctoraalen vriend Baarts ') is zij thans genoegzaam hersteld.
Zij groet u — en knort nog dagelijks op mij, omdat ik niet te Leiden
bij u geweest heb — doch als ik zeg, dat ik dan zoo veel later bij
haar zou gekomen zijn — dan is alles over. — nu, dit moest ik niet
vergeten — Fillis groet u!
ook mijn Moeder, die met een eenvouwig, welmeenend hart God,
om uwen welstand bidt — mijn moeder groet u.
Ik kan dezen niet grooter maken, want ik moet zoo straks naar
Fillis! Zult gij mij schielijk schrijven, dat gij mijn vriend nog zijt?
vaarwel! ik ben geheel de uwe
Bellami.
den 18 of 19 Julij 1784.

De bedoelde „ Lijkzang", gedagtekend ,,18 July 1784", is dus
niet in de „gewoone manier" der Vad. Gez., maar als subjectieve
„Ode" — „ik spreek enkel van mijzelven" — „geheel zonder
nijds of afgunsten" en, rijmend, in tegenstelling met het laatste
Zelandus vers 3).
*) Dr. Joh. Corn. Baerts, in de St. Jacobstraat. Aant. 38.

2

) Van 2 Febr., zie biz. 11.
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Zelandus
bij den d o o d v a n
Johan

Derk,

Baron v a n der Capellen
tot den P o l ;
Gestorven den 6 Junij 1784. *).
De gedachtenisse des rechtvaerdigen
zal tot zegeninge zijn: maar de naam
der godtloozen zal verrotten.
Salomon 2 ).
C A P E L L E N ! gij zijt, uit dit leven,
Dan reeds in heerlijkheid verheven!
En nooit heeft u mijn oog gezien! . . .
Mijn oog, dat in de toekomst staarde . . . .
A c h ! waarom heb ik u op aarde,
C A P E L L E N ! niet slegts eens gezien?

Mijn hart, dat met die hoop zich vleidde,
Tervvijl mijn oog van blijdschap schreidde,
Dat hart bezweek bij uwen dood!
'k Zeeg ademloos in 't stof ter neder:
En naauw voelde ik mijn leven weder —
Of 'k voelde weder uwen dood!

vleide,
schreide,

Zoo drukt, in heete zomerdagen,
Een eik, door 't bliksemvuur geslagen,
De struikjes, in zijn' val, ter neer:
De halfgeknakte spruitjes treuren;
En schijnt er een zich op te beuren —
Het valt, voor 't minste windje, weer!
C A P E L L E N , die, met duizend rampen,
Voor 't oog van 't gansch heelal, moest kampen,
En immer overwinnaar bleeft!
Gij, die de vreugd der dwingelanden,
De slavernij, door uwe handen,
Geteisterd, voor u heenen dreeft!
*) Tekst en titel volgens de afzonderlike uitgave, in Aug. verschenen (Utr. J. M. v. Vloten
1784). In de Herdruk der Vad. Gez. (1785) vervangt dit vers: To en ik de afbeelding van den
Baron v. d. C. gezien had (Dl. I biz. 366). Rechts 'n paar varianten uit de Herdruk.
2
) In de afzonderlike uitgave op 't midden van het titelblad.
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! moest de Dood u treffen! . . .
Hier kan mijn lied zich niet verheffen,
Maar zinkt, zoo als uw lijk in 't graf! —
Deedt u dat wreede monster sneven,
C A P E L L E N ! daar uw hand het leven,
Aan Neerland's oude Vrijheid, gaf!

CAPELLEN

o Dood! heeft dan het mededogen
Nog nimmer uwe borst bewogen?
Gevoelde nooit uw hart een' schrik,
Wanneer gij groote stervelingen
Uw' dolk, in 't krimpend hart, moest wringen —
Hen zaagt in 't uitterste oogenblik?
Mijn God! moest dan CAPELLEN sneven ? . . .
Hebt gij den Dood ten slaaf gegeven,
Aan 't vrijheid-hatende geweld?
Heeft hij, ten dienst van slaafsche grooten,
Den moorddolk hem in 't hart gestooten —
Den man verraderlijk gevelt?
o Neen! — Hij was van u gezonden!
door zijn hand ontbonden,
Geniet de hoogste vrijheid nu!
Daar rinkelen geen slaafsche boe'i'en!
o God! ik voel mijn' boezem g l o e i e n ! . . .
CAPELLEN ! ware ik reeds bij u!

vrijheid-haatende

CAPELLEN,

Ik zie — een Engel sterkt mijn oogen —
Ik zie, door 't blaauw der hemelbogen —
Wat grootsch — wat luistervol gezigt!
Zie ginds die duizend hemellingen —
Zij juichen zingende en omringen
C A P E L L E N met een godlijk licht!
Hij k o m t ! . . Hij k o m t ! . . al de Eng'len knielen !
Het kraaken van zijn trotsche wielen
Is, als de stem van 't gansch heelal!
't Is JEZUS, 't hoofd der vrije schaaren,
Die mijn' CAPELLEN op de hairen,
Een kroon der vrijheid drukken zal!
Gij, die hier laag in 't stof gezeten,
Op Deugd en Vrijheid zijt gebeten —
Ziet gij CAPELLEN'S zege niet?

Vrijheid

8o
Die zege is meer dan duizend kroonen!
Maar zagt. . . gij dorst C A P E L L E N hoonen! . . .
Van u ontaarten zwijgt mijn lied!
Mijn Engel, daal nog eenmaal neder —
Beziel mij, met uw' invloed, weder,
En sterk nog eens mijn zwak gezigt! -rDaar stapt vorst JEZUS van zijn' vvagen . . .
Mijn God! wie kan dien glans verdragen,
Den glans van JEZUS aangezigt ?
Waar ben i k ? . . ach! ik ben beneden!
In 't land, waar Deugd en Eer vertreden,
Geketend gaan in slavernij!
In 't land, waar wufte en trotsche grooten
De Vrijheid, van heur zetel, stooten —
De hoofden zijn der maatschappij!

Eer,

o God! moet dan een vrijgeboren
Uw stem, in zijnen boezem, smoren? —
Geen vrij — geen edel wezen zijn?
Ach! waartoe langer hier gebleven ?. . .
Mijn Engel! voer mij uit dit leven!
Ik wil bij mijn' C A P E L L E N zijn!
Maar neen! indien ik nooit op aarde,
Den adeldom, de groote waarde
Der menschheid — van mijn hart, misken: —
Wanneer ik, onder 't hevigst woelen,
Des wreedsten Dwing'land's, mag gevoelen,
Mijn God, dat ik uw schepsel b e n :
Dan zal ik — schoon 't ook al mogt vreezen,
Een groot — een waardig sterv'ling wezen!
C A P E L L E N ! ik zal zijn als gij!
En, moet ik enger kring bewonen —
Kan ik mijn grootheid niet vertoonen:
'k Blijf, in mijn' omvang, immer VRlj!
En eens — mij zal die dag ook dagen! —
Wanneer mijn ziel, van 't stof ontslagen,
De vrije onsterflijkheid geniet —
C A P E L L E N ! zal ik u ontmoeten,
En u, voor JEZUS troon, begroeten!
Dan zing ik u een trotscher lied!
Den 18 Julij

1784.

woelen

8i

Jan van Vloten, die tot dusver alle Zelandnsvtrzen
drukte, moet
ook deze Lijkzang
uitgeven. Hooghartig — „vegt ook een Hercules met kinderen?" — weigert Zelandus mee te dingen naar
de „eerprijs van zestig gouden Dukaaten" (ongeveer / 315), die
de Amsterdamse Boekverkopers Allart en Holtrop uitloven voor
de beste Lijkzang
op Capellen. Den Hengst vindt het jammer,
dat Zelandus geen. poging waagt voor die 60 dukaten, die hij toch
zeker wel kan gebruiken; Mens juicht het toe, dat zijn vriend uit
beginsel weigert „om een hand vol goud . . . de Charletannerij van
een Paar boekverkopers te hulp te komen".
Weinig of geen honorarium, aan van Vloten schrijft Zelandus
over zijn „Ode". Opgewekt antwoordt deze 1 ), met bijvoeging van
de ontbrekende Stukjes Vad. Gez. voor Prof, te W a t e r 2 ) :
Zaturdag 24 Julij 1784
Goeden morgen Vriendje! Hoe vaar uw beste Vriendin? zij is, zo
ik hoop weder volmaakt fris! — een vaers op v. d. Capellen! die
tijding verblijd mij! Als Boekverkooper, spreekt van zelve, heb ik er
niets tegen, maar voor al doet het mij plaizier, om al dat gezwets en
geschreeuw in de Couranten, dat ik op dien onsterffel. v. d. Cap. een
vaars NB van Zelandus zal drukken — met brandend verlangen zie ik
de copij te gemoet! — niemand wil ik er iet van zeggen voor dat het
reeds gedrukt is — Ik kan ook niet merken dat ge er Hinlopen van
geschreven hebt, hij heeft mij U brief voor geleezen, of hij moest dit
juist overgeslagen hebben. — de 2 Compl. Zeland zult ge reeds ontfangen hebben? — hier bij volgens begeerte: een N° 1, 7, 8, 9 en
Tijtel — 't gaat U wel mijn Vriend met uwe Vriendin!
Jan
Begin Augustus moet Bellamy, blijkens van Vloten's briefje,
aan Mr. Jan Hinlopen hebben geschreven, misschien wel nader
over diens beloofde Sfiectatorbijdrzge.
Zo komt deze „overtuigde
3
Oranjeklant" ) allengs dichter bij Zelandus te staan, zo dicht, dat
de fel opbruisende Zeeuw zijn teergevoelig hart zal openen voor
de fijne, edele, altijd zelfbeheerste, wiens trouwe vriendschap hem
een steun zal zijn.
Maandag 16 Aug. beantwoordt Hinlopen Bellamy's brief met een
gegronde aanmerking op de „Ode" voor Capellen, die dan al in
druk is verschenen. In uittreksel luidt deze brief 4 ):
!) hs. Z. G.
Biogr. Wdb. III. 591.
II

2

) Zie biz. 73.
3) Over Hinlopen, zie Aant, 46 en N. Ned.
*) Kopie Sonsb. biz. 190.
6
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— Stiizwijgen wegens de bezigheden van zijn ambt, dat ook teweeg
brengt eene verflaauwing der dichtkunst. Troost daarin. Vraag, hoe B.
het maakt met de Taalkennis, en Poezij. Beoordeeling van het vers
van B. op Capellen. „Wanneer het waar is ^schrijft Hinlopen^ dat
„egter de vrienden van den man schijnen toetestemmen, dat hij den
„Natuurlijken Godsdienst boven de geopenbaarde leer van Jezus ver„koren heeft, is er in de krooning van Jezus iets, dat tegen het wel„voegelijke strijdt. 't is waar gij behandelt dat met veel delicatesse.
„Gij spreekt noch van de verzoening, noch van de betrekking van
„Jezus op het Menschdom. — Maar waarom dan juist die wending
„gekozen?
Is kroon (die meer dan iooo kroonen waardig is) en
„is troon van Jesus (als het hoofd der vrije Scharen) wel in den toon,
„waarin het stuk gestemd is? zou krans ook beter zijn. Is uwe Ode aan
„mij af? — Kleyn is getrouwd; is thans met Elise in de Zwaluwe —
„Groen, als gras — kwijnend als een stervend roosje. — En uwe
„Fillis? — ja uwe Fillis? Dat goede kind bemind u voor het oog der
„vlissingse wereld! — En gij mint haar weer. nu dat verstaat zich.
„Draag maar zorg, dat gij zoo veel medebrengt, dat gij voor een half
. „Jaar genoeg hebt. — Och! ik huppel nog zoo eenzaam rond! eene
„bloem! ja maar! (en wel een grote maar!) ik kan ze nu niet vinden.
„voor veel Jaaren meende ik gevonden te hebben ! ). — Rau schrijft
„mij trouw geheele journaalen van zijn hart uit Herborn 2). — Carp is
„Duitsland te paard in. van Schull 3 ) heb ik 3 brieven uit Halle." enz.

De „Ode" aan Hinlopen, in de Gezangen van 1785 opgenomen,
luidt:
Aan
M r . J.

Hinlopen4).

Van waar die zwaare, sombre stilte,
Die thans mijn' geest geheel bedekt,
De blijdschap, in mijn' jongen boezem,
Geheel en al verflaauwen doet?
Ik zie het blij gelaat der schepping,
Met onverschillige oogen, aan;
Haar lagchen doet mij meer gevoelen,
Dat thans mijn hart behoeftig is!
Zoo voelt een jongling, die een meisje,
Vergeefsch, om wederliefde, smeekt,
*)
)
in 't
4
)
2

Hinlopen huwt in 1790 met Anna Elizabeth Schorer te Middelburg.
Vanwaar Prof. Rau geboortig is. De zoon is er met zijn ouders en preekt er onverwachts
3
Frans. Aant. 48 en Lofrede op Rau (1808) biz. 91.
) Jan S. Aant. 52.
Tekst volgens Gezangen.
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Als zij hem vriendelijk bejegent,
Nog meer de rampen van zijn hart.
Ach! zou mijn ziel droefgeestig wezen,
Wijl 't in de toekomst duister is;
En nooit een helderlichtend straaltje
Van hope, mij in de oogen, schijnt?
Ik staa, op 's levens weg, geduurig,
Verlegen en bekommerd stil.
Hoe dikwijls poog ik weer te keeren,
Den weg, dien 'k reeds bewandeld heb!
Mijn vriend! hoe vlugtig zou ik Snellen!
Gelijk een teder, schreiend, kind,
Zich wringende, uit eens anders armen,
In de armen zijner moeder snelt.
Maar neen! ik kan niet wederkeeren,
Hoe duister ook de toekomst zij!
Mij drijft, een onbekend vermogen,
Steeds nader aan die donkerheid.
Zoo kunnen roer noch zeilen baaten,
Wanneer een storm het vaartuig drijft;
De zeeman nadert vast de klippen,
Die hij niet meer ontwijken kan!
Helaas! waar zijn die lieve dagen,
Die dagen van mijne eerste jeugd?
Zij zijn mij thans als flaauwe droomen
Van ongenoten zaligheid!
De gansche kring van mijn begeerten
Werd, met een' appel, vaak vervuld ').
Ik speelde vrolijk, zonder kommer,
En zag de duistre toekomst niet!
Ik sliep in de armen van mijn moeder,
Die, voor mijn kindsheid, alles was;
Mijn vader zag mij naauw ontluiken,
Toen rukte hem de dood in 't graf!
Daar ging ik eenzaam met mijn moeder,
En sprong en dartelde aan heur hand;
Hoe dikwijls zat zij schreiend neder,
En zag mij stil en zwijgende aan!
Dit kon mijn teder hart niet lijden;
Ik stond verslagen aan haar' schoot,
En zei, met traanen in mijne oogen,
„Ach! lieve moeder! schrei niet meer!"
l

) Dezelfde gedachte in een brief aan Frangois van Cappelle (eind Maart) zie biz. 29.
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Helaas! waar zijn mijn kindsche dagen!
Hoe lieflijk vloeiden zij daarheen,
Gelijk een frisch en helder water,
Dat, kabb'lend, door een boschje vloeit!
Alleen, wanneer mijn moeder schreide,
Gevoelde ik mijne blijdschap niet;
Doch, weenende aan heur' hals te hangen
Vergrootte weer mijn zaligheid!
Ach! waar het denkbeeld van die dagen
Ook, met die dagen, weggevloeit!
Dan zou ik, in de donkre toekomst,
Nog schimmen van genoegen zien! —
Maar — zou mijn ziel nog langer klagen?
Die klagten zijn ondankbaarheid!
Mij groeien, bij de scherpe distels,
Ook lieve bloemen, op mijn' weg!
Dat dan de verre toekomst wijke —
Zich, in een' donkren nagt, verberg;
Mijn vriend, zou ik de zon miskennen,
Die nog mijn somber pad verlicht?
Neen! dat zich zelfs die zon verschuile,
En duisterheid mijn' weg bedekk';
'k Wil nimmer poogen weer te keeren:
Dan zie ik ook de toekomst niet!
o Lieve vriend, wanneer ik aarzel —
Zoo 'k weder bevend stil blijf staan,
Dan doe uw stem mijn hart herleven,
Uw vriendschap mij gelaten zijn!
En, schoon gij, met mijn leed bewogen,
Bedroefd, mijn donkre toekomst ziet:
Dat nooit uw weenend medelijden
De voedster mijner zwakheid zij!

In e e n a n t w o o r d o p H i n l o p e n s brief v a n 16 A u g . stort

Bellamy

zijn h a r t uit, g e l u k k i g , nu zijn liefde m o c h t verwinnen.
n in

elken regel lees ik de hooge taal der liefde," — (antwoordt Hinlopen Maandag 30 Aug. *)) — „lees ik den edelen Jongeling, die bemint
„en bemind wordt, en mijn hart antwoordt terstond het adagio, waar
„in het uwe zijn toon stemt. Zoo antwoordt de eenzame Fiool, die aan
„den muur hangt, aan die, welke onder de hand van den liefhebber een
!) Kopie Sonsb. biz. 192.
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„vollen stroom vol van edele aandoeningen zich voelt ontvloeijen l) —
„o hoe veel verschilt ware liefde van Sentimenteele dweeperij! waarlijk
„niet minder dan waare godsdienst van fanatisme". (Lof der liefde:
afschuwlijkheid van de zegepraal op de kuisheid eener Stervelinge
)

Mr. Jan Hinlopen als Staatsraad van Koning Lodewijk Napoleon. 1808.

Kort te voren (Donderdag 12 Aug.) heeft Bellamy over zijn
geluk een rijmloze Ode gedicht, die hij zelf „vrij goed" noemt,
„een allegorie van onze voorige omstandigheden en de tegenwoordige", zoals hij aan Mens schrijft.
l

) Over Hinlopens liefde voor muziek, zie Scheltema, Her inner ingen enz. biz. 214.
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Aan

F i l l i s ! ).

Mijn Fillis, op dien schoonen morgen,
Toen mij de Liefde bij u bragt;
Ons, buiten 't oog van wreede menschen,
Langs schaarsbetreden paadjes, bragt:
Mijn Fillis, op dien schoonen morgen —
Hoe pakte toen de lugt op een!
Wij zagen 't grimmigste onweer nad'ren,
En stonden eenzaam op den weg!
Toen sloegt gij, siddrend, als een duive,
Uw bevende armen om mijn' hals,
Uw hoofd zonk, magtloos, op mijn' boezem,
Als zogt ge een schuilplaats in mijn hart!
Ik wreef de traanen uit mijne oogen,
En zag nu ginds — dan derwaard heen,
Toen een verbijsterende bliksem,
Uit de opgepreste wolken, brak!

opgepakte

„Mijn God! is dan, voor twee gelieven,
Geen schuilplaats in uw waereld meer?
Ziet gij de schuldelooze traanen,
De droefheid van mijn Fillis niet?"
o Fillis! kunt gij nog gevoelen,
De blijdschap van dat oogenblik,
Toen ons, bij 't klaat'ren van den donder,
De Liefde, in hare schuilplaats, bragt?
Toen hoorden wij de schorre donders,
Gelijk een zeeman, die, van 't strand,
't Gewoel en 't woeden van de golven,
Met een bedaarde blijdschap, ziet!
In 't einde blaasde een lustig windje
De wolken van den hemel weg;
Wij gingen vrolijk langs de velden,
En voelden niets dan dankbaarheid!

Wij

*) Tekst volgens Gezangen (1785). Er is 00k nog 'n hs. Z. G. Rechts enkele varianten hs.
Op muziek gezet door Frederik Nieuwenhuyzen, zie Brief B. aan Mens eind Mei 1785.
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Nu lagcht de zon, mijn dierbaar meisje!
En, zoo er weer een onweer groeit;
Dan, Fillis, heeft de guile Liefde
Ons weer een schuilplaats toegezegt!

toegezeid!

D e v a k a n t i e s p o e d t alweer ten einde en Z a t e r d a g 14 A u g u s t u s
schrijft Bellamy a a n M e n s l):
Weer een schelling voor uw rekening! — en mogelijk voor geen
stuiver waar! — Ik heb Walcheren ontvangen — juist een dag of zes
geleden, en thans is het de 14 Augustus!
o Hemel! welk een woord heeft mijn pen daar geschreven De
14 a u g u s t u s ! . . . hoe weinig zijn de dagen meer, die ik in mijn Vlissingen — bij mijn Fillis zal doorbrengen!
hier mag ik niet aan denken, of het is even of mij het hart toegeschroefd wordt. — Ik bid u, mijn vriend gaa eens bij Chevalier 2) en
vraag hem of ik op den eersten — of op den tweeden dingsdag in
September in die vergadering verschijnen moet. — Zult gij het mij
ten eersten schrijven, want de tijd nadert! zoo ik op den tweeden
dingsdag in Amsteldam eerst zijn moet — o! welk een blijdschap zal
dit voor mijn Fillis — zal dit voor mij zijn! —> zult gij mij ten eersten
schrijven — veel schrijven i — van Chevalier schrijven ?
Hebt gij mijn Ode op Capellen gezien? heeft van Vloten er een voor
u, en een voor de Bruijn gezonden ? ik heb het hem gezegd.
Ik heb dit vaers bij v. Vloten laten drukken, om dat hij tot nog
toe alles gedrukt heeft, wat op den naam van Zelandus gaat; ik heb
hem 00k belooft alles, wat ik, als Zelandus, uitgeef, te zullen laten
drukken — en woord houden is vaderlandsch!
Hoe bevalt u de Ode} — mij —vergun mij dit zoo eens te zeggen —
mij zeer goed! — J a ! dat is waar! hier heb ik in het geheel niet aan
gedagt! — Wagenaar!2)...
geef hem toch, uit mijn' naam, 'er een!
wie kan alles onthouden? Hoe bevalt hij in Amsteldam? hoort ge niet
wat de heeren planmakers zeggen? — Ze zullen raar kijken! mogelijk
hadt men wel gewagt, dat ik 00k naar den prijs zou d i n g e n . . . .
helaas! Liever met twee groote mannen in een woestenije — dan met
duizend kleine zielen in een paradijs! is dat niet Zelandiaansch ?
Ik bid u vergeet toch Wagenaar niet!
Schrijf mij toch ten eersten — wanneer ik in Amsteldam zijn moet —
2
*) hs. Z. G.
) Vermoedelik een neef van Piet en Robertus Alberthoma, zie Aant. 47.
3
) P. Wagenaar Jz.., zoon van de bekende Geschiedschrijver. Hij tekende de titelprent voor
dl. I, van het Weekblad de Politieke Kriiyer. (Sautyn Kluit, Bijdr. Vad. Gesch* en Otidheidk.
3 d e Reeks, dl. I biz. 184). Hij heeft 00k het vignet getekend van de bundel: Ter gedachtenis
van J. Bellamy (Amst, Mens 1786).
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ach was het op den derden dingsdag! — Hoe mijn Ode u bevalt —
hoe men er in 't algemeen over denkt — mej een woord — schrijf
mij veel! Eergisteren heb ik nog een ode aan F . gemaakt, die vrij
goed is; het is een Allegorie van onze voorige omstandigheden, en
de tegenwoordige. — Ik heb weer een plan, waaraan ik werkelijk begonnen h e b ; het zullen zijn: brieven van een minnaar aan zijn meisje.
zij zullen behelzen de voornaamste zedelijke pligten van een meisje,
geschreven met den ernst van een wijsgeer en, met de tederheid van
een minnaar. — Ik zal er u nader over spreken; gij zult ze immers
wel willen drukken? — het kan een NUTTIG boek zijn. — Het is
ongelukkig, dat de Spectators niets doen! ik kan alles niet doen! —
En hier — bij F . — Niets!
Nu, waardste vriend! Vaarwel! groet alle de vrienden,
en wees hartelijk gegroet van
Uwen
Zelandus.
M e n s a n t w o o r d t V r i j d a g 20 A u g . l) :
de Eerste dinsdag in September koomt op den J* van die maand,
en dat is aanstaande dingsdag over veertien dagen; zou den Heer
Bellami dan lust hebben om te Amsterdam te zijn? Wel neen; veel
liever aan de zijde van F . gezeten, dan in de vergadering van de
Eerwaarde en Hoog eerwaarde Heeren, van Barbarismen (en wat al
ijselijke naamen meer, daar men de ziel van een vrij weezen meed zoekt te ketenen) te hooren Praaten; ieder oogwenk, Elk Lachje van
het beminde voorwerp, waar door men zich geduurig door stomme
taal ziet toeroepen: i k . . . min uw — en word van u bemind! is meer
waard als alle taalen van alle volkeren der wereld! — hij die iets van
dat geen heeft 't welk men gevoel noemt, zal, deze mijne stelling
voor geen ketterij houden — en zal 00k niet kwaada(a)rtig genoeg zijn
om u dat vermaak te verkorten — Nu dan, op de tweede dingsdag in
September; (het zijn de woorden van de vrouw van Chevallier) is altoos
de vergadering geweest, en dat zal nu 00k wel zoo zijn — dus zal UwE
aanstaande Dingsdag over drie weeken te Amsterdam moeten zijn —
ik wagt U een dag of twee van te vooren. vroeger te komen was
zeker van u te veel gevergd. — de Ode op Capellen is voortreffelijk,
de Groote Zelandus waardig, men spreekt er overal met Lof van; de
Planmakers zeggen niet veel, ze vinden de Ode Echter schoon —
Wagenaar had reeds een ode gekogt, ik had het hem al gezegd dat
gij er niet aan gedacht ha'd, hij wacht nu tot gij in de stad koomt
om er een met uw handtekening te hebben, hij heeft tot algemeene

i) hs. Z. G.
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stigting het vers in 't koffyhuys voorgelezen; men nam er een algemeen
Genoegen in, den Heer Thienens l) is 'er ook zeer mede ingenomen —
den Hengst wilde dat gij naar de 60 ducaate geschreven had, gij had
het vers wel eenige Coupletten grooter kunne maken en dan, dacht
hem, had gij de prijs kunne verdienen, en ik heb hem geantwoord
dat het mijn Plaisier deet, dat gij het niet gedaan had, dat ja 60
ducaaten noch wel te gebruyken waaren, maar dat Bellami niet laag
genoeg was om zijn Ziel met een Historisch verhaal in verzen te
Pijnigen, en dat om een hand vol Goud, en dat gij ook de Charletannerij van een Paar boekverkopers niet behoefde te hulp te komen —
had ik geen gelijk?.. — Het Plan van die brieven van een minnaar
aan zijn mijsje: kan zeer goed zijn, doch waar toe Planne gemaakt zo
wij ze niet uitvoeren; ik begin voor de Spectator al te vreezen, dat
die noch in rook verdwijnen zal — ik heb gepasseerde Zondag te
Naarde Geweest en heb J. 2 ) maar ter Loops Gesprooken, hij moest zo
direkt naar Weesp om te Preeken: hij had iets onderhande zo hij zij,
doch ik Geloof niet dat het noch heel veel was. — Gij zult na de
Vacantie met de sweep er agter heen moete zitten, of er koomt niet
van — ik verkoop nu en dan noch al een Zelandus, maar ik heb u
Laatst het Getal wat Groot opgegeeven, van Vlooten heeft mij daar
over Geschreven: maar men kan Echter zeggen, dat ze Goed afgaan:
ik zal zeer wel te vreeden zijn als die — Spectator ook zo goed gaat.
Nu over Een Week 3) hoop ik u fris en gezond in Amsterdam te zien.
hier neven gaat Een brief van Wagenaar met Eenige Complimente.
het Compliment van de Bruyn & zijn vrouw.
Mijne hartelijk(e) Groete aan uwE en beminde
enz.
P . W a g e n a a r j z n . schrijft m e t patriottiese geestdrift over d e „ O d e "
o p Capellen 4 ) :
Zeer Beminden Vriend!
Deze gunstige gelegenheid kon ik niet laten voorbijgaan, zonder UE.
mijne welmeenende dankzegging toetezenden, voor de uitmuntende Ode
op den dood van onzen Beminden Capellen. Ik, het gantsche gevoelige
en denkend Publicq kunnen Uw nooit genoeg roemen voor dit weergaloos G e s c h e n k — Capellen Stierf—niemand sprak'er — doch Zelandus
heeft voor alien gesproken — heeft met een tedergevoelige ziel gesproken — heeft in een Goddelijke Verrukking gesproken.
Ja maar mijn Album — mijn Album. Gij zult het hebben — Gij
zult het hebben — Gij zult alles hebben wat maar enigzints aan uwe
keurigen Smaak kan voldoen, zo dit in mijn vermogen is. maar dit
zijn woorden — neen waarachtig niet Bellami — het is de taak van
') ?

2

) Janus Uyttenhooven.

3

) 1. een week of drie.

4

) hs. Z. G.

go
een geneegen hart, dat Uwe Vriendschap kent en waardeerd en dat
gelukkig genoeg is uwe Schoonheden te gevoelen en te bewonderen —
Gelukkig uur toen ik UE. heb mogen kennen.
Nieuws uwe aandacht waardig, is hier tans niet voorgevallen. Indien
ik U iets van Aterlingen zou durven melden — zou ik U zeggen dat
Dikke Louw, gepasseerden woensdag 18 dezer bij de Staaten van onze
Provincie gedimitteerd is l).
Dan laat ik U niet langer verveelen: maar Gij zijt Goed. ik beveel
mij dan ook verder in uwe goede Vriendschap — Vriendschap, die
mij gelukkig maakt! en die mij steeds zal doen zijn
UWen getrouwen Dienaar en Hoogachtende Vriend
A i. i im
A
o
P- Wagenaar Jz.
s
J
Amsteld^. 20 Aug 1784
s
'
Vale! Vale!
Het Compl. van Kaldenbach 2) en verder alle goede Vrienden —
a Dieu.
10 of 11 Sept. vertrekt Bellamy naar Amsterdam en verschijnt
Dinsdag 14 Sept. in de Vergadering der „Weleerwaarden", voor
het „fonds Zwart". Zaterdagnamiddag 18 Sept. tussen 5 en 8 uur
is hij op het „gewoone Stadsveld (Drilveld)" bij een wapenoefening
van het Mei 1783 opgerichte Exercitie-Genootschap „Tot nut der
Schutterij" 3 ). Uyttenhooven, toevallig in Amsterdam, en „verwittigd w ,
dat Zelandus „op het exercitieveld" is, zoekt hem daar „vrugtloos'\
en heeft voor zijn vertrek geen tijd meer naar Mens te gaan.
Door de drukke dagen in Amsterdam heeft onze dichter „het
hoofd zoo vol", dat hij een brief „met monsters", hem uit Vlissingen ter bezorging meegegeven, vergeet „te bestellen". Zijn vriend
Mens — de weduwnaar, die zich intussen heeft verloofd met Mej.
A. M. Redeker — zal zich daar nu wel over ontfermen.
Ik moet u op kosten Jaagen — en lastig vallen! — (schrijft Bellamy
hem uit Utrecht 4 )
Wees zoo goed, en laat den brief terstond
aan zijn addres bezorgen — Ik heb het vergeten! — Ik zou "hem wel
met de Post alleen laaten vertrekken — doch ik weet niet of hij wel
genoeg geaddresseerd is.
J
) 18 Aug. verklaarden de Staten van Holland de „Acte van Consulentschap" van nul en
gener waarde, en achtten 's Hertogs verwijdering uit de Republiek „om redenen van staat" nodig.
(Colenbrander, Patriotten^ dl. 1 biz. 350).
2
) Schilder van het portret van v. d. Capellen. (Dl. I biz. 367).
3
) Het „Drilveld" was bij de Utrechtsche Poort, ongeveer waar nu op de Weteringschans het
4
Ev. Luth. Weeshuis staat. Zie over het Amsterdamse Vrijkorps Aant. 71.
) hs. Z. G.
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Hoe vaart ge, benevens uw beminde? Ik ben, zonder eenige merkwaardige ontmoetingen gehad te hebben, behouden in Utrecht aangekomen. Nogmaals verpligt voor uwe vriendlijkheid!
Weet ge wat ik ook nog bij u heb laaten liggen? De afbeelding
van Cappellen. zult ge mij die ook zenden? als die advertentie in de
Hoogd. Courant *) staat — zult ge mij dan ook een exemplaar zenden? —
Eerlang krijg ik het een en ander van u. Schrijf mij schielijk, en wees
verzekerd dat ik ben
enz.
Dinsdag wden 2i s t e n van Herfstmaand geefV' Gerrit Brender a
Brandis, Sekretaris van het „ Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend
Genootschap , , (72), aan de Zeeuwse dichter „kennis" 2 ), dat hij in
de „laatstgehoudene Vergadering (is) verkoozen tot Medelid. . .
wenschende dat (hij) de bygaande Wetten doorzien; de verkiezing
daar op aanneemen; en verder alles aanwenden (zal), wat tot nut
der Nederduitsche Dicht- en Letterkunde in 't gemeen, en tot
uitbreiding en luister van dit Genootschap in 't byzonder, zal kunnen
strekken: welk doelwit de Vergadering reeds in (hem) durfde vooronderstellen. . . "
Ongevoelig voor de eer, schrijft Bellamy op de achterzijde van
deze brief: „De wetten te ruggezonden en bedankt den 25 Septemb."
Niet weer in een „poetisch gasthuis" !
Met een ingesloten briefje aan Fransje — „Ik heb Juffrouw
Harling 3 ) gesproken, die u een lief meisje vind" — schrijft Bellamy
Donderdag 30 September aan zijn vriend Frangois van Cappelle 4).
Deze moet
den inliggenden ten eersten bezorgen — zoo gij kunt„.. zelf... in
handen van F. overgeven — of N(ortier)5) er somtijds was — gij
begrijpt mij!
Ik kan u thans niet meer schrijven, want ik moet zoo op staanden
voet naar het genootschap G). kon ik een pijp bij u komen rooken —
dan zou ik denkelijk n i e t naar het genootschap gaan: dan bleef ik
i) -Sautyn Kluit {Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh., N. R. VI biz. 405 noot) noemt Jan Hendrik
Zwildens als „Schrijver en directeur" der Hoogdnitsche Courant d.w.z. der Holldndische Hochdeutsche Zeitung (Amst. J. C. Roeder), een patriotties blad. Over J. H. Swildens (1745—1809),
2
zie Dl. I, biz. 42 en 370 noot 1 ; ook N. Ned. Biogr. Wdb. I l l , 1226.
) hs. Z. G.
3) Vermoedelik 'n zuster van B.'s vriend Dr. Abraham Harlingh (zie biz. 19, noot 2). Zij heeft
in Vlissingen gelogeerd: „de Heer de Bruin, dien gij te Vlissingen met Juffr. Harling gezien hebt,
is overleden, ik heb agter zijn lijk gegaan" (24 Okt. 1784 B. aan Fransje).
4) Ndl. Spect. 1870 biz. 324.
5) Z i e Dl. I, biz. 386, 338, 318.
6) D u i c e s A . O . M -
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bij u tot zes uur — en dan — wel nu! dit kunt gij mij niet kwalijk
nemen — en dan naar mijn Fillis! o God! mogt ik eens bij haar
zijn! — al was het ook in een vol gezelschap! — al was Domine
Kuipers er bij!
Maar — dit mag nu niet zijn! — groet mijn en uw moeder — groet
uw beminde en kusch uwen lieven Jan !) — —
Het „al was Domine Kuipers er bij" zal wel zinspelen op 'n
eens in Vlissingen gegeven proefje van spierkracht, zoals Ockerse,
in de GedenkzuiP), er uit Utrecht weet te vertellen. Want de jonge
Zeeuw moet, „bij een fijne organisatie van beenderen en zenuwen",
vast en kloek zijn geweest in houding, gang en gebaren, breed van
borst en schouders, buitengewoon sterk van spieren: hij bijt een
pennemes door, wringt in drift de knop af van een stoel, heft,
zittend, met zijn gestrekte benen twee studenten op, of draagt ze
onder zijn armen de kamer door; buiten, drilt hij een jonge spar als
een lans voor zich uit — „zoo deden onze ridderlijke voorvaders,
wanneer zij elkander aan den wand wildfen spitten!" In Vlissingen
zet hij eens met zijn gebogen rug als hefboom een op zij gezakte
zwaargeladen hooiwagen recht, en dwingt een dief, in een zilversmidswinkel op heter daad betrapt, met een woedende slag op
de toonbank en een dreigend: „maatje! zul je hier eens d . . . . s
gaauw weer neer leggen, wat je daar van een ander in de zak
steekt?" — verschrikt het gestolene terug te geven. Zo verzoekt
Ds. Kuipers hem eens met Fransje bij zich op de thee, „dog (dan
mag hij) met haar niet te veel en te lang in gesprek zijn, wijl het
ander gezelschap anders weinig aan hem (zal) hebben". Bellamy
belooft dit, komt en gaat naast Fransje zitten. Als hij even de
kamer verlaat, neemt Ds. Kuipers zijn plaats in. Fransje schertst,
dat hem dit toch niet zal lukken: in de kanier terug maant
Bellamy hem tweemaal op te staan — bij het „herhaalde weigerend
antwoord neemt hij hem met stoel en al op, en zet hem midden
op de tafel" 3).
Het vlot Adriaan Uyttenhoven intussen maar niet met zijn kopie
voor de Poetise he Spectator, zoals hij, na lang stilzwijgen, Donderdag
30 September meldt 4 ):
J) Johan Pieter, de latere Amsterdafnse Hoogleraar.
4
3) Kopie Sonsb. § 52.
) hs. Z. G.

2) Biz. 169 vgg.

93
Waarom schrijft gij mij niet Bellami? — zijt gij de vriend van
Uyttenhooven niet meer
Bellami niet meer zijn vriend?! Hemel!
zullen eenige nalatigheden van mij — zal mijn Proponentschap onze
harten van elkander scheuren? Ik heb u niet geschreven Bellami —
j a ! uit nalatigheid — maar ook uit menigvuldige omstandigheden is
dit geboren. werp al de schuld op mij — op mij alleen: — zeg dat
ik een verbreker — een trouwloze verbreker van onze vriendschap
ben. — maar vraag u zelve dan eens of het billijk was — of het dan,
bij zulk een handelwijz van mij, neem ze zo erg gij kunt — ik vraag
of het dan billijk was mij niet te schrijven, mij geheel te vergeten?
zoudt gij mij door eene brief van u dan niet verbeterd hebben door
de schaamte; en zou; als ik nu nog niet schreef; de verwijdering niet
groter worden ? Ja Bellami onze verwijdering moet tot mijn hartelijk
leedwezen groter,. dan ze immer geweest is, zijn: met droefheid heb
ik uw vaers op de dood van Capellen uit een vreemde hand ter leen
ontvangen. — of had gij order aan v. Vloten gegeven om het mij te
zenden? — — Neen ik voed geen de minste gevaarlijke argwaan!
maar ik bid u weest billijk tegens hem die alleen door zijne vrienden
leeft en vergenoeging smaakt. denk — en dit verzeker ik u plegtig
dat waar is: denk dat ik weinig tijd in deze zomer gehad heb om aan
ons ontwerp te arbeiden en dat ik het geen ik gearbeid heb niet in
order heb kunnen brengen. zult gij boos zijn om dat ik minder tijd als
gij, heb,
ben ik meester van de omstandigheden der waereld —
moet ik mij niet voornamelijk op mijn zaak toeleggen — moet ik niet
uit prediken gaan naar vacaturen ? — weet gij hoeveele omstandigheden
mij daarenboven in deze zomer belemmerd en den moed benomen
hebben? Neen Bellami het zijn geen verschoningen. maar ik schrijf u
oprecht en onvermomd. Zeker zult gij zeggen of denken ja gij had' er
meer aan doen kunnen: maar, ik bid u weest rechtvaardig, misschien
hebt gij, die meer tijd hebt als ik; ook niet veel er aan gedaan: en
zo gij er veel aan gedaan hebt, zou ik ook zeker zeggen kunnen:
Bellami naar de tijd, die gij hebt, had gij er meer aan doen kunnen. —
Ik wil van het ontwerp juist niet afgaan als ik u zeg: dat ik geen
theoretische kennis genoeg bezit om goed te Recenseeren; — wij moeten
Recenseeren — enkel verhandeling en aanmerking schrijven beantwoord
aan ons plan niet; en wij moeten beter recenseeren als eenige recenseur
in de maandschriften, dit is nog al zo let. Ik ben al aan het recenseeren geweest van die stukken van Volmaakter door den tijd1), maar
het is nog niet in order. Hebt gij ook reeds recensien klaar, wij moeten
daar nu aan beginnen, als wij wel doen willen, en de verhandelingen voor
aanmerkingen in de recensien doen wijken. Of anders zal onzen Spectator,
vergelijk de voorreden en de recensent; een miserabel figuur maken.
*) Mengeldkhtcn van 'tGenootschap „Volmaakter door den tijd" (Utr. 1777—79) 2 din. 30 Okt.
stuurt U. deze bespreking.
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Ik ben gister van Ockerse gekomen, na ruim acht dagen bij hem
geweest te zijn en heb daar gewerkt voor de proeven *) waar aan ik
ook nOg niets gedaan had. van Vloten zal met het drukken weer
spoedig beginnen kunnen, en als hij naar evenredigheid spoedig voortgaat zal het wel zijn. gij moet hem achter de broek jagen. Vind gij
het niet beledigend voor mij, dat v. Vloten mij geen exemplaar gezonden noch eenig bericht omtrent de proeven gegeven heeft? Ik heb
mijn gegrond misnoegen aan hem op een bescheiden wijz te kennen
gegeven. Ockerse heeft mij een exemplaar present gedaan, het is
zindelijk en wel gedrukt.
Hebt gij door de Feiter 2 ) mijn compliment ontvangen ? hij is een
goede eenvouwige en oprechte Zeeuw. Het deed mij zeer leed dat ik
u in Amsterdam niet heb kunnen spreken: ik werd verwittigd dat gij
op het exercitieveld waart 3 ), maar heb u overal vrugtloos gezogt en
had de tijd niet om naar Mens te komen, omdat ik afhangelijk van
mijn gezelschap zijnde de nacht niet in Amsterdam kon blijven: het
heeft mij zeer leed gedaan. Hoe vaart uw meisje? Hebt gij veel aangenaamheid in de vacantie ge(s)maakt ? En zult gij mij het genoegen niet
willen maken van mij eens te Naarden, volgens uwe oude beloften; te
komen bezoeken? Wat mij betreft, gedurende de tijd dat wij onbekend
met elkander geleefd hebben; ik heb veele genoegens, maar daartegen
veele ongenoegens gehad en zelfsverlochening moeten leeren. Ik ben
altijd gezond geweest. — Ik heb een zeer aangename conversatie in
Naarden en op andere plaatsen gehad — van Gogh is bij mij gelogeerd
geweest. Maar, zonder dat mij het proponentschap op zichzelve verveelt, vallen mij een menigte dingen daar aan verknogt zeer verdrietig;
ik zie hoe langer hoe meer hoe groot een wansmaak omtrent den
Godsdienst in ons vaderland heerscht — hoe veele predikanten zich
enkel naar de smaak des volks, die bedorven is schikken 4 ): — ik
gevoel het knellen der boeijen. — ik gevoel dat ik een slaaf van de
vooroordeelen des volks zijn moet, indien ik wil bevorderd worden.
o Bellami word nooit een geestelijke indien gij begeerd in vrijheid
te leven! Ik kan niet, behoudens mijn charakter, — schoon orthodox
predikende, in de smaak des volks vallen. — zo naamentlijk dat ik er
door bevorderd word. Ik heb weinig of geene voorstanders en kan de
huik niet naar de wind hangen; die deze niet heeft — die niet laag
zijn, maar vrij uit spreken en handelen wil, stoot telkens het hoofd
voor geslotene plaatsen.
Boven dit alles, heeft men mij in Noord holland reeds verketterd.
*) Voor 'n 2 de Stukje. Het i s t e is tegen de zomer verschenen (zie biz. 22).
) In Vlissingen, wonen Bastiaan de Feyter, Winkelier op de Nieuwendijk, en Jan de Feyter,
Peperkoekbakker, in 't Beursstraatje. (Echle Lijst der Geplunderde Huizen in Vlissingen 1787).
3
Nagtglas^ dl. 2, biz. 765 noemt een N. de Feyter (eind i8 d e eeuw).
) Zie biz. 90.
4
) Zie daarover de Aant. bij 18 Junie, biz. 71; Knappert, Gesch. Herv. Kerh^ dl. 2, biz. 127.
2
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Mij arme proponent! — Ik ben bij mijn vader thuis en dus afhangelijk
genoeg, van een menigte dingen die mij verdrieten: welke eene nadeelige uitwerking op mij hebben; lustloosheid en menigmalen wezentlijke
beletselen om te werken zijn daar uit oorspronkelijk. — God geve!
dat ik spoedig een standplaats krijg, wanneer ik meester van alle
mijne omstandigheden zijn, en wat het burgerlijke betreft vrijer
leven zal. —
Nu Bellami denk veel aan mij en schrijf mij spoedig op dat ik een
blijk van uwe vriendschap hebben mag; laat onze vriendschap door
afgescheidenheid niet verkouden.
Groet Ondaatje, Rijk, Carp en Rau. Vaartwel! God zij met u! en
vertrouw, dat ik, met eene zeer nauwe verknogtheid aan u, ben
AT j
c i. u
o
Naarden 30 September 84.

uwe

opregte vriend

Uyttenhooven
PS. Verhaal niemand iet van het geen ik u over de geestelijke
staat van mij heb geschreven, de waereld is een zotte kot en onoprecht. Zend uw vaers op de Dood van Cappellen aan mij over.
In haast, omdat ik meer brieven schrijven moet. — Zend mij spoedig
eene brief,

Ongeveer te gelijker tijd, in elk geval voor Bellamy de brief uit
Naarden ontvangt, schijnt hij zelf Uyttenhooven geschreven en „zijn
verzuim onder het oog (te hebben) gebragt", naar blijken kan uit
een schrijven aan Mens1), die sedert Bellamy's vertrek uit Amsterdam
nog niets van hem heeft gehoord.
Eindelijk — na zoo lang gewagt te hebben — begin ik, op een
blaadje postpapier — een brief aan u te schrijven! van dag tot dag
heb ik het uitgesteld, om dat ik toch aan Lebbing 2 ) schrijven moest —
en dit heb ik van dag tot dag vergeten; eindelijk zende ik hem zijnen
H E R D E R Z A N G te rug! Hij doe er mede naar zijn welgevallen!
Ik heb een brief aan J. geschreven, dien gij zeker zelf zult hebben
laaten bestellen — hij was in een pakje aan u ingesloten: Ik heb hem,
zijn verzuim, onder het oog, gebragt, en ik twijffel niet, of hij zal wel
schielijk mij iets, voor den Spectator zenden.
Hoe vaart gij? — Hoe vaaren uw broeder en zuster de B(ruyn)?
Groet hen van mijnen wege zeer!
Ik ben Melancholiek! — ik heb pijn in mijn ziel, en in mijn
voeten! — Ik w e n s c h t e . . . . maar vergeefsche wenschen zijn dwaasheid — ik wil niet wenschen!
1) hs. Z. G.

2)

?

96

Schrijf mij schielijk een brief — ik verlang er naar!
Zult gij het doen? — wat hoort gij van onze P R O E V E N ? wat zegt
men er van? — raadt men er niet na, wie de schrijvers zijn?
nu! vaarwel! schrijf ten
eersten aan uwen
den 8 October.

vriend
Zelandus.

N.B!
voor een dag of twaalf kreeg ik een dikken brief uit Amsteldam;
ik brak hem open, en ziet! het waaren wetten van het Amsteldamsch
dicht- en letterkundig genootschap, benevens een brief van den secretaris van het genootschap B(render) a Brandis. — ik pakte ten eersten
de wetten in — en
— zond ze te rug! — weer in een gasthuis! neen!
Zult ge den brief aan L(ebbing) wel eens ten eersten laaten bezorgen? vale!

Najaar 1784 komt Bellamy, naar het schijnt, in steeds nauwer
dichtvriendschap met de — na het vertrek van Ockerse en Kleyn —
overgebleven 3 „keurelingen": Hinlopen, Rau en Carp*). Buiten
hen om zijn Poetische Spectator en Proeven opgericht; rechtstreeks
hebben ze daar 00k zo goed als niet aan meegewerkt; middellik
zeer zeker door kunstgesprekken met hun wgenialischeM vriend, die
beide letterkundige schriftjes leidt.
Elke Zaterdagavond komen de vier „genialische vrienden" samen
ten huize van Mr. Jan Hinlopen, „agter den Dom": ze lezen en
beoordelen elkanders „gedichten en opstellen", en brengen „voorts
den tijd (door) met esthetische oefeningen", „zoo eenvoudig, zoo
gul, zoo. hartelijk, en tevens zoo getrouw, zoo opregt en zoo gestreng", dat de Staatsraad Hinlopen in 1808 zich die „avonden
nog als met verrukking voor den geest (brengt)". . . „dan oefenden
wij elkander in de kunst van lezen, spreken en voorstellen. Dan
waren wij, te midden van eene waereld vol wrevel en twist, de
gelukkigste menschen" 2). Hinlopen leest er zijn vertalingen voor van
Griekse en Latijnse verzen, en Bellamy spoort hem aan Anakreon
geheel te vertalen 3 ):
') Zie Dl. I biz. 177 en 178.
) Lofrede op Rau (1808) biz. 78. Aant. 22.
3
) Scheltema, Herinneringen aan Mr, J. Hinlopen^ biz. 201.
2
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Zing, mijn lieve vriend, de zangen
die Anacreon van Tejos,
voor zijn grieksche meisjes, dichtte!
zagten wellust, scherts en kuschjes
zong Anacreon van tejos.
zagt en lieflijk als een windje,
dat, door de ongesnoerde lokken
van een Jonge schoone dartelt,
zijn Anacreons gezangen ! *)
In deze kring zal Bellamy zijn Kain hebben voorgelezen —
gedagtekend Vrijdag 15 Okt. 1784 3 ) — het vers uit 1780, omgewerkt in rijmloze vijfvoetige jamben.
Kain3).
Ja! — hieromtrent — daar ginder, bij dat bosch,
Sloeg ik hem dood! — mijn God! wat zeg ik? — dood?
Zal hij nu 00k verrotten, als dat schaap,
Dat, afgedwaald, in 't bosch mij tegenkwam,
tegen kwam
Dat ik zoo wreed verwurgde? — Ja! dat schaap, en->ik zo° wreet ™rwurgde met mijn hand,
T.

,
,
. . . . . . .
,
Dat Stervend Schaap hadt mij, bljna, ontroert!...

om dat het dier van Abels hidde was?..,
sPar fiend schaap hadt mij
bijnaontroert...

dat

En heb ik niets, bij Abel's dood, gevoeld ?
Heb ik dan niets, bij
Z\]n dood!... mijn God! heb ik, voor 'tlaatst den blik,
Den zagten blik, van Abel's oog, gezien?
Die laatste blik! — hoe vreeslijk wordt hij mij!
zagte blik!
Ik zie hem nog! — met een gesloten oog 4)
Zie ik hem nog! — o Abel! sluit uw oog!
Daar komt hij zelf! — daar ginder — ziel hij bloedt!
daar ginder uit het bosch,
M i j n G o d ! hij l a g c h t ! — h o e d r e i g e n d is d i e l a g c h ! —

0 God'! het bloed stroomt langs zijn bleekgelaatl

Te rug! te rug! — 'k ben Kain! — gaa te rug!
Vervloek den man, die Kain heeft geteelt!
Ach! nader niet! ik sidd're voor uw oog!
Waar zijt ge nu ? . . . heeft God u weggevoert ?
Ik zie hem niet! Ik zag hem in een droom! —
Is alles dan een harssenschim — een droom? —
Heb ik hem niet, daar ginds, bij 't bosch, vermoord?
Dit is geen droom! — o God! waar vlugt ik heen?

mijn God!

l

) hs. Z. G. gedagt. „Novemb. 1784". Gedenkz. biz. 313, noot: „Zoo wij meenen, in het Album van
J. Hinlopen".
2) Volgens hs. Z. G.
3) Zie Bijlage VI: Kain van 1776 of 7.7 en van 1780 (Dl. I biz. 203, noot 2). Tekst volgens 2 d e Stukje
Proeven. Rechts varianten hs. Over deze eerste Nederl. rijmloze vijfvoetige jamben zie: Opstelten, Brieven van
Staring (Tjeenk Willink, Haarlem 1916) biz. 154.
4
) Hinlopen wil deze regel schrappen (Brief 28 Des. 1784).
11

'
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Is dan, voor mij, geen rust, geen leven meer?
Is dood te zijn, nog erger, dan de smart,
Die ik gevoel, in mijn gedrukte borst?
Wien zie ik daar ?. . . 't is A d a m ! — groote God!
'k Wil hem niet zien! — hij moet mij nimmer zien!
Hij zoekt zijn' zoon! —Vergeefsch! — 'k heb hem vermoord! —
Zoo ik hem ook vermoorde, bij zijn' zoon ?. . .
Zoo 'k al wat leeft vermoorde ? . . . zou mijn kwaad,
Mijn wroeging, dan nog grooter zijn, dan nu ?
Dan had ik niets te vreezen — dan — mij zelf! —
Maar niets is mij zoo vreeslijk als — mij zelf!
o Neen! ik vlugt — eer Adam bij mij komt! !)
Hij zij vervloekt, die mij het leven gaf!
Hij zij vervloekt! . . . .

De vrienden hebben een aanmerking; maar Bellamy tracht zijn
inzicht zielkundig te verdedigen — aldus bewerkt voor het 2 de Stukje
der Proeven, waarin hij ook Kain opneemt :
Twee woorden

over

Kain.

Voor een' geruimen tijd heb ik eene alleenspraak van Kain, in
gerijmde vaerzen, opgesteld, die mijne vrienden, in het reciteeren, zeer
wel voldeedt; doch die mij, bij eene koude lezing, zeer gebrekkig
scheen: zij is naar een Genootschap gezonden; maar, tot mijn groote
blijdschap, nooit gedrukt 2 ). Eenige denkbeelden, uit het oude stuk,
heb ik behouden — eenige andere bijgevoegd — en hier uit is deze
alleenspraak geboren. Ik heb dezelve aan mijne vrienden voorgelezen;
en het oordeel van sommigen was dit: — zou Kain, in zijne omstandigheden, wel zoo, aan een kleinigheid, blijven hangen? — spreekt hij
niet te veel van het schaap — en te weinig van Abel? — Is Kai'n
niet te bedaard, op de plaats, waar hij Abel doodsloeg? — Dit waaren
hunne aanmerkingen; doch volgens mijne voorstelling, van het character
en den toestand van Kain, zijn ze niet gewigtig genoeg, om er het
stuk naar te veranderen. — Kain is ruuw, oploopend, wreed en laag;
hij is, in 't groot, dat, wat kinders van een' nijdigen aart, in 't klein,
zijn; hunne morrende ontevredenheid zet hen aan, tot heimelijke beledigingen: met een traiteragtige mine, knijpen en stooten zij, nu eens
de huisdieren; dan hun broeders of zusters; zelfs levenlooze dingen
zijn de voorwerpen hunner laage wraakgierigheid: — Dit is Kain, als
1
2

) Ook deze regel wil Hinlopen schrappen (Brief 28 Des. 1784).
) 3 Mei 1784 aan K. sp. g. VI. teruggevraagd, zie biz. 42.
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man. Zou nu een man, met zulk eene geaartheid, wel een schaap, op
eene eenzaame plaats, kunnen ontmoeten, zonder het te beledigen? —
te meer, daar het, vermoedelijk, een schaap van Abel was?
Deze man vermoordt zijn' broeder: hij komt, na reeds eenigen tijd
wanhopend rondgezworven te hebben, bij de plaats, waar hij Abel
doodsloeg: — het denkbeeld: dood te zijn, was geheel nieuw; Kai'n
moest, dunkt mij, natuurlijk, op de gedagte van het schaap komen:
zijn ziel vergeleek 't geen hij aan het schaap, en aan zijn' broeder
gedaan hadt — dit doet hem ten eersten aan de uitwerkzels van zijn
bedrijf denken; — die van het schaap heeft hij gezien; — wat is
nu de natuurlijkste gedagte? — , J a ! maar hij ontleedt deze gedagte
zoo!" — Dit kon hij doen! — Hij spreekt niet de taal der wanhoop ; — neen! in de eerste vaerzen spreekt hij de taal der, inzichzelfgekeerde — beschouwende — overwegende, wroeging; — zijn ziel
heeft een oogenblik van rust — zoo een verpoozing van wanhoop rust
mag genoemd worden. — Hij spreekt van het schaap — doch denkt
aan Abel. — Onze ziel heeft eene geneigdheid, om in zulke verpoozingen van droefheid of wanhoop, kleinigheden, die bij de hoofdzaak
behooren, te ontleeden: de droefheid, vooral, doet dit gaarne; — en
de wroeging moet het doen.
Wat verder spreekt hij van den dood van Abel: al die kleinigheden
hadden zijn ziel trapsgewijze verhit; — zijn wroeging gaat over in
wanhoop — in woedende wanhoop: — zijn verrukte verbeelding ziet
schrikbeelden, die geen bestaan hebben, dan in zijne wanhopende
ziel. — Dit zal van Kain genoeg zijn.

Behalve talrijke vrienden heeft Bellamy in Utrecht ook enkele
vriendinnen: Henriette is hem van deze het liefst, en hij dicht
, 2 1 Octob.

1784"1):
Aan

Henriette1).

Uw vriend te zijn, mijn Henriette,
Uw vriend te zijn, is mijn geluk!
Ik wil in uwe vreugde deelen —
'k Wil schreien in uw ongeluk!
Mijn meisje zal die vriendschap sterken!
Zou hier mijn hart misdaadig z i j n ? . . .
o Neen! 'k bemin mijn teder meisje!
Zij zal mij eeuwig A L L E S zijn!
*) Volgens hs. in het bezit van M. Loosjes te Haarlem. Tekst volgens 2 d e Stukje

Proeven.

IOO

Maar, uwe vriendschap, Henriette,
Is een behoefte voor mijn hart!
En, kunt gij wel een hart versmaden,
Dat, waarlijk, uwe vriendschap, eischt?
Laat ook die vriendschap, Henriette,
Mijn meisje binden, aan uw hart:
Zij zal ook in uw vreugde deelen —
Ook schreien in uw ongeluk!
Ach! zoo uw oog, mijn Henriette,
Hier, in dit kloppend hart kon zien —
Dan zoudt gij zelf de vriendschap voelen,
Die, in mijn' boezem, voor u, gloeit!

D e v o l g e n d e d a g dicht hij e e n Ode, die h e m „zeer wel voldoet".
C h l o e ').
„Wij hebben een zuster, op de aarde, gevonden!"
Zoo zongen twee Eng'len, van blijdschap, verrukt,
Zij vlogen den hemel, al zingende, binnen;
Doch keerden weer aanstonds naar de aarde te rug.
Nu vlogen hun broeders, al juichende, mede —
De hemel verlangde dit wonder te zien!

7

Zij vlogen, en kwamen, zoo snel als de bliksem,
Op de aarde, in een boschje van olmen, ter neer.
Daar zagen zij Chloe, zo schoon als de morgen,
Verzonken in aandagt, eerbiedig geknield;
De traanen der godvrugt versierden heur wangen,
Als drupjes des morgens, de jeugdige roos.
Nu sloeg ze heur oogen, eerbiedig, naar boven,
Als zag zij de Godheid, in 't heilige bosch! —
Nu riepen, eenstemmig, de juichende geesten:
„Wij blijven, o Vader! bij Chloe, in 't bosch!"
Toen schudde de Vader der schepping de toppen
Nu
Der olmen — een windje ging, suissend, door 'tloof;
En de Engelen hoorden 't bevel van hun' Schepper:
Zij voerden het meisje, nog biddende, omhoog!
') Tekst volgens Gezangen. Rechts varianten hs. Z. G., gedagt. 22 Okt. 1784.
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„Wij hebben een zuster, op de aarde gevonden!"
Zoo zongen al de Eng'len, van blijdschap, verrukt.
Zij vlogen den hemel, al zingende, binnen,
En bragten het meisjen, eerbiedig, voor God!
1784.
S e d e r t zijn v e r t r e k uit Zeeland heeft Bellamy zijn vriend Jan van
der W o o r d t n o g niets v a n zich laten horen. O p „ A l l e r h e i l i g e n d a g "
schrijft hij h e m l):
Ja, waarlijk! ik leef nog! — dit dagt gij niet! en evenwel ik heb
sedert eenigen tijd dood geweest, dat is te zeggen — voor u! want —
als men van iemant niet hoort, is het zoo veel als of die iemant dood
is — Hoe vaart gij — benevens uw gansche gezin? Ik ben thans vrij
wel, doch niet al te zeer opgeruimd, dit gebeurt mij meer, en misschien
is het, voor mijn wezen, noodzaaklijk.
Ik heb sedert eenigen tijd sterk moeten werken; die spectator, waarvan
ik u de inleiding heb voorgelezen, moet binnen kort uitkomen, dat is
te zeggen: een eerste stukje. — Hebt gij die proeven voor het verstand
&c reeds gelezen? hier hebbe ik 00k weer een tweede stukje van op
de pers! 2 ) zoo dat mijn arbeid is als de arbeid van eenen auteur!
Wat zegt men in Vlissingen van den oorlog ?3) — De berigten, dien
aangaande, loopen zoo uit en in — dat men er volstrekt geen staat
op kan maaken. wat Hoor ik? zet men de burgerij aan, om zich in
den wapenhandel te oefenen ?4) hoe wordt dit opgenomen ? — en wat
zal er van worden? eer dit doorgaat, bid ik u, eerst een' voorslag in
den krijgsraad te doen, om te onderzoeken, in hoe verre sommigen
der Heeren officieren, het vuur kunnen verdragen: — zij zouden,
bijvoorbeeld, om zich langzamer hand, aan het vuur te gewennen, de
burgerij voor hunne huizen kunnen laaten vergaderen — en uit het
zoldervengster commandeeren: — en zoo van trap tot trap — eerst
agter het front — vervolgens, met veel voorzigtigheid, tusschen de
pelottons.
Gij begrijpt wel, welk soort van bevelhebbers, thans voor mijn geest
speelt! — Gij moet mij toch veele bizonderheden schrijven!
Van de Vaderlandsche gezangen zijn er maar zeer weinigen meer —
ik geloof maar 16 of twintig — en dit is zoo goed als op 5 ). — Het
doet mij toch veel plaisier, in zoo een goed blaadje bij de Natie te
2
J) hs. Z. G.
) Het 2 d e Stukje verschijnt in Desember.
) Moeilikheden met Keizer Jozef over de opening van de Schelde (zie Brief 5 Des. 1784 aan
Lambrechtsen). 20 Mei is de vrede met Engeland gesloten.
4
J N. Ned. Jaarb. 1784 biz. 1524 en 1939.
5
) 24 Okt. aan Fransje (Kopie Sonsb. biz. 342): „eerlang zal er een tweede druk van mijn
Vaderlandsche Gezangen opgelegd worden",
3
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staan! wel, dit kan ik immers, zonder pedantery, vaststelleii — want
waarom koopt men mijn rijmen ?
Nu nog een ernstig woordje.
Hier, in deze stad Utrecht, wobnt een Heer, die in de Oost Indien,
zoo als men zegt, gewonnen en geboren is. Deze Heer heeft eene
uitgebreide kennis, van den staat der Compagnie, in die gewesten —
gelegenheid gehadt, om veele intressante papieren magtig te worden;
dit heeft hem doen besluiten, om dezen schat niet in de aarde te
begraven, maar denzelven, in een koffertje, genaamt: DE OOST- EN
WEST INDISCHE POST, door ons gansche vaderland te laaten omdragen:
Deze Heer, dien ik het geluk heb zeer wel te kennen, heeft mij
gevraagt, of ik hem geen correspondence, in Zeeland, zou konnen
bezorgen, aangaande den toestand der oost- en west indische zaaken ?
zijn patriottisch oogmerk is, de ingesloopen gebreken aantewijzen — en
middelen tot herstel, optegeven. Deze post wordt weeklijks uitgegeven,
en er is reeds een compleet deel van af — hebt gij het niet gezien ? ')
Ik zal eens naar Zeeland schrijven, zeide ik.
En aan wien toch anders — dan aan u? Ik ken uwe kunde, in deze
zaaken. — ik weet uwen ijver, om verbeteringen te maken: — met
een woord, ik dagt, dat gij — en tijd — en gezondheid het u
toelatende, wel zoudt mede willen werken, aan een plan, dat u zoo
regtstreeks aangaat. — Het is geheel buiten mijn' kring, om van deze
historie meer te zeggen — want — en dit doet alles af —
Ik heb er geen verstand van!
Groet onzen Doctor 2) — en zeg hem, dat ik eerlang eens een'
uitmuntenden brief aan hem zal schrijven. — Groet alle de uwen —
en wees verzekerd, dat ik, met mijn geheele ziel, uw vriend ben,
Bellami.
op Alter heiligendag.
ik heb voor eenige dagen een ode gemaakt,
die mij zeer wel voldoetl
Gij zult den inliggenden wel ten eersten eens
laten bezorgen? Vale!

Zaterdag 30 Okt. stuurt Uyttenhooven eindelik de Sflectatorbijdrage,
waarop Bellamy sinds Julie wacht: een bespreking der „Mengeldichten van het Genootschap, Ter spreuke voerende Volmaakter
door den tijd" 8).
*) Alg. Vad. Lett. (1784) I, biz. 413 wordt dit deel besproken: »De Oost- en West indische
Post^ behelzende Consideratien over den Critiquen toestand der Colonien. Eerste Deel. Te Utrecht,
bij J. M. v. Vlooten, 1784". ( P r i j s / i - 8 - ) . Deze „in de Oost Indien gewonnen en geboren Heer" is
2
3
ongetwijfeld Ondaatje.
) Dr. Jan Corn. Baerts.
) Kopie en begeleidende brief hs. Z. G.
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Waardste vriend!
Zie daar mijn geschrijf: maar gij moet de moeite neemen om het
nog eens na te zien; — hier en daar zal nog wel iets te onderschrabben — iet ondersch(r)abt uit te wissen. — een n aan te lappen. — voor een s. bij voorb: in kieschheid enz. — sch te stellen. —
een oo in een o te veranderen zijn. Het geschrift kon ook wel beter
mogen zijn, maar zij zullen er wel uit komen, want ik heb volstrekt
geen tijd om zoo veel over te schrijven en naar te zien. — In die
tijd kan ik wel iets anders knoeien. — Met het corrigeeren van de
proeven kan meri veel veranderen. nu gij zijt er goed voor. —
Schrijft mij eens hoe het u bevallen is; ik heb de historie nog al
civil, daar ik kon, getrakteerd; als wij te veel karamen krijgen wij
geen crediet genoeg: liever tusschen beide in het eerst iets dat nog al
tamelijk is, een weinigje prijzen. —
Nu moet ik weer preken maken, en misschien binnen kort uit de
stad. groet Ondaatje, Jan, Carp, Rau, Rijk enz. — enz. vooral Tante.
Vale! Schrijf mij spoedig. Ik ben
Janus. —
Naarden op een Zaturdag-avond
in het jaar onzes Heere 84.
Bellamy
het niet.
een

is m a a r m a t i g i n g e n o m e n met J a n u s ' w o o r d en p l a a t s t
In „niet veel m e e r tijd d a n een d a g " schrijft hij nu zelf

beoordeling

van

de

Gezangen

van

M. N i e u w e n h u y z e n ] ) ,

en

2

stuurt de kopie naar M e n s ) :
Indien de Drukker van den Spectator nog leeft — indien de letter
nog niet versleten is — Indien de afgedrukte bladen nog onbeschadigd
zijn bewaard gebleven — vlieg dan schielijk naar den Drukker — en
bezorg hem deze copij!
van J. heb ik ten minsten papier genoeg ontvangen — maar wat ik
er van zal gebruiken — weet ik niet. daar is geen kiesheid hoegenaamd
in. — nu! hiervan nader! De Drukker, of gij, geloof ik, hebt nog dat
slot van dien brief 3 ), die in het tweede blad, begonnen is; met dat
slot moet het derde blad beginnen — en dit moet volgen. — op een
nieuwe bladzijde — dit verstaat zich. in dit bundeltje valt nog een stuk
te beoordeelen, dit zal ik u eerlang zenden 4 ). Hij moet toch dezelfde
letter gebruiken — en niet te compact zeer distinct I hoor. — wij zullen
eens zien, hoe ver dit loopen zal. vale!
D e dichtbespreking luidt:
*) Dr. Martinus Nieuwenhuyzen (1759—1793) geneesheer te Edam. Aant. 78. Een eksemplaar
2
3
4
dezer Gezangen heb ik niet kunnen bemachtigen.
) hs. Z, G.
) Zie biz. 65.
) ?
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Bij DE VRIES, te Haarlem zijn onlangs uitgekomen: GEZANGEN VAN
M. NlEUWENHUYZEN; wij zullen eenige aanmerkingen over dezelve
mededpelen. — Gelijk de eerste lichte schemeringen de komst van
den naderenden dag aankondigen; zoo schijnen mij deze, en andere
voordbrengzels van hetzelfde soort, eene, voor ons vaderland, luisterrijke herstelling van den smaak, in de fraaie wetenschappen, te beloven. — Het lezen der Duitsche Dichters, brengt zeker veel toe, tot
deze wending, deze verbetering van den smaak; doch men moet zeer
kies zijn, en volgen, bij de schoonheden, niet de zwakheden en gebreken dier Dichters n a : zoo in uitgegevene als onuitgegevene dichtstukken, heb ik, vrij algemeen, deze feil waargenomen: de traanen zijn
ook, onder anderen, in deze verzameling niet gespaard. Een fijmelagtige manier van teekenen behoord mede onder deze gebreken; bij
de beschrijving van een landschap alles, tot een enkeld grasje te schilderen, beloont zeker de moeite niet, en het ontdekt niets van den
MEESTER.

Men begrijpt ligtelijk, dat ik niet ijvere tegen een zagt en stil
penseel: een tnaanlichtje, een morgenstond, bevallig en zagt geschilderd,
doen dikwijls een werking op ons, die de werking der Natuur zeer
nabij komt; doch deze indruk zal niet veroorzaakt worden door de
beschouwing van een, zeer uitvoerig geschilderd, klein gedeelte, maar
wel door het schoon geplaatste van het geheel.
Als POOT zegt:
Men hoorde mensch noch dier,
Geloei van koe noch stier.
Gerucht in velt noch kolken.
Het weer was zonder wint9
De hemel zonder wolken,
Diana min gezint.
Dan schildert hij uitmuntend, onze geheele ziel wordt vervuld met een
zagte kalmte, die volkomen gelijk is aan de stilte van een' schoonen
nagt: maar gevoelen wij wel zoo veel, wanneer hij zegt:
De bloemen aan den top
Des heuvels loken op.
De tijd scheen te verjongen.
De nachtegaal hief aan.
Het wout kreeg duizend tongen}
9
t Geboomt veel groener blaan.
Hem, die gevoel heeft, behoef ik niets te zeggen — en voor hem, die
geen gevoel heeft — is alles vrugteloos! — Deze vaerzen zijn ook
volkomen schilderagtig:

io5
Uit Abtswoud strekt, naar 't laate west,
Zich een begraasde streek, daar huizen staan noch boomen.
Dit is meesterlijk; met eenen trek, schildert hij ons een veruitgebreid
landschap, wij zien het duidelijk. — Doch, laat ons, tot ons plan
overgaan!
Het eerste stukje, in deze verzameling, is:
T R O O S T AAN C E F I S E .

Het plan van dit stukje is een vertroosting, aan eene moeder, aan
wie een zoontje, door den dood, ontrukt is. Dit kind is gestorven —
doch het is gelukkig — de moeder zal het wederzien — deze zijn de
hoofddenkbeelden van het stukje. De uitdrukking, komt mij voor, niet
kiesch genoeg te zijn, de denkbeelden algemeen niet genoeg met waarheid uitgedrukt. — In het vierde couplet zegt de Dichter, na vooraf
de droefheid der moeder gebillijkt te hebben:
Maar wat nood, uw teder wichtje,
Nu door ramp noch leed bestormd,
Was onnozel, en zijn zieltje,
Bus ter zaligheid gevormd.
Dit is niet schoon! De Dichter heeft eenvouwig willen zeggen: Uw
teder wichtje was onnozel — en dus gevormd tot de zaligheid. De
heele regel:
Nu door ramp noch leed bestormd,
is een bijvoegzel, dat het schoone van het denkbeeld zeer verminderd, —
doch men moest een woord hebben, dat op vormd rijmde! Het geheele
vaers gaat ons niet aan; het is een tusschendenkbeeld, dat ons uitzigt,
op het wezenlijke voorwerp, verhindert.
Vervolgens:
'K zie het reeds, door cherubijnen,
Opgevoerd naar 't zalig Hof,
En omringd door Englen reijen,
Zingend, juichend Goels lof.
Kunnen ook de zielen lachgen
Vrolijk deelen in V geschal,
Dan ook stamelt V lieve wichtje
Blijde toonen, hemelval.
Kunnen ook de zielen lachgen —
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Lachgen doet hier eene geheele verkeerde uitwerking; men zegt —
Ja! — lachgen van blijdschap; doch het drukt hier de verhevene
vreugde der gezaligden niet uit.
Vrolijk deelen in V geschal,
Deze onderstellende vraag is niet wijsgeerig — en ook niet dichterlijk;
hebben de zielen geen bestemming? — moeten zij werkeloos, als een
zonnestofje daar heenen drijven ?
En wat is hemelvaP. — Een woord,
dat de Dichters doorgaans zelf niet verstaan — doch, dat zeer gelukkig,
op het einde van een vaers, wanneer er een vvoord op al vooraf is
gegaan, kan gebruikt worden.
Een weinig verder zegt de Dichter:
Ja, hij lee ft reeds, gantsch
verheerlijkt,
In een oord, daar 't nimmer stormt.
Daar 't nimmer stormtl — leed, ramp, storm, zijn woorden, die bij
onze hedendaagsche Dichters, dikwijls het zelfde zijn, dat, niet om verstrangen, ontfaen, saen en meer anderen, voor DATHEEN geweest zijn.
De Dichter kon het denkbeeld van ongestoord geluk, beter hebben
uitgedrukt.
Voor het overige bevat dit stukje geene nieuwe denkbeelden; en de
goede gedagten zouden, bij eene betere voorstelling, veel gewonnen
hebben.
Laat ons overgaan, tot het tweede stuk:
TRANEN VAN DAPHNIS OP HET GRAF VAN LAURA.

Daar is een navolging, die men genoegzaam geen navolging noemen
kan — een navolging van zekere tnanier l)\ — en van dezen aart is
dit stuk: de Klaagzang van V A N A L P H E N schijnt er aanleiding toe
gegeven te hebben; doch de waardij der beide stukken is zeer verschillend.
V A N A L P H E N zegt:
Werwaard ik ga, of zie, ik vind mijn Jansje niet;
En egter alles schijnt van haar tot mij te spreken:
'k Gevo.el een zoet vermaak, gemengeld met verdriet,
Als 9t overstelpt gemoed die droefheid aan mag kweken.
Ik murmel bij mij zelf; hier zat ik aan haar zij;
Daar mogt ik duizendmaal haar trenrend hart
verkwikken;
Ginds lag ik onlangs krank, to en hare liefde mij
Schier al V gevoel benam der smartlijke oogenblikken, enz.
*) Dezelfde opmerking in Brief aan van Alphen, zie Dl, I biz. 376,
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Een gelijksoortige gewaarwording heeft onze Dichter dus uitgedrukt:
Ik zoeke u op deeze aarde, ik zoek uw lief gezigt,
Ik zoek uw teer gesprek; ik mis het, en . . . stort traanen,
Waar is nu mijne gids, die mijne treden richt,
Die mij den kortsten weg naar V somber graf zal banen?
Minder treffend, minder schoon, is hier de voorstelling. Jammer dat
het denkbeeld, in de laatste twee regels, niet beter is uitgedrukt, de
gedagte is schoon.
Het volgende couplet beteekent niets \ de laatst voorgaande gedagte
hadt meer gezegt.
Wanneer men, met een stille droefheid, aan een afgestorven voorwerp denkt, dan, j a ! komen ons duizend bizonderheden voor den geest,
zooals in de straks aangehaalde vaarzen van V A N ALPHEN: maar ontleedt men juist wel een denkbeeld, in zoo veel kleinigheden, als onze
Dichter, op bladzijde 10 doet?
Wanneer mijn eene hand op
Mijn and're om uwen hals, op
Gij bloosde, keekt, en lachte,
En ik vol tederheid, u, warm,

nwen zagten schoot,
nwen boezem rustte,
en mij een kuschje boodt,
gevoelig kustte.

Mogelijk zal de Dichter, over deze schilderij, wel zeer voldaan geweest zijn, — doch ze wil mij, in het geheel maar niet bevallen! Zij
is te kunstig — te opgeschikt — daar is niets van die stille somberheid in, met welke het hart, in zulke gevallen spreekt; en de trant,
waarop het is voorgesteld, heeft niets van den MEESTER; integendeel,
het schijnen eerder de poogingen van eenen leerling, die groot moet
schilderen — doch die veel schildert. — In het geheele stuk heerscht
een eentoonigheid — een herhaaling, die het goede minder doet uitkomen. Het slot van het stuk bevestigt, 't geen ik straks aanmerkte,
namelijk dat de Dichter min of meer zich den Klaagzang van V A N
A L P H E N heeft voorgestelt: Hij eindigt ook met een grafschrift, dat hij
ook zelf op den grafzerk schrijft. In het laatste couplet ziet de Dichter
LAURA, die hem, in het volgende stukje, aanspreekt. De aanspraak
van. LAURA heeft zeer veel, dat waarlijk schoon is; maar waarom toch
die overgang, van het eene tot het andere stuk? Is het mogelijk dat
de Dichter, na eenen klaagzang, ernstig, gezongen te hebben — zich
verbeeldt L A U R A te zien — haar zoo veel te hooren spreken — en
eindelijk weder verdwijnen? Dat is, dunkt mij ongerijmd, en heeft, in
een zeker derde, wel eenige overeenkomst, met de toovergodinnen
in het treurspel.
Het stukje, getijteld: L A U R A is te groot, om het hier geheel af te
schrijven, doch ik wil 'er eenige trekken van opgeven; 'er heerscht
over het geheel een bevallige zagtheid in, die ons geheel inneemt
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Bladz.

14. zegt het meisje:
Haastig, Daphnisl haastig, spoed u,
IJl met vreugd naar V somber graf,
Zoudt gij LAURA'S

lot bewenen,

Neen, betreur uw eigen lot.
Onze liefde, op aarde zuiver,
Zal hier zalig, heilig zijn,
Onze zielen, gantsch vertederd,
Smelten, minnend, hier tot een.

Ach! zoudt gij de ted*re roosjes,
Die natuur u minzqam biedt,
Schuwen, haten, en vertrappen,
Om dat ik gelnkkig ben?
Zoudt ge een teder liedjen weigren,
Aan den schonen morgenstond ?
UAvond uwen zang ontzeggen?
En des nachts gevoelloos zijn?

Zing, gevoelvol, ted're liedjesy
Aan den purpren
dageraad,
Zing des avonds Liefde en Godsdiensty
Zing in V sombre van den nacht.
Dit zij genoeg! — Dit aangenaame, dit zagte behoort tot het genie
des Dichters; het groote, het stoute, schijnt buiten zijn' kring te zijn.
Het zou te uitgebreid worden, om ieder stuk, in deze verzameling,
afzonderlijk te beschouwen; laat ons 't een en ander stuk nog eens
onder 't oog nemen.
AFGEBROKEN GEDAGTEN BIJ HET GRAF VAN ARISTUS.

In dit stuk is veel goeds — is veel sentiment-, doch mij dunkt dat
'er spooren van navolging in zijn, die, voor een' wezenlijken Dichter,
niet tot eer kunnen strekken.
Bladz. 29.
Hier rust uw koud g^beenf, voor 't woen der rampen veilig,
Dit is wel waar, doch niet dichterlijk! — Het spreekt van zelf, dat
een ligchaam, in het graf, veilig is, voor het woeden der rampen —
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of — zooals de Dichter het zal gedagt hebben, zonder bewustheid
is; in stukken van dezen aart, zijn overtolligheden het waare zeer in
den weg.
Al weder nieuwe troost;...
'£ zal hier niet eeuwig leven,
*k Moet ook mijn stoflijk deel het graf ten prooije geven;
o Hoe verward zie ik, aan de overzij van 't graft
Een schoone gedagte! doch weder ongelukkig uitgedrukt! De Dichter
neeme mij de volgende aanmerking nietkwalijkl Zagte, bevallige stukjes
behooren tot zijn vak; doch het schijnt mij toe, dat stukken, die meer
ingewikkeld zijn — die meer wijsgeerte behoeven, niet zoo zeer onder
zijn bereik vallen: 'er is, in de laatstgenoemde, een zekere verwarring,
die duidelijk toont, dat hij geen meester van zijn onderwerp is: met
andere woorden: de Dichter heeft geen waare zielkunde — geen wijsbegeerte genoeg, om zulke onderwerpen, waardig, te behandelen. —
Wanneer men aanleg heeft, om, in zeker geval, met glans, te kunnen
arbeiden, dan heeft men ook kragt, om zijne paalen, in dit vak, te
kunnen uitbreiden — om waarlijk groot te worden — en dit is verdienste genoeg, in welk een vak der kunst het ook zijn moge!
DAMETAS.

Dit stuk is weder in de zagte, de bevallige manier geschilderd; het
heeft veel dichterlijke schoonheden — en waar sentiment.
Bladz. 34.
Geen roosje groeit op mijne paen,
Geen musje tjilpt mij vriend'lijk aan,
'k Zie mij geen weg ter vreugde banen;
Gelijk een bio em, die ras verdort,
Is ook mijn jeugd verdrukt,
verkort,
De doornen mijnes wegs besproei ik met mijn

traanen.

Dit stormig woud, dit somber oord,
Geen mensch heeft ooit mijn leed gehoord;
Hier ween ik,.... en 7 verligt mijn kommer;
Maar zagt,....
God hoort gewis mijn lied,
Welaan; ik zinge en schaam mij 't niet:
Verberg, b eenzaam woud, mij in uw donk'ren lommer.
Ja, zoo de dood mijn leed ontsnoert,
Mij tot mijn vadWen overvoert,
Wen niets op aarde mij kan lusten,
Wen ik niet meer mijn citer streeI,
Verberg dan ook mijn stoff'lijk deel;
Zou een elendeling ooit bij Gods doden rusten?

no
Deze gedagten, deze vaerzen zijn uitmuntend; schoon ze mogelijk
voor een volkomener uitdrukking vatbaar zijn; voor een gevoelig hart
is het geheel noodeloos de schoonheden derzelve aantewijzen; die
dezelve, bij de eerste leezing, niet gevoelen kan, zou geen voordeel,
bij een nadere ontwikkeling hebben kunnen.
D E L O F DER

(naar

GODHEID.

Kleist.)

Dit stuk is, op veele plaatsen, zeer wel vertaald; doch doorgaands
minder, dan het origineeL
Deze vaerzen:
Fische> vogel, zame thiere, wild, das feld und hain durchstrich,
Und vernunftige gesch'dpfe scherzten drauf, und freuten sich. *)
heeft onze Dichter dus uitgedrukt:
Visschen, vogels, al 7 gedierte
dat het woud vervult, b God I
Ja met geestbezielde wezens
juichten om hun heilgenot.
Niets van het fijne, het bevallige, van het origineell in het geheel
is de vertaling te veel hoogduitsch; men moet slegts de denkbeelden
bewaren, en die in zuiver nederduitsch uitdrukken.
Nu volgt:
DE

RUST.

Dit stuk is vertaald uit CRONEGK. Het origineele is ver boven de
vertaaling, zij is in het geheel niet juist; het rijm bekleed nu en dan
eens de plaats van een wezenlijke schoonheid.
Kein schattenbild von triiben kummer
Macht, dasz sein ruhig hersz erschrickt:
Kein eitler wunsch versfdrt den schlummer',
In dem er Doris noch erblickt. 2)
Dit is dus overgezet:
Geen schaduwbeeld van droeven kommer
Madkt, dat zijn rustig harte kwijnt,
Niets stoort zijn slaap, in lieven lommer
Wanneer hern Clorimeen verschijnt.
*) Sammtl. Werke (1785) I biz. 102, str. 5 van Lob der Gottheit.
) Sammtl. Schr. (Carlsruhe 1776) II. 1. biz. 196. str. 4.
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III
Het denkbeeld is in het geheel niet uitgedrukt;
Wanneer hem Clorimeen verschijnt*
is niet:
den schlummer
In dem er Doris noch erblickt.
Indien men toch vertaalen wil, laat dan de stukken niet verminkt
worden! een slegte vertaaling, van een goed stuk, is eene der grootste
beledigingen, die men eenen dichter kan aandoen; vertaalen is ook
de zaak niet van elken Dichter: zommigen schijnen er toe geboren;
en hunne Copijen overtreffen dikwijls het origineel\ doch zulken zijn er
niet veel.
Indien wij dit geheele stuk wilden doorloopen, wij zouden plaatsen
genoeg ontmoeten, die, in de vertaaling, geheel bedorven zijn. In het
origineele is een zagtheid, een gemaklijkheid van uitdrukking, die een
aangenaame werking doet; deze zagtheid, deze gemaklijkheid is niet
in de vertaaling. De stoute gedagten, in de drie laatste coupletten,
hebben, bij de overgieting, ook veel verloren.
Bladz. 55. begint een stuk, dat ten tijtel heeft:
ELIZE.

Dit stuk is in de donkere manier geschilderd, indien er zulk een
manier is! — E L I Z E zal de sprekende persoon moeten zijn; en het
onderwerp, dunkt mij, moet een klagt wezen, over den dood van een'
held, die — of de man — of de minnaar van E L I Z E was.
Het plan is dus: E L I Z E komt, in een' somberen avond bij hetgraf,—
zij spreekt van 't genoegen, dat het klaagen aan bedrukte harten geeft; —
daarop heft zij een' zang aan, over den dood des helds; die genoegzaam op deze wijze afloopt: zij doet een aanspraak aan het vaderland,
waarin zij zegt, dat de held dood is; — dan spreekt zij de helden aan,
die hem hebben zien sterven. — Vervolgens verhaalt zij, dat God een'
Engel naar beneden zondt, om den vijand te verdelgen —- die komt —
en de vijand vlugt — en sterft. — Deze geheele teekening is, zeer verward, uit stukken van goede denkbeelden, en nietsbeduidende trekken,
zaamengesteld ; doch wij zullen het zoo straks nader beschouwen. Verder
geeft E L I Z E een beschrijving van het sterven des helds — en eindelijk
eindigt zij haren zang, met eenige klagten.
op Bladz. 58. zegt de dichter:
Gij hebty met dankbaarheid en traanen,
In V aanzien uwer legervaanen,
Hem in den grafkuil
neergezet.
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Dit is immers niet kiesch ? kan men zeggen: in 7 aanzien van legervaanen? Ik geloof neen!
Maar laat ons het volgende, op deze bladzijde, eens wat nader beschouwen.
Hij streedt....
God zag des vijands woede,
En was van moord en gruwel moede,
Hij sprak van zijfi* geduchten troon:
Mijn Engel, vlieg naar 7 aardrijk neder,
VerdeIg hen door mijn donderweder,
Die bloed vergieten, Mij ten ho on.
Op 7 nimmer wijfiend woord des Heeren,
Daalt hij, door millioenen spheren,
Veel sneller dan het bliksemvuur;
God wenkte;. . . de Engel was op aarde,
En vloekte hem, die 7 oorlog baarde,
Ten spijt van Godsdienst en Natuur.
De vijand vloodt, daar hij ons doemde,
Ja reeds op de overwinning roemde,
Voor 7 schitfrend zwaard van mijnen Held,
Vergeefsch....
daar 7 bloed hem stolde in de aeren,
Wierdt hij, en met hem gantsche schaaren,
Door vuur en staal ter neergeveld.
Zie daar, lezer, drie coupletten, die hard schreeuwen, doch weinig
zeggen, zoo als iemant het uitdrukt. God zendt zijn' Engel, om den
vijand, door zijn donderweder, te verdelgen; zoo ooit een donderweder
slegt te pas kwam, 't is zeker hier! het behoort niet bij het beeld;
verdelg hen door mijn bliksem — of — door mijn' donder — dit zou
goed geweest zijn, dan was het beeld duidelijk; den Engel, met den
bliksem in zijne vuist, den vijand vernielende, zouden wij duidelijk
gezien hebben: maar wie kan zich de manoeuvres van een Engel, met
een geheel donderweder voorstellen?
Hij daalt, door millioenen spheren,
Veel sneller dan het bliksemvuur;
God wenkte;...
de Engel was op aarde,
De laatste regel zou een goede uitwerking doen, indien de beschrijving
van die ontsaglijke reis, door die millioenen spheren niet was vooraf
gegaan. Of wilde de Dichter de snelheid nog vergrooten? dit was niet
noodig: het laatste denkbeeld drukte alles uit — en het eerste drukte
genoeg uit. — Nu is de Engel op de aarde! En wat doet hij nu? —
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den vijand verdelgen, door Gods donderweder ? wel neen! Hij begreep
dit stuk geheel anders! — neen!
Hij vloekte hern, die 't oorlog baarde.
Men zou hier kunnen denken, dat de Engel, uit verlegenheid, vloekte,
en om niet, zonder iets gedaan te hebben, door de millioenen spheren
weer terug te reizen; want de attaque met het donderweder, moet
hij — of niet wel begreepen — of, voor hem, als te zwaar, beschouwt
hebben. — Dit vloeken schijnt toch kragtig geweest te zijn, want in
het volgende Couplet, is de vijand reeds op de vlugt — schoon de
Dichter zegt, dat hij voor het schitterend zwaard van zijn" held vlugtte;
het vloeken van den Engel zal er evenwel geen kwaad aan gedaan
hebben! In dit zelfde Couplet zien wij, dat hij door vuur en staal
neergeveld wordt; zoo dat de Engel het slegts bij het vloeken gelaten
zal hebben.
Er zijn trekken in dit stuk, die, indien zij wel geplaatst waren, en
met oordeel bewerkt, groote schoonheden zouden geworden zijn, maar
de onduidelijke en verwarde voorstelling en bewerking verderven alles.
't Geeft geen waardij genoeg, aan een stuk, zoo groot als dit, zoo er
hier en daar iets in gevonden wordt, dat goed — dat schoon is; de
houding van het geheel moet edel zijn. Op bladzijde 60 is een regel,
die veel zegt; de stervende held spreekt dus:
God der Godenl
Vergeef toch den aanstaanden doden
Zijn zonden} zijne zegepraal. v)
Wat verder is weder iets, dat mij niet zeer oordeelkundig toeschijnt:
Zoo stierf de Held, aan bittre wonden,
Toen hij met roem had ondervonden,
Den zoeten dood voor yt vaderland)
De held stierf, toen hij den dood reeds ondervonden hadt! is het nog
noodig, dit, als een feil, aantewijzen? — voor het overige heeft het
stuk weinig meer, dat men, als waarlijk schoon, kan aantoonen. —
Nog drie woorden over
HET

GEVOEL.

Dit is een van die zagte en tedere stukjes in welker bewerking, zoo
als straks aangemerkt is, de Dichter het beste slaagt. — De zang van
den nachtegaal heeft een verkwikkenden invloed, op het hart van een
') Ontleend aan Klopstock, {Messias XV vs. 357) volgens Br. 28 Desember 1784 van Hinlopen.
II
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ongelukkigen; — dit blijkt uit Nanine, die, treurig en moedeloos, over
het verlies van een lief kind, door een' zingenden Nachtegaal bepaald
wordt bij hare zwakheid, daar zij zooveel meer redenen heeft, om
vergenoegd te zijn, dan dit dier. — Zij heft hierop een danklied aan —
en hieruit wordt gelegenheid genomen, om het gevoel aanteprijzen, als
dat heilrijke tegengif van alle rampen — waardoor dezelve in zaligheden veranderen. — Zoodanig is het plan van dit stukje. — Het
geheel is bevallig en goed; doch de omkleeding der denkbeelden is
niet juist. De ruwheid, de onkieschheid der uitdrukking en voorstelling
is een fout, waaraan onze oudere en hedendaagsche dichters zich
dikwijls schuldig maaken; en er hangt zeer veel van den uitterlijken
vorm, van de voorstelling, af.
Op bladz. 66 zegt Nanine-.
—

Ach Diertje uw ted're toon
Klinkty zelf in duisternis;
Wie weety hoe vaak een pluimloos
Uw nestje ontstolen is;

kroost

En gij\ schoon reed'loos, looft uw God,
Van tusschen V schomni1 lend loof:

Ik, die nog verder henen ziey
Tot zelf in de eeuwigheid,
Alwaar mijn lieven znigeling
Reeds heil is toebereid.
In dit laatste is immers geen fijnheid, hoegenaamd, in? —
Reeds heil is toebereid,
is een uitdrukking, die niet dichterlijk is — ten minsten, die
het geheel geen werking doen kan. — In het volgende couplet
aarde en hemel — de Engelen staan te luisteren, om — —
een loflied te hooren zingen!
Bij gewigtige handelingen brengen de Dichters dikwijls de
natuur in werking — en dan wordt deze werking dichterlijk
Doch hier is geene po'etische waarschijnlijkheid.
Bladz. 71.
Zijn ziel spreidt haare vleuglen
En vliegt iri de eeuwigheid.

hier in
zwijgen
Nanine
geheele
schoon!

uit;

Is dit schoon — of niet schoon? er is, voor mij, iets in, dat niet
kiesch — niet waar genoeg is.
Het laatste stukje in dezen bundel,
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SELMA.

is van het leerende soort. De Dichter poogt SELMA, die veel verdriet
heeft, te vertroosten, door een voorstelling van de onsterflijkheid onzer
ziele, en het geluk, dat, den goeden, in een toekomstig leven, te wagten
staat. — Daar is een zekere wijze van betoogen, die dichterlijk is, —
eene geheel andere dan de wijsgeerige. Deze dichterlijke betoogwijze
is niet genoeg in dit stuk gebezigd; de gewoone bewijzen, voor de
onsterflijkheid der ziele, zijn eenvouwig op rijm gebragt. — Nieuwe
denkbeelden, treffende schoonheden, vindt men, in dit stuk juist niet.
Om philosophische gedichten onderhoudend te doen zijn, moet men
de kunst bezitten, van philosophisch te denken — en zich poetisch
uittedrukken: de bewijzen moeten zoo ingekleed zijn, dat ze, door de
verbeelding, tot het verstand, spreken. Afgetrokken redeneeringen, in
vaerzen gebragt, kunnen niemant tot den rang van Dichter verheffen —
zo weinig als enkelde dichterlijke schilderingen en bloemen, zonder
waare philosophische gedagten, iemant den naam van leerdichter geven
kunnen. — Ziet daar, landgenooten, een beoordeelende aankondiging
dezer gezangen; wij hebben onze gedagten vrijmoedig gezegd, — en
dit denken wij immer te doen. De Dichter zal ons deze vrijheid niet
euvel afnemen. Wij durven hem aanraden, om, in dat vak der kunst,
waarin hij schijnt bestemd te zijn, zich meer en meer te volmaken;
dan hebben wij nog eens stukken, van hem, te wagten, die ons
vaderland tot eer strekken. Hij schildere het zagte, het bevallige, het
tedere — doch vermijde het kleine — het kinderagtige! ook in de
zagtste, de bevalligste stukjes kan — en moet men wijsgeer zijn.

Donderdag 4 Nov. stuurt Mens al proef van vel 3 ] ) :
Gij ziet dat de Drukker nog in Leven is, de Letter noch heel, en
de afgedrukte bladen is gelukkig nog geen worm in — dezen proef
wagt ik cito terug, met noch eenige Nieuwe Copy van de hand van
J. Bellami. 't is zo, gij moet dit stukje alleen afwerken, ik wilde het
Gaarne tot 6 vel brengen, en tegen December of in 't begin van die
maand uitgeeven: dus moet er spoed gemaakt worden. — Waarom is
uw bestemming niet om in dit vak alleen te werken? Waarom moet
gij Domenee worden? Nutteloose Vraagen! mogelijk zult gij ook noch
eens als Predicant uitmunte, gelijk gij waarlijk in de Fraaye lettere
uitmunt, zo ik eenigzints mijn Eige Gevoel en oordeel vertrouwen kan.
Waart gij een Schilder met zulke Philosophische denkbeelden (ik meen
geen Metaphysische onverstaanbaare Uitdrukkinge, maar denkbeelden
i) Brief, hs. Z. G., gedagt. „de 4 Nov. 1784 in Amsterdam". Er is nu nog kopie voor 9 bldz.
van vel 4.
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die de waare Natuur uw Leerren) welk een eer waar dit voor ons
Vaderland. hoe zoud gij het Leedige vak der Historie Schilders kunne
vullen — maar vergeefsche wenschen zegt gij, zijn zot — en daar dit
uvv bestemming niet schijnt te zijn vaart dan voort de schoonste tafereelen in uwe verzen te maalen — en poog de vermeetelen broddelaar
in de dichtkunst zijn onbeschaamdheid te doen beseffen. — koomen
er geen agt drukken van uwe werken in de wereld uw Lier klinkt niet
zonder eer in uwe hand, en dit is genoeg.

Bellamy antwoordt per ommegaande l):
Zoo er geen gewigtige hindernissen in den weg komen — zal ik
overmorgen — dat zijn zal, op zondag-morgen ten 8 uuren in de schuit
stappen, om 's nadenmiddags ten 3 uuren te Amsteldam te zijn! — dan
zal ik de proef medebrengen, en u, over het een en ander spreken.
Gij zult nu nog omtrent voor een blad Copij hebben 2) — ik zal
eens zien wat ik u nog zal kunnen geven. — doch mondeling nader!
Zeg aan de Bruin dat gij aanstaanden Zondagavond met een heer
bij hem zult komen eeten — doch zeg niet wie hij is!
Ik heb voorleden week een ode 3) gemaakt, die aan de verzameling,
die gij, in het voorjaar zult uitgeven, in 't geheel geen oneer doen zal.
I k , h e b reeds een liefhebber 4), die een vignet voor die oden teekenen
zal — waarlijk een meester — dit is in uw voordeel!
Ik zou u thans meer schrijven, doch ik moet zoo op staanden voet
uitgaan — dus overmorgen nader! mijn reis zal incognito zijn: en ik
blijf niet langer dan tot maandag-middag.
Zult gij tegen 4 uur te huis zijn — anders gaa ik maar naar d(e) B(ruin).
Vale!
Gij kent de hand en het hart
van uwen vriend!
den — ik geloof den 5 Novemb.

Zondagmorgen 7 November „ten 8 uuren" vertrokken, stapt onze
dichter „'s nadenmiddags ten 3 uuren" aan de Berebijt uit de schuit,
is „ tegen 4 uur" met zijn Spectatorproef in de St. Luciensteeg,
hoek Pijpenmarkt, en 's avonds met Mens bij Jan Pieter de Bruyn
op de Prinsengracht bij de Spiegelstraat.
Inplaats van 1 dag schijnt Bellamy 4 dagen in Amsterdam te
zijn gebleven, naar hij bij zijn terugkomst in Utrecht aan Fransje
schrijft5):
2
3
*) hs. Z. G.
) Slechts voor 9 bladzijden, zie biz. 115, noot I.
) Ck/oe\ zie biz. 100.
5
) Zijn vriend Mr. Antonie Jan van Mansvelt?
) Kopie Sonsb. biz. 372.
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Gezicht van ,,de BeerebeYdt op de Buy ten
ten Amstel" + i 7 6 5 .

Ik ben 4 dagen te Amsterdam geweest om te gaan zien naar een
werk, dat Mens VOQr mij drukt : met brieven gaat dat alles zoo ge-

+1

maklijk niet. men weet hier niet eens, dat ik weg geweest ben. Zodra ik een goed schaduwbeeld van mij heb, zal ik het u zenden.

n8
Maakt Kuilenburg een schaduwbeeld van u ? l) — En hebt gij de
boeken (die de stad mij toegeschikt heeft) gezien? hoeveel waren 'er?
was Cats er bij ?
wat gaat toch de heer Sonsbeek 2) in den winter
naar Holland doen ? dat begrijp ik niet!
Ik blijf nog al hoesten.
als gij bij geval onze kat eens ziet, kusch hem eens voor mij.
en Donderdag 18 November 3 ) :
Mijn boeken heb ik nog niet. — Draagt gij dat ringetje
dat ik u gegeeven heb, nog wel eens ?
Juffrouw de Bruyn, Mens' zuster, heeft bij zijn laatste bezoek
beloofd, hem een paar „koussebanden" te werken, waarover hij
Dinsdag 16 Nov. schertsend schrijft 4 ):
Den 16 November.
1784.
postpapier heb ik thans niet — En het is reeds middernagt —
mijn Hospes en zijn vrouw zijn te bed! — En op dit papier zult
ge zoo wel kunnen lezen, als op postpapier!
Mijn eerste droom, Mejuffrouw, die ik, in Utrecht, droomde, was —
zoo als ge natuurlijk denken kunt — over — de —
Koussebanden!
Gij kunt u niet verbeelden, hoe aangenaam men over koussebanden
kan droomen! — eerst droomde ik, over het stuk, dat er nog aangemaakt moet worden. — toen werd ik wakker. naauwlijks was ik weer
in slaap, of ik droomde, dat ze gereed waren — en dat gij ze mij
gaaft! — dat was eerst droomen! — Ik heb nooit schooner ode gemaakt, dan mijn ode op de koussebanden. Gij begrijpt duidelijk, ttet
ik de voornaamste schoonheden der ode vergeten heb, zoo als het, in
het droomen, doorgaans gaat! — zijt gij al wat gevorderd, mejuffrouw?
„Maar weet ge dan niets meer van de ode,
„Bellami?"
Ach! mijn lieve Juffrouw! gij weet wel, wat droomen zijn — 's morgens
hebben wij 'er naauwlijks de helft meer van! — Gij hebt immers 00k
wel gedroomd, mejuffrouw? —
Hoe vaart uw man ? — gebruikt hij n o g . . . . hoe hieten die dingen
0 0 k ? . . . . is de verlossing nog al voorspoedig geweest?.... Maar! nu
zijn er al stipjes genoeg!
1
) De schilder C. van Cuylenburg (zie Dl. I biz. 269) is „naar Zeeland gekomen door Pous"
(Bonifacius Matthias Pous te Middelburg? Nagtglas dl. 2 biz. 431). „Nu was er schone gelegenheid om u te schilderen, tot een weergae bij mijne, dezelfde schilder en op dezelfde grootte",
schrijft B. 24 Okt. aan Fransje (Kopie Sonsb. biz. 342).
2
) Mr. Leonard Constantijn van S., Rekenmeester in de Provinciale Rekenkamer van Zeeland
3
4
(Aant. 39 i. n.).
J Kopie Sonsb. biz. 343.
) hs. Maatsch. Ned. Lett.
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Wil ik u nu wat van mijn reis vertellen? — In de roef waaren —
een franssche modekraamster — van vijftien Jaaren — vijftig — wil ik
zeggen! — een koopman van keulen — en — een Jurgen Langbein l) —
god weet, hoe de- vent er in gekomen is! — Verbeeld u nu Bellami, in
deze groep! — toen het donker begon te worden, was er in de roef:
Stilte, als de stilte des grafs!
Mijn lieve Juffrouw! kunt ge u wel een Egiptisch graf verbeelden? —
hier hadt onze roef wel van! — Aan beide zijden zaten twee tnnrnien,
waarvan ik de eer had er een te zijn! — een flaauw licht, dat, uit een
lantaarn, ons van ter zijde verlichtte, deedt een wonderlijke uitwerking. — met een woord:
Het verveelde mij in de roef!
Ach! ware ik bij Juffrouw de Bruin! — dit dagt ik geduurig! — uw
man zal het niet kwalijk nemen, want hij hadt een purgatie in! —
Mogelijk kom ik binnen kort een kopje thee drinken — gij moet u
niet verwonderen — ik heb al wonderlijke plans!
thans is het twee uuren — dus zal ik niet veel meer schrijven!
Hoe vaaren de Jonge Heeren? — en hoe de Jonge Juffrouw? Gij kunt
haar wel een kuschje of zes geven! —
Gij zult mij niet kwalijk nemen, dat ik een weinigtje gebruik! —
't is tijd, — en als men zoo iets gewoon is, is het moeilijk te laaten.
Dit ondervinde ik in duizend dingen, die ik niet wel laaten kan !
Ja! als men zoo ergens aan verslaafd is! — Neem maar eens het kusschen! lieve tijd! het heugt mij nog, dat ik er eeten en drinken voor
zou hebben laaten staan — doch-dit is lang geleden! toen deed ik de
hevigste aanvallen, op de wangen — kin — mond — voorhoofd —
oogen — hals — handen en armen der meisjes — Ja, somtijds — ik
durf het niet ontkennen — somtijds was ik stout genoeg, om, met mijn
lippen, door de enge opening van een halsdoek heenen te dringen —
Ja! Venus weet wat ik al gekuscht heb! — Doch dit is voorbij! nu
leef ik veel geruster. somtijds'krijg ik nog wel een' aanval, doch het
is schielijk over.
Toen ik uit de schuit, op mijn kamer kwam, vond ik niemant, 't
vuur was uit — en 't was bij halftien. Ik wandelde mijn kamer eenige
reizen op en neer — heel besluiteloos — Gelieft uwe Excellence
vuur? — zeide mijn schildknaap Rinswou 2 ). Neen ! — zal uw Excellence
iets gebruiken? — neen! — J a ! geef een fles wijn! — Ik moet naar
het kasteel! Ik wil de genadige Jongvrouw zien! — God bewaare uwe
Excellence, zeide mijn schildknaap; het Kasteel is met reuzen bezet —
de avontuur zal moeilijk zijn!
1
) Jurjen Lankbein of de Mof Commis, Tooneelspel in 4 Bedrijven door J. A. Schasz, M. D.
te Utrecht bij G. T. van Paddenburg 1778. (Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 6 biz. 281). J. A. Schasz,
M. D. is een schuilnaam van B.'s vriend Pieter 't Hoen (N. Ned. Biogr. Wdb. I, 1127).
2) B.'s hospes.
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Al was het Kasteel met duivels bezet! zeide ik, ik wil de Jongvrouw *)
zien! hebt gij ooit een avontuur gezien, die te zwaar, voor mij, was —
zeg ?
Mijn schildknaap vertrok.
Toen ik mijn' wijn gedronken had ging ik, om de Jongvrouw te zien: —
geen reus — of reus gelijk — zij hadden mij zeker gewagt — en waaren
— gevlugt! De Jongvrouw zat in de zaal; toen ik aan de poort aanklopte
zeide zij tegen de Kamermaagd, maak open! Ik zou wel durven wedden,
dat het de Ridder is! dezen avond zal hij zeker komen. — Ik had u
gisteren-middag reeds gewagt, zeide de Jongvrouw!
De deur van de zaal gaat toe — en moet nu gesloten blijven! —
toch nieuwsgierig! — wel nu! kijk dan door die reet! — en wat ziet
ge nu? immers niets, dan dat de Ridder de Jongvrouw eens kuscht ?
Nu geen woord meer! — maar, als ik nu de koussebanden niet krijg,
weet ik het nietl
Vaarwel mijn lieve Juffrouw! groet mijn Heer de Bruin — en uwe
kinderen! —
Ik ben uw vriend
Zelandus.

Omstreeks 20 Nov. stuurt Bellamy weer 'n Sflectatorbijdrage:
Ter gedagtenisse van H. Dullaart, toegeschreven aan Mr. Jan
Hinlopen (75).
Waardste vriend! 2)
Nogmaals zeer verpligt, voor de eer van uw aangenaam gezelschap! —
Dit is zoo omtrent het gewoone compliment.
Hier hebt ge weder Cppijl Maar! nu moet ik u wat zeggen! hoe
ver zal deze copij nu loopen ? — de proef van DULLAERT is het eerste
vaers in den bundel 3 ), p a 3, De uitbreiding van koning David's
CIV
harpgezang, — om dit uitteschrijven — dit lustte mij niet; ik heb
geen tijd! DULLAERT staat in uw winkel, gij kunt het boek aan den
Drukker geven, dit is gemaklijker. — verstaat ge?
Dit vaers moet op een nieuwe bladzijde beginnen — en maar een
couplet, op de eerste bladzijde — en vervolgens op de volgende bladzijden twee coupletten — niet cursijf maar — zoo een letter als het
origineel. — wij zullen dan zien hoe het uitkomt — het vaers zal,
geloof ik 15 bladz. 4 ) beslaan. — lees eens, op pagina 9 :
uw oppervorstelijke hand &c.
H e ! dat is schoon! — maar kleine lui kent men niet.
2
*) Henriette? Zie biz. 99.
) Brief aan Mens hs. Z. G.
) H. Dullaerts Gedichten (Amsterdam 1719) biz. 3.
4
) Door B. goed geraamd. De nieuwe kopie maakt vel 4 vol, het „vaers" vult vel 5.
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Zult ge het nu zoo, volgens mijn hoogDichterlijk bevel, laaten uitvoeren — en mij schielijk een proef bezorgen? ik zal zien hoe ver
het nu met de vijf vel loopt: en als dit goed komt •— zullen wij dit
eerste stukje zoo maar afzenden, want ik kan niet schielijk genoeg
klaar komen.
Hoe vaaren de Sultanes? hebt ge ze reeds gesproken? — hebben ze
niets van mij gezegt? — groet haar! — en zoo zij het hebben willen
geef haar eenige kusschen voor mij, ik zal, als ik in Amsteldam kom,
die kusschen voor 't voile geld weer te rug nemen! — vaarwel!
Zult ge den inliggenden
ten eersten bezorgen?
en de p r o e f ? . . .
en het vaers drukken zoo als ik gezegd heb ? . . .
bravo!
Ik heb dezen avond een twist gehad met mijn lieve Henriette! l)
Waaragtig! ik schreidde! — wie kan het ook tegen een meisje uithouden?
Bellami zeker niet! Dit is nu nog Fillis niet! — maar ik
zou waarlijk aan haar voeten hebben willen sterven — indien zij mij
niet alles vergeven hadt — ik had haar - een - klein - ziertje - beledigd !
en wTelk een zonde, voor mij, een vrouw te beledigen!
nu vaarwel!
TT
2

is de prijs op Cappellen )
nog niet uit?

Zelandus.

NB! TER GEDAGTENISSE VAN DULLAERT
moet ook op een nieuwe bladzijde
beginnen.

Deze bijdrage luidt:
Ter gedagtenisse van H. DULLAART 3).
Onder die dichters, die ons vaderland, voor honderd jaaren, en
meer, gehad heeft, is H. DULLAART zeker geen der minsten, schoon
hij thans maar weinig bekend is, en dus maar schaars op zijne waarde
geschat wordt.
DULLAART was schilder en dichter, hij was een leerling van den
grooten R E M B R A N T ; en, men zegt, dat de stukken, die hij geschilderd
heeft, door de kenners, zeer geprezen worden. Voor zoo veel ik weet,
heb ik nimmer iets, van zijn penseel, gezien; maar zijn' schilderenden
i) Zie biz. 99.

2) Zie biz. 81.

3

) Heiman Dullaert (1636—84). Zie Aant. 75.
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geest ken ik genoeg, uit het boek, dat thans voor mij ligt — het zijn
zijne gedichten.
DuLLAART heeft eene, hem eigene manier-, somtijds schildert hij
stout — dan eens uitvoerig en zagt: dat zijne uitdrukkingen, nu en
dan eens hard voorkomen, wijte men, aan den tijd, in welken hij zijne
gedichten schreef; de grootste dichters van dien tijd hebben veele
onkiesche uitdrukkingen; ook komen veele woorden en uitdrukkingen
ons thans, als hard, voor, die het niet waaren, in een' tijd, toen onze
taal minder beschaafd was. 't Gaat ook met de woorden, als met de
kleederen; zoolang een kleed zijn nieuwheid heeft, en nu en dan slegts
eens gedraagen wordt, hebben wij er eene bizondere oplettendheid
voor; die echter verd.wijnt, wanneer het dagelijks gedraagen wordt:
— zoo ook met de woorden; veelen waren eertijds alleen poetische
woorden; men zag ze niet, dan somtijds, in een gedicht; — eindelijk
werden zij in de taal van het algemeen gebruik overgebragt; toen
verwekten zij minder oplettendheid — men zag ze, nu en dan, in een
gedicht — doch het waren woorden uit het gemeene leven! — met
den tijd worden zij oud, en, even als de kleederen, tot een ander gebruik, gebezigd. —
DULLAART heeft zeer veele schoonheden, die de zijne zijn; doch het
komt mij voor, dat hij, op veele plaatsen, te kunstig is; hij heeft, nu
en dan een gezogte tegenstelling, die wij meer begrijpen dan voelen.
Van dezen aart zijn veelen zijner lijkdichten en grafschriften. Men zie
maar eens zijn bijschrift,
O P DEN K W A D E N R I J K E M A N .

Die altijd met gebraad den disch pleeg
foverlaaden,
Dien wordt in 7 helsche vnur de wellust nitgebraaden.
Deze gedagte is waarlijk niet zeer kiesch! veel kiesscher, doch zeer
kunstig is het stukje:
OP HET LAATSTE GRAF VAN
LAZARUS.
Hem, die ten tweedenmale een lijk begraven is,
Verstrekt de tweede dood tot geen verdoemenis:
Hij wagt ten jongsten dage als V graf hem weer moet geven,
Na deze tweede dood een derde en eeuwig leven.
Of zoo het leven, hier begraven in verdriet,
Veel minder leven hier dan stadig sterven hiet,
Verwagt hij, als hem God de voile vreugd komt geven,
Na zijne tweede dood nog eerst zijn eerste leven.
Zoo is ook het grafschrift o p :
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SENEKA.

Hier mijtert Seneka, iviens deugd de dood verschoonde,
V Vergif eerbiedig was, de vlijm genade dood:
Maar of schoon Nero zag dat zij gevoelen toonde,
Bleef hij noch meer verhard dan vlijm, vergif en dood.
En had het deze drie aan leven niet outbroken,
Hij had zich ook op dood, vergif en vlijm gewroken*
Woordspelingen, en al te kunstige tegenstellingen zijn nog maar al
te dikwijls, bij onze hedendaagsche dichters, schoonheden, die, voor het
eenvouwige, natuurlijke en edele, worden voorgezet: de een of ander
mijner lezeren zal zich wel een voorbeeld kunnen te binnen brengen! —
DULLAART is, dunkt mij, niet gelukkiger, dan in ernstige gedichten;
deze zijn de toon, waarop zijn ziel gestemd is. In zijne navolgingen
van DAVID'S gezangen, heeft hij schoonheden, die zeer groot zijn. —
Wij hebben in onze taal, nog maar weinig, van de, zoogenaamde,
stigtelijke poezij, die zvaarlijk goed is. Ik spreek-niet van het zedelijk
goed, in deze stukken; — of van het goede oogmerk des schrijvers: —
dan zouden wij bundels genoeg kunnen aanvoeren: — kleine- en groote
Harpjes, Siorfs Hallelujahs — en meer anderen; doch, die al doorgaands
het meest geschikt zijn, voor een' godsdienst, wiens grootste eisschen —
een slapend verstand — en een gekluisterde rede, zijn!
V O E T , de verdienstelijke V O E T *), is een man, die, onder de heden-

daagsche dichters, in het vak der stichtelijke poezij, mogelijk wel den
eersten rang bekleedt. Zijne gezangen hebben veel voedzel voor godvrugtige harten; schoon 't misschien beter geweest ware, zoo hij zijne
aanspelingen, op den Joodschen godsdienst, wat meer hadt agtergelaten.
Hij schreef voor Christenen — voor Christenen, in 't gemeen; en kon
V O E T wel vooronderstellen, dat alle — dat de meeste Christenen, kundigheden genoeg hadden, van een' Godsdienst, die hun, wat de plegtigheden
betreft, niet regtstreeks aangaat? Van het overdrevene, in dit soort van
gedichten, zijn ook wel voorbeelden voorhanden — zij hebben veel
overeenkomst met de schilderijen der Chineesen.
Wanneer zal het gelukkig genie eens geboren worden, dat ons, gezangen voor den godsdienst, leveren zal? — Gezangen, waardig aan den
Godsdienst ? — Gezangen voor alien ? — 6 Gij ? wie gij ook wezen
moogt — 't zij gij nog in de gedagten van God sluimert! — 't zij gij
reeds, van den schoot uwer moeder, de schoone natuur, vrolijk, aanlagcht — gelukkige sterveling! welk een eer — welk een voldoening —
zal het eens, voor u, zijn, den Godsdienst uwer medemenschen, door
uwe liederen, te versterken! — wat is edeler dan de Godsdienst, in
zijnen ganschen omvang! — Gelukkige dichter! hoe benijdenswaardig
zal uw lot zijn! — —
') Joh. Eusebius Voet (1705—80), zie Dl. I biz. 409.
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DULLAART zooals ik zeide, zou het gelukkigste geweest zijn, in
stigtelijke gedichten; doch zijn beste, van dien aart, zijn navolgingen
van DAVID'S gezangen. — Jammer, dat hij, in 't algemeen niet kiesch
genoeg in zijne uitdrukkingen is, doch dit gebrek — is het gebrek van
zijn eeuw! — Het zal onzen landgenooten niet onaangenaam zijn een
proef van dezen dichter te geven; zij is, zoo het mij toeschijnt, op
veele plaatsen, uitmuntend. (*)

(*) Onder het afdrakken van dit blad, berigt mij een vriend, dat
in het volgende dichtstuk, veel trek ken heeft overgenomen,
nit eene uitbreiding van den zelfden psalm, in het frameh.

DULLAART,

(Hierop volgt Poet. Spect. biz. 64—78 :)
DlCHTKUNDIGE

UlTBREIDING

OVER
KONING DAVIDS
C I V

DE

HARPGEZANG.

„Zoo dat mijn arbeid is als de arbeid van eenen auteur P, kon
Bellamy met zelfvoldoening „op Allerheiligendag" aan zijn vriend
van der Woordt schrijven 1 ): behalve dit i s t e Stukje van de Poetische
Spectator en een, voorjaar 1785, door Mens uit te geven „verzameling oden*2), bereidt hij sinds midden Oktober 00k het 2 de Stukje
voor van de Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
24 Okt. is dit al „op de pers" a ). Niet minder dan 9 bijdragen van
hemzelf vinden we hierin, naast 1 prozabijdrage van Uyttenhooven,
1 van Ockerse en 2 verzen van Rau.
Van Bellamy zijn :
1. Aan Fillis — 1783 — (Dl. I biz. 356).
2. De h a r d n e k k i g e

onkunde4).

Gij groote, wijze mannen,
Die, in uw schoone schriften,
De comma's en de punctum^s,
De stippen en de streepen,
Zoo kunstig, weet te plaatsen;
2
i) Zie biz. 101.
) Zie biz. 116.
3) Brief aan Fransje, Kopie Sonsb. biz. 342. De 2 Stukjes der Proeven kosten samen / 1 - 1 2 - 0
(Register Alg. Vad. Lett. 1785). Zie over het 2 d e Stukje Aant. 74.
4
) hs. Z. G. Tekst volgens Proeven.
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o Groote, wijze mannen!
Al ben ik juist geen schrijver,
Toch weet ik, in een reden,
De comma's en de punctum*s
De stippen en de streepen,
Zoo nu en dan, te plaatsen:
Wanneer ik, groote mannen,
In de armen van mijn meisje,
Op haren boezem, ruste,
Dan praat mijn lagchend meisje,
En zegt mij honderd dingen;
Mijn meisje kent geen comma's,
Geen punctum?s, of geen stippen;
Maar ik zet, onder 't praaten,
De comma's en de stippen
Geduurig op heur wangen;
Dit doe ik met mijn lippen! —
Maar, 't plaatsen van een punctum
Schijn ik niet wel te weten;
Want, dikwijls is mijn meisje,
In 't midden van een reden,
Dan druk ik reeds mijn lippen,
Op heur, nog sprekend, mondje —
En dit — dit is een punctum I
o Groote, wijze mannen!
Al is 't, dat ik de punctum's
Wat al te schielijk plaatse —
Maakt mij toch nimmer wijzer!

3. Fillis

—

1781 — (Dl. I biz. 91).

4. Aan Henriette — 21 Okt. 1784 — (zie biz. 99).
5. Kain — 15 Okt. 1784 — (zie biz. 97).
6. Twee woorden over Kain — (zie biz. 98).
7. E e n v r a a g *).
Gij, heeren, philosophen!
Verklaart mij toch dit wonder:
De jeugdige Lucinde,
Dat lief aanvallig meisje,
Wier schoone, blanke, handen,
*) Tekst volgens Proeven. hs. Z. G. gedagt. 17 V 84. Rechts varianten hs.

wonder!

handen

I 26

Zoo dikwijls zijn bezongen;
bezongen,
Dit meisje zat te beven,
Te rillen, van de koude!
Wat deert u toch, Lucinde?
Lucifide!
Dus sprak ik. 't Kan niet wezen!
Zou nu een felle koude
Dat u
Zoo hevig u doen rillen ? —
zou doen rillen I
Lucinde, 't is geen winter! —
Gij zijt een stoute jongen,
En wilt mij nooit gelooven!
Daar! — voel dan! — zei Lucinde,
En bragt haar poezel handje,
handje
Mij, vriendlijk, op de wangen!
mij vriendlijk
Mijn lieve Philosophen !
Zou koud, als 't kilste marmer,
koud
Zoo koud was 00k heur handje! —
Maar — dit is mij een wonder!
Ik voelde, op mijne wangen,
Nog naauw dat koude handje,
Of, uit mijn wangen, stroomde
Een vuur, door al mijn aders!
Mijn boezem klopte en gloeidde!
Ik zugtte, en kon niet spreken,
Getroffen, door dit wonder! —
getroffen
o Wijze philosophen!
Hoe zoudt ge dit verklaren?
Beproef het eens met marmer,
En drukt dit op uw wangen!
Misschien zult ge 00k wel gloeien!

aan

In dit 2 de Stukje der Proeven staat 00k Roosje, de eenvoudige
M
wVertelling , die nog in 't geheugen van ons volk leeft. De dichter
zegt ons zelf, hoe hij tot dit vers is gekomen.
Begin of midden Oktober — vermoedelik op een Zaterdagavondbijeenkomst der „genialische vrienden" — spreekt Bellamy met zijn
vriend Rau over de destijds in West-Europa zo geliefde, maar in
Nederland nog y niet nagevolgde Romance. Beiden besluiten hun
„kragten, in dit vak, (eens te) beproeven", en Bellamy wil deze
eerste Nederlandse Romancen uitgeven in het 2 de Stukje der Proeven1).
!) 24 Okt. is dit al „op de pers" (Kopie Sonsb. biz. 342), waarschijnlijk vel 1; Ewald en Elize
beslaat de helft van vel 2 en vel 3 ; Roosje de laatste biz. van vel 3 en 3 / 4 van vel 4.
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Rau dicht nu zijn Ewald en Elize, maar Bellamy werkt niet af,
„wat (hij heeft) opgezet", en „geeft er Roosje voor in de plaats".
Nauweliks zijn de twee gedichten midden November ter perse, of
daar leest Bellamy in het juist verschenen i ste Deel van Feiths
Brieven over verseheide Onderwerpen l) diens Romancen Alrik en
Aspasia en Colma, beide uit 1782: Ewald en Elize en Roosje zijn
dus niet de eerste Nederlandse Romancen 3 )!
Dit is een grote teleurstelling voor de ijverzuchtige dichter:
inderhaast en ter elfder ure kan hij nog een Aantekening hierover
op zijn Roosje doen volgen.
Daar nu Rau's Ewald en Elize als „naif", „aandoenlijk", en
„antiek" (d.w.z. „verheven droefgeestig" middeleeuws) een Romance
blijkt naar Feiths opvatting — „zonder het didactische" 3) — moeten
de „genialische vrienden" in hun geprek, begin of midden Oktober,
tot een zelfde Romancetheorie zijn gekomen, als zij midden November
bij Feith lezen. Rau heeft naar deze theorie gedicht, Bellamy —
hij vertelt het zelf — werkte zijn oorspronkelike „opzet" niet af:
een „Ridderhistorie" beviel hem niet, nog minder, gestelde „ regels"
volgen — „indien er waarlijk regels voor de Romanze zijn". Uit
een „tijdvak, dat, nader bij" dan de middeleeuwen, „meer intresseerf'4), koos hij als onderwerp een „aandoenlijke" gebeurtenis, die
de Zeeuwse tijdgenoot van 1784 zich nog kan herinneren: aan het
strand tussen Domburg en Westkapelle, ter plaatse waar de duinen
eindigen, moeten omstreeks 1750 een jongen en een meisje bij het
dartel stoeiend „in zee dragen" zijn verdronken (73). Dit „geval",
waaraan twee inheemse volksvermaken — het „in zee dragen" en
„smelt steken" — een biezonder Zeeuwse kleur kunnen geven,
trachtte onze dichter, waardig leerling van Young, te vertellen,
naar „de Natuur (hem) dat geleert heeft; — en die goede moeder
geeft nog al goede regels, als wij ze maar zien willen".
!

) Bij Joh. Allart, Amsterdam, 1784.
) Ook Bilderdijks Romance Olinde en Theodoor moet dagtekenen van Nov. 1784 (Kollewijn,
Bilderdijk I biz. 167 vgg.).
3
) Zijderveld, De Romancepo'izie in Noord-Nederland van ij8o tot I8JO (Kruyt, Amsterdam
1915) biz. 63 en 65.
4
) Onder de hss. Z. G. is 'n papiertje met het enkele opschrift: Grotius en zijn vrouw op
Loevestein. Een Romanze, Dit kan een van de onderwerpen zijn, die B. voor een Romance geschikt leken, en waarmee hij misschien een proef heeft genomen. De stof is tenminste al gekozen
uit een „naderbij" liggend tijdvak, maar aan de eenvoudiger naam „Vertelling" denkt hij dan
blijkbaar nog niet.
2
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Met geniaal inzicht heeft de jonge Zeeuw de West-Europese
Romance aldus herschapen tot een oorspronkelike Nederlandse
„Vertelling", die, „aandoenlijk" en „naif \ geschilderd met „zagt
en stilM i8 de -eeuws „ p e n s e e r , ook ons nog wel ontroeren kan.
8. R o o s j e *).
Een vertelling.

Daar was, in Zeeland, eens een man,
Hij hadt een aartig kind,
Een meisje, dat, van ieder een,
Om 't zeerste, werd bemind:
De man, gelijk men denken kan,
Was grootsch op zulk een' schat;
Te meer — daar hij zijn lieve vrouw
Daar bij verloren hadt.
Wat nam hij Roosje meenigmaal,
Al zugtende, in zijn' arm,
En kuschte, met een traanend oog,
Heur roode kaakjes warm!
Dan zei die ted're, goede, man:
Gij hebt geen moeder meer!
„ Ja wel! zei dan het zoete kind,
„Bij onzen lieven Heer!
„Dit hebt gij immers zelf gezegd?
„Maar, waarom ging zij heen?
„Zij hadt mij niet zoo lief als gij,
„Want zij lifct ons alleen!"
De vader sprak geen enkeld woord,
Maar kuschte 't kleene wicht;
En, onder 't kusschen, dekte een stroom
Van traanen zijn gezigt.
Dit meisje werd wel schielijk groot;
Zij was de roem der stad;
Geen vader, die haar, voor zijn' zoon,
Niet reeds gekozen hadt!
*) Tekst volgens Proeven.
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Wat was dat lieve meisje schoon!
Wat hadt ze een nette leest!
Wat was zij aartig en beleefd,
Zoo deugdzaam, zoo vol geest!
Zoo vriendlijk als de schoone maan,
Als ze opkomt uit de zee,
En, op de blanke duinen, schijnt —
Zoo vriend'lijk was ze mee!
Heur lieflijke oogen waaren bruin;
Niet vuurig: — kwijnend, zagt.
Heur lagchtje was, als 't morgenrood,
Dat, aan de kimmen, lagcht.
Wanneer zij, met de
Een lugtje schepte
Dan las ze, op elken
Geschreven in het

Zeeuwsche jeugd,
aan 't strand,
tred, heur' naam,
zand.

Geen jongeling, die niet, voor haar,
Met eerbied, was bezield —
Haar niet, voor de allerschoonste bloem,
Der zeeuwsche meisjes, hieldt! —
Daar leeft, in Zeeland, in het strand,
Een kleene, ronde visch,
Die, vbor der zeeuwen kiesschen smaak,
Een lekker voedzel is:
Des zomers, als de zuidenwind,
Langs kleene golftjes, speelt,
En, vriend'lijk, 't gloeiende gelaat,
Des nijv'ren landmans, streelt:
Dan gaat de jeugd, met spade en ploeg,
Naar 't breede, vlakke strand;
En ploegt dan, vol van vrolijkheid,
Het dorre, natte strand;
Dan grijpt, in de opgeploegde voor',
Een rappe hand den visch;
En dikwijls is de vlugste hand,
Te traag, bij dezen visch!
n

9

13°
Intusschen speelt en stoeit de jeugd,
En fladdert door het nat;
Dat, schuimend, met een groot gedruis,
In mond en oogen spat.
De jong'ling grijpt een meisjen op,
En draagt haar mede in zee;
Het meisje roept en wringt: — vergeefsch!
Hij draagt haar mede in zee.
't Was eens een schoone zomerdag,
En 't puikje van de jeugd
Ging, naar het strand, met spade en ploeg,
En voelde niets, dan vreugd:
Het lieve ROOSJE was er bij;
En ieder jongeling
Vergat den ploeg — vergat den visch,
Als ze aan zijn zijde ging.
Een jong'ling, die haar 't meest beviel,
Bleef immer aan haar zij;
Hij zei aan RoosjE meenigmaal,
De zoetste kozerij.
Nu drukt hij eens heur zagte hand,
Daar hij een kuschje steelt,
En met de lokjes, om haar' hals,*
Heur bruine lokjes, speelt.
Het meisje wringt zich los, en zegt:
„Gij stoutert, daar gij zijt!
„Plaag nu ook de and're meisjes wat!
„Gij plaagt ook mij altijd!
„Ai! gaa naar de and're meisjes heen!
„En laat mij nu met v r e e ! " . . .
Zoo gij mij nu geen kuschje geeft —
Dan draag ik u in zee!
Zoo spreekt de jong'ling, en zij vlugt;
Zij vlugt, al lagchend, heen,
Hij volgt haar na, en slaat zijn' arm,
Al lagchende, om haar heen.

i3i
Nu roept en schatert al de jeugd:
„Draag ROOSJE nu in zee!"
Hij grijpt haar ijllings van den grond,
En loopt met haar in zee.
De sterke jong'ling kuscht den last,
Dien hij zoo greetig torscht,
En klemt het allerliefste kind,
Nog vaster, aan zijn borst.
Het meisje roept en bidt
Hij gaat, al fladd'rend,
Het water spat, en klotst,
Dat hij haar naauwlijks

vergeefsch;
voord:
en bruischt,
hoort.

In 't eind was hij zoo ver gegaan,
Dat ieder een, aan 't strand,
Vol vreeze en schrik, geduurig riep:
„Genoeg! keer weer naar 't strand!"
Op eens, daar hij te rugge keert,
Staat hij vertwijfeld stil;
Help ROOSJE! roept hij, groote God!
En ROOSJE geeft een gil!
„Mijn vrienden! helpt mij! ach! ik zink
»Hier, in een draaikolk, neer!"
Het meisje grijpt hem om den hals,
En zinkt, met hem, ter neer!
Zij zinkt, en draait, voor 't laatst, heur hoofd,
Stilzwijgend, naar het strand —
Doch was, in 't eigen oogenblik,
Verzwolgen in het zand!
Daar stondt de jeugd, gelijk versteend;
Geen mensch, die zugtte of sprak;
Tot eind'lijk, uit een's ieder's oog,
Een stroom van traanen brak.
„Mijn God! is 't waar! is ROOSJE dood? —
„Ligt ROOSJE daar in zee?"
Zoo gilt en klaagt een ieder een;
De duinen gillen mee!
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Wel schielijk werd dit droef geval
Verkondigd in de stad;
Geen mensch, hoe norsch, hoe hard hij waar,
Die niet verslagen zat *).
De jeugd ging, zwijgend, van het strand,
En zag geduurig o m :
Een's ieders hart was vol gevoel —
Maar ieder's tong was stom!
De maan klom stil en staatig op,
En scheen op 't aaklig graf,
Waarin het lieve, jonge paar,
Het laatste zugtje gaf.
De wind stak hevig op uit zee;
De golven beukten 't strand.
En schielijk was de droeve maar
Verspreid, door 't gansche land.

Reeds voor lang sprak ik, met mijn' vriend, den dichter der Romanze:
EWALD EN E L I Z E , over dat soort van dichtstukken, welke men Romanzen
noemt; wij maakten een afspraak, om onze kragten, in dit vak, te beproeven; en hieruit is zijne Romanze geboren. Het stuk, dat ik, bij die
gelegenheid, opgezet heb, is niet afgewerkt; doch ik heb mijn ROOSJE
er voor in de plaats gegeven. — „Maar — is ROOSJE dan een Romanze?" — Wel neen! het is een vertelling — misschien in een nieuwe
manier. Om u de waarheid te zeggen, mijn lieve lezer, die Ridderhistories bevallen mij zoo zeer niet. Indien zij schoon zijn, hebben zij
ongetwijffeld hare verdiensten; doch het komt mij voor, dat wij de
onderwerpen van onze Romanzen — als ze dan toch Romanzen moeten
hieten — wel uit een tijdvak haalen kunnen, dat nader bij ons is; dit
zou, dunkt mij, meer intresseeren. — Onder het afdrukken der voorgaande dichtstukken, komen mij de Brieven van Mr. R. FEITH in
handen; met blijdschap — en tevens -— ik wil het niet ontkennen —
een weinig knorrig — las ik zijne twee Romanzen in dezelve: mijn
vriend en ik hadden ons gevleid, de eerste te zullen zijn! — Doch
het streelt ons, dat ook FEITH aan de Romanze gedagt heeft. — Zoo
als gezegd is: ROOSJE is maar een vertelling — en wel een vertelling
van een geval, dat dagelijks kan gebeuren: dus zou men verkeerd
doen, indien men mijn stukje, naar de regels der Romanze — indien
') Deze strofe wil Hinlopen schrappen (Br. 28 Des.).
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er waarlijk regels voor de Romanze zijn — wilde beoordeelen: Ik heb
het geval van RoosjE verhaald, zoo als mij de Natuur dat geleert
heeft; — en die lieve moeder geeft nog al goede regels, als wij ze
maar zien willen; ik heb ze, zoo veel ik kon, gevolgd. —

9. F r a g m e n t

van eene s e n t i m e n t e e l e
Historic

Daar waren dan eens twee broeder, zeer verschillend van aart, zoo
als het meer onder broeders is. Zij woonden zamen op een aangenaam
landgoed, en vermaakten zich ieder op zijne wijze. De eene, Willem,
was, zoo als men het noemt, zeer sentimenteel; wanneer hij 's avonds
in de maaneschijn wandelde, stortte hij op ieder grasje een traan, en
hieldt dan heele lange alleenspraken van O! en A C H ! — Hij maakte
ook wel vaerzen, waarin hij geduurig zeide, dat hij schreide; maar dat
zeide hij dan zoo maar; en de liefde haalde hij zoo dikwijls over, dat
zij in (ether wegvloog. — Dit hadt hij uit verscheiden boeken geleerd;
doch sommigen hadt hij niet regt begrepen.
Hendrik was niet sentimenteel, zoo als Willem dat woord gebruikte;
hij las geschiedenissen, maakte ook wel gedichten, doch van een ander
soort; wandelde 's morgens en 's avonds door bosschen en velden, en
was dan regt vrolijk; dan kwam er ook wel eens een traan in zijn
oogen, doch die vaagde hij schielijk weg, en zeide niets.
Eens op een' morgen werd het klokje, op een nabuurig landhuis
schriklijk geluid; de nieuwsgierigheid dreef de broeders naar buiten,
om te zien, wat de reden van deze beweging was. Zij waren naauwlijks
buiten, of zij zagen een zwaren rook van het nabuurig landhuis opgaan. — Brand! riep Hendrik; daar moeten wij heen! wij moeten die
arme menschen bijspringen! — o Hemel! zeide Willem, is deze waereld
dan altijd een toonneel van verdriet! — moet een gevoelig hart dan
overal rampen ontmoeten? — Hendrik ging vast voord, en Willem
volgde hem. Toen zij nabij kwamen sloeg de vlam het dak uit. Groote
God! riep Hendrik, help ons! — Willem stondt stil — haalde een
zwaare zugt uit zijn borst — sloeg zijn oogen ten hemel, en zijn
handen zaamen, en stondt nog stil — Alles was in beweeging. De
boeren droegen water, en Hendrik hielp hen. — De eigenaar van het
huis Hep wanhopend rond, en riep: alles is niets! — alles is gered! —
maar, mijn lieve dochter! — zij zal moeten verbranden! —» zij kan
niet gered worden! — Vrienden! redt mijn dogter! —
Willem gildde en vloog eenige stappen te rug. — Waar is uwe
dochter? riep Hendrik, waar is zij? — „Op die kamer, daar de vlam
daar uit het vengster slaat!" — Hendrik gloeidde — stondt een
oogenblik stil — en vloog heenen.
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Willem.

Hendrik.

O Hemel! wat zal zulk een schoone
bloem, in den morgen van hare ontluiking reeds verzengd w o r d e n ? . . . .

Maakt plaats! maakt plaats! ik wil
de dogter redden! maakt plaats! —
waar is de trap? (De boeren rnaaken
ruimte, en zien den jongeling, met verwondering en medelijden, aan. Hendrik
vliegt in huis en dringt, door een dikken rook, den trap op)
— —

Hevige vlammen! Jeugd en schoonheid zijn even weinig veilig voor uwe
woede, als de verdroogde eik in het
bosch!
De hitte des vuurs doet de traanen,
op mijne wangen verdroogen! — Lief
meisje! hoe dikwijls zag de Maan u
hier, op deze graszoden nederzitten!
toen rolden traanen van het fijnste
gevoel uit uwe hemelsche oogen! —
en nu!
Ach! is dan alles op
den gevoeligen mensch gebeten ? . . .
Rampzalige aarde!
o hoeveel
lijdt thans mijn hart!
Ongevoelige Hendrik! zonder dat
uw hart een zugt loosde — zonder
dat een traan aan uw oog ontviel,
vraagt gij den bedroefden vader:
„waar is uw dogter ?!!"
Hoe moest deze vraag het tedere hart
des vaders niet grieven! —

Waar zijt gij, meisje? — waar zijt
gij ? ik zal u helpen ! — (Geheele stukken van het huis vielen reeds naar beneden, de vonkende trappen kraakten
onder zijne voeten. Hij zal er nooit
weder uitkomen! zeiden de boeren, 9t
was te laatl)
— — —

Zij is gered! — zij is gered! —
oude man! waar zijt gij ? — hier is
uwe dogter! — zij leeft! — zij leeft! —
(de kleederen des jongelings stonden in
voile vlam; hij voelde niets: de dogter
was gered).
—

Zodra Bellamy Feiths Romancen heeft gelezen, schrijft hfj haastig
aan Mens — de Spectator moet „ten eersten op marsch": bij 5 vel
moet het nu maar blijven, al wil Mens er 6 *).
Amicissime!
Ik dagt dat de drukker dood was! — doch hij leeft!
En praat gij van nog een blad? — al kon de Spectator morgen uitkomen, het zou des te beter zijn! Hebt gij dan de brieven van Feit
niet gezien? gij zijt een slegt generaal! neen! de Spectator moet ten
eersten in de waereld! — iedere dag verzuim, is schade voor mijn eer!
begrijpt gij dit niet ? zie — zal de sentimenteele armee 2) zeggen —
i) Zie biz. 127 en 115. Brief hs. Z. G.
2
) Zinspeling op Swifts Verhaal van den strijdt der Boeken} (Aant. 34).

135
naauwlijks begint onze Ritmeester met zijn volk uittekomen, of men
komt ook — men geeft, in navolging van onzen ritmeester, dezelfde
monteering &c. &c. — en is dit te dulden? — De spectator moet ten
eersten op marsch! — bij den tweeden veldtogt zal ik zorgen, dat de
armee grooter is!
Dat de Ritmeester mij dit zoo afgewonnen
heeft! . . . . 't kan er niet door!
en onder zijn ligte troepen zijn romanzen
ook!
't Schreeuwt!
Bij Sanctus Apollo! maak dat de spectator schielijk uitkome! —
Nu zullen er, geloof ik, op het volgende blad twee bladzijden blank
blijven — zijn die nu goed voor den tytel — of hoe zit het? het moet
zoo zijn, dat het volgende stukjen ten eersten, met de pagina's, volgen
kan, begrijpt ge mij? — Nu rijd den drukker toch schoon na! — van
deze proef zou ik gaarn nog een revisie zien. kan de drukker dat niet
knoeien, dat ik met een proef van het volgende blad kreeg *); 't is
toch een andere letter, is de tytel boven het stuk van Dullaert, niet
met te groote letters?
En — dat ik dit stuk geheel geef, doe ik uit poetische beginsels —
zoo een stuk moet in zijn geheel gegeven worden — 't is in weinig
handen! —
Die Ritmeester!
Gij schrijft mij niets — Hoe varen ze bij de B(ruin). weet d(en) H(engst)
dat ik in de stad geweest heb?
V a l e ! . , schielijk! schielijk!
™ ~.
B.
wilt gij een Chineesche schilderij ? — Lees dan porjeere en —
schutte!2)

Van „blad E.", inmiddels in proef ontvangen, is revisie nodig 3 ):
Zie hier de proef te rug; doch gij moet nog een revisie nemen, en
eens naarzien; want er zijn in deze proef heel veel dingen, die de
drukker niet gecorrigeert heeft. zult ge het nog wel eens goed overzien ?
Dat ik op pag 63 er bij geschreven heb, is een noot, zij moet in
cursijf onder den tekst gedrukt worden. Zult gij hem accuraat nazien ?
kunt gij het wel lezen? ik zal het hier nog eens voor u afschrijven:
* Onder het afdrukken van dit blad
enz. (zie biz. 124)
J) Revisie van blad D. en proef van blad E. (het gedicht van Dullaert).
) Olivier Porjeere (1736—1818), patriotties predikant. In 1778 gaf hij te Amsterdam uit
Zanglievende Uitspanningen^ op zangwijzen van zijn „geestelijken Vader en dierbaaren vriend, den
Zaligen Schutte" (Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 6 biz. 465 N. Ned. Biogr. Wdb. II. 1121. Post
v. d. Helikon (uitg. v. Vloten) nr. 29). „Chineesche Schilderij", zie Ter Gedagtenisse van H. Dul3
laart de Sj>ectatorbi]drdige op naam van Hinlopen, biz. 123.
) hs. Z. G.
2
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Gij -zult het wel goed nazien!
Gisteren heb ik mijn boeken van Vlissingen ontfangen. Zij zien er
pragtig uit! Cats en Josephus met Basnage. — vale!
wat heeft uw zuster van den brief gezegt ? x)
vale!
Ook van het Titelblad, 18 Mei al naar Amsterdam gezonden 2 ),
en nu in proef ontvangen, wil „de Spectator" revisie 3 ):
Ik dagt, dat de drukker aan de koorts overleden was — nu! dat zij
zoo! — uw plan van den tytel is goed — doe het maar zoo! — Doch
ik moet volstrekt nog een revisie hebben — Dat Latijn is bedroefd! —
Die letters op den tytel moeten geheel anders zijn! — wat is dat voor
een mixtum? — Zondag morgen kan ik wel een revisie hebben — ik
moet 'er vast nog een hebben; hoor! — Rijd de vent eens na over
den tytel. misschien kom ik, dezen dag over agt dagen u een bezoek
geven — of zoo! Zult gij het kunnen wachten ?
proost!
Met de revisie van het titelblad stuurt hij nog een laatst „Berigt
voor den binder" en verzoekt Mens 4 ) de driemaandelikse uitkering
van het „fonds Zwart" voor hem te innen:
Wilt gij het geld, voor het inliggende briefje maar eens ontvangen —
Gij kunt nu met voile ruimte zeggen, dat ik niet in de stad ben. ik zal
het bij u wel krijgen. — maak mijn compliment aan Chevallier! 5) —
Gij moet nog voor u een revisie van dit blad nemen! — is het berigt
voor den binder zoo goed ?G)
Maak nu, dat de Spectator schielijk zijn entre doen kan! — Eerlang
spreek ik u! mogelijk zend ik u den dag te vooren mijn nagtgoed!
vale! Ik ben de
Spectator zelf!
Adriaan Uyttenhooven, verwonderd dat hij nog niets heeft gehoord van zijn 30 Okt. gezonden — door Bellamy intussen afgekeurde — kopie voor de Spectator1), schrijft Zaterdag 27 November
uit Amsterdam 8 ) :
i)
»)
6
)
men
')

2
4
Zie biz. 118.
) Zie biz. 58.
») Brief hs. Z. G.
) hs. Z. G.
Zie biz. 87 en Aant. 47.
De sttikjes moeten niet doorgestoken worden; en bij het afgeven van een algemeenen tytel moet
de tytels voor ieder stukje wegsnijden (op de slotpagina gedrukt).
Zie biz. 102.
8) hs. Z. G.
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Proost! kort en zakelijk ik zit thans bij Mens in Amsterdam en spreek
met hem over de Spectator: ik kan mij niet begrijpen, dat gij mij op
mijn' brief bij de critiek gevoegd niet geantwoord hebt. Hoe is het,
bevalt het u niet ? — dan zeg het ronduit maar weiger niet te schrijven.
zend het mij wederom. ik zal het overschrijven, naarzien etc: kan het
in het geheel niet geplaatst worden, zend het mij te rug, en ik zal
niets meer zenden. —
Maak er in het minst geene complimenten over: zend het mij, doch
niet voor over 4 weken, of mogelijk spreek ik u dan te Amsterdam;
ik ga over morgen naar van Koten *), en zal aan den Nieuwen Hoorn
preeken. — Nu ik spreek u dan, of zal omtrent dien tijd een brief van
u verwagten. —
Geloof echter, niet tegenstaande gij thans aan het draaijen zijt; dat ik
zonder ophouden ben
TT
27 Nov. 84.

in haast.

Uyttenhooven

Mondeling of schriftelik zal deze kleine oneffenheid wel weer zijn
bijgelegd.
Als het boekgeschenk van Vlissingen, „gebonden in vijf Fransche
banden en geteekend met het Wapen dezer Stad", eindelik in Utrecht
komt, schrijft Bellamy Zondag 28 Nov. verheugd aan Fransje 6 ):
Ik heb de boeken van de stad ontfangen. Zij zien er regt schoon uit.
't is een heerlijk geschenk! wanneer wij eens getrouwd zijn, F., dan
zullen wij deze boeken op een tafeltje leggen; en kunt gij u dan wel
verbeelden, dat een lieye kleine jongen tegen u zegt: „Moeder! mag
ik wat printjes in Cats kijken?" — kunt gij u dat wel verbeelden? —
gij wilt immers van mij wel een lieve kleine jongen hebben ? — Ik
ben dezen avond uitverzogt om oesters te eeten, 't geen ik niet heb
afgeslagen, wijl ik er nog geen gegeeten heb, en gij weet dat het mijn
kost is. Wanneer zal Kuilenburg vertrekken ?3) hebt gij uw schaduwbeeld nog niet? Er zwerft er hier in de stad nog een van mij door
hem gemaakt, dog dat niet veel gelijkt.
Ik zal u binnen kort een presentje zenden. welk presentje? dat mag
ik nog niet zeggen. — In dit Jaar zal er nog een tweede stukje uitkomen van de Proeven enz., in dat stukje zult ge van mij onder andere
hebben: Roosje een vertelling, dat stukje voldoet mij ongemeen: het is
Zeeuwsch. — Gij vraagt wat Mens voor mij drukt, mijn lieve? dat is
een stukje, dat van tijd tot tijd zal vervolgd worden, en waarover ik
wel eenige handen op mijn hoofd zou kunnen krijgen: het is een beoordeeling van Poetische werken: als het uit is zal ik er u een zenden.
*) Ds. P. A. van Kooten, pred. te Nieuw-Helvoet, behuwdneef van U. Zie Dl. I biz. 2 2 i , n o o t 2 .
3
2) Zie biz. 39. Kopie Sonsb. biz. 343.
) Zie biz. 118.
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Mr. Antonie Jan van Mansvelt, Luitenant „bij het Borgervaandel
onder d'Oranje-stam'', die „uit liefhebberij schildert" x), is begonnen
aan een miniatuurportret van zijn vriend Zelandus, waarop deze in
zijn brieven, als op het „present", herhaaldelik zal zinspelen, en
dat eindelik 10 Mei 1785 aan Fransje wordt gezonden.
Zondag 28 November gelukkig in een toekomstdroom — „wanneer
wij eens getrouwd zijn, Fransje!" — Dinsdag 30 November weer
gekweld door het somber voorgevoel van een vroege dood ! In het
gekunsteld-naieve woord der i 8 d e eeuw spreekt hiervan
Dorinde,
dat de tijdgenoot liefheeft, omdat de zachte klaagtoon weerklinkt
in eigen „aandoenlijke' , ziel, dat in de i s t e helft der i 9 d e eeuw
„meer of min een Volkslied" is geworden, en waarin wij, die
's dichters zieleleven kennen, met ontroering zijn lief Fransje horen
klagen, zoals hij zelf dat heeft gehoord 2). Eigenaardig, dat zowrel
Roosje als Dorinde rijmen.
D o r i n d e 3).
Hier ligt mijn Damon nu in 't graf!
Mijn liefste, beste, vrind!
Wat heeft die lieve jongeling
Mij tederlijk bemint!
Mijn moeder hadt hem 00k zoo lief,
Want hij was braaf en goed!
Achl waarom of mijn jeugdig hart
Hem nu reeds missen moet?
Geen jong'ling is op aarde meer!
Gewis — voor mij, niet een!
Mijn jong'ling, die mij alles was,
Ligt onder dezen steen!
Slaap zagt, mijn lieve jongeling!
Ik kom welhaast bij u!
Wanneer de Dood mijne oogen sluit,
Dan slaap ik 00k bij u!
0 1757—1829, tekenaar evenals zijn broer Jan Izaak van Mansvelt; 1798—1806 Rentmeestergeneraal der Utr. domeinen (Meded. Gem. Arch. Utrecht).
2
) Gedenkz. biz. 62; Vereul, Lofrede op J. Bellamy (1790) biz. 166; v. Kampen, Gesch. Ned.
Lett, en Wetensch. dl. 2, biz. 3905 Lehtuur voor de Huiskamer 1855, biz. 2945 ^ys. Ter Naged.
biz. 27.
3
) hs. Z. G. (zonder titel), gedagtekend 30 Nov. 1784. Tekst volgens Gezangen^ gedagt. 1784.
Rechts varianten hs.
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Mijn moeder zegt: „Mijn liefste kind!
„Wees lijdzaam in uw lot!
„Verslijt uw jeugd, in droefheid, niet;
„Uw jong'ling is bij God!"
Dan, lieve moeder, volg ik hem!
Dan gaa ik ook naar God!
Ik zwoer, dat ik, in eeuwigheid,
Zou deelen in zijn lot!
Dit zweer ik nog, mijn beste vriend!
Dit zweer ik op uw graf! —
In de eeuwigheid rukt nooit de Dood,
U, van mijn' boezem, af!
Ach! kom maar schielijk, lieve Dood,
Die mij, met hem, vereent!
Of heb ik nog niet lang genoeg,
Om mijn gemis, geweend?

ail

o Lieve Damon, als de maan,
Zoo door mijn vengster, schijnt,
Dan is 't mij even, of gij zelf,
Voor mijn gezigt, verschijnt!
Wat zat mijn Damon menigmaal
Hier, 's avonds, aan mijn zij!
Zoo zeg ik dan, en trek uw' stoel,
Al schreiende, aan mijn zij!
Maar ach! uw stoel blijft ledig staan!
Gij komt niet, liefste m a n ! . . .
Ach! Damon! 't geen mijn hart dan lijdt,
Is meer dan 't lijden kan!
Mijn moeder roept: „Wat zit ge daar,
„In 't duister, zoo alleen?"
A c h ! lieve moeder, waar ik ben —
Ik ben altijd alleen!
Doch, 'k zal niet lang alleen meer zijn!
Mijn leed is haast gedaan!
Dan zal ik, naast mijn' jongeling,
Voor God en de Eng'len, staan! —
Mijn moeder zugt, en treurt, en schreit,
Als zij mijn droefheid ziet;
Dit grieft mij! — maar! mijn lieve God!
Mis ik dan Damon niet?

verlies
(Op Damon s graf

geweend?)
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Maar, 't zal niet lang, niet lang, meer zijn!
Ik voel 't reeds, aan mijn hart!
Mijn Damon, nog een korte tijd,
Dan eindigt al mijn smart!
Dan kome ik hier, bij u, in 't graf!
Nog maar een korte tijd! —
En 'k vind bij u, in 't stille graf,
Het einde van mijn' strijd!
Hoe zagt, hoe lieflijk, slaap ik dan,
Mijn jong'ling, aan uw zij!
O ! hoe verkwikkend zal die rust,
Dat slaaptje, zijn, voor mij!
En, als de laatste morgenstond,
Zijn blozend licht, verspreidt,
Dan wekt ons Jezus! — en wij gaan,
Vereend, in de eeuwigheid!

0 lieve Jong ling! als die dag,
die Jongste dag genaaktl
als alles, wat gestorven is,
op Jezus stem ontwaakt:
Dan klimmen wij, mijn Jongeling!
vereenigd uit het graf;
En danken onzen lieven God,
die ons elkander gafl l)

Nauwliks is deze sombere klacht geuit. of Bellamy gaat opnieuw
aan het werk, en nu in geheel andere richting. Hij ontwerpt een
Ruuwe Schets over toneelpoezie en toneelspel, kopie mogelik voor
een volgend Stukje van de Poetische Spectator — frisse, oorspronkelike opmerkingen, die van goed kunstinzicht getuigen.
Over

de t o o n n e e l p o e z i j , en
h e t t o o n n e e l , in o n s
v a d e r l a n d 2 ).

over

Over dit gewigtig onderwerp is nog weinig gezegt, schoon het den
bizonderen aandagt der dichtkundige verbeteringe over waardig is.
De toestand van het toonneel is, in ons vaderland, zoo droevig, dat
men 'er geen spoor van het oogmerk in kan ontdekken: en hoe verheven is het oogmerk! — niets minder dan de zedelijke verbetering
der Natie — [hs. noot in margine: Sulser*) zegt: het toonneel is voornaamlijk een plaats van vrolijk tijdverdrijf, niet een school der zeden:
het neemt dit karakter maar toevallig aan. — Zeker is het toonneel een

!) In het hs. is deze strofe doorgestreept.
) hs. Z. G.; zie Aant. 76. Ook van Goens heeft in deze richting willen werken
Bijdragen dl. 2 biz. 486; Brieven dl. I, biz. 263).
3
) Sulzer, Algemeine Theorie der schdnen Kunste^ (1771—74) op SchauspieL
2

(Nieuwe

Hi
plaats van openlijk tijdverdrijf; dock het komt mij voor, dat de ver~
betering der zeden, het waare, het groote oogmerk is; — ten minsten,
dat dit oogmerk, met het oogmerk der verlustiginge, zoo vereenigd, zoo
zaamengesmolten moet zijn, dat zij beiden maar een schijnen te zijn] —
de opwekking van die deugden, die alleen de deugden onzer Natie
zijn: iedere Natie heeft de zijne. — Matigheid, Zedigheid, vaste moed,
werkzaamheid, godsdienst en anderen, waren weleer de karakteristieke
deugden der Nederlanderen; schoon zij thans meestal plaats gemaakt
hebben, voor een' stoet van vreemde en verwijfde gewoonten, die, na
dat zij het vaderlandsche hart verwoest hebben, niets nalaten dan een
mengelmoes van ondeugden, waar van een enkele genoeg is, om een
volk te vernederen.
Het zal niet kwaad zijn, thans wat meer bizonder over het toonneel te
spreken, dus zullen wij in de eerste plaats zien:
H O E IS T H A N S D E TOESTAND VAN ONS T O O N N E E L ?

De beantwoording dezer vraag, met opzigt tot de stukken, die op ons
toonneel vertoond worden, is niet vleiend, voor den staat onzer toonneelpoezij. De meeste stukken, die gespeeld worden zijn vertaalingen,
uit fransche en hoogduitsche dichteren; die al heel dikwijls niet zeer
gelukkig zijn uitgekozen. er zijn zekere gevallen, waaraan de gansche
beschaafde menschheid deel neemt; deze, uit welk een oord zij ook
komen mogen, kunnen, zonder nadeel, in onze schouburgen vertoond
worden: doch kunnen wij wel belang genoeg stellen in gevallen en
bedrijven, die volkomen grieksch, romeinsch, fransch of spaansch zijn?
om een volkomen deelneemend aanschouwer van zulke stukken te
wezen, moet men zich geheel in die tijden en landen plaatsen kunnen;
de zeden moeten niets vreemds hebben, niets dat eene bizondere
oplettenheid vordert. — Een europeaan, die voor 't eerst een asiatisch
vorst, in zijne nationaale Weeding, ziet, besteedt al zijne oplettendheid,
om die Weeding, zelfs tot de minste kleinigheid toe, te beschouwen;
dit trekt zijn' aandagt van wezenlijker dingen af: !) — zoo ook in de
vertooning dier vreemde toonneelstukken; de Weeding, de ongewoone
zeden en gebruiken, staan den toeschouwer te veel in den weg. — En
hoe zou men zulk een verplaatsing van zich zelven, in andere tijden
en landen, van een' gemengden hoop aanschouwers kunnen vergen;
daar de Acteur, al menigmaal, het gansche stuk door, niets heeft
van den held, dien hij voorstellen zal, dan een Weeding, die ook
wel eens voor oostelijke en westersche volken te gelijk gebruikt
wordt?
{het hs. gaat niet verder).

*) Zie het motto uit Young voor de Brief ami van Alphen, Dl. I biz. 375; B. geeft hier de
zin beter weer.
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R u u w e s c h e t s v a n een* g o e d e n
Toonneelspeler.
Men denkt vrij algemeen, dat een goede toonneelspeler te zijn, niet
zoo bezwaarlijk zij, als sommigen wel voorgeven; eenige vaerzen van
buiten te leeren, en die, met veel beweging van armen en beenen,
op eenen onnatuurlijken toon, optezeggen — Dit is zeker nog al zoo
moeilijk niet te bereiken: maar! maakt dit een' waaren toonneelspeler
uit? 't is in deze kunst eveneens, als in de Dichtkunst; wanneer men
geen kragt genoeg heeft, om het waare, het natuurlijke, uittedrukken
dan maakt men gedrogtelijke, of kinderagtige voorstellingen: in plaats
van te spreken, schreeuwt men. — Wie moet niet lagchen, als hij een'
toonneelspeler, die een' vorst of held zal voorstellen, de majesteit en
grootheid van den held dus ziet vertoonen:
De slinkerhand in de zijde — het lichaam, naar de regterzijde, met moeite, agterovergebogen — het hoofd naar
boven — de mond, eveneens, of hij alles wilde wegblazen — iedere voetstap afgemeten — de regterhand in
eene geduurige, langzaame, beweeging: — Nu spreekt
de held — op een' toon — zoo als nog niemant der
menschen kinderen ooit gesproken heeft
En dit noemt men de verhevene natuurl
Men kan het zoo ver brengen, dat de bedorven smaak der Natie, deze
toonneelspelers zal toejuichen; doch de man, die een' waaren wijsgeerigen smaak heeft, zal hen altijd bespottelijk vinden. Hoe nader
aan de Natuur — hoe nader aan de volmaaktheid! dit is zeker waar;
doch deze hoogte is niet gemaklijk te bereiken — en zeker niet,
zonder een groote mate van genie te bezitten. 't genie alleen geeft den
dichter het vermogen om den man te zijn, die hij zijn moet; en dit
vermogen moet ook de toonneelspeler bezitten; hij moet zich zelf vergeten — en de held wezen, dien hij voorstelt; — en kan hij dit
zonder genie? —
Eer wij verder gaan — nog een woord over de zoogenaamde
verhevene Natuurl Het denkbeeld, 't welk men aan deze woorden hecht,
is, zoo als ik, tot nog toe, heb kunnen waarnemen — met de zagtste
woorden — de overdreven Natuur. — Ik weet wel: men spreekt in 't
gemeene leven niet in vaerzen — men drukt, voor de vuist, zijn gedagten zoo schoon niet uit — men zegt zoo veel fraaie dingen niet,
eveneens, of men 'er niet aan dagt: — dit doet men alles op het
toonneel: — en dit is dan de verhevene Natuur van den Dichter; in
zooverre hij zijne persoonen dingen heeft laaten zeggen, die zij menschkundig, konden zeggen. Maar, nu de toonneelspeler! Hij leert zijn rol van
buiten, en bereidt zich, om de verhevene Natuur te vertoonen. — Hoe
doet hij dit nu? Met eene, hem oneigene, nolle, stem, bromt hij de
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vaerzen uit; — maakt de geweldigste buigingen met zijn ligchaam —
draait zijne oogen, bij iedere gelegenheid, op eene verschrikkelijke
wijze, rond; — doet met dit al, geen' stap, die niet, naar de regels
der danskunst, afgemeten is. En dit is de verhevene Natuur van den
toonneelspeler!
Bij het reciteeren van eene ode neemt men, natuurlijk, een' anderen
toon aan; dit is iets ongewoons; men spreekt zoo dagelijks geen oden:
maar in een dramatiek stuk, moet men niet aan de schoonheid der
vaerzen, maar aan het character der persoonen denken: en hoe natuurlijker de toonneelspeler zijn' held voorstelt, hoe nader hij aan de verhevene natuur komt.
„Maar hoe moet dan een toonneelspeler zijn?"
Hij moet, wat zijn ligchaam aangaat, welgemaakt en vlug zijn; alle
zijne leden moet(en) hem, op zijn' wil, ten dienste staan: met andere
woorden: alles, wat aan hem is, moet reciteeren\ zijn geheele ziel moet
zigtbaar zijn. Dit is een gaaf van de Natuur, die, wel gebruikt zijnde,
den toonneelspeler, van veel nuttigheid zijn kan.
Hij moet een man van genie zijn; zonder genie is het onmogelijk
een goede toonneelspeler te zijn! Zich volkomen in het character van
een ander overtebrengen — zoo te spreken — zoo te doen — den
aanschouwer te doen gelooven, dat hij, niet den toonneelspeler, maar
waarlijk den held ziet — dit kan niet zonder genie gedaan worden!
Genie, waar genie is het teeken van adeldom, dat God aan groote
zielen gegeven heeft; — wee! hun! die dit voorregt miskennen! De
man, die genie heeft, staat tusschen de Engelen, en zijne medemenschen,
in; al het groote en edele gevoelt hij — en moet het gevoelen, want,
hij heeft genie I
Ik behoef de noodzaaklijkheid van dit voorregt, voor den toonneelspeler, niet te bewijzen. Die buigzaamheid der zielen, die zich, om zoo
eens te spreken, zoo in alle characters inwringt, is een uitwerkzel van
genie. Die fijne kennis der menschen, die zeker, door opmerken verkregen wordt, kan egter, zonder genie, niet gebruikt worden. Hij, die,
waarlijk goed, een groot en edel character zal voorstellen, moet zelf
groot en edel denken! Hoe weinige toonneelspelers, van dit character I
^Ja maar! 't is ook een groote kunst, een slegt character
„voortestellen . . . hoe maakt gij het dan met uwen edel„denkenden toonneelspeler?"
Wanneer wij niet vliegen kunnen, doen wij een' sprong, en blijven een
oogenblik in de hoogte; doch het daalen, in een' diepen put, valt gemakkelijk, zelfs voor hem, die vliegen kan. Het genie en de menschenkennis zullen, een' goeden toonneelspeler, even zoo wel eenen Massinelli, als eenen Cato doen vertoonen.
De toonneelspeler moet oordeel en smaak hebben. Wij hebben zeer
veel toonneelstukken, wier lange, verveelende alleenspraken den aan-
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schouwer vermoei'en, en den toonneelspeler in de grootste verlegenheid
brengen, wat hij met zijn handen en voeten zal aanvangen; — zoo
zijn er niet slegts alleenspraken, maar geheele toonneelen; deze moeten,
van den speler van smaak en genie, verbeterd worden. Hoe dikwijls
laat de dichter zijn' held een woordje of twee zeggen, om het vaers
te vullen; en even dit woordje of twee zijn dikwijls doodelijk voor de
geheele rol; — dit moet de toonneelspeler verbeteren.
Dat de toonneelspeler een goede, duidelijke stem hebben moet, behoef
ik niet te zeggen; en dat hij deze stem volkomen tot zijn wil hebben
moet, ook niet.
Indien onze toonneelspelers, die aldoorgaans menschen zonder Genie
of smaak zijn — menschen, die aan het toonneel gekomen zijn, even
als een verarmde boer aan den soldaatenstand — indien, zeg ik, onze
toonneelspelers wat meer met deze schetse — hoe ruuw ze ook zijn
moge — overeenkwamen, de smaak onzer natie zou meer verbeterd,
in hare zeden, door het toonneel, niet verergerd worden.
den 3 Decemb.
1784.

Zondag 5 Des. troost Bellamy een moeder over het verlies van
haar „Jantjew.
A a n e e n e m o e d e r ').
Zoudt gij nu zoo droevig weenen?
Jantje slaapt!
Al zijn smarten zijn genezen!
Jantje slaapt!
Ja! hij slaapt nu, lieve moeder!
Wees gerust!
Zie! wat ligt hij zagt te rusten!
J a ! hij slaapt!
Al uw naare, bange, nagten
Zijn voorbij!
Al die afgebroken slaapjes,
Al dat leed!
Afgematte, zwakke, moeder!
Slaap nu ook!
Slaap gerust, want de eng'len waaken,
Bij uw kind!

wezen ?

sluimren!

*) Tekst volgens Gezangen. hs. Z. G. gedagtekend den 3 Decemb. Rechts varianten hs. Zeer
geprezen door Vereul, Lofrede op Jacobus Bellamy (1790) biz. 169.
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Schrei dan, lieve, ted're, moeder,
Schrei niet meer!
Zoudt gij weenen, nu uw Jantje,
Zagtkens slaapt?
zagtjes
Neenlgij moet zoo lang niet weenen!
't Is genoeg!
Gij zult ook, bij Jantje, eens slaapen,
In het graf!
En, als ge, op dien laatsten morgen,
Eens ontwaakt,
dan
Welk een blijdschap zal 't dan wezen,
Als ge uw kind,
wen
Bij 't ontwaken, aan uw' boezem,
Spelen ziet!
Maandag 6 Desember stuurt hij Roosje aan zijn vriend Jan van
der Woordt, en sluit meteen in: een brief aan Fransje, en een
dankbetuiging aan Pensionaris Lambrechtsen voor het boekgeschenk
van Vlissingen.
Roosje — (schrijft hij aan v. d. Woordt *)) — zal u zeker wel bevallen — ik kan u ten minsten zeggen, dat het mij ongemeen wel
voldoet. — in onze taal, voor zooveel mij bekend is, hebben wij zulk
een soort van vertellingen nog niet. wat zegt gij van het geschenk,
dat ik van de stad heb? he! dat gaat nog al! — Wanneer schrijft gij
mij eens? — is Baarts 2) dood? Groet Mejuffrouw Helena3), uit naam
van Mejuffrouw Harling 4) zeer. ook uit mijn naam! Zult gij het inliggende eens ten eersten laaten bezorgen? — Gij moet Roosje niet veel
laaten zien — want zij komt nog in geen drie weeken uit. — vale!
Groet alle de uwen!
den 6 Decemb.

Leopoldus, Ridder van de gloe'iende Meerkat5).

Aan Fransje schrijft hij 6 ) :
— Straks krijg ik, op het onverwachtst, bezoek van 3 Leidsche
Patriotten.
Twee van deze 3 bezoekers zijn, naar alle waarschijnlikheid, de
bekende Leidse Patriotten Pieter Vreede en Francis Adriaan van
der K e m p : Maandag 6 Desember 1784 is een Patriottendag in
') hs. Z. G.
2) Dr. J. C. Baerts. Aant. 38.
) 19-jarige dochter van Jan v. d. Woordt. Aant. 33.
5
6
) Zie Dl. I biz. 195.
) Kopie Sonsb. biz. 344.
3

II

4

) Zie biz. 91.
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U t r e c h t . O p uitnodiging v a n „ P r o P a t r i a et L i b e r t a t e " zijn er
ruim 50 a f g e v a a r d i g d e n , v a n alle Vrijkorpsen in N e d e r l a n d , s a m e n g e k o m e n „ter e e r s t e nationale v e r g a d e r i n g , g r o n d s l a g v a n een aane e n s l u i t i n g " d e r demokraties-patriottiese partij, en d e 2 g e n o e m d e
L e i d s e patriotten h e b b e n o p deze s a m e n k o m s t , n a m e n s h u n s t a d ,
een plechtige o n d e r l i n g e verbintenis geeist „tot maintien e e n e r
w e t t i g e R e p u b l i c a i n s c h e R e g e e r i n g s v o r m " l).
D e d a n k b e t u i g i n g a a n Pensionaris
fijne h u m o r en veel z e l f g e v o e l 3 ) :

Lambrechtsen

luidt —

met

En denkt gij, dat de Nieuwspapieren zich met mijnen Dood, zouden
bemoe'ien, mijn Heer de Pensionaris? Nu J a ! 't was mogelijk, op
volgende wijze:
Advertentie.
Alzoo J. BELLAMI alias Z E L A N D U S , in Utrecht, is overleden, worden
alle de kinderen Belials verzogt, om op de kamer van den overledenen bij een te komen, en zijne nagelatene rokken, broeken,
Jassen en Japons, onder malkanderen te verdeelen. &c
N B ! Contanten heeft men, tot nog toe, op de kamer van den
overledenen niet kunnen vinden.
Maar 't is zeer lomp van mij, u op de nieuwspapieren te laaten wagten,
om van mij te hooren! Ik vraag er, bij deze gelegenheid, verschooning
over! — En gij kent mij te wel, om mij dit verzuim niet aanstonds
te vergeven — mogelijk hebt gij het reeds gedaan — doch ik vraag
toch verschooning!
Ik heb mijn geschenk ontvangen! Gij kunt u naauwlijks verbeelden,
hoe aangenaam het mij is! Vijf dagen lang heb ik 's morgens, van tien
tot elf uur, gevaceerd, om het aan alle Heeren en Dames, en verdere
liefhebbers te vertoonen. Zoo ik nu reeds een geestelijke ware, zou
ik mijn gratias op volgende wijze doen: [Het toonneel verbeeldt een
preekstoeL)
Weledele Grootachtbaare Heeren!
„Getroffen door de goedgunstige Resolutie*), te mijwaards — een
^Resolutie, die mijn hart met dankbaarheid vervult — En wier uit„voering, voor mij, en mijne kinderen na mij — zoo de hemel mij
„voor brand- en watersnood gelieft te bewaren — een geduurzaam
„teeken zijn zal, van uwe edelmoedige en verpligtende gunste!
„Mijn tong, weledele grootachtbaare Heeren, is niet instaat,
„om mijne dankzegging uittestamelen! doch een tweede, verbeterde
„druk van mijne gezangen zal mogelijk nog eens ten eenigen dage,
„een flaauw blijk mijner erkentenisse zijn!
J
2

) Colenbrander, Patriotten^ dl. I, biz. 278, 279; dl. 2, biz. 295, 244 (noot 2).
3
) hs. Z. G.
) Het inschrift der boeken, zie biz. 38.
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„ Leeft! weledele grootachtbaare Heeren, leeft lang en voor„spoedig! uwe dagen moeten zijn als de dagen eenes booms! al het
„volk verheuge zich, in uwe wijze bestieringe — en schrijve nog eens —
„wanneer gij spade tot uwe Vaderen verzamelt zult zijn — hier liggen„de vaders des volks — de geleiders van ons neerlands israel!
„Ik betuige u ook, mijnen hartelijken dank, weledele Acht„baare Heeren, opperbibliothecarii! De keuze der beste zegeningen
„worde op u, en uwe aanzienelijke geslagten, uitgestort! leeft in dit
„goede — dit aangenaame land, tot in eeuwigheid!
Het zij zoo!"
Maar — dewijl ik nu geen geestelijke — en alleea een eenvouwige
leek ben, zal ik mijn gratias, op deze wijze inrigten:
Grooten dank, mijne heeren! grooten dank!
en zoo de nakomelingschap, ooit iets van dit
geval verneemt — hoop ik dat zij, gulhartig,
zal kunnen zeggen —:
„de Jongen was het waardig!" —
grooten dank mijn heeren!
Dit is immers goed Bellamiaansch-Zeeuwsch ? — Dat ik u in het
bizonder dank, mijn Heer de Pensionaris! — dit spreekt van zelf!
God geve, dat de wapening van mijne stadgenooten voorspoedig zij!
Marschen — gezangen — al wat ge wilt! zeg mij maar, hoe de zaaken
zitten — hoe? — wat? — en wanneer?
Dan zullen, als Josephus,
Die keizerlijke roover,
met zijn barbaasche roovers,
in 't vaderland wil dringen —
dan zullen onze burgers,
gemoedigd door mijn zangen,
den keizerlijken roover
vernielen — of, gemoedigd
door mijn gezangen — sterven!
dat is trotsch! — Ik beveel mij in uwe bestendige vriendschap, mijn Heer!
den 6 Decemb. 84.

en blijve
T.T.
Zelandus.

Nieuwe „krijgszangenM dicht Zelandus — een door van Vloten
weldra uit te geven Vervolg van de Vaderlandsche Gezangen van
Zelandus'1) — als Keizer Jozef II, najaar 1784, met oorlog dreigt,
i) Prijs / 0-4-O. Het bestaat uit de 4 volgende verzen.
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daar de Staten Generaal, trots 's Keizers herhaalde eis, hardnekkig
weigeren de Scheldemond voor Antwerpen te openen.
Zijt gij niet bevreesd voor den Keizer? — (heet het Zondag 31 Okt.
aan Fransje) l) — Ik heb al eens gedagt, zo het oorlog een voordgang
had, zou ik nu mijn oud plan om krijgsman te worden, kunnen voordzetten, wat denkt gij er van, mijn Engel?
In verschillende steden wordt, met de gedachte aan oorlog, de
burgerwapening uitgebreid, door de Prinsgezinden aanzien als gericht tegen de Stadhouder: hier en daar op het platteland lopen
de boeren te hoop en steken een Oranjevlag uit de toren.
Ook Vlissingen heeft zich gewapend 3 j, en Zelandus dicht, zij het
iets minder fors, in de oude toon:
1. A a n mijne
Vlissingsche medeburgeren3).
Gij wilt dan ook, in 't eind, de stem der Vrijheid hooren,
En gespt, vol ed'len moed, het slagzwaerd aan uw zij!
Mijn broeders, vaart dus voord! laat niets uw' ijver stooren!
Op dat uw dapperheid geen blijk van lafheid zij!
Zijt gij nog 't oude volk, dat Spanjes magt trotseerde,
En 't eerst der Dwing'landij een' wissen doodsteek gaf;
Dwinglandij
Haar knegten van den muur, en uit de poorten weerde,
En schudde 't staalen juk van zijne nekken af?
Zijt gij die helden nog? zijt gij nog vrije Zeeuwen,
Wier naam, in vroeger tijd, op alle zeen gedugt;
Wier onverschrokken moed, door al de volgende eeuwen,
De grootsche stof zal zijn van 't juichende gerugt?
Zijt gij 't, die 't vaderland een' RuiTER hebt gegeven,
Vaderland
Wiens naam de vijand nog, tnet schrik en eerbied, noemt;
Die, uit den laagsten stand, in 't hoogst gezag verheven,
Bij zijne haaters zelfs, gevreesd was en beroemd?
Volgt mij, mijn broeders, volgt! zie daar die kleene wooning!4)
Daar zag die groote held zijn eerste levenslicht!
Een trotsch-gebouwd paleis — de zetel van een' koning
Moog grootsch en heerlijk zijn, voor 't schemerend gezigt:
Mij treft dit ned'rig huis, veel meer dan trotsche zaalen!
*)
)
naar
4
)
3

2
Kopie Sonsb. biz. 372. Zie Vraag en Wedervraag, Gedenkz. biz. 300.
) Zie biz. 101.
Tekst volgens Vervolg van de Vaderlandsche Gezangen van Zelandus, rechts enkele varianten
Herdruk Vad. Gez. (1785).
De Ruijters geboortehuis is April 1811 door de Fransen afgebroken. Aant. 19.
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En gij ? — gevoelt gij niets, als gij die wooning ziet ?
Te rug! — schoon ge, i a dit land, een' vrijen aem moogt haalen;
Gij voelt den zeeuwschjen moed, de zeeuwsche grootheid niet!
Drinkt ge uit de laauwe bron, dier laffe vuile zeden,
laffe,
Wier flaauw en walg'lijk vogt het vuur der ziel verdooft —
De vaardigheid en kragt, aan vastgespierde leden,
Aan 't edelste gelaat zijn edelheid ontrooft?
Zou een verwijfde tooij, aan mannen, meer behagen,
Dan, vaardig afgerigt, het zwaare krijgsgeweer,
Vaderland
Voor 't lieve vaderland — voor onze rust, te draagen? —
Hij, die hier aarz'len durft, bezit noch moed, noch eer!
Maar neen! ik zie het vuur der vrijheid in uwe oogen,
Gij zijt nog niet ontaart van 't oude zeeuwsche bloed!
?etal
En, spot een kleen getal, van. slaaven, met uw poogen;
Die laffe spotternij geeft vuur aan uwen moed !
dweeperij,
Mijn broeders, laat geen wrok, uit dweeperij geboren,
Verbonden aan 't belang van slaafsche vorsten-min,
U immer, in den loop van uwen ijver, stooren:
Die wrok heeft dood'lijk gif, voor uwe Vrijheid, in!
Dat vrij, en dol, en dom, een wrev'le huich'laar woede!
Hij vloek den braaven man, die anders denkt dan hij!
Gij neemt, o lieve God! uw scheps'len in uw hoede;
Wie waarlijk deugdzaam is, dien staat gij immer bij!
Wij alien staan gelijk, wat godsdienst we ook belijden, x)
Wanneer 't ons Vaderland, en onze Vrijheid geldt!
Of zou een leerbegrip ons hind'ren in het strijden?
Bepaalt een kerkgeschil de grootheid van een' held ?
Verlaat dien ouden wrok, mijn waarde stadgenooten! 2 )
Gevoelt uw menschlijkheid, en kent uw groot belang!
Zoudt gij de Dwinglandij, van uwen grond, verstooten,
zieledwang ?
En voeren, in uw hart, den snoodsten ziele-dwang?
O neen! een ed'ler drift doet thans uw' boezem gloei'en!
De liefde, voor 't belang van 't lieve Vaderland,
Doet, met een sneller drift, u 't bloed door de aders vloeien,
En geeft u zelf het zwaard der vrijheid in de hand!
Laat nooit dit blikk'rend zwaard u uit de vuisten wringen!
Ziet gij de Tweedragt niet, die, grijnzend, op u loert?
Mijn helden, laat haar nooit, in uw geled'ren, dringen:
Uw Vrijheid valt in 't zand — uw hoop wordt weggevoerd!
Uw V r i j h e i d ! . . . zoudt gij ooit uw Vrijheid overleven?
De Vrijheid, die alleen ons leven 't leven geeft?
*) Onder de Patriotten waren ook veel dissenters (Remonstranten, Luthersen, Doopsgezinden
en Katholieken).
2
) Zinspeling op de Katholieke onlusten in Vlissingen, najaar 1778? (Dl. I biz. 26).
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Eer moet gij door 't geweld der woeste golven sneven,
Eer, op den zeeuwschen grond, de lieve Vrijheid sneeft!
Met welk een schoone mom hij 't aanzigt moog bedekken;
Hoe vlei'end ook zijn taal, van zijne lippen, vliet';
Die u, door zijne list, der waap'ning, poogt te onttrekken —
Hij is een slaafsche ziel — en acht uw Vrijheid niet!
Gelijk, wanneer de zee, gebeukt door forssche winden,
Met donderend geweld, op uwe muuren breekt;
Uw schoone, fiere stad, in weerwil van de winden
En golven, 't vrolijk hoofd, door zwarte wolken, steekt:
Zoo moet, hoe 't immer gaa, uw fierheid niet verwrikken;
Ofschoon een vuige haat op uw geled'ren woed* —
Niets moete uw dapperheid, uw edel hart verschrikken;
Die doorens van 't geweld zijn prikkels van uw' moed!
Dan moge een vreemde magt uw stranden vrij genaken —
Het binnenlandsch geweld heff' vrij een moordkreet aan —
Mijn broeders, zoo uw arm de Vrijheid wil bewaken,
Zoo gij eendragtig zijt — wie zal u wederstaan?
Ach! mogt ik dan, met u, in de oorlogskunst ervaaren,
Ook strijden aan uw zij, bij 't noopen van den nood!
Wie ook lafhartig beeve, in heete krijgsgevaaren —
Ik tart, voor 't Vaderland, met uwen moed, den dood!

Als liederen gedicht — rijmend — zijn:
2. K r i j g s l i e d ').
't Is oorlog! grijpt de
De trotsche JOSEPH
Wij zullen zijn geweld
Wanneer hij bij ons

wapens aan!
komt!
weerstaan,
komt!

Zijn trotschheid zag op 't Vaderland,
Als op een stoftje, neer:
Welaan! de sabels in de hand!
Zijn trotschheid moet ter neer!

vaderland,
stoftje

Hij dagt, dat hij maar eisschen kon,
Dat Neerland alles gaf:
Maar neen! onze oude moed verwon,
En sloeg zijn eisschen af!
*) hs. Z. G. Tekst volgens Vervolg Vad. Gez, v. Zel.\ onveranderd opgenomen in de Herdruk
Vad. Gez. (1785). Rechts varianten hs.
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Nu rukken reeds zijn benden aan!
Doch niets verzette uw' moed!
Gij moet dat woest gespuis verslaan,
Of smooren in uw bloed!
Wie aarzelt is geen batavier —
Dien ed'len naam onwaard!
Besloten, moedig, trouw en fier,
Dit was der vad'ren aart!
't Is oorlog! grijpt uw krijgsgeweer!
De Godheid staat u bij!
Dan zinkt de trots van J O S E P H neer!
En gij blijft immer vrij!

3. D e V a d e r l a n d s c h e

J o n g e l i n g e n l ).

Wij leven voor ons Vaderland!
Dit zegt ons brandend hart;
Hem, die zijn Vaderland versmaadt,
Veragten we in ons hart!
Wij draagen, aan de sterke heup,
Een .scherp en blinkend zwaard;
Wij draagen, voor ons Vaderland,
Dit breede, scherpe, zwaard!
Ons oog lagcht met een' zagten blik;
Doch, worden wij gesart,
Dan bliksemt ons ontsaglijk oog
Den schrik in aller hart!
Wij volgen,
Den weg
Geen zeden
Ontsieren

(hs.)

(hs.)

hart.

zwaard.

(hs.) scherpe
(hs.) een

op der vad'ren spoor,
der oude deugd;
van een ander land
onze jeugd!

Wanneer, bij een gering onthaal,
Wij saamen vrolijk zijn,
Dan schenkt een guile matigheid,
Voor ons, den ed'len wijn.

wijn:

J) hs. Z. G. Tekst volgens Vervolg Vad. Gez. v. Zel. Rechts varianten hs. en Herdruk (1785).

152

Dan staan wij alien plegtig op,
De beker in de hand,
En drinken, op het duurzaam heil,
Van 't lieve Vaderland!
Dan voelt, door ed'len wijn verwarmd,
Ons hart nog meer den gloed,
Die ons den boezem, voor 't belang
Der vrijheid, gloei'en doet!
Dan zweeren wij elkander trouw,
Met uitgetogen kling;
Dan zwelt een traan in 't vuurig oog,
Van elken jongeling!

(hs.) belang,

oog
(hs.)

Jongeling!

Dat vrij een's vijands magt verschijn'!
Wij zwoeren onzen eed !
En smaad, en vloek, vervolgen hem,
Die ooit dien eed vergeet!

4. S l a g - z a n g *).
Daar rukken 's vijands benden nu
Doldriftig op ons aan!
Komt broeders, laat ons zijn geweld
Kloekmoedig tegen gaan!

(hs.) Komt,

Wie is hij, die zich 't bevend hart,
Door vreeze, voelt bekneld ?
Die werpe vrij zijn wapens neer,
En vlugte van het veld!
Hij vlugte naar zijne echtgenoot,
Die hem gewis veragt!
Terwijl het gansche Vaderland,
Van ons, de zege wagt!
Van ons! o broeders! ja, van ons!
Wie brandt niet naar den strijd?
Ruk, vijand, nog gezwinder aan,
Zoo gij heldhaftig zijt!

zijn
(hs.)

vaderland,

(hs.) Ja,

*) hs. Z. G. Tekst volgens Vervolg Vad. Gez, v. Zel. Rechts varianten hs. en Herdruk (1785).
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Zoo digtgesloten wagten wij,
Den schok, kloekmoedig, af!
Dit veld zal ons verwinners zien —
Of strekken tot een graf!

(hs.) schok

o Broeders, vreest niet voor zijn magt,
Hoe forsch, hoe groot die schijn'!
Zou God, den nederlandschen moed,
Niet, tot een helper, zijn!
Dat voelen, ja, dat voelen wij,
o Broeders, in ons hart!
De Godheid gaf ons zelf dien moed,
Die onzen vijand tart!
Daar geeft hij nu den eersten schoot! —
Komt, broeders, aan den strijd!
En toont, tot aan den laatsten snik,
Dat gij bataven zijt!
ge onverwinlijk

Zaterdagavond 11 Desember moet Bellamy kennis hebben gemaakt met de 21-jarige Leidse proponent Johannes Henricus van der
Palm, die „om op het beroep te Maartensdijk te gaan prediken",
enige tijd in Utrecht schijnt te zijn geweest, en er waarschijnlik 00k
de Patriottendag van 6 Desember heeft bijgewoondl). Hij hoopt
de gevierde, populaire Zelandus persoonlik te ontmoeten, en woont
daartoe „eene openbare predikoefening" bij, waar hij „vermoeden"
kan, „dat vele Theologische Studenten" zullen zijn. Toevallig
maakt hij er kennis met Gabriel Rijk, die belooft, hem 's avonds
in gezelschap van Bellamy te brengen. 36 jaar later (1820) vertelt
Prof, van der Palm van deze eerste ontmoeting met hartelike
vriendschapsherinnering, met wijding 3 ):
Ik kwam in den vriendenkring, eer Bellamy er zich bevond, wiens
komst in denzelven even zonderling en luimig was, als zijn geheele
omgang. Hij had het briefje, waarbij hij genoodigd was, nog gesloten
in zijne hand, en zeide: „ik begreep wel, dat dit nergens anders toe
*) Het beroep te Maartensdijk geschiedt 13 Desember (Leven en Karakter van J. H. v. d. Palm
biz. -31). Zie biz. 157, waar ik evenals op biz. 155 de datum invoegde. In zijn Herinneringen
zegt v. d. Palm, dat hij in November in Utr. was.
2
) Herinneringen aan J. Bellamy (v. d. Palm. Verhandelingen, Redevoeringen en losse Geschriften^
dl. 3, biz. 216 vgg.), waaruit ik gedeelten aanhaal. Zie 00k Gedenkz. biz. 2 en 250 vgg.
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dienen kon, dan om mij bij u te verzoeken; nu wil ik toch zien, hoe
gij dit gedaan hebt". Hierop begon hij het te lezen, en daarin van mij
gewag gemaakt vindende, trad
hij eene halve pas terug, groette
mij vervolgens beleefd en gemeenzaam, en wij wisselden de
gewone betuigingen van genoegen
over elkanders ontmoeting, die ik
geloof, dat van wederzijde meer
dan gewoon opregt waren.
Hoe zeer men mij Bellamy
meermalen beschreven had, vond
ik hem nogtans geheel anders,
dan al die beschrijvingen luidden,
en ver boven het begrip, dat ik
mij van hem gevormd had. Onder
een voorkomen, dat op het eerste
gezigt niet veel aantrekkelijkheid
had, en zelfs eenigermate ruw
scheen, verborg hij eene natuurProf. J. H. van der Palm.
Kjke beschaafdheid, die de kunstbeschaving der groote wereld,
hoeveel te meer de gemaakte nabootsing derzelve, verre achter zich
liet. Gemakkelijk en ongedwongen, opgeruimd blijgeestig, vrij in den
hoogsten graad zonder overmoed of onbescheidenheid, zoo vertoonde
hij zich in het gezelschap zijner vrienden, en men zag het hem terstond
aan, dat de toon van zijne gedichten op dien van zijne ziel geheel
gestemd was, en dat zij daarvan inzonderheid hunne onnavolgbare betoovering ontleenden. Hij maakte zulk eenen indruk op mij, door zijnen
geest, zijnen luim en de juistheid zijner aanmerkingen, dat ik dien
ganschen avond weinig had in te brengen, en bijkans vreesde te
spreken, omdat ik vreesde het goede gevoelen te verminderen, dat hij
van mij scheen opgevat te hebben; ja, in de verwarring, waarin ik
mij gestort zag, meenigmaal zeide, hetgeen ik een oogenblik daarna
wenschte gezwegen te hebben. Het gesprek liep welhaast over den
staat der dichtkunst in ons Vaderland, en gaf mij gelegenheid, om den
man te bewonderen, die, terwijl Feith en Bilderdijk in hunn' bloei en
kracht waren, zich, onafhankelijk van die beide, een eigen dichttrant
had gevormd, en alle klippen had vermeden, waarop vele zijner vrienden
en tijdgenooten, die met hem denzelfden koers wilden houden, gestrand
waren. Wij spraken vervolgens over de Duitsche Poezij, die mij destijds,
Kleist, Haller en Klopstock uitgezonderd, minder bekend was; en ik
moest zwijgen bij de lofspraken, aan Gleim, Burger en Holty toegezwaaid. De laatste is daarna mijn lievelingsdichter geworden
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Dien avond reciteerde Bellamy weinig; maar den volgenden, —
(Zondag 12 Des) — dien ik bij hem op zijne kamer, in uitgezocht
gezelschap doorbragt, vergoedde hij dit rijkelijk. Daar leerde ik 00k
Rau kennen, die tot zijnen dood toe de bewonderaar van Zelandus
(hij noemde hem nooit anders) gebleven is
Ik had vele dichters van dien tijd hunne verzen hooren uitspreken,
00k zulken, die den roem hadden van daarin boven anderen te slagen.
De gloeijende zangtoon van Feith had mij meermalen weggesleept; de
bezielde zang van onzen Jan de Kruyff 1 ) mij betooverd; en naar die
beide had ik mij in het opzeggen van gedichten, min of meer gevormd:
ik had de beroemdste tooneelspelers van dien tijd gehoord, en daaronder den eenigen Corver 2 ), bij wien Talma 3) ter school had kunnen
gaan; maar toen ik Bellamy hoorde, was het mij, alsof ik voor het eerst
verzen hoorde reciteren;, en 00k na hem hoorde ik niets dat hem
evenaarde. Men kan zich hiervan eenigermate uit het volgende een
denkbeeld maken. Rau was destijds in den eersten bloei zijner jeugd,
maar zijne redenaarstalenten hadden toen reeds eene toejuiching verworven en verdiend, waarvan nog geen voorbeeld geweest was, en zijne
natuurlijke bevalligheid was in haren vollen luister. Ik verzocht hem
dien avond, nadat Bellamy eenige zijner stukken had opgezegd, dat hij
bok iets van het zijne geven zou; maar hij antwoordde rondborstig:
„mijne eigenliefde verbiedt het mij, en ik doe het nooit, nadat Zelandus
„heeft gereciteerd." Hij liet zich echter door mij bewegen, en reciteerde
op eene wijze, hem waardig, zijnen C o r t e s 4 ) ; . . . .
Er heerschte in die dagen bij velen, en vooral bij de tooneelspelers,
een begrip, dat men verzen even als proza lezen moest, en alles vermijden, wat of het rijm, of de maat kon verraden. In deze dwaling,
die den aard en het wTezen der Poezij aantast, deelde Bellamy althans
niet 5 ). Er was een zeer merkbare en gevoelbare zang in den toon,
waarmee hij zijne verzen opzeide, en die, ver van daaraan te benadeelen, door hem aan de bevalligheid, menigwerf aan het gevoel,
somtijds zelfs aan de kracht, en altijd aan de verscheidenheid werd
dienstbaar gemaakt. Want het was geen eentoonige dreun, (de klip,
waarop de meeste verzen-opzeggers, moet ik er 00k bijvoegen de
meeste redenaars, stranden) maar veel meer eene welluidende stembuiging: die zich nu weinig, dan bijkans niet, en alleen dan sterker
hooren liet, als hij de Godentaal der Poezij wilde doen klinken. Schoon
hij den natuurlijken toon zijner spraak niet zoo in zijn voordeel had,
!

) Kalff {Gesch. Ned, Lett. dl. 6 biz. 55): Jan de Kruyff, „deftig dichtgenootschapper, vurig
Leidenaar" en bewonderaar van Berkhey; ibid. biz. 306: Jan de Kruyff (Jr.), „vriend van Jan
Nieuwenhuyzen". Ik weet niet wie van beiden v. d. Palm bedoelt.
2
) Marten Corver, beroemd Nederl. Toneelspeler (1727—93).
3
) Frangois Joseph Talma, beroemd Fr. toneelspeler (1763—1826).
4
) Ode aan Ferdinand Cortes^ gedicht van Rau, genoemd in De Recensent 00k der Recensenten^
5
dl. 3, biz. 496.
) Zie biz. 143 en 144.
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of hij moest daarin, even als in zijn voorkomen, ver voor Rau onderdoen, wist hij echter de gebreken daarvan zoo te verbergen en te
verbeteren, van het goede zoo wonderbaarlijk partij te trekken, en
zijne stem zoo te leiden, te buigen en af te wisselen, dat uit dit alles
een onnavolgbaar geheel ontstond. Eischte zaak of uitdrukking een'
forschen toon, dan sidderde men voor zijne donderende stem: eischte
zij een' zachten en gevoeligen, dan was het, als smolt men met hem;
en bij de aardigheden van zijnen oorspronkelijken luim voelde men
long en lever schudden. Al wat Bellamy zijnen hoorders wilde doen
gevoelen, gevoelde hij zelf eerst, en dit is het ware geheim der ware
welsprekendheid.... (Toch lag) niet enkel in de stembuiging het sterke
van zijn dichterlijk debiet\ ook in zijn oog en gelaatstrekken, ook in
zijne gebaarmaking, die natuurlijk, edel, krachtig en stout was. Ook
daar in was alles Poezij, alles muzijk en harmonie: en er is geen
twijfel aan, indien hij zich aan het tooneel had gewijd, of hij zou in
de zwaarste en sterkste rollen den nationalen roem meer dan gehandhaafd hebben . . . . (gelijk hem ook inderdaad) door Bestuurderen van
den Amsterdamschen Schouwburg een vrij aanzienlijke jaarwedde is
aangeboden, indien hij zich als Dichter en Akteur aan dat tooneel
wilde verbinden *).
Eer ik Bellamy hoorde, betuige ik niet dan onvolledige begrippen
van den aard der uiterlijke welsprekendheid gehad te hebben. Corver,
in de rol van den Notaris, in den Behoeftige van Mercier 2 ), had er mij
iets van doen gevoelen* Bellamy ontwikkelde het geheel, zoover ik er
vatbaar voor was. Ook verliepen er vele maanden, na mijne ontmoeting
van hem, dat ik niets reciteerde, dan zijne verzen . . . die ik van hem
gehoord had. (Zijn voordracht van Roosje gaf aan het) eenvoudig naive
een hooger, warmer tint.. . . Doch boven alles heugt mij, hoe Bellamy,
aan het slot dezer dichterlijke vertelling gekomen, den jongeling, daar
hij met zijne geliefde in het wellend zand wegzinkt, deed uitroepen:
Help Roosje! riep hij, groote God!
Mijn vrienden! helpt mij, ach! ik zink
Hier in een draaikolk neer!
Sidderend sprong ik bijkans op van mijn stoel, en ook de overigen,
die daar tegenwoordig waren, en Bellamy dit menigmaal hoorden
reciteren, verbleekten
Dien zelfden avond reciteerde hij nog vele andere zijner dichtstukken; en ik was het niet alleen, die daarop bij hem aandrong, ook
zijne overige vrienden, die niet verzadigd werden van hetzelfde door
hem te hooren herhalen: Zijn Elliot, waarop hij grooten prijs stelde;
zijne Chlo'e, met het refrein: maar beef niet, mijn Chlo'el Zijn biddend
*) Ik weet hiervan niets naders dan deze bewering en het praatje in Sept. 1783 (Dl. I biz.
362, 365).
*) Toneelsp. n. h. Fr. van Mercier (Amst. 1775).
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meisjey met den misschien al te luimigen inval der Engelen: wij blijven,
o Vaderl bij Chlo'e in "t boschl Zijn Ka'in, die hem de hoogste inspanning kostte, maar waarin hij dan ook geheel Ka'in was; en de meeste
zijner aardige versjes, die in de Proeven voor het verstand den smaak
en het hart gevonden worden '). Die gansche avond vloog voor mij
om in nog onbekehd genot, en het streelde daarbij mijnen hoogmoed,
dat Bellamy ten mijnen gevalle zich tot vermoeijens toe uitsloofde, en
naar het getuigenis der aldaar aanwezigen, zich zelven overtrof.
Des anderen daags — {Maandag ij Des.) — werd ik te Maartensdijk
beroepen; hetgeen mij op zich zelf slechts half welkom was, daar ik
eene andere standplaats, die mij naar waarschijnlijkheid niet ontgaan
kon, in het oog had : maar ik werd er mede bevredigd door de gedachte, dat ik, slechts anderhalf uur van Utrecht verwijderd, de kennis
en vriendschap met Bellamy zou kunnen aankweeken. En hiervan heb
ik ook vlijtig gebruik gemaakt, gedurende het gansche jaar 1785, nooit
bijkans in de stad komende, zonder hem te gaan zien, en vele uren
met hem alleen door te brengen

Na de opgewonden Patriottendag (6 Desember) en de zeer
biezondere kennismaking met van der Palm, gaat Zelandus' leven
weer zijn gewone gang. De schilder Cornelis van Cuylenburg, midden Okt. naar Zeeland gegaan, en door Bellamy verzocht om een
portret of schaduwbeeld van Fransje — „hij zal bij uw broeder 3 )
geweest zijn", heet het 24 Okt. — is 5 Desember „van Vlissingen
vertrokken", en brengt bij zijn terugkomst in Utrecht „geen briefv
mede, „maar weP, volgens een brief aan Fransje 3 ),
dat profit 't geen vrij goed is, doch niet beter dan 't geen ik van u
heb gemaakt, en verkleind heb 4 ). — Ik zal u iets zenden 't geen ik
nog niet zeggen mag, doch 't zal vooreerst nog niet zijn. Dat schaduwbeeld 5) is vrij goed — de hals is te lang en te dun, het agterhoofd
is te plat — dog gij zult 'er mij wel uit kennen. — wilt gij het
hebben? gij moet het tegen de kaars zien, dan is het best omdat het
opgeplakt is.
*) De door v. d. Palm genoemde verzen staan: Dl. I biz. 259, 383; Dl. II biz. 100, 97, 23
en 24, 124—134. Ook droeg hij graag voor (volgens Sonsbeek): Lijkzang op Capellen (biz. 78),
Fragment van een sentimenteele Historie^ Het Onweder en Aan eene moeder (biz. 144).
2
) Haar zwager Gosardus Udemans, gehuwd met Neeltje Baane.
3
) Kopie Sonsb. biz. 342, 344, 373 (Maandag 13 Desember).
4
) Hieruit blijkt duidelik dat B. zelf een portret van Fransje heeft getekend. Het Dl. I biz. 101
geplaatste portretje, dat Fransje als heilig reliek tot haar dood heeft bewaard, kan dit door B.
zelf „gemaakte" en „verkleinde" portret zijn, maar ook blijft mogelik dat dit het hier genoemde
„profil" van Cuylenburg is. Of is hier 'n schaduwbeeld bedoeld? (biz. 118 en 137).
5
) Begin Nov. haar beloofd, zie biz. 117 en 137.

158
Poetische Spectator en Proeven (2 de Stukje) zijn inmiddels in druk
verschenen. Met de Kerstvakantie in Amsterdam bij Mens — Kerstavond wordt hij „uitgevraagd bij den Heer Tayspil, den broeder
van Broes" l) — ontvangt Bellamy over zijn letterkundig werk een
schrijven van zijn vriend Hinlopen 3 ):
Uwe inleiding 3) bevalt mij zeer wel: maar de Recensent 4 ) zeer slegt.
Hoe komt gij in het derde stukje, in den derden regel aan heeft geweest5). In het IV ben ik meest (met) u eens G); eene reflexie: op pag.
53, weet gij wel dat die geheel veelzeggende wending: God der Goden,
vergeef toch den aanstaanden dooden zijn zonden> en zijne zegepraaP)
bijna woordelijk is overgenomen uit Klopstok? — uit uw vers Cain
wilde ik* wegneemen: Met een gesloten oog zie ik hem nog I en op 2 na
de laatste regel o neen!9) en uit Roosje op drie na het laatste Couplet,
wijl welschielijk werd dit droef enz. te veel overeenkomst heeft met
en schielijk was de droeve maar enz. 9 )

4. 1785.
Hoe lange nog zullen onze dichters het gekunstelde, het valsche en gezochte voor het waare,
zuivere en eenvouwige schoone der Natuur blijven
verkiezen? Wanneer zal de goede smaak eens de
overhand verkrijgen?
Poetische Spectator 1785.

Heil en zegen in het begin van dit Jaar — en door dit gansche Jaar —
en door alle de volgende Jaaren, wenscht Bellami aan zijnen vriend
van der Woordt en deszelfs gansche huisgezin! 10) Alsmede aan den
Vlissingschen geneesheer Baerts!
Gij maakt het slegt, mijn Heer! mij niet eens te antwoorden op
mijn' brief— niet eens uwe gedagten te zeggen over Roosje? wat zegt
gij er van ?
Kijk! Roosje is dan, volgends mijn gedagten, een stukje, zoo schoon,
als ik er ooit een gemaakt heb. 't is, dunkt mij, in een nieuwe manier —
zeer eenvouwig, en dit is een der voorname vereischten der Vertelling.
1)
)
van
4
)
6
)
8)
2

Kopie Sonsb. biz. 344; zie Dl. I biz. 294.
Gedagt. 28 Des. (Kopie Sonsb. biz. 192). Het excerpt van Sonsb. vermeldt nog „de schilderij
3
eene godvrugtige, schoone vrouw op haar sterfbedde".
) Zie hiervoor biz. 44.
5
Biz. 53 (v. Uyttenhooven).
) Biz. 65.
Bespreking Gezangen van M. Nieuwenhuyzen biz. 104—115.
*) Biz. 113.
Biz. 97 en 98.
9) Biz. 132.
10) Brief hs. Z. G.
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Zoo dra als het open water is zal ik u een ander ding zenden,
waarvan gij mij de inleiding reeds hebt hooren leezen; doch het blijft
toch onder ons, dat ik 'er aan schrijve! hoor! *)
En daar zal zoo eenige verandering in het huis van mijne schoonmoeder
voorvallen! 2 ) alle de stukken best 9/4 laaken zullen plaats geven aan
de zwaarlijvige folianten der oudheid. Ginder, daar de saa'ien hunnen
zetel plegen te hebben, zitten thans de naamwijzers der Hooge en laage
ambtenaaren. en daar — waar mijn Fillis gewoon was te zitten, zullen
mogelijk de almana(c)ken van Lau en Krelis geplaatst worden. — Wie
weet welke schoone geestelijke harpjes nog uit dit huis ten voorschijn
zullen komen! L a ! tal — la la! laliere!
Nu van den Keizer! mogelijk zullen wij de eer nog hebben om
de ligte troepen van zijn onregtvaardige Majesteit in Utrecht te zien!
't is oorlog! — grijpt de wapens aan!
de trotsche Joseph komt!
wij moeten zijn geweld weerstaan,
wanneer hij bij ons komt!
Dat is eerst taal, Baas! zoo spreekt Zelandus in Utrecht! Ik mag wel
voor de Croaten beven — doch ik beef nog niet! Ik zal u dan wel
eens een naauwkeurige beschrijving van onze veldtogten, tegen de
Panduren, geven — hoe die heeren er uitzien &c — mogelijk zend ik
aan de Vlissingsche vrienden nog wel eenige husaaren-koppen, door
mij, Zelandus, eigenhandig afgehouwen! 3) — dat zal bij David af zijn!
Bij een volgende gelegenheid zal ik mijn' Jongen vriend Anthony 4)
schrijven. — groet alle de vrienden! Zult gij den inliggenden ten
eersten bezorgen?
Vale!

Het vriest hard: de vaart is gestremd — „als het open water is",
heet het 3 Jan. aan Fransje 5 ), „zal ik u het tweede stukje van
de Proeven en dat Mens thans voor mij drukt zenden — — —
de schuiten varen niet" — en daarom vertrekt Bellamy met de
postwagen uit Amsterdam naar Utrecht. Bij aankomst schrijft hij
aan Mens 6 ):
1

) Poetische Spectator.
) 24 Okt. 1784 aan Fransje: „Blijft uw moeder nog bij heur plan om haar winkel te verkopen?" 3 Jan. 1785: „Schrijf mij, waar gij zult gaan verhuizen, en wanneer". (Kopie Sonsb.
biz. 342 en 344).
3
) „Talrijkheid en wreedheid van 's Keizers huzaren, uhlanen, pandoeren, werden door de faam
zeer vergroot". Colenbrander, Patriot ten, dl. 2 biz. 18.
4
5
) v. d. W.'s 15-jarige jongste zoon, die dicht.
) Kopie Sonsb. biz. 344.
6) hs. Z. G., na 10 Jan.
2
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't was negen uuren toen ik op de postwagen klom. — ik was behalven de voerman, het eenige levendige schepsel op den wagen. —
bravo! nu kon ik denken — zingen — zugten — over mijn voet
klaagen — de landgezigtjes opnemen — alles in mijn eenzaamheid!
wij hadden nog geen twee uuren gereden, toen de wagen reeds vol
was. — met dichters ? — neen! zij zagen 'er eveneens uit als menschen — mogelijk zijn het menschen geweest — ik meen, dat ik hen
ook heb hooren spreken. — halverweg — of iets over halverweg
hielden wij stil aan een herberg; hier zag ik de dogter — of het
nigtje — dat weet ik niet. Lieve hemel! zoo een meisje in een herberg ! welke oogen! — welk een edele eenvouwigheid in het gansche
gelaat! — welk een schoone evenredige leest! — met een woord —
welk een bevallig meisje is het nigtje, of de dogter in de herberg iets
meer dan halverweg! *) —
't was nog geen halfvier toen ik in utrecht kwam, zoo dat mijn reis
tamelijk voorspoedig geweest is. — thans zit ik weder op mijn kamer,
in mijn krukstoel, en schrijf u dezen brief. — de weg was uitmuntend
goed; ik zou deze manier van reizen ver boven de schuit verkiezen; —
men heeft 'er min of meer gevoel van.
N B ! ik geloof dat ik mijn muts cum annexis bij u gelaten heb —
doch houdt hem maar tot ik eens weder overkom. —
Gij zult zeker zoo schielijk geen' brief van mij gewagt hebben: maar
ik ben vroeger te huis dan ik gedagt had; en de Zeeuwsche brieven
zijn nog niet aangekomen.
ik zou dezen brief grooter maaken, maar ik moet nog uit, daar is
weer een grap met mijn preek: mijn drukker mogt hem, zonder kerkelijke goedkeuring, niet verkopen: — nu heeft hij, zoo als ik hoor, de
copij verkogt aan de Waal, die den tytel heeft laaten herdrukken, en
op denzelven zetten:
in Holland. 2 )
ik weet niet hoe de boel zit: wee! zoo er fouten in de voorrede 3) zijn!
Nu! vaarwel! — nog dank ik u voor uw vriendhjke gastvrijheid! —
ik ben bestendig uw
R 11 *
zult gij den Lavater
nog wat bewaaren? — vale!

De uitgave van een „verzameling Oden", waarvan we Nov. '84
al hebben gehoord 4 ), staat nu vast: een zelfkeur van Gezangen,
die onze dichter, als „met het zeker voorgevoel van zijn vroegen
dood" 5), zo spoedig mogelik wil uitgeven.
t) lets dergelijks bij Sterne, zie Aant. 41.
) Leerrede voor het Volk van Nederland^ naar Nehemia IV vs. 14—17 (Zie Dl. I biz. 394).
3
Over de Uitgever S. de Waal Aant. 62.
) Dit begrijp ik niet; van de preek? (Dl. I
4
5
biz. 395).
) Zie biz. 116.
) Gedenkz. biz. 60.
2

J. van Meurs del.

D1 Veelwaard sculp.

FRANCINA'S min schonk aan den Zanger der

Natuur

Een godenlier, om haar en 't Vaderland te zingen.
Zij leven in zijn Lied. Hij zweve in hooger kringen,
Niets dooft bij hen den gloed van 't heiligst liefdevuur.
W. A, OCKERSE

(1822).
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Uit deze tijd

dagtekent:
De

Dood1).

Gelijk een man, die van verlangen gloeit,
om bij zijn* vriend te zijn,
Die op het land, aan de and're zij des meirs,
zijn stille woonplaats heeft;
op 't zien der zee, die hevig bruischt en woedt,
Een koude sidd'ring voelt;
zijn angstig oog ziet staarend op het schip,
dat sling'rend rijst en daalt;
De stormwind giert en snort door 't hooge tuig
en beukt het dond'rend zeil;
De stuurman wenkt — de man vervvint zijn schrik,
Hij denkt aan zijnen vriend,
en stapt gerust in 't worstelende schip,
En steekt naar de and're zij!
zeilt
Zoo zal ik ook, wanneer de koude hand
des doods, mijn' boezem drukt,
een ligte schrik gevoelen in mijn ziel;
doch, die verdwijnen zal,
zoo dra ik denk aan mijn onsterflijkheid,
En Jezus onzen vriend.

Op de keerzijde van dit blad papier schrijft hij in droevige
herinnering, met vurig verlangen :
Aan

m ij n e F r a n c i n a.

Ik zit bedroefd, in 't eenzaame op mijn kamer,
mijn slinkerhand schraagt mij het hangend hoofd,
mijn regterhand is vaardig om te schrijven,
terwijl ik peins op een droefgeestig lied,
o droevig lot, dat ons zoo lang verwijdert,
'k verwensch, om u, te dikwerf mijn gevoel!
't bezit alleen, van u, mijn dierbaar meisje,
zal al mijn vreugd, na zoo veel Droefheid, zijn!
Wanneer ik denk, hoe 'k, op dien laatsten morgen,
aan uwen hals, met schreiende oogen, hing —
den laatsten kusch u op de lippen drukte,
En sprakeloos uit uwe omhelzing vlood:
Dan, Fransje, voelt mijn hart, op nieuw, die scheiding,
Dan stap ik nog in 't dobberende schip,
') Tekst volgens hs. Z. G. {January 178s). Rechts 'n variant. Gedenkz. biz. 265.
II
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Dan zeil ik heen, en staar op Vlissings muuren
of ik u zelf nog op die muuren zag!

't is of mijn geest de uitgestrekte ruimte
van land en zee, die ons gescheiden houdt,
met eenen wenk, met eenen blik, vernietigt,
mij, door de lugt, weer in uw armen, voert!
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Maandag 31 Jan. — „half ziek van verkouwendheid" in „borst"
en „hoofdM, met „een vrij erge zinking" op de „oogen" — herhaalt
hij in een brief aan Fransje de 4 laatste regels dit vorige vers, en
zinspeelt weer op het door Mansvelt te schilderen miniatuur l):
't zal nog wel 4 weeken aanlopen, eer ik u dat present
zenden kan; doch het zal u zeer aangenaam zijn: 't is zeker wel
20 ducaaten 2) waardig, dog dat kost het mij niet.
Voor het eerst spelt hij nu zijn naam 00k anders:
Ziet gij geen verandering in mijn' naam? die' is, zo als mijn vader
geschreven heeft, en ik, toen ik jong was 3 ): thans heb ik redenen, om
weder zoo te schrijven, ik zal ze u in het vervolg wel zeggen. Schrijf
mijn' naam 00k zoo, maar geen stipjes op de y.
Maandag 7 Febr. — hij „hoest nog vrij sterk", en door de
„zware koude op (het) gantsch ligchaam... doen a r m e n , . . . hoofd...
en de kuit van (het) slinker been geweldig zeer" — verklaart hij
deze verandering n a d e r 4 ) :
— — En heeft mijn moeder zo een geheelen avond bij u geweest, en
u van de krijgsverrigtingen van mijn Jeugd verslag gedaan? Ja, ik kan
nog met vermaak denken aan die dagen, waarin ik, op onze zolder, de
Philistijnen slag leverde, steden innam, en als overwinnaar de trappen
afwandelde! Zoo een namiddag was met geen schatten te betaalen:
Toen was ik gelukkig!! 5 )
Hoe gaat het met het exerceeren in Vlissingen ? is alles in het land
nog stil? hier rondom, op verscheiden dorpen, zijn de boeren reeds
oproerig, steeken oranjevlaggen van de kerktorens, en weigeren zich
te oeffenen in den wapenhandel °). En dat is hier vooral zeer noodzakelijk, want zo het met den (keizerlijken) oorlog voordgaat, kunnen
wij wel schielijk een bezoek van de Croaten en husaaren krijgen; er
zijn reeds 300 welgeoeffende burgers, die zich vrijwillig hebben aangeboden, om, in geval van nood, de stad uit, en den vijand tegen te
rukken. In zoo een geval mag ik immers wel medegaan?
Wat gist gij tog wel dat dat present zijn zal? vooreerst kan ik het
u nog niet zenden.
Nu nog iets van mijn naam. Voor een week
2
*) Kopie Sonsb. biz. 345.
) ± / 105.
) Zie Dl. I biz. 1 en Aant. 2.
*) Kopie Sonsb. biz. 345.
») Zie Dl. I biz. 2 en Dl. II biz. 83.
6
) Daar zij de Burgerwapenhandel beschouwden als gericht tegen de Prins. Colenbrander,
Patriotten^ dl. 2 biz. 73 vgg.; Brieven v. Goens^ dl. 2 biz. 345.
3
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of 2 spreek ik met een mijner vrienden die de Engelsche papieren
leest ! ). Ik vertel hem, dat mijns vaders-vader in Londen gewoond had.
Dan hebt gij in Engeland nog vrienden zeide hij, want ik heb gisteren
gelezen van eenen James Bellamy doctor in de Philosophic, die aan
het publicq berigtte, dat hij openbaare lessen houden zou. — wat 'er
meer van stond, wist hij niet en ik heb de Courant niet meer kunnen
magtig worden. dog heden kreeg ik de Engelsche Courant van den
20 Jan. 1785. waaruit ik het volgende hier vertalen zal: Heden wordt
uitgegeven en is opgedragen aan den Prins van Wales een Apologij
voor het leven van George Anne Bellamy 2 ), laatst op het toonneel van
Coventgarden, door haar zelv beschreeven. & &. zodat deze beroemde
Actrice, die bekend genoeg is, 00k schrijfster geweest is. Ik zal dat
boek eens ontbieden, het zijn 5 deelen. — —
Juffr. d e Bruyn heeft d e , N o v e m b e r 1.1., beloofde „ K o u s s e b a n d e n " 3 )
inmiddels, in een trommelfje g e p a k t , n a a r U t r e c h t g e s t u u r d en D o n d e r d a g 10 F e b r . d o e t B e l l a m y d e vriendelike geefster
Een Pertinent verhaal 4 )
van het voorgevallene
op den 10 February
1785.
'S morgens ten negen uuren, op den 10 february 1785, was het nog
even eens als op andere gewoone morgens. van negen uur tot kwartier
voor elven viel 'er niets bizonders voor. 't was omtrent elf uur toen
ik staatig opstond, naar mijn kamer ging, en de nieuwe koussebanden
plegtig uit elkander rolde; bij deze plegtigheid was niemant tegenwoordig, dan ik zelf. Vervolgens ging ik met de koussebanden naar
de andere kamer — plaatste mij bij het vuur — en, onder de toejuiching van de samengevloeide meenigte — [want behalven mij, waaren
'er nog twee heeren] — deed ik de koussebanden, niet zonder aandoeningen, om mijn beenen. Deze plegtigheid wierd geslooten met een
beker helderen koornwijn 5 ). Van elf uur tot half twaalf ontving ik de
gelukwenschingen van de buitenlandsche ministers. — ' t w a s juist twaalf
uur toen ik, in het uitgaan, een courier ontmoette, die mij een brief
overgaf, waar uit ik verstond, dat het zeer waarschijnelijk was, Dat
zeker voornaam personaadje nog dien zelfden dag zou overkomen, om
de plegtigheden bij te woonen. Ik stak den brief bij mij, en gaf aan
mijne ministers opening van het geval, die terstond alles in gereedheid
') Ondaatje of Hinlopen? Over ^Engelsche bladen", hier te lande gelezen, iets bij Hartog,
Sped. Geschr. ( i s t e dr.) biz. 198 en 199. Zie 00k Kalff, Geseh. Ned. Lett. dl. 6 biz. 7.
2) Zie Aant. 2.
3) zie biz. 118.
4
5
) hs. Maatsch. Ned. Lett. Zie: Swift, Aant. 34.
) Jenever?
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deden brengen, om den verwagt wordenden heer overeenkomstig zijnen
rang, op te wagten. — Intusschen ging ik eenige bezoeken van staat
afleggen. Over den maaltijd speelde mijn kamerdienaar een geestig
stuk op een tik-takbord, daar hij den lof der koussebanden, zeer aardig,
onder zong.
DE

KOUSSEBANDEN,

een ode.
Een ander moge zingen
van liefde en wijn:
van groene koussebanden
is thans mijn lied!
gelijk de dartle ranken,
eens wijngerts, om een' olm:
zoo sling'ren koussebanden
zich om de beenen heen!
Een held verkrijge een standbeeld,
van manner, op zijn graf;
De groene koussebanden
zijn op mijn graf genoeg!
bindt, met die koussebanden,
mijn pen en inktpot saam;
En als ik ben gestorven,
hangt dan de koussebanden,
o vrienden, op mijn graf!
Het overige van het stuk heb ik niet kunnen magtig worden, om dat
mijn kamerdienaar het voor de vuist maakte en zong; het laatste gedeelte zong hij zoo verschriklijk schielijk, dat men zelfs niet onderscheiden kon, in welke taal hij zong. Mijn secretaris maakte de boosaartige aanmerking, dat de kamerdienaar zichzelf, op het laatst niet
zou verstaan hebben.
Na den maaltijd ging ik in persoon, zonder eenig gevolg, naar
buiten, om het Jagt op te wagten, waarmede zijn Hoog Edelheid zoude
overkomen. Nadat ik eenige oogenblikken vertoefd had, zag ik het
Jagt, van verre, aankomen. Zoo dra het aan den wal genadert was,
vroeg ik, of zijn weledele gestrenge ook in het Jagt was? N e e n !
IJlings ging ik te rug, onder het geleide van mijn heeren ging ik,
tegen half vijf naar de groote musijczaal, om het concert te hooren,
dat, ter eere van de koussebanden, stondt gegeven te worden. Schoon
de musikanten eerst ten zes uur moesten beginnen, was het om vijf uur
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reeds zoo vol, dat men naauwlijks plaats kon krijgen. 'er waaren niet
meer dan zestig musikanten, de zangers er bij gerekend. — 't was
negen uur toen het geeindigd was. Ieder was ten hoogsten voldaan;
men hoorde onder de menigte niets anders dan, beurtelings: De Doggersbank1) en De Koussebandenl Ik begaf mij, met mijn gansche gevolg,
naar het huis van een' mijner Generaals, die een pragtig soupe, van
fransch brood en worst, hadt laaten gereed maaken. Wij waaren alien
zeer vrolijk; mijn Generaal smeet, om de vrolijkheid nog wat te vermeerderen, eenige servetten op het vuur; de andere heeren van mijn
gevolg, hier door aangemoedigd, wierpen 'er eenige ledige flessen bij.
Met genoegen zag ik eenige stoelen in malkander trappen; doch niets
deedt schooner uitwerking dan het verbranden van de drie pijpenmandjes! Om mijn genoegen nog meer te vergrooten hieldt mijn
Generaal met een ander officier een spiegel gevegt: de Generaal was
gewapend met een groote, gedroogde, worst; de andere met een
rotting: de behendigheid en kragt der Heeren was verwonderlijk. Doch
eindelijk smeeten zij de wapenen weg, en grepen elkander met de
handen aan; maar ongelukkig, voor de groote monteering van den
Generaal, greep de officier hem van agteren, en hieldt, ten teken zijner
overwinning, een grooten lap laaken in zijn handen, die hij op de
smeulende asch der pijpenmandjes smeet.
Voor het overige liep alles in de grootste orde af. 't was 's nagts
omtrent een uur, toen ik mij, door mijn gevolg, naar huis liet geleiden,
zeer voldaan over het feest der koussebanden 2 ).

De zware „verkouwdheidn blijft —
't is of dat nooit zal overgaan — (schrijft Bellamy Maandag 14 Febr.
aan Fransje 3 )) — Mijn tanden trekken 00k af.
Wat een vermaak is het mij te hooren, dat de wapenhandel te Vlissingen zoo
veel voordgang heeft. Baarts moet een wonderlijk figuur in het geweer
maken. Ik heb een nieuw stukje apart laten drukken het is een Ode
aa?i mijne Vlissingsche medeburgers % En zijt gij zoo nieuwsgierig naar
dat present? ik zal het u niet zeggen, ik wil er u mede verrassen.
zoo ik een oogenblik bij u was, zou het geheim er wel schielijk uit
zijn — maar nu — zoo ver van u af — nu kan ik wel zwijgen.

en 21 Febr. 5 ):
*) Over het „Zangstuk" De Doggersbank zie Dl. I biz. 314 en 317.
) Er onder staat een niet zeer duidelike pentekening ter verluchting van de Ode: 'n paar om
een inktpot saamgestrikte kousebanden, waaraan een veren pen hangt.
3
) Kopie Sonsb. biz. 347.
4
) Met de 3 „krijgszangen" in Vervolg der Vad. Gez. van Zelandus (zie biz. 148).
5
) Kopie Sonsb. biz. 347.
2
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Ik blijf nog al hoesten, en heb pijn in de keel.
Ik
moet Predikant worden; dog, om u mijn hart regt uittezeggen, —
ik zou het liever niet worden. Ik ontdek van tijd tot tijd dingen die
mij tegenstaan. doch denk niet dat mijn plan is om te veranderen.
neen! ik zal voordgaan, tenware dat er een beter gelegenheid zich
opdeed.
En wat zegt W. *) van West Souburg? Is le Grand11) dan dood, of
waar is hij ? en hoe weet hij dat ik die plaats hebben zou ? heeft hij
die te geven ? wie is er heer van ? en zoudt gij wel gaarn te West
Souburg zijn? Ik juist niet. het is te kort bij de stad. men is nooit
vrij. Als ik proponent ben zullen er nog plaatsen genoeg zijn.
Er zijn eenige studenten die thans 00k exerceeren, ik ben 'er niet bij.
doch mij is onder de hand gezegd, dat zij mij een deputatie zullen
zenden om mij tot officier te verzoeken. maar ik denk, dat ik, om
redenen, bedanken zal.

In de tweede helft van Februarie stuurt Mens aan Bellamy een,
hem als uitgever van de Poetische Spectator geworden bijdrage,
ondertekend . . . iV, gedagtekend . . . . 7", 75 Febr. 1785. Bellamy
meent de hand te kennen, maar gist vergeefs. Twee van zijn
vrienden herkennen onmiddellik, tot 's Spectators blijde verrassing,
het schrift van Hieronymus van Alphen!
En verheugd schrijft Bellamy aan Mens 3 ):
Goeden morgen!
— Ik heb uwen brief met het ingeslotene ontvangen, en met
veel genoegen gelezen — doch mijn genoegen werd grooter — werd
blijdschap, toen ik de volgende ontdekking deed: Ik giste naar alle
mogelijke dichters die mij konden kennen, doch, ik kon niet begrijpen
wie hij wezen zou; de hand scheen mij 00k niet alleen niet onbekend,
maar zelfs zeer kennelijk te zijn. Ik liet het schrift aan twee vrienden
zien; op het eerste gezigt zeiden zij Eenstemmig:
wat denkt gij ?
van Alphen!
Ja, vriend! het is van Alphen! grooter satisfactie kon ik met mijnen
spectator nooit verkregen hebben; het streelt mijne eigenliefde zeer.

i)?

2) Ds, Johan Teellinck le Grand, Pred. te West-Souburg, is Mrt. 1785, na 30-jarige dienst, op
zijn verzoek Emeritus geworden, en in April tot Pensionaris honorair te Vlissingen aangesteld.
{Boekzaal der Geleerde Wereld Mit. 1785 biz. 352; N. Ned. Jaarboeken Mei 1785 biz. 776).
3) hs. Z. G.
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De andere heeren zullen nu ook meer werken; want die eer moet
voor mij alleen niet blijven.
Vaarwel! groet uwe beminde. groet de Bruin en zijn vrouw, en
zeg, dat ik eerstdaags, als de schuiten vaaren, het trommeltje *) zal
terugzenden.
hebt gij die Zelandussen2) aan d(e) B(ruyn) en aan W(agenaar) bezorgd ?
Vale!
Het spreekt vanzelf, dat de naam van v. Alphen geheim moet
blijven: „Wie dien brief geschreven heeft weet ik niet — Dit begrijpt gij wel?" schrijft Bellamy nog gauw even op de buitenkant
van zijn brief aan Mens.
Met toezegging van steun en een proeve van kritiek vergeeft
van Alphen, die wel zal geweten hebben wie de Spectator was,
Bellamy's drieste aanval van 28 November 1 7 8 3 ! Hij bespreekt de
„dichtstukjes" van het i s t e deeltje der Proeven: hoort „melodie"
in Bellamy's Aan een Schilder, maar geeft de dichter toch nog even
een gevoelig prikje, als hij in diens anakreontiese minneversjes iets
vindt van het „dubbelzinnige" en „wulpsche" — heeft de „Liefhebber Der Edele Dichtkunst" er zich niet op beroemd, dat „Godsdienst en Deugd" de Liefde van zijn minnepoezie veredelden ?3)
Van Alphen's Sfiectatorbijdrage 4) luidt :
MIJNE H E E R E N !

Met veel genoegen las ik het eerste stukjen van uwen poetischen
spectator. Daar ik zelf meer of min digter ben, en ook het theoretisch
gedeelte der dichtkunst eenigzins heb doorgelopen, heb ik dikwijls
verlangd naar een soortgelijk werk; ik heb zelfs wel eens het voornemen gehad, om een dergelijk geschrift aantevangen; maar het ontbrak
mij aan medegenooten; en mijne bezigheden zijn te veelvuldig om het
alleen te ondernemen; deswegen verblijdde ik mij, dat gijlieden mij
zijt voorgekomen; en uw plan behaagt mij volkortien; maar gij zult
er uw werk aan vinden. Alle uitkomende stukken dunkt mij, moeten
uwe aandagt naar zig trekken; op dat daar uit de Natie zie, hoedanig
de tegenwoordige staat onzer dichtkunst zij, en in welken rang, men
de dichters die thands leven en werken, of die zig beginnen te vertoonen, plaatsen moet. Gij zult uw tijd moeten besteden in de rijmelaars als rijmelaars te doen kennen, om, was het mogelijk, hen te doen
l

2
) Van de koussebanden, zie biz. 164.
) Vervolg Vad, Gez. van Zelandus^ zie biz. 147.
3) Zie Dl. I biz. 377.
4
) B. heeft deze proef niet zelf verbeterd; enkele drukfouten heb ik veranderd.
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zwijgen; ten minsten hun te beletten van de ware dichters te overschreeuwen. De ware dichters moet gij hunne zwakke zijde zo wel
doen kennen, als hun den verdienden lof toezwaaien, en dit alles met
kunde, oordeel en onpartijdigheid. Dichters van vorige jaren wenschte
ik 00k wel in het regte daglicht gesteld; hunne gebreken, hunne
schoonheden, hunne stijl, hunne manier aangewezen en zo hunne wezenlijke waarde aangetoond te zien, opdat men eens beslisse, hoe ver
Nederland het in de poezij waarlijk gebragt heeft. Hoe verkeerd, hoe
oppervlakkig, is daarom dikwijls geoordeeld; over Voet]), bijvoorbeeld,
dien ik 00k bewondere en in zijn leven gekend en bemind heb, was
eene geheele verhandeling te schrijven, waarin veel gewigtigs kan
gezegd worden. Zo 00k over Feitama, de Bosch, de Marre,
Pater,
Van Winter, Van Merken •) en veele anderen. Zeker iemand vroeg mij
onlangs om een lijst van Nederlandsche dichters, welke waardig ware(n)
in eene kiesche boekerij geplaatst te worden, — geen lijst van namen,
slechts eischte hij, maar een oordeelkundige lijst, waarin de onderscheidene verdiensten van elk, en de heerschende gebreken aangetoond
en met voorbeelden bevestigd worden. Mij dunkt zulk eene lijst optegeven was 00k.uw werk, niet op eens, maar van tijd tot tijd; en zou
het niet op deze wijze kunnen geschieden? dat gij in elk stukje van
uw spectator eenige bladen voegde, waarin een of meer bekende
dichters van Hoofd af ontleed, en bekend gemaakt wierd; en dat in
de overige bladen, de op nieuw uitgekomen stukken beoordeeld werden.
Zijt gij te weinig in getal, zoekt hulp, ik wil 00k wel eens het een of
ander stukje opstellen, en u toezenden; bijaldien ik weet dat zulks
niet onaangenaam of overtollig zoude zijn; want zeker, als men te
veel werks moet afdoen, geraakt men ten agteren, of werkt oppervlakkig. Laat dit uw lot niet wezen, en zodanig echter zou het noodzakelijk moeten worden, als u de taak te omslagtig wordt.
Laat mij toe dat ik u tot eene proeve van mijne denkwijze, mijne
gedagten over de dichtstukjes in het eerste stukjen van de Proeven
voor het verstand, den smaak en het hart mededeele.
Gij kent het boeksken: het is te Utrecht in den jaare 1784. bij
y. M. Van Vloten uitgegeven. Ik meen de schrijvers, ten minste sommigen van hun te kennen.
In het eerste dichtstukje dat het opschrift heeft na eene herstelling2),
leest men:
Gelijk het tedre bloemtje
Zich voor de winden neerbuigt
En V hartje weerloos kwijnt
*) Joh. Eusebius Voet (1705—80), zie Dl. I biz. 409; Sybrand Feitama(i694—1758)'Bernardus
de Bosch (1708—86)5 Jan de Maire, volgeling van Feitama; Lukas Pater (1707—81); Nic. Simon
van Winter (1718—95); Lucr. Wilhelmina van Merken (1721—89).
*) Van Antoinette Ockerse. Zie Aant. 6Q over de samenstelling: van het i s te Stukie.
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Zoo boog mijji jonge lev en
Voor eenen wenk der Godheid
Zich neder over 9t graf
Het bijgevoegde en V hartje weerloos kwijnt, komt mij voor een
stopregel te zijn, — mijn bewijs is, dat als men het er uitlaat, de
gedagte in eenvoudige natuurlijkheid wint; daar het nu de gedagte
ingewikkeld en duister maakt. Wil men deze regel verbeteren, men
stelle er voor: en siddert op zijn steel.
Het derde couplet heeft een soortgelijke regel:
De God des levens
Zag neder op de waereld.
Was dit niet genoeg? moest er de dichteres nog bijvoegen: door Hep
het gandsche ruiml Was het niet genoegsaam dat God op de waereld
nederzag, om het gevaar waarin de dichteres zich bevond optemerken ?
Het smekend traantje bevalt mij 00k niet: het diminutivum doet hier
of geene of eene verkeerde uitwerking; waarom niet eenvoudig gezegd:
Daar zag hij 00k mijn leger
Mijn tranen en gebeden
En sloot mijn gapend graf.

of: Hij zag mijn stille

tranen;

Wat het laatste couplet aangaat, de voorstelling daarin is al te afgebroken om duidelijk te zijn.
En nu, achl nu mijn Schepper!
Hoe billijk zvas een offer!
Maar, achl mijn zondig hart I...
Mijn Jezusl mijn Verlosser!
Slechts eenen droppel zoenbloeds,
En — alles is volbrachtl! —
Dit kan men zonder de woorden eenigzints te verdraaien, zeer wel
zo verklaren, als of er stond: nu moest ik mijne dankbaarheid betoonen,
maar mijn hart is bedorven, Jezus heeft geleden, en dus behoeve ik
niets te verrigten, dat is: 00k niet eens dankbaar te zijn. — Ik weet
wel dat de dichteres het zo niet gemeend heeft, en dat ze louter heeft
willen zeggen: mijne dankbaarheid is zo bezoedeld en gebrekkig, dat
ik de gerechtigheid van Christus noodig heb; maar zij zegt het echter
niet: — een bewijs hoe moeilijk het is afgebroken te schrijven en teffens
te zorgen dat onze voorstelling niet verkeerd kan uitgelegd worden.
Over het geheel is dit stukje vol gevoel, bevallig en treffend.
Het volgend dichtstukje heeft het opschrift:

i7i
D E STORMWIND

l

).

Ode.
Wat is het plan, het hoofddenkbeeld ? Dit: Het is nog stil, maar
van verre hoore ik den wind: hij komt, en doet zijne uitwerkingen
gevoelen; zo zal het ook zijn in den jongsten dag, er is eenige gelijkheid tusschen den aannaderenden stormwind en de komst van God om
dooden optewekken. — Hemel, aarde, Engelen worden aangemaand als
tot hun werk; en het slot is: dat de dooden leven zullen.
Of men zulk eene opgegevene gelijkheid, waarin hier en daar een
treffend gezegde voorkomt, doch waarin eigenlijk de eenheid ontbreekt,
eene Ode noemen kan, betwijfele ik. Het is een stuk van een Ode, niet
meer nog als een fragment.
De dichter had het kunnen gebruiken hier of daar, of het voltooien
en dan uitgeven. Maar ik heb het wel eens meer opgemerkt in jonge
dichters dat zij deze of gene treffende regels, waarin een voornaam
denkbeeld wordt voorgesteld, bij elkander hebben, er een tijtel voorzetten, zonder regt te onderzoeken, of het dichtstuk afgewerkt zij en
de tijtel voldoe aan den inhoud: dit stukje ten minsten is dunkt mij
van dien aart. Het zijn enkele, losse gedagten over de toekomende
opstanding, bij gelegenheid van een stormwind, ontsproten uit eenige
opgemerkte gelijkheden — maar nu de voorstelling zelven.
De stormwind nadert — 'k Hoor hem in V oosten reeds I
Hier is nog suite. —
Behalven dat onze meeste stormen uit het Noord- of Zuidwesten
komen, zo gebeurt het alleen bij een sterke donderbui, dat men den
storm van verre hoort aankomen, terwijl het nog stilte is waar men
staat — maar hier is geen blijk van eene donderbui, dus is dat begin
wat onnatuurlijk of gedrongen.
In het tweede couplet leeze ik:
De vlakte siddert. —
Hoe dit mogelijk is zonder aardbeving begrijpe ik niet: ik kan het
mij volstrekt niet verbeelden; zo min als de algemeene voorstelling
V Aardrijk

eerbiedigt hem. — {den

stormwind)

Schoon intusschen is deze voorstelling van den wind:
*) Van Ockerse; zie Aant. 69. De Schrijvers (H. W. Tydeman en J. Clarisse) van het
Levensbcrigt aangaande W. A. Ockerse (Vrugten en Resultaten van een 60-jarig Leven, dl. Ill)
hebben deze Spectatorbijdrage toegeschreven aan Hinlopen: „Het was eene vriendenhand die de
recensie schreef, en het zettede derhalve bij den gegispten geen kwaad bloed. Hinlopen stond bij
(Ockerse) en bleef steeds bij hem op hoogen prijs staan".
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Daar treedt hij vorstlijk en doet de eiken
Achter zich langsaam en dankbaar rijzen.
Dit is natuur; maar de laatste regels wederom begrijpe ik niet: de
Dichter had gezegd in het derde couplet:
Zo zal (namelijk gelijk ik gezegd heb van den
wind) in 'swaerelds rustenden avondstond
Mijn God verschijnen over het doodenrijk
Hij zal, in almachtvollen stormzvind
Donderend wandelen door de schepping.
en daar op had hij deze opwekking aan hemel, aarde en engelen laten
volgen.
Ontrolt u dan, gij plechtige

hemelen!

Hier mag ik vragen, wat moeten de hemelen doen als zij zich ontrollen? De Bijbel leert ons dat de hemelen zullen opgerold worden als
een oud, afgedragen kleed, dat niet meer van gebruik zal zijn, maar dit
komt hier in 't geheel niet te pas, want op het tijdstip waarvan de
dichter spreekt, waren de hemelen nog niet opgerold, en wat wil het
dan zeggen ontrolt u: best verklaart of verandert men het door of in
ontsluit u, namelijk om de verrezene gelovigen te ontvangen.
Maar nu verder:
Ontrolt u dan, gij plechtige hemelen
Gij aarde siddert! — loo ft hem, 0 Englen!
Dan zal de onsterjlijkheid
verrijzen
Achter hem zullen de dooden lev en 11 —
De derde regel is mij geheel onverstaanbaar; het is echter een speling
of zakelijke weerklank op deze twee regels van het tweede couplet:
Daar treedt hij vorstlijk, en doet de eiken
Achter zich langsaam en dankbaar rijzen.
Maar wat is in de straks gemelde regels de onsterjlijkheid, en wel
de onsterflijkheid die verrijzen zal, en agter welke de dooden verrijzen
zullen, even als de eiken agter den stormwind hunne kruinen opheffen.
Dit beeld kan ik mij niet voorstellen; het verwekt bij mij in 't geheel
geene denkbeelden. — Er moest wat de zin betreft, staan: dan, als
Gods almagt over de aarde zweeft, zullen agter dezelve de graven zig
openen en de dooden verrijzen.
Wat nu de verzificatie aangaat: het alcaicum is voor onze taal en
prosodie vrijwel geschikt; dan daar het zig alleen door de cadans moet
staande houden, terwijl het de hulp van het rijm mist, zo vordert men
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met regt veel kieschheid met opzigt tot de lang- en kortheid der
lettergreepen; en misprijst met alle reden, zodanige voeten, in welke
dezelve niet genoegsaam is in acht genomen; als bijvoorbeeld in dezen
regel van het tweede couplet:
Daar treedt\ hij vorst\lijk

en\ doet de \eiken

Alwaar verscheiden Sijlben verkeerd geplaatst zijn, het welk de melodie
wegneemt: zo was (het) ook in de tweede regel van het eerste couplet:
Hier is nog stilte.
De nadruk van den zin valt op hier, en die van de voet op is.
Het volgend stukje is getijteld D E H E L D '), het bestaat uit zestien
regels, waar van elk eene gelijkheid opgeeft, de zeventiende regel is
eene vraag wie dit onderwerp is; en de laatste antwoordt dat het een
held is, trouwens dit wist men uit den titel reeds. Men ziet uit het aanvoeren van gelijkheden, dat het vernuftige eigenlijk het hoofdkenmerk
is van dit stukje: laat ons zien of de gelijkheden wel getroffen zijn.
Zijn rollend oog ziet als de zon.
Wel, hoe ziet het dan ? zo v u u r i g . . . . goed, maar wat doet er dan
het woord rollend bij ? Epitheta kunnen niet kiesch genoeg worden
uitgezogt:
Hij ligt gelijk een stille zee (*).
Hij stapt gelijk een hoge storm,
Hij valt gelijk een trotsch palleis.
Deze drie gelijkheden komen mij voor niet natuurlijk en duister te zijn.
Hij ligt, ik betuig ter goeder trouwe niet te bevatten wat dit zeggen
wil. Is het ? de held is gelaten, altoos tegenwoordig van geest, gelijk een
door geen golven ontstelde zee, dan is het denkbeeld goed, maar de
_ (*) (Noot door Bellamy erbij gevoegd, zie biz. 177). Ik geloof, dat de dichter heeft
willen zeggen, dat de Held in rust zijnde, even zoo gelaaten, zoo zagt, zoo gerust is, als
een stille zee; en zeker, het beschouwen van eene, door geen wind ontroerde zee, geeft
ons een denkbeeld van rust en kalmte dat misschien dieper indruk op ons maakt dan
eenig ander tooneel in de natuur, omdat wij mogelijk op dat oogenblik een flaauwe en
duistere vergelijking maken tusschen een woeste en hooggolvende zee, en tusschen die
ontzaglijke uitgestrektlieid van water, waarop wij thans geen rimpel zien. Voor het overige
drukt het denkbeeld van liggen een gemaklijke, onagtzame, rust uit. Het stappen als een
hoge storm^ begrijp ik ook niet. Het vallen van het trotsch palleis, zou er, dunkt mij doorkonnen; het valt zeker zoo gemaklijk niet, doch het kon vallen; bij voorbeeld omver geschoten worden, en dan zal zijn val zeker trotsch zijn; zoobeschouwd, is de vergelijking
zoo kwaad niet.

*) Ook van Ockerse; zie biz. 22 en Aant. 69.
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uitdrukking onbestemd. Zo is ook het stappen als de hoge storm; en
men ziet zelden trotsche paleizen zo maar omver vallen, deze laatste
gelijkheid is al te ver gezogt.
In moed verplettert hij de rots.
Daar mangelt ook wat: als een rots te staan is een gewoon gezegde
van een held; maar een rots te verpletterent is dat in de natuur
mogelijk? En eindelijk, wanneer de dichter zegt:
In wijsheid zweeft hij de englen na.
Dan wordt er eigenlijk niet beslist, hoe ver hij nog achter is; op zijde
zweeven zegt men, maar nazweeven is een zeer dubbelzinnige uitdrukking.
Voor het overige verraadt ook dit stukje den dichter, er zijn natuurlijke trekken, wel getroffen gelijkheden in. Het volgende
AAN EEN SCHILDER *).

is een rijmloos onregelmatig vers: een moeilijk metrum, schoon het
al den schijn van gemaklijkheid heeft. — Was het niet noodig, mijn
Heeren, hier over eenige regels vasttestellen, opdat men geen gelegenheid geve, om de gebonden stijl slechts te doen bestaan in eenige
woorden naar een zeker aantal van Sijlben in regels te brengen, en
dan onder elkander te schrijven. In dit stukje is echter veel melodie;
het is de uitdrukking van een vertoornd minnaar, wiens meisje door
een armhartig schilder, zeer afschuwlijk geschilderd was.
De twee volgende, de verloren en gevonde vreugde 2) zijn anacreontisch — en vol tedere, fijne en naive trekken. Zij moeten de beminnaars van deze soort van poezij zekerlijk behagen: hier en daar egter
treft men er eene dubbelzinnigheid in, die veel, en niet ten onregte,
te veel heeft van het wulpsche.
Eindelijk, de twee laatste stukjes in een album 3), en de dichter aan
zijne vrienden % zijn van weinig waarde. Het eerste heeft een punt in
deze regels:
o Schilders! weest toch Schilders!
En maalt op uw tafreelen
Geen misdruk van de schepping.
En dit punt is het eigenlijk, dat in dit stukje het trefifende moet
uitmaken: en het laatste heeft naar mijn oordeel weinig belangrijks
in zig. De dichtkundige waereld zou er niets bij verlooren hebben,
bijaldien zij dit stukje nimmer gekregen had; dan het is niet zelden
het lot van zulke verzamelingetjes als deze Proeve is, dat elk der
J) Van Bellamy, zie Dl. I, biz. 337.
*) Zie Dl. I, biz. 179.

2

) Zie Dl. I biz. 53—55.

3

) Zie biz. 23.
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medeschrijvers zijne portefeuille uitschudt, en dat er daardoor dikwijls
stukjes ingelascht worden, welke de maker nergens beter wist te plaatsen,
en egter gaarne gedrukt zag ! ).
Zie daar mijne Heeren! eene proeve van mijne wijze van recenseeren.
Ik heb dezelve in eenige ledige oogenblikken ontworpen, en biede ze
aan uwen kieschen smaak aan. Wilt gij 'er gebruik van maken, het
staat u vrij, en zo niet, ik ben er volkomen mede te vrede: een volgend stukje van uwen spectator zal daaromtrent berigt geven. Hierop
wagtende, noeme ik mij
Uwen kunstgenoot
T. 15 Febr. 1785.
. .. N.
De Spectator begint dadelik aan een antwoord: hij aanvaardt
dankbaar de geboden hulp — „onze taak is zeker zeer uitgebreid:
en wie is de gelukkige man, die het tot zijne eenige bezigheid kan
rekenen, den smaak zijns Vader lands te helpen hervormen?. Met
klem herhaalt hij tegenover van Alphen zijn eis van 28 Nov. 1783:
een dichter zij „origineeP, kenne zijn eigen krachten, lere „uit eigene
oogen zien".
AAN DEN SCHRIJVER VAN DEN VOORGAANDEN BRIEF.
MIJN HEER!

Uw vriendelijke brief was ons even eens, als de ontmoeting van een'
landgenoot, in een vreemd gewest: ons lot is tot nog toe niet zeer
gunstig geweest; over het algemeen beschouwt ons de Poetische waereld
met een soort van beledigend medelijden; men ziet ons — haalt de
schouders op, en — draait zich om! Anderen, wier geest dezen top
van zwijgende grootmoedigheid niet bereiken kan, zijn van gedagten,
dat wij eigenlijk niets minder doen, dan den goeden smaak verwoesten.
Sommigen meenen, dat de goede smaak, in ons Vaderland, reeds dien
wasdom heeft, dien hij, bij mogelijkheid, verkrijgen kan. Welke uitmuntende stukken hebben wij niet! zeggen zij; en ondertusschen zullen
zu u dingen laaten zien, die volmaakte voorbeelden zijn, om te vertoonen, wat de goede smaak niet is. — Waarlijk, mijn Heer! is het
geen kwelling der ziele, om, aan een genootschap van menschen, bij
voorbeeld, te moeten bewijzen, dat de voordbrengzels van een' RUBBENS,
waarlijk schilderijen zijn; terwijl deze menschen hunne uithangborden
en afgezette printjes, als de bestmogelijke voordbrengzels der schilderkunst blijven beschouwen? —
l

) Een dergelijke opmerking maakte B. zelf aan Loosjes 2 Jan. 1784, zie biz, 2.
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Wij hebben onder onze, thans leevende dichters, zeker mannen van
veel Genie-, maar zou het wel verdienste voor eenen grooten bouwkundigen zijn, zoo hij alle zijne bekwaamheden slegts gebruikte, om
kaartenhuisjes te maken? — De gedrogtelijke fabelhistorie is thans
door onze dichters afgekeurd, en in een hoek geplaatst. Onze eerstaankomende dichters speelen 'er zo wat mee, zeker omdat er niets aan
te bederven is; en het legio der bruiloftsrijmers vindt er den grond
van zijn bestaan in. Deze afschaffing is ongetwijfeld een triomph voor
den goeden smaak; maar hoe vele triomphen moeten hier nog bij komen,
eer de goede smaak onder ons, zegepraalend, kan omgevoerd worden!
Men moet waarlijk lagchen, wanneer men, uit onze oude dichters, plaatsen
ziet aanvoeren, die modellen voor het tedere, naive en schoone moeten
zijn; en die, ongelukkig, zo al niet geheel valsch vernuft — ten minste
genoegzaam niets anders zijn, dan vergezogte, onkiesche gedagten en
draaien. Ik heb alien eerbied voor onze oude dichters; HOOFD en
V O N D E L zijn waarlijk groote mannen; doch sommige Cabaalen in ons
land, leeven er even eens mede, als de geestelijken van een zekere kerk
met de heiligen; door hen zeer groot te willen maken, maken zij hen
belagchelijk. Zulk een handelwijze kan niet wel anders, dan een' nadeeligen indruk hebben, op den aankomenden dichter; de vooroordeelen,
die wij in onze jeugd ontvangen, worden zeer zelden, in rijperen ouderdom beteugeld — en het is nog zeldzaamer, dat zij dan geheel uitgeroeid
worden. 't Is alleen, aan weinige zielen, gegeven, zich boven alles te
verheffen.
Ik wenschte dat onze dichters wat meer, uit hunne eigene oogen,
leerden zien; dan zouden wij ongetwijfeld, in alien opzigte, betere
stukken van hen te wagten hebben. —
Hoe veele dichters zijn 'er 00k niet, die hunnen smaak vormen, naar
tweede en derde Copijen, die, zeer gebrekkig, naar onze oude dichters,
zijn afgeteekend! Veelen kennen HOOFD en V O N D E L niet, dan bij
naam, en evenwel zeggen zij, met eene groote deftigheid, dat deze
mannen onnavolgbaar zijn!
Onder de duizenden van prijsvraagen, die thans, in ons Vaderland,
uitgeschreeven worden, zou deeze mogelijk geen der minsten zijn:
WELKE ZIJN DE REDENEN, DAT ZOO WEINIGE ORIGINEELE DICHTERS
ZICH ONDER ONS VERTOONEN ? — EN WELKE ZOUDEN DE BESTE MIDDELEN ZIJN, OM DEZE BELETSELEN WEGTENEMEN ?

Maar — ik dwaal van het spoor! Het voornemen was alleen u, voor
de blijken uwer toegenegenheid te danken, en mijn brief begint wel
wat naar eene verhandeling te gelijken.
Gij zult ons zeer verpligten, mijn Heer! als wij, nu en dan, iets van
uwe hand mogen ontvangen; niet alleen wij — maar dat gedeelte der
poetische waereld, dat onzen arbeid, met genoegen, ontvangt, zal zeer
aan u verpligt zijn. Daar gij uwen aandagt, over het eerste stukje

177
der Proeven voor het verstand enz. hebt laten gaan, durven wij, zonder
onbescheiden te zijn, hetzelfde, met opzicht tot het tweede stukje van
u verwagten. Wij hebben de vrijheid genomen, om, bij een uwer
aanmerkingen een noot te voegen *), die u misschien de gedagte des
dichters ook wat nader zal doen beschouwen. — VOET, zooals ge zegt,
mijn Heer! hebt gij gekend, dus zoudt gij beter, dan een van ons,
geschikt zijn, om een proeve over zijn Genie en zijne schriften, der
waereld mede te deelen.
Alles, wat gij zult gelieven bijtedraagen, mijn Heer, zal ons aangenaam zijn; zoo gij u, op de eene of andere wijze, nader aan ons
bekend wilt maken, dit zal ons ook zeer tot genoegen zijn: onze taak
is zeker zeer uitgebreid: en wie is de gelukkige man, die het tot zijne
eenige bezigheid kan rekenen, den smaak zijns Vaderlands te helpen
hervormen.
Wij hopen eerlang blijken te hebben, dat deze bijdraagen de eenige
niet zijn, die wij van uwe hand te wagten hebben!
Uit naam van ons

gezelschap.2)

Zo ligt er dus alweer enige kopie voor een 2de Stukje van de
Poetische Spectator. Weldra komt er een bespreking bij van Hoffhams Proeve van Slaapdichtenz), een bundel ^mirage" anakreontiese
versjes over „slaap en slaaplust". Dagen en nachten, zegt deze
slaapdichter, „heb ik, begraaven onder boeken, in lettersuffen mijn
leven gesleeten, en met Hypnus milde gunsten gespot, tot ik, dank
zij des gods vermogen, wierd geneezen van mijn dwaaling". . . .
't Gebeurde eens in het holste
Van een' der langste nachten,
Wanneer ik in Zeelandus,
Mijn' liefling zat te leezen,
Dat* Hypnus, dien ik tartte,
Met onweerstaanbre krachten
Van mijne doffe zinnen
Zich plotslyk meester maakte.. . .

Door „zoeten droom beguigcheld" ziet de dichter „den jongen
slaapgod", die hem nu „zijn' rijken vulho6rn over (den) schedel
uitstort", hem daarmee „zalft" tot „zijn heilgen priester". . . .
Van toen aan leerde ik slaapen.
Van toen aan wierd ik dichter.
2
!) Zie biz. 173.
) In het hs. (Z. G.), dat bewaard bleef, stond oorspronkelik als
ondertekening:
y\ later weggeschrapt.
3
) O. Chr. T. Hoffham (1744—99), zie Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 6 biz. 241 vgg.
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De verzen van deze in Zelandusbekoring tot slaapdichter "gezalfde" - een weI wat dubbelzinnige lof - bespreekt Bellamy
voor zijn Spectator met enkele aardige opmerkingen over luim bij
"Vaderlandsche" dichters.
PROEVE VAN SLAAPDICHTEN,
DOOR

O. C. F'. HOFFHAM.
Te Amsteldam, bij Pieter Yohannes Uylenbroek,
1784.
Verscheiden dichters, van aIle tijden, hebben zich toegelegt, .orn de
liefde en den wijn te bezingen; doch, voor zoo veel mij bekend is,
heeft nog nimmer de slaap een' dichter gevonden, die hem zo eene
groote reeks van gedichten heeft toegezongen, als de Heer HOFFIIAM
gedaan heeft. Het plan is waarlijk luimig; doch, het is niet weI mogelijk,
zoo veele stukjes agter elkander, op hetzelfde onderwerp, te geven,
die allen even interessant zijn; er 1110et noodzaaklijk eene eentoonigheid
in heerschen, die ons vermoeit, en minder gevoelig maakt voor de
schoone trekken, die nu en dan voorkomen. AIle de stukjes in deze
verzameling, zijn rijmloos,. veelen hebben zeer veel rnelodie, doch dit
hebben ze niet allen; sommige vaarzen hebben eene hardheid, die de
lezing moeilijk maakt. De manier des dichters is me est die van Anacreon en Horatius, naar welken hij verscheiden parodien gemaakt heeft;
een der schoonste en luimigste is: De parodic van Horatius derden
lierzang des uierden boeks:
AAN HVPNUS.

wc« gy", a Hypnus! by" zijn geboort'
1J1et een vrindelY·~ oog eenmaal hebt toegelonkt,
Die 'llerkrYit nooit den gouden pry"s
Van het Stolpisctz legaat, Ninzmer doorwaakt hy", bij"
Epiktetus wy"sgeerge lamp,
Eenzaam d'aakligeJZ nacht, Nimmer, ja minder nog,
Zal hy" de kostbaare ruststonden
Raatlend uitroepen, of steeken de wagttrompet
Van des torens uerheuen trans.
Maar de schaduw des ioouds, 't ruischen des zoateruals,
Sust he»: minzaam in sachten slaap,
Stort hem godlyeke kunst, Lesbische uaersen in!
De edele lYstad, vorstin der steen,
Neemt 11Zij" op in den rei haarer aartsdichteren ;
En de gtftige tand der ny"d
Waagt zich niet aan 11zy"n' roem, Hypnus l uerheuen God!
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Die de Her mij in handen gaaft,
En het streelend gezang haar hi de snaaren bliest;
Dit, dit alles is uw geschenkl
Dat Merkurins* Her Argus
insluimerde;
Dat de menigte atom op mij,
Als op Nederlands slaapdichter, met vingren wijst;
Dat mij Neerland gulhartig
mint,
(Zo het waarlijk mij mint) dit, dit is uw geschenkl
De ernstige en staatige gang der vaerzen brengt veel toe, om het
luimige der gedagten te vergrooten. Luim te hebben, en luim te
konnen voelen, is, zo als iemand zegt, een gave Gods; en zeker, niet
iedere lezer — niet iedere poetische lezer zelfs is geschikt, om over de
vernuftige voordbrengzels van den luim te oordeelen. Wij hebben onder
onze vaderlandsche, luimige voordbrengzels, nog zeer weinige stukken,
die niet door laffe en dubbelzinnige trekken en woorden ontsierd zijn.
HuiGENS heeft onder zijne puntdichten l) er zeer veelen, die waarlijk
luimig zijn — maar hoe veelen ook, die niets anders zijn, dan laffe
woordspelingen en gezochte draaien ? FOCQUENBROCH2), zoo hij zich
beschaafd hadt, zou zeker, in dit vak, met veel roem, hebben kunnen
arbeiden; getuigen zijn sommige stukken, uit zijne gedichten. Ik heb
hem thans niet bij de hand, om er voorbeelden van afteschrijven.
RUSTINGH 3) kan naauwlijks, om zijne morsigheid genoemd worden; dat
hij luim had, is zeker — maar hoe laag! hoe onbeschaaft! hoe vernederend voor het vernuft! Had WEYERMAN 4) een grooter en edeler
ziel gehadt, ik twijfel niet, of de producten van zijnen geest zouden ook
voortreflijker geweest zijn (*).
(*) De invloed van het zedelijk karakter van den kunstenaar, op zijn genie en de voordbrengzels van hetzelve is grooter dan men doorgaans denkt. De algemeene dwaaling, dat de
grootste schilders doorgaans de losbandigste menschen geweest zijn, heeft reeds veel kwaads
gedaan; jonge schilders, die geen genie genoeg hadden, om waarlijk groot te worden in de
kunst, vormden zich naar de schandelijke anecdoten^ die men hun van groote meesters verteld hadt, en werden — ligtmissen! — Stel twee schilders, die dezelfde maate van genie
bezitten, doch, waarvan de eene een slegt zedelijk karakter heeft, en de ander eene voortreflijke, edele en groote ziel: — wie zal de grootste kunstenaar zijn ? wie het groote, het
edele en ware der natuur best uitdrukken? De braave man werkt vrij: zijn geweten behoeft
niet te siddren, wanneer zijn vernuft den losbandigen, den slegten man moet afmaalen;
zijn eigen ziel is, als 't ware, het model waarnaar hij een Ideaal van hemelsche onschuld,
en bovenmenschelijke schoonheid schept. Dat er groote kunstenaars geweest zijn, die een
slegt zedelijk karakter hadden, is zeker; — maar dat zij grooter zouden geweest zijn, indien
hun karakter beter geweest ware — dit is ook zeker! — Doch deze noot is de plaats niet,
om dit te betoogen.
1
) In een zakboekje van 1777 (hs. Z. G.) staan 4 vrij platte puntdichten van Huygens opgetekend: Sneldichten, Boek X nrs. 48, 96, 128; Boek XI nr. 55.
2
) Zie Dl. I, biz. 199; Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 4 biz. 578.
3) Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 4 biz. 582.
*) Ibidem, dl. 5 biz. 540.
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Over het geheel zijn de gedagten, in deze verzameling, kiesch. Hier
en daar komt een stukje voor, dat van weinig waarde is, bij voorbeeld,
de parodie van zeker stukje, ik meen nit LESSING:
'k Weet niet met zekerheid
Of ik d' aanstaanden nacht
Wei zal beleven,
Maar zo 'k den nacht beleef,
Weet ik met zekerheid
Dat ik zal slaapen.
Dit zegt zeer weinig. In het algemeen heeft de Dichter wat veel
overgenomen en nagevolgt, schoon men zeggen moet, dat hij een zeer
goed gebruik van zijne origineelen gemaakt heeft. De fabelhistorie der
ouden geeft zeker den luimigen dichter een' grooten voorraad aan de
hand, 't is ook alleen in soortgelijke Dichtstukken, dat die goden en
godinnen draaglijk zijn; doch, de fabelhistorie, zoo als onze dichter die
gebruikt heeft, belet te veel, eene eigene tnanier te vertoonen; met het
gebruik dezer beelden werkt men te veel in den trant dier meesters, die
'er de eerste uitvinders van waaren; wij kluisteren onze oorspronglijkheid,
en worden alleen navolgers. Ik zal nog een stukje afschrijven, dat zeker
geen der besten is, doch mij vrij luimig toeschijnt, het is getiteld:
VOORRANG DES SLAAPS.

De zuigling kent nog niet
Den wijn: de grijzaard kent
Niet meer 7 genot der min.
De jongling proeft en kwijnt:
De man slegts drinkt en mint.
Maar alien kennen ze,
Genieten ze den slaap.
Ik sliep gewiegd, als kind:
Ik sliep, als jongeling:
Thans slaap ik als een man:
En zal, zo ^k hoop, eenmaal
Als grijzaart slaapen. En,
Welk blijd vooruitzigt!
Ik zal een langen nacht
Ten laatste slaapen in 7
Ge7nakkelijke graf.
Behalven het luimige, in de vier laatste vaarzen, is in het geheel een
tederheid, die ons gansch inneemt. — Wij wenschen, dat de poetische
waereld, in het vervolg, nog meer van deze hand ontvangen moge!
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Begin Maart heeft Bellamy een Inleiding voor zijn nieuwe bundel
Gezangen gereed. Voor gemak van drukproeven laat Mens deze
bundel bij Post in Utrecht drukken: eind Febr. is het „eerste blad"
al ter perse l ). Reinier Vinkeles in Amsterdam is bezig aan een
Bellamy-portret voor de Gezangen, zodat het „vignetw van de
Utrechtse „liefhebber" vervalt 2 ). De Inleiding*) — een brief aan
Kleyn, zijn eerste dichter-vriend in Utrecht — is autobiografies en
tekent „ontwikkeling, voordgang en wending van (zijn) genie".
U I T EEN'
BRIEF,

AAN MIJNEN VRIEND
KLEYN.

Ja, mijn vriend, ik heb het besluit genomen, om eenige stukjes in
de waereld te zenden; en ik heb eigenliefde genoeg, om te denken,
dat hier en daar nog wel iemant zal gevonden worden, die dezelve,
met eenig genoegen lezen zal. De verzameling zal klein zijn; doch, als
men waagen moet, is het veiliger met weinig dan met veel.
Gij hebt verscheidene stukjes, die in dit bundeltje komen zullen,
gezien, en er mij uwe gedagten over medegedeeld4); ik vlei mij,
dat de overigen, die gij niet gezien hebt, u niet onaangenaam zijn
zullen.
De vorming, de wending van onzen smaak, en van ons genie hangt,
niet zelden, van de geringste kleinigheden, af; dit heeft de ondervinding mij zelf geleert. Ik wil u eenige oogenblikken lastig vallen,
met u een kleene beschrijving te geven van de ontwikkeling, voord*) Volgens Brief aan Mens, biz. 167. Gerrit Post, „Boekdrukker op de Mariaplaats te Utrecht,
geboren in 1756, gehuwd in 1780. Hij behoort niet tot de voorname Utr. boekdrukkers" (Mededeling
Gem. Arch. Utrecht).
2
) Zie biz. 116, en Brief van Mens 6 Maart 1785.
3
) „Eene voorrede, voor welke ik mij verzekerd houde, dat Rabener eene uitzondering zou gemaakt hebben, toen hij in zijn Duitsch woordenboek op het woord wind schreef: zie de meeste
voorredens". (A. Vereul, Lofrede op Jacobus Bellamy 1790, biz. 113).
4
) Met enige zekerheid is dit te zeggen van 6 der 20 verzen (in kronologiese volgorde):
Aan God (Dl. I biz. 71); De Lente (biz. 180); Aan Fillis (biz. 218); Aan mijne Ziele
(biz. 279); Aan Chloe (biz. 383); Aan de Lente (Dl. II biz. 39). Ook andere, die ik niet kan
dagtekenen, kan B. aan Kleyn hebben voorgelezen bij diens laatste bezoek aan Utrecht, eind
Junie (zie biz. 69).
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gang en wending van mijn genie (*). Ik begrijp duidelijk, dat ik niet
hoog genoeg geplaatst ben, om deze beschrijving zeer belangrijk te
doen zijn: mogelijk zou men er zelfs wel iets van het verwaande in
meenen te vinden. Wat het eerste betreft: ik geloof, dat de schoone
kunstenaars, schilders en dichters enz, zich zelven doorgaans te weinig
waarnemen; te dikwijls in een* kring omwandelen, zonder zelf te weten,
hoe zij er ingekomen zijn — of hoe uitgebreid het vak zij, in welke
zij vrij kunnen arbeiden. Dat aanteekeningen van dezen aart, zeer veele
nuttigheden zouden hebben, is zeer zeker; jonge genien zouden niet
zelden eene gelijkheid vinden tusschen deze beschrijvingen en hunnen
eigenen natuurlijken aanleg; en dit zou hun een handleiding kunnen
geven, om op den regten weg te komen — en te worden, die zij zijn
konnen. Zoo wij ook doorgaans meer van het karakter eens dichters,
als dichter wisten, het karakter zijner schriften zou ons duidelijker
worden; wij zouden schoonheden vinden, die ons anders verborgen
bleeven; en wij zouden sommige gebreken meer als gebreken van
zulk — of zulk een genie kunnen bepaalen. Deze aanmerkingen zijn
niet nieuw; zij zijn reeds voor mij gemaakt. — In mijn vroegere jeugd
had ik dichterlijk gevoel: dat is: ik beschouwde de dingen, die rondom
mij waaren, al doorgaans, met andere oogen, dan zij, die gemeenzaam
met mij omgingen; mijn verbeelding vervulde de ledige velden, met
strijdende legers, en de zee met vlooten: 't was mij onverdraaglijk, als
mijn jonge vrienden, niets van dit alles, konden ontdekken. Een, wiens
ongeluk mij zeer grieft, stemde het meest met mij in; hij hadt een
levendige verbeelding, en zeer veel gevoel; in laateren tijd werd hij
bestemd, om schilder te worden; doch een noodlottige val heeft hem
zijne gezondheid benomen, en hem verhindert, zich verder, in zijne
kunst, te volmaaken 2 ). — In dezen tijd maakte ik reeds rijmen, die
mogelijk hier en daar wel een vonk van geest vertoonden; doch die,
over het geheel niets beteekenden.
Een opvoeding, die men een geleerde noemt, heb ik niet gehad; ik
werd in een' kring geplaatst, in wiens engen omtrek mijn geest als
gekluisterd was: zulk een engte wordt benaauwender, naar maate ver(*) MIJN GENIE! — Mogelijk zou men hier wel een nederige aanmerking noodzakelijk
achten: het woord genie heeft zeker eene groote beteekenis; doch ik verstaa er hier alleen
door, die maate van werkende of rustende bekwaamheid, die den mensch, in het vak der
schoone kunsten, tot het uitvoeren van zekeren taak, geschikt maakt, en hem in den eigenlijken zin, een kunstenaar doet zijn. BROUWER en JAN STEEN waren dus genien, doch zij
hebben een andere plaats dan RUBBENS en RAPHAEL. — Onder de dichters hebben dezelfde
rangen plaats; voorbeelden behoef ik niet te geven *).

!) Met kleine tekstwijziging is deze noot, op 'n los papiertje (hs. Z. G.), bewaard gebleven.
2
Zie ook Aant. 65.
) Gabriel Manne.
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wijtingen en bitse aanmerkingen, bij iedere beweeging van onzen geest,
ons noodzaaken stil te zijn. — Een kind, dat van de natuur een' aanleg
ontvangen heeft, om schilder te worden, kan zijne gewaarwordingen
niet duidelijk voorstellen; doch kleene krabbelingen, die hij op het
papier maakt, zijn, den oplettenden waarnemer, duidelijke wenken genoeg, om hem te doen onderzoeken, wat uit deze beginzelen worden
kan (*). De eerste krabbelingen van den jongen dichter, zijn brokken
van vaarzen, op alles, wat hem voorkomt. Hij leest, in het eene of
andere gedicht, een regel, een woord, dat hem, meer dan gewoonlijk,
treft; dit doet hem, op het zelfde onderwerp, terstond een vaars maken;
dit doet hij geduurig; en hier door krijgt hij, om zoo eens te spreken,
een vaste hand, en een zekere manier van zich uittedrukken.
Worden nu deze eerste ontwikkelingen tegen gegaan; de beoefening
der schoone kunsten, den jongeling, als veragtelijk en nietsbeteekenend,
voorgesteld, dan kan het niet wel missen, of het ontluikende genie buigt
zich, en, schoon het zich weder oprigten moge, het zal nooit die kragt
vertoonen, die het, volgens zijn' eersten aanleg, hebben moest. — Dit
was, min of meer, mijn geval: de oogenblikken, die mij, van mijn toenmaalige bezigheden, overschooten, werden alleen besteed, om vaarzen
t e maken; en, hoe veele onovergeschootene oogenblikken werden hier
ook niet aan opgeofferd! en dit hadt,- voor mij, wel eens onaangenaame
gevolgen!
Ik moet nog lagchen, als ik mij dien tijd te binnen breng: niemant
bemoeide zich met mij; men zeide, dat ik zeer zoet begon te rijtnen-,
en ik was van het zelfde gevoelen. Van de taal wist ik niets; en
niemant mijner vrienden wist er mij iets van te zeggen. De dichters,
die mij, toevallig, nu en dan, in de handen kwaamen, waaren meestal
van dat soort, dat weinig geschikt was, om mijnen smaak te vormen.
Op hun spoor begon ik ook huwelijks- en verjaardichten te maken;
in plaats van wezenlijke gedagten, schaarde ik alle Goden en Godinnen
Nymphen en Najaden, in rijmende gelederen; ik vergat niet Phebus,
als hoofd van dit corps, het heerlijkst te doen uitkomen, dit begrijpt
gij! Dit hoogdraavende, zoo als mijne vrienden het geliefden te noemen,
hadt toch de eer niet, van mij regt te behagen; ik gevoelde somtijds
zelfs een soort van schaamte, wanneer ik, voor den een' of anderen,
mijne Godenvolle gedichten oplas. Mijn smaak was, door slegte voorbeelden, bedorven; mijn geest was aangevallen en overrompeld, op
een' tijd, dat hij geheel en al bloot lag; en, daar hij geen' beteren
vriend kende, zijn' vijand, ^met vermaak, ontving. 't Staat mij nog
(*) Ik wil niet zeggen, dat alle kinders, die op het papier krabbelen, schilders — of alle
rijmende knaapen, dichters kunnen worden! — dit zullen alle vaders en moeders wel begrijpen, hoop ik!
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duidelijk voor, dat ik dikwijls, in eenzaame wandelingen, de ondergaande zon, de stille zee, en het gansche rustende landschap, met een
gevoel en een verrukking, beschouwde, die liederen in mij deden opkomen, zoo als ik er nog geene, bij mijne dichters, gelezen had. Deze
liederen gevoelde ik, zonder hen te konnen uitdrukken; ook was ik te
veel verslaafd aan mijne voorbeelden, om niet te denken, dat de waare
taal der dichtkunst de hunne was.
Een zeker Heer*), toevallig kennis gekregen hebbende van mijn
gerijm, was vriendelijk genoeg, om mij, wat de taal betrof, op den
weg te helpen; en, met deze hulp, bragt ik het zoo ver, dat ik geene
grove fouten tegen het nederduitsch, beging. Dit was een stap, die
voor mij van veel gewigt was; doch mijn smaak bleef nog al in de
manier mijner eerste meesters. — Ik was geduurig in het geval van
een' man, die twijffelingen tegen de leer zijner kerk heeft opgevat;
die er geduurig over denkt, doch geen moeds genoeg heeft, om zijne
kerk te verlaaten, en eene betere leer te omhelzen. Dat er een andere,
een betere dichtkunst bestaan moest, dan die ik uit voorbeelden kende,
dit leerde mij de Natuur en mijn eigen gevoel. — Een groot gebrek,
in jonge dichters, en dat natuurlijk in dien ouderdom vallen moet, is,
dat zij alles willen navolgen; zij hebben nog geen eigen manier niet
alleen; maar het is ook nog onbestemd, tot welk vak der poezij zij
behooren. Het zou een verdienstelijk werk zijn, een po'etiesch handboek,
voor de jeugd, optestellen, waarin de schoonste plaatzen uit onze beste
dichters verzameld wierden; het waar vernuft, door bevattelijke aanmerkingen, aangewezen; en het valsch vernuft insgelijks door voorbeelden wierd aangetoond. Zulk een boek zou den ontluikenden dichter
een groote schat zijn, en zeer veel invloeds hebben op zijn genie, en
de toekomstige voordbrengzels van het zelve. Doch deze taak vordert
eene, meer dan gewoone, maate van smaak, oordeel en belezenheid. —
't Staat mij niet duidelijk meer voor, wat, of van wien, het geweest
zij, doch dit weet ik, dat een zeker dichtstuk mijn' smaak eene geheele
andere wending gegeven heeft. Losheid, waarheid, natuur, dit waren
dingen, die ik reeds lang gevoeld, doch nu, voor de eerste maal, in
een dichtstuk gezien had. Van toen af beschaafde ik mijn' geest; dit
voorbeeld hadt mij gezegt, dat men het waare, eenvouwige, gevoel der
natuur, in zijne gedichten, mag en moet uitdrukken. Nu werd mij de
gansche Natuur dichtkunst I Het floers, dat, tot nog toe, mijn oogen
bedekt hadt, werd afgerukt, en mijn moed verhefte zich, om, met alle
de opgeschikte, beuzelagtige en hoi klinkende gedichten, te spotten!
Maar, mogelijk zult ge reeds lang gevraagd hebben: waaren dan alle
1

) Ds. J. W. te Water. Zie Levensberigt J. W. te Water („door hem zelven") biz. 359 § 22
over deze „voorrede": „(B.) verzwijgt mijnen naam".
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uwe dichters zulke slegte modellen? — zij waaren juist de besten niet,
doch zij hadden zeker, hier en daar, wel iets goeds; — maar is dit
genoeg, om onzen smaak te vormen? Als een goede trek — een
natuurlijke gedagte opgevolgd wordt door een onnatuurlijke, gezogte,
kunstige, schakel van denkbeelden — is dit niet genoeg, om, in dien ouderdom, den ongevestigden smaak en het onrijpe oordeel, zoo niet geheel te
bederven — ten minsten voor eenigen tijd, van het spoor te helpen? —
Voorbeelden van zulke dichtstukken — 7 zij met alle eerbiedigheid gezegdl — vindt men nog wel eens bij onze nederlandsche dichters. —
Ik deed mijn best, om verscheiden spreekwijzen en woorden, die ik
uit mijne dichters had overgenomen, afteschaffen, en mij andere, meer
eenvouwige, aantewennen. Het gezang: A A N GOD T ), 't welk ik, onder
de andere stukjes, denk uit te geven, heeft nog veel van die spreekwijzen en woorden, die ik bedoel. — In dien tijd stelde ik de meesten
dier kleine stukjes op, die ik, als mijne eerstelingen, der waereld heb
medegedeeld 2 ). De uitgave dier kleinigheden is, buiten twijffel, al te
overhaast geweest; er zijn verscheidene nietsbeteekenende stukken in,
en veele anderen niet genoeg beschaafd. Men dagt, dat ik mij, bij het
opstellen dezer stukjes, GLEIM tot een model had voorgesteld; schoon
ik in dien tijd G L E I M , noch iemant der hoogduitsche dichteren kende 3 ).
ANACREON kende ik bij naam, en ik wist dat hij van de liefde gezongen
hadt; doch van zijne liederen was mij niets voor de oogen gekomen,
dan een enkel verrijmd stukje. —
Nu koom ik tot dien tijd, mijn vriend, die, zoo wel voor mijn geest,
als voor mijn hart, het gewigtigste en dierbaarste is: door een gunstige
beschikking des hemels, bij u, bij mijne andere vrienden, overgebragt,
heb ik, in onze vriendschappelijke verkeering, gelegenheid gehad, om
mijnen smaak verder te verbeteren, mijne vermogens te ontwikkelen,
en mijne weinige Theoretische kundigheden te vermeerderen. Hoe veele
aangenaame avonden hebben wij, onder het beoefenen der beminnelijkste
kunst, saamen doorgebragt! 4 ) Dan nog, wanneer wij ver van elkander
verwijderd zullen zijn, zal ik, mijne eenzaame, treurige, avonden, vervrolijken, door de herinnering van onze genotene vreugde! U missen
wij reeds; en uw ledige plaats, in onzen kleinen kring, kan — noch
zal, door iemand, vervuld worden, dan door u zelf! —
Nu nog een woord, over de voordbrengzels van mijn' geest, in dit
laatste tijdperk. Daar zijn zekere geliefkoosde denkbeelden, die met
onzen geest, en met onze natuurlijke neigingen het meeste overeenkomen; zoo heeft een schilder een geliefd beeld — eene houding —
*) Zie Dl. I biz. 71 en Dl. II biz. 41 en 42.
3) Zie Dl. I biz. 171.
*) Ibidem biz. 178.
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een landschap, em. Een dichter een zekere gedagte, die, op verscheidene
wijzen, gevari'eerd, zijn voordbrengzels, van andere, onderscheidt. Het
wandelen op den iveg des levens, is, bij mij; zulk een geliefd denkbeeld;
mogelijk heb ik er te veel gebruik van gemaakt; doch ik vlei mij,
dat ik deze gedagte, door bijgevoegde omstandigheden, genoegzaam
gevari'eerd heb, om haar niet eentoonig te doen zijn. De gedagte is
zoo zeer de geliefkoosde van mijn hart als van mijn vernuft: nooit
komen de denkbeelden van wisselvalligheid
des levens, droefheid en
blijdschap, en van den dood, mij levendiger en meer roerend voor den
geest, dan wanneer ik, in mijne eenzaamheid, door een digt bosch, of,
langs eenen weinig betreden weg, wandele: wat is nu natuurlijker, dan
dat wij de bekleedzels, voor onze gedagten, ontleenen, van die dingen,
die rondom ons zijn, en ons het meest treffen? — Schoon men zegt,
dat ik eenigen aanleg heb, tot-het luimige en vrolijke-, voel ik echter
in mijn' geest een sterkere neiging tot het sombere en ernstige\ dat
natuurlijk met de jaaren vermeerderen moet. Mogelijk is het boertige,
het luimige en vrolijke voor eenige vernuften het zelfde, wat het
springen, loopen, en andere ligchaamsoefeningen, voor sommige gestellen, zijn: namelijk, een noodzakelijke behoefte. Bij eene, al te
drukkende, zwaarmoedigheid is S T E R N E mij een beminlijke en opbeurende vriend. — Maar, begint mijn geschrijf u nog niet lastig te worden ?
reeds zoo veele bladzijden — en dan over mij zelvl — Ik had voorgenomen meer te zeggen; doch, zoo als het doorgaans gaat, als men aan
onze vrienden schrijft: heele bladzijden worden gevuld, en bij het slot
heeft men nog niet half gezegd, wat men zeggen wilde. 't Geen ik van
mij zelf gezegd heb is slegts een ruwe schets; gij kent mij genoeg, om
deze schets zelf opteteekenen, en er het vereischte coloriet aan te geven.

Elf van deze 20 ernstige gedichten l) — meest alle voorgelezen
aan Ds. v. d. Palm, op herhaalde bezoeken uit Maartensdijk 3), —
heb ik, voor zover ze gedagtekend zijn, in het voorgaande opgenomen. Voor een overzicht volgen hier nog eens de titels, overeenkomstig de INHOUD der Gezangen:
1. A a n

mijne

vrienden.

Als wij, op den weg des levens,
Aan den kant van 't stille water,
In een koele schaduw rusten;
Als de lieve zuidewindjes,
Dart'lend, door mijn lokken, spelen,
') Rijmloos, op 2 na: Aan God en Dorinde.

2

) Herinneringen aan y, 2?., biz. 236.
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En der bloemen frissche geuren,
Door de zuiv're lugt versprei'en;
Dan gevoel ik al den wellust,
Dien Natuur mij doet genieten;
Maar, hoe groot, hoe onuitspreeklijk,
Wordt die wellust, lieve vrienden,
Daar we, in ons vereenigd harte,
Dien gevoelen en bezingen!
Als de stormen uit het noorden,
Buld'rend, door de boomen, gieren,
Ons, den scherpgepunten hagel,
In 't gebogen aanzigt drijven;
Als een ratelende donder,
Met de forssche stem der winden,
Ons het jeugdig hart doet rillen;
Als het opgezette water,
Bruisschend, spoelt, langs onze wegen,
Ons, onzeker, voord doet hijgen;
Dan, mijn vrienden, stroomt vertroosting,
Uit uw hart, in mijnen boezem!
Dan zijn mij uw guile blikken,
Zonnen, die mijn ziel verheugen!
Lieve vrienden, reisgenooten,
Als ik eens, vermoeid van 't wand'len,
Aan uw zijde, neer zal zijgen,
En de Dood mijn oogen sluiten,
En mij zagtkens zal doen slaapen;
Dan, mijn vrienden, voert mij slaapend,
In een stil en eenzaam boschje:
Ziet gij daar twee digte boomen,
Die elkander als omhelzen;
Geeft mij, onder deze boomen,
Dan een stille, zagte, rustplaats! l)
En, als gij, mijn lieve vrienden,
Dan uw' weg weer rustig wandelt,
Wilt mij dan niet gansch vergeten:
Leest, om aan uw' vriend te denken,
Somtijds eens in deze zangen!
*) Als Rousseau „op het Populieren Eiland in de tuinen van Ermenonville", waarvan B. kan
gelezen hebben Alg. Vad, Lett. (1781), dl. 2 biz. 566. Ook komt een graf tussen 2 bomen voor
in Gessners Daphnis II (uitgave 1789) biz. 27i.,Zie het Vignet van de bundel Ter Gedachtenisse
van J. Bellamy (Mens 1786), hierachter t. p. —
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2.
3.
4.
5.

A a n m i j n e z i e l e . — begin Des. 1782 — (Dl. I biz. 279).
A a n d e L e n t e . — Voorjaar 1784 — (Dl. II biz. 39).
A a n F i l l i s . — Aug. 1782 — (Dl. I biz. 218).
D o r i n d e . -— 30 Nov. 1784 — Dl. II biz. 138).
6. H e t

Onweder1).

Hoe is Natuur zoo stil, zoo plegtig!
Het dartel windje kwijnt,
zwijgt,
En lispelt, op een trillend blaadje,
Zijn' laatsten adem uit!
uit.
vogeltje zingt blijde zangen.
Geen vogel zingt nu blijde toonen,
Maar zwijgt eerbiedig stil!
siersel
De roos, dat sieraad van de maagden,
buigt
Hangt treurig naar den grond!
De Dag verwisselt zijn gewaden,
donker
Voor 't zwarte kleed des Nagts!
De zee kuscht, kabb'lend, heuren oever
oever 1
Schepping
De gansche schepping bidt!
Daar breekt, uit de opgepreste wolken,
Een felle bliksemschigt!
Daar rolt de klaaterende d o n d e r ! . . .
Schepping
De gansche schepping beeft!
ijslijk klaaterde eens
Zoo schrik'lijk klaaterde de donder,
Toen God de waereld sprak! —
waereld
Nog beeft de waereld, voor die stemme!
Die schrik is dankbaarheid!
Daar vaart de Godheid, op heur stormen,
Door 't sidd'rend landschap heen!
kraaken
Hoe beeven honderdjaarige eiken,
Gelijk een rillend riet!
Paleizen stuiven, voor haar wielen,
Als nietig stof, daar heen!
Daar storten trotschgeboude torens,
ginds
Als smeltend ijs, ter neer!
Zoo zinkt uw grootheid, wufte vorsten,
uit donders,
Als God, door donders, spreekt!
Als hij, gewapend, met zijn' bliksem,
gewapend
Zijn forssche orkaanen ment!

Vorsten!

*) Zeer geprezen en tot in biezonderheden ontleed in de Proeven van Oordeelktmde betreklijk
de Po'ezy (Utrecht 1790) nr. 1 biz. 9 vgg. In het hs. Z. G. is de titel: De Donder. Tekst volgens
Gezangen. Rechts varianten hs.
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Dan werpen de verschrikte golven,
Haar lillend schuim, omhoog!
Dan werpen zij de zwaarste kielen,
Als lillend schuim, omhoog! —

opgeruide

Daar lagcht, door de uitgewoedde wolken,
Het lieve zonlicht weer!
Zoo lagcht een held, na 't bloedig strijden,
Met traanen in 't gezigt!
Nu dartelt weer een lieflijk windje,
Door 't afgematte bosch,

vriendlijk

En kuscht de frissche regendroppen,

Van 't schomm'lend loover, af!
Nu beuren weer de schoone bloemen
Heur lagchend hoofd omhoog!
Nu zingen weer de lieve vogels,
In 't bosch, een dankbaar lied!
Nu vaart de Godheid, op de geuren
Van 't frissche lentekruid!
Nu durft al 't schepsel haar genaken!
De gansche schepping juicht!

Godheid

Dit vers draagt de dichter eens voor in een vergadering van
„Dulces ante omnia Musae": „zes andere leden" beweegt hij, voor
de grap „gelijktijdig eenige dichtregelen over diezelfde stofife" op
te zeggen, en als dan „tot groot vermaak van vele jeugdige
lagchers, dit onweder in de vergadering" losbreekt, merkt „zeker
droog heer zeer koeltjes" o p : ^zietdaar de zeven
donderslagen!"l)
Een andere keer oefent hij zich, 's avonds, alleen op zijn kamer 2 ).
Verschrikt vliegt zijn hospes naar boven: „Foei,. Mijnheer! is dat
goddeloos vloeken! — gij moet verhuizen!" Als enig antwoord
buldert de dichter:
Daar rolt de klaaterende donder!...
De gansche schepping beeft!
Zoo schriklijk klaaterde de donder,
Toen God de waereld sprak!
„Doodelijk ontsteld is de goede man in een oogenblik de trappen
weer af, en vindt zijn vrouw, niet minder geschrikt dan hij zelf, in
]

) Gedenkzuil, biz. 69.

2

) Van Hall, Gemengde Schriften (1848) biz. 133.
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eene soort van bezwijming1'. De dichter, die hem op de voet
volgt, brengt de „oudjes" met moeite tot bedaren, en tracht ze te
overtuigen, dat hij niet heeft gevloekt: volkomen meester van zijn
buigzame stem, „fluistertM hij daarna ontroerd zijn „lief en gevoelig
A an eene Moeder" *).
7. D e V e r w a g t i n g 2 ).
Helaas! zou dan mijn jeugd de Lente
Van mijn gefolterd leven zijn ?
De Lente, die, uit duizend bloemen,
Een' wellust-vollen adem blaast?
o Neen! mijn jeugd is mij geen L e n t e !
Ik voel heur' zagten adem niet!
Mij werpen dwarrelende winden,
Vergruisde steenen, in 't gezigt!
Maar, 'k stap, in weerwil van die winden,
Toch rustig, onbekommerd, voord!
Na zulk een barre, norssche, Lente,
Kan wel een guile Zomer zijn!
o J a ! ik zie dien blijden Zomer!
Mijn Lente vliege ras voorbij!
Dan droogt een zagt en vriend'lijk windje
Mij 't zweet, van 't rimp'lend voorhoofd, af!
Dan wandel ik, door koele bosschen,
Waar nooit de zon den grond beschouwt:
Waar slegts, door digtgevoegde takken,
De dag een somber licht verspreidt.
o Neen! mijn jeugd is mij geen L e n t e !
Die Lente vliege ras voorbij!
Dan zal mijn blijde Zomer volgen!
Ik zie hem ginds — in de eeuwigheid!

8. C h i oe. — 22 Okt. 1784 — (biz. 100).
i) Zie biz. 144.
) Door van der Palm genoemd Bellamy's „eigen uitvaartzang" (Herinneringen

2

enz. biz. 243).

19I

9. A a n W i l l e m

Carp1).

Hoe staatig rijst, aan 't einde van den weg,
Aan 't einde van den weg des levens,
De vaste berg der eeuwigheid,
Waarop de Godheid woont!
Daar woont zij zelf, op d'ongenaakbren top,
En giet heur zegenvolle stroomen;
Vanwaar, tot in het dal des tijds,
Een kabb'lend beekje vloeit!
De brakke grond, van 't woeste dal des tijds,
Moog 't water van zijn zoet berooven:
Smaakt gij toch niet, in elke teug,
De kragt der eeuwigheid ?
Welaan, mijn vriend! laat ons hier, aan den boord
Van 't vlietend beekje, nederzitten,
En staaren naar den vasten berg —
Den berg der eeuwigheid!
Ziet gij hem n i e t ? . . . zie langs die lange rij,
Die lange rij van hooge boomen:
Ziet gij daar, in dat ruim verschiet,
Geen flaauwe schemering?
Dit is de berg! — Maar, welk een dikke damp
Klimt ginds, van agter uit die bosschen!
Was 00k die schemering een damp,
Mijn vriend? — of was 't de berg?
Rijs op, mijn vriend! zit nu niet langer stil!
Laat ons weer rustig, vrolijk, wand'len!
Van 't beekje, dat dit dal doorvl'oeit,
Moet wis een oorsprong zijn!
Gewis, mijn vriend, aan 't einde van den weg,
Den weg van dit angstvallig leven,
Zult gij den ruimen boezem zien,
Waar uit ons beekje vloeit!
*) (In dit vers) „wordt de zekerheid van des menschen eeuwige bestemming, met de rijkste
en tevens eenvoudigste dichterlijke verbeelding, vol gevoel en waarheid voorgesteld ,, (v. d. Palm,
Herinnertngen enz. biz. 242). Ik had te dezer plaatse graag het portret van Ds. Willem Carp,
Engels pred. te 's Gravenhage (f 1822), ingevoegd, maar door zeer biezondere omstandigheden heb
ik niet tijdig genoeg 'n foto kunnen laten maken. Het zal nu hierna op een andere plaats volgen.
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Gewis, mijn vriend, aan .'t einde van den weg,
Zult gij den vasten berg beklimmen,
En, rustend, bij een' frisschen stroom,
In 't dal, te rugge zien!
Van daar zult gij, den matten wandelaar,
Beneden u, in 't dal, zien dwaalen •*—
Van daar zult gij uw' eigen weg;
Dit kronklend beekje zien!
Van daar zult gij den laatsten wandelaar,
Die ooit, in 't dal des tijds, zal dwaalen,
Zien klimmen, op den vasten berg,
Den berg der eeuwigheid!
Nu is de lugt daar ginder opgeklaard!
Zie nu daar langs die boomen heenen !
o Ja! mijn vriend! ik zie den berg!
o Neen! het is geen damp!

10. A a n e e n e M o e d e r . — 5 Des. 1784 — (biz. 144).
11. A a n F i l l i s . — 12 Aug. 1784 — (biz. 86).
12. D e L e n t e . — Voorjaar 1782 — (Dl. I biz. 180).
13. C h l o r i s J ).
Schoon, gelijk de jonge Lente,
Was de lieve, jonge, Chloris.
't Zuiver waas der edele onschuld,
Lag nog op heur zagte wangen,
Toen de dartele Verleiding,
Met heur losse, blonde, vlegten,
't Hoofd bekranst met frissche rozen,
Uit heur' volgeschonken beker,
Haar, al lagchend, dwong te drinken.
Chloris bloosde, en stak heur handje,
*) hs. Z. G., tekst volgens Gezangen. Rechts varianten hs. Ook het „plan" der „Ode" is bewaard
gebleven (hs. Z. G.). Zie: Proeven van Oordeelkunde betrehlijk de Poezy, (Utrecht 1791) biz. 74 vgg.,
waar op overeenkomst met Ovidius Met. I. 467 vgg. wordt gewezen (Phoebus en Daphne), een
„navolging", als B. aan van Alphen in zijn Briefvan
28 Nov. 1783 verwijt. Zie ook: Feith en
Kantelaar Bijdragen ter bevordering der schoone Kunsten en Wetenschappen 3 d e stuk biz. 530 vgg.,
over „het invoeren van Engelen en Duivelen is dichtstukken".
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Bevend, naar den gouden beker. —
IJllings daalde een Engel neder:
„Chloris! vlied! in dezen beker
„Is het gif, voor jeugdige onschuld!"
Chloris schrikte, gilde en vlugtte;
En de dartele Verleiding
Volgde, met een heete woede,
't Vlugtend meisje, op alle wegen.
Eindlijk viel de Heve Chloris,
Afgemat, op de aarde, neder:
„God der onschuld! riep het meisje,
„Geef mij toch een kleene schuilplaats!
Neen!
„Ach! ik kan niet langer vlugten!"
langs heur bleeke, mag re wangen,
Magtloos, op den grond gezegen,
rolde
een stroom, van heete traanen.
Kon zij niets, dan droevig weenen. —
Toen verscheen de Dood bij Chloris;
Doch, hij was niet naar en vreeslijk;
Neen! zoo vriendlijk als een Engel,
Nam hij Chloris in zijne armen.
Nu verspreidde zich een lagchtje,
Van gerustheid, op heur lippen.
Hoe vertrouwlijk sloeg zij de armen,
Om den hals van heur' verlosser!
Eindlijk slooten zich heur oogen,
En zij sliep zoo zagt en lieflijk,
Als een zuigling, aan den boezem
Van een ted're moeder, sluimert!

Ook aan zijn vriend Rau wijdt
de dichter een zijner Gezangen,
aan Rau, die „op een treurigen
avond in 1784" een vriendenwoord in Bellamy's Album heeft
geschreven x), die „tot zijn dood
de bewonderaar van Zelandus"
Prof. S. F. Rau. f 1807.
zal blijven, en „ trimmer" dan met
„ glinsterend oog en gloeiende wangen" van diens „talenten, verdiensten, hart en deugden", zal spreken 3).
0 Zie Bijlage XV.
2

) v. d. Palm, Herinneringen
II

enz. biz. 222.
13
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14. A a n S e b a l d

Fulco

Rau.

'k Ging eenzaam, op den weg des levens,
'k Ging eenzaam, onoplettend, voord:
*k Zag anderen, vertrouwlijk, wand'len —
Maar ik, helaas! ik ging alleen!
Nu stapte ik langs een dorre heide,
En zwoegde door het wellend zand;
Dan ging ik eens, door 't koele lommer
Van een verkwikkend olmenbosch.
'k Ging, langs den boord der klaarste beeken,
Onagtsaam, ongevoelig, voord,
'k Bleef zelfs geen oogenblik vertoeven,
Om, in de vliet, mijn beeld te zien!
Zoo ging ik, op den weg des levens,
Steeds eenzaam, onoplettend, voord,
Tot gij, daar bij dat elzenboschje,
Mijn RAU, aan mijne zijde, gingt!
Nu was mijn hart niet langer eenzaam;
'k Zag u — en ging oplettend voord. —
Daar voelde ik, in mijn' jongen boezem:
„Die ed'le jong'ling zij mijn vriend!"
En immers, RAU, UW jonge boezem
Heeft ook die zagte stem gevoelt ?
o Ja! 't was zigtbaar in uwe oogen:
„Die jong'ling zij mijn reisgenoot!"
Nu gaan wij, op den weg des levens,
Vertrouwlijk met elkander voord! —
Maar, R A U ! — dit denkbeeld doet mij beven:
Zoo u de Dood aan mij o n t r u k t ! . . .
De Dood grijpt, met verwoede handen,
Den wandelaar, van 's levens weg,
En voert hem in zijn' donkren kerker —
Hij hoort de stem der vriendschap niet!
Dan werp ik, op den grond, mij neder,
En meng mijn traanen met het stof,
Tot mij, die vijand aller menschen,
Bij u, in zijnen kerker, voert!
Maar neen! — zoo gij zijn felle woede,
Nog eer dan ik, gevoelen moet;
Mijn R A U ! gaa vrolijk naar den kerker —
Hij is de rustplaats op den weg!
Ook daar zal 't lot ons saamen voeren!
Mijn R A U , daar zal ik bij u zijn!
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Maar — welk een held're, schoone, morgen
Verspreidt zijn' aanblik in mijn ziel!
Mijn vriend, ik voel een ander leven —
Ik voel een onbekende kragt!
Zou dit een aanblik van den morgen
Des onbevlekten levens zijn —
Wanneer de Dood, vertwijffeld, nad'ren,
Ons uit zijn' kerker voeren zal?
o Ja! ik zie, hem bevend, nad'ren!
Hij aarzelt — sluit den kerker op!
Daar stapt hij grimmig, woedend, binnen;
Ziet wild, gelijk een tijger, rond!
Nu rukt hij schielijk al de boe'ien,
Van zijn gevangen slaaven, los! —
WEEST VRlj! — dit dondert door de holen
Des ongezienen kerkers, heen!
Daar rijzen nu ontelbre zielen,
En schudden stof en kluisters af!
De Dood ziet, met onttroonde trotsheid,
Met kragtelooze woede, rond,
Nu hij zijn jongst bevel moet geven:
„Mijn slaaven! stapt ten kerker uit!''
Neen Dood! niet langer meer uw slaaven!
Uw woede brak de kluisters zelf! —
Daar gaat hij, wank'lend, voor ons heenen,
En biedt ons aan het Leven aan!
Zoo biedt een overwonnen koning,
Zich zelf, den overwinner, aan!
Nu zijn wij op den weg des Levens,
Waar nooit de Dood zijn treeden zet:
Zaagt gij dien blik van 't eeuwig Leven?
Dien blik, die hem vernietigt heeft? —
Daar zal ik veilig met u wand'len!
Mijn RAU, wat eindeloos verschiet! —
Wanneer de Dood u aan zal grijpen,
U, naar zijn' zwarten kerker, voert;
Voel dan den trots reeds in uw' boezem,
Mijn vriend, dien ge eens gevoelen zult,
Wanneer hij, bevende, de kluisters,
Weer, van uw handen, rukken zal!
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IS- A a n C h l o e . — Nov. 1783 — (Dl. I biz. 383).
16. A a n G o d . — 1780 — (Dl. I biz. 71).
17. A a n Mr. J. H i n 1 6 p e n . — Aug. 1784 — (Dl. II biz. 82).
18. A a n A.

Uyttenhooven1).

Hij, die geen' enklen stap durft waagen,
Op velden, waar hij 't pad niet ziet;
Die nooit, door digte bosschen, wandelt,
Wanneer hij geen' geleider heeft:
Die nooit, bij 't somber licht der starren,
In 't midden van een' donkren nagt,
Door stille en afgelegen streeken,
Durft dwalen in zijn eenzaamheid:
Die heeft geen' moed! — geen nieuwe waereld,
Aan de andre zij des oceaans,
Zal immer zijn gedugte kielen,
Met schrik, voor hare stranden, zien!
Hij wandelt, onbemerkt, daar heenen,
Op wegen, waar een ieder gaat;
In 't eeuwig woelen, stuiven, keeren,
Is 't immer 't zelfde, wat hij ziet!
Hij, die zich zelven wil verheffen —
Den vaderlande een luister zijn;
Die moet, van 't krielend pad der rijmers,
Op schaarsbetreden wegen gaan! 2 )
Angstvallig 't enge spoor te volgen,
Daar duizend schoone wegen zijn;
Dit moge een slaafsche ziel gelusten —
Een vrije ziel bespot dien dwang!
De ruime schepping staat ons open!
En zouden wij ondankbaar zijn?
Den moed, de vrijheid, niet gevoelen,
Die ons natuur geschonken heeft ?3)
De stoet der rijmers moge zingen,
dier
En schreeuwen, op hun' ouden weg:
Hun stem is naauwlijks aan 't verflaauwen,
Dan kennen wij hun' naam niet meer!

spoor

gegeven

*) hs. Z. G. Tekst volgens Gezatigen. Rechts varianten hs. Tot mijn spijt heb ik geen portret
van Adriaan Uyttenhooven kunnen machtig worden.
2
) Zinspeling op de Inleiding Poet. Sped. Zie biz. 49.
3
) In 't hs. volgde hierop oorspronkelik, daarna doorgestreept:
Een ander stappe in de eigen sporen,
die reeds voor hem getreden zijn.
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Zoo heffen zich, als stormen loeien,
De golven bruisschend, schuimende, o p :
Maar, aanstonds storten zij ter neder —
En niemant kent de golven meer! !)
Mijn vriend, wij voelen onze vrijheid!
Wij zullen nimmer slaaven zijn!
Nooit zullen wij lafhartig volgen,
Een spoor, dat elk bewandelt heeft!

19. A a n

Lavater.

Ofschoon mijn oog u nimmer heeft gezien,
Mijn jeugdig hart bemint, eerbiedigt u!
Gij zijt, voor mij, een waar, een teder vriend!
Hoe menigmaal verhefte zich mijn ziel,
Geheel vervuld van uw menschlievenheid!
Dan zag mijn oog, door ruimtens, mij weleer
Geheel en al nog duister, onbekend. —
Ik voelde al vroeg, iets vreemds, iets ongewoons,
Als ik, in 't oog eens ed'len stervelings,
Een' grootschen blik, een fiere vrijheid, zag;
De kragt der ziel, in ed'le trekken, las:
Menschlievenheid verdoofde dit gevoel,
Als ik 't gelaat der snoode valsheid zag;
5
k Heb dit gevoel, helaas! te veel miskent!
Gij, ed'le man, gij hebt mijn ziel geleerd,
Thans ken ik meer van 't geen mijn hart gevoelt,
En elke dag vergroot die kundigheid! —
Een laage ziel bespotte u vrij 2 ): — zij beeft,
Heur eigenliefde is schaamrood, en bezwijkt,
Wanneer zij zelf 't vernederd aangezigt,
Haar' schuwen blik, in 't spiegelglas, beschouwt;
Wijlzij u vreest, bespot en vloekt zij u!
Maar, hij, die 't beeld des scheppers, in 't gelaat
Der schoone deugd, der zuivre onschuld, ziet —
Bij dit gezigt zijn waardigheid gevoelt,
En 't kloppend hart, tot zijnen God, verheft;
*) Dezelfde gedachte, in proza, op een reepje papier (hs. Z. G.):
„Even als de golven zich om hoog verheffen, om weder ijllings neer te storten, zoo dat men niet
zeggen kunne dit of dat was de golf: zoo verheffen de geringe dichters zich — en zinken
voor eeuwig — de nakomelingschap zal hen niet kennen — de tijdgenoot ziet — en
vergeet hen!"
2
) Zinspeling op een kentering ( + 1784) in de algemene verering van Lavater? Zie Aant, 27 slot.
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Die noemt uw' naam, met eerbied, en zijn ziel
Gevoelt haar kragt, als ze aan uw grootheid denkt!
o Ed'le man! eens zal mijn oog u zien,
Als, na den nagt, den langen nagt des tijds,
De morgenstond der eeuwigheid verrijst,
En wij, met hem, verrijzen uit ons graf:
Dan snel ik u, al juichende, in 't gemoet!
Dan ziet uw oog, in mijn verrukt gelaat,
Den heeten gloed van mijne dankbaarheid!

20. Mij n w e n s c h *).
Zoo ik iets voor mij mogt wenschen,
't Zouden wis geen schatten zijn;
'k Zou niet wenschen, om, bij vorsten,
Gunsteling en slaaf te zijn:
Neen! ik wensch me een stille wooning,
Aan een' groenen waterkant,
En een boschje, dat zijn schaduw,
Op mijn ned'rig dak, verspreidt.
o Hoe stil, hoe schoon, hoe vreedzaam,
Zou, voor mij, dit boschje zijn!
Hoe onschuldig en hoe zalig
Vloeiden dan mijn dagen heen!
o! Voor ons, mijn lieve Fillis,
Zou dit reeds een hemel zijn!
Niets zou daar den kelk vergallen,
Dien de zuiv're liefde ons schonk! 2 )
Geen behoefte, door de weelde,
Door den wellust, uitgebreid,
Zou, in onze kleene wooning,
Ons geluk verflaauwen doen!
En, wanneer mijn schoone dagen
als dan
Vrolijk zijn voorbij gegaan,
Hemel, geef me in Fillis armen,
geef mij dan, 0 goede kernel!
Dan een stille, zagte, dood!
een geruste en zagte doodl

Voor de bundel Gezangen bestemd — blijkens een bewaard gebleven ontwerp-/nkoudz) — maar ten slotte niet opgenomen, is:
*) Uitgegeven met muziek van Nieuwenhuysen, zie Br. aan Mens midden en 26 of 27 Mei.
Hs. Z. G. Tekst volgens Gezangen. Rechts varianten hs.
2
3
) Gezangen; schonk ? (blijkbaar 'n drukfout).
) hs. Z. G.
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A a n C a t s *).
o Dichter, als te vaak miskend,
Van hen, die slegts den schijn vereeren,
Wier oog aan 't ruischend klatergoud
Van ijd'le woordenpraal blijft hangen:
Gij zijt een dichter der natuur!
De wijsheid heeft u opgetoogen!
Gij strooit geen bloemtjes slegts: — uw hand
Schenkt vrugten, die het hart verkwikken.
De digtste schuilhoek van het hart,
In dikke donkerheid begraaven,
Is nimmer veilig voor uw oog,
Dat dringt door al het duister heenen!
Gij neemt, gelijk een Adelaar,
Geen vlugt, waar voor ons 't ooge zwindelt;
Maar drijft, gelijk een trotsche zwaan,
Langs 't oppervlak van 't ruisschend beekje!
De landjeugd vleit zig aan den zoom
Van 't lieflijk vloeiend beekje neder,
En hoort daar, met een dankbaar hart,
De zwaan haar zagte toonen zingen!
6 Lieve dichter van mijn jeugd!
Gij zult mijn ouderdom nog leeren.
Uw bloemtjes waren voor mijn jeugd —
Voor rijper leeftijd uwe vrugten!
Ach!
Meer
Meer
Wier

waaren, in ons vaderland,
dichters, die uw voetspoor drukten!
voedsterlingen der natuur —
kunst het beeld der moeder toonde.

o Mogt dan uw geboortendag
Een heilig feest der dichtkunst wezen!
En waar dit feest een dag des doods
Voor 't talrijk kroost der ZWAANENBURGEN! 2)

') Tekst volgens Naagelaaten Gedichten (Herdruk Gez. m. J. 1790, biz. 166).
2) Willem van Swaanenburg ( + 1675—ll2%)-> verzette zicli met „potsierlijk gezwollen" verzen
tegen de dorre schoolsheid der dichtgenootschappen (Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 5 biz. 451*
N. Ned. Biogr. Wdb. II, 1398).
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Het i s t e jjblad" der Gezangen was in de 2 d e helft van Febr. l )
„op de pers", begin Maart is de Voorrede af, en weldra zullen 2
door Post 2 ) te Utrecht afgedrukte vellen naar Amsterdam worden
gestuurd; ook is het „koptje" van Vinkeles, 's dichters portret, na
enkele aanmerkingen voldoende veranderd. Inmiddels heeft Mens op
Zelandus' verzoek ook besloten tot een herdruk der Vaderlandsche
Gezangen, die Aug. van het vorige jaar al „goed afgingen" en
eind Okt. „zoo goed als op waren" 3) — Jan van Vloten, die steeds
meer achteruitgaat, zal een herdruk niet hebben aangedurfd. Begin
Maart ontvangt Bellamy al proef van een Ze/andus-titel voor de
Herdruk, in plaat gebracht met het nieuwe door Iz. de Wit Jansz.
gegraveerde Vignet 4 ).
Ongeduldig als altijd schrijft Zelandus Zondag 6 Maart over een
en ander aan Mens 5 ) :
Waarde Vriend!
Dat vrijen weet wat! morgen krijg ik de revisie van het tweede blad
eerst! Hoe gaat het zoo langzaam voord, mijn Heer Post? — „Dezetter
gaat uit vrijen te Amsteldam!" Zoo! vrijen en zetten schijnt dan niet
wel saamen te kunnen gaan! Deze week zal ik u het eerste en tweede
blad zenden; ik zal wagten, tot op het laatste van de week, dan krijgt
gij het onder convert van van Vlooten.
Zorg nu, dat Post niet wagten moet naar papier; anders is dit een
verschooning, die, met het gevrij van den zetter, op eene lijst, komt.
Ik ben benieuwd of het papier de eer zal hebben van mij te behagen;
ik heb het nog niet gezien, morgen zal ik een schoon blad krijgen. —
Mijn voorrede ligt reeds gereed; het een en ander zal ik er mogelijk
nog in veranderen; ze zal zekerlijk een geheel blad beslaan; ik vertel
er in hoe het mij, van trap tot trap, is toe gegaan; van mijn eerste
gerijm af — tot mijn tegenwoordig geknoeij toe. 't Zal een brief aan
een mijner vrienden zijn: dit geeft mij gelegenheid, om vrij en tevens
veel te spreken. Dus zal het stukje, met de voorrede saamen — voor
zoo veel ik tot nog toe zien kan — zes bladen G) worden.
Welhaast zal ik een' aanvang met het tweede stukje van onzen
Spectator maken. De recensie van Ho/hams Slaapdichten heb ik reeds
in orden; zoo ook een antwoord op dien brief1). Ik heb het dan
vreeslijk druk!
i)
)
6
)
7
)

4

Blijkens brief aan Mens, biz. 168.
2) Zie biz. 181.
Zie over de Wit Dl. I biz. 261 (noot 1) 317 en 392.
De Voorrede beslaat 1 vel, de Gezangen 78 biz. (5 vel).
Van v. Alphen. Zie biz. 175.

3

5

) Zie biz. 89 en 101.
) hs. Maatsch. Ned. Lett.
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Hebt gij het koptje van Vinkeles *) gezien? Hij heeft het zeer goed
veranderd! Er zijn nog wel aanmerkingen, doch het veranderen geduurig zou het bederven. Dus het moet zoo blijven. Maak mijn compliment aan Vinkeles als gij hem ziet,
eer gij nu de letters op de plaat laat
snijden 2) zult gij mij eenige afdrukken
zenden: Ik had er gaarne vijf-en twintig
of zoo — al is er een meer dat kan
geen kwaad; want ik heb er aan eenige
meisjes beloofd — en aan alle mijn
vrienden; dit spreekt van zelf: gij zult
mij wat goede afdrukken bezorgen? —
en hoe eerder hoe liever! zal ik er
schielijk hebben?
Nu een woordje over de letters die
Het „koptje" van Vinkeles.

°P

de

W^

zi

J n HlOeten, gij zult ze, o p

het nevensgaande papiertje zien staan.
De letter moet zeer eenvouwig zijn — niets van franjes! De laatste
letter van mijn naam moet zijn, zoo als ik hem geteekend heb; niet
een ij — maar een y want het is fransch.
Dit moet ge den lettersnijder goed beduiden; want zijn Hoogsnijderlijke Wijsheid zou het mogelijk voor een fout aanzien, en maken er
een dubbele i van. — maar nog eens: het moet geen ij — maar een y
zijn! Dit begrijpt uwe edele? — De letters op den tytel van Zelandus
bevallen mij vrij wel. — maar van onderen baas, uw naam en zoo;
dit moet ook alles zeer stil gehouden worden: geen groote letters —
geen krullen — en in een mooije orde. behalven dat al die histories
gek staan, doen zij veel nadeel aan het vignet. Nu zult gij mijnen
dichterlijken wil begrepen hebben ?
Gij zult mij ook wel een proef van de letters laten zien, bravo! Nu!
ik wagt zeer schielijk afdrukken van mijn hoogadelijk gezigt — zult
gij het doen? hoe vaart uw beminde? groet haar — mitsgaders alle
sultans en sultanes, die van mijn kennisse zijn. Inzonderheid den sultan
van de prince gragt en zijne gemaalinne, kuscht zijne kinderen hartelijk
voor mij.
Ik heb ontzaglijke pijn in 't hoofd; en ik denk dat het is, door dat
ik een weinigtje over vier naar bed gegaan ben. — Vaarwel!

den 6 maart,
1785.

Ik zal schielijk van u hooren,
en de printjes krijgen? —
T.T.
B.

J) Zie over dit portret in verband met dat van Jacob Maurer v66r in Dl. I: „Lijst vanportretten
2
enz." Gedenkzuil biz. 175 roemt dit portret zeer.
) Voor het titelblad der Gezangen.
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Schrijft mij eens, of gij niets hoord van den Spectator? — en wat gij
er van hoord? — niets van de proeven? — en wat gij van de proeven
hoord ? — verkoopt gij nog al wat van het vervolg van Zelandus ?
Weeten er Liefhebbers, dat gij eerlang iets van mij zult uitgeven? —
Zult gij aan de Bruin een mooij afdrukje van mijn verschrikkelijk
aangezigt bezorgen ? — hoor eens wat er van gezegd wordt!
Enige dagen later, ondertekend als „B(ellamy) Z(elandusy *), bij
de 2 eerste afgedrukte vellen van zijn Gezangen en een „quitantie"
der driemaandelijkse uitkering van het „fonds Zwart":
Zie daar, vriend! twee schoone bladen! — zal ik haast afdrukken
ontvangen? Gij zult, op inliggende quitantie, wel eens 75 guldens voor
mij ontvangen? — en mij ten eersten overzenden? ik ben verlegen.
Gij moet er niet boven op zetten, dat er geld in het pakje is — gij
kunt dat met de printjes, of met boeken, wel zoo wat knoeijen — is
niets uitgekomen, dat bruikbaar is voor den Spectator•? Zend mij dat
dan — ik heb mijn handen magtig vol — naar alle gedagten zal ik
in de volgende week preeken!
- .
„Ik heb het dan vreeslijk druk", kon Bellamy naar waarheid
aan Mens schrijven, want te midden van al zijn beslommering als
„auteur" werkt hij dezer dagen 00k nog aan zijn i s t e preek, die
hij Donderdag 17 Maart zal uitspreken.
Onverschillig laat hem, naar 't schijnt, de Patriottiese Maartberoering in Utrecht, waar Ondaatje, sedert de dood van v. d. Capellen van de Poll de algemene leider der demokratiese patriotten,
een korte demokratiese opperheerschappij weet te veroveren 2 ). Zelandus rept er geen woord van.
„Aanstaanden donderdag moet ik preeken! — dat zal een verschriklijk leven zijn!" — schrijft hij Maandag 14 Maart „in haast"
aan zijn vriend Frangois van Cappelle 3) die zich belast met 's dichters
Vlissingse „geldzaken" : de bijdragen op de lijst-Lambrechtsen waarschijnlik voor hem int 4 ).
— — Hoe vaart gij met uw beminde en uwen kleinen Jan ?5) Ik
zou hem thans wel eens willen zien! Is hij nog even vrolijk — even
*) -h 10 Mrt. Hs. Maatsch. Ned. Lett.
) 24 burgergekonstitueerden vertegenwoordigen de burgerij (Colenbrander, Patriotten
biz. 209.
3) Ndl. Spect. 1870 biz. 324.
*) Zie Dl. I biz. 143.
5
) De latere Prof. Jan Pieter van Cappelle.
2

dl. II
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wild! — Hoe gaat
Schrijf er mij toch
gelijke munt! Hoe
grijpen kunt, min
Schrijf mij het een

het met de wapening der Vlissingsche burgeren ? —
veel van, en beantwoord mijn stilzwijgen niet met
zitten mijne geldzaken? — Ik begin, zooals gij beof meer verlegen te worden! betaalen ze nog al?
en ander, en wagt eerlang een grooter brief

Tegelijkertijd aan Fransje l):
Ik heb een preek gemaakt, die ik aanstaanden donderdag zal moeten
uitspreeken, ten 4 uuren; eenige uuren denk ik nadat gij dezen brief
ontfangen hebt. weet ge wat ik preeken zal? deze woorden: Gen. 15.1.
vrees niet Abraham! ik ben u een schild. Ik denk dat ik veel toehoorders
zal hebben, men schijnt zeer benieuwd te zijn om mij te hooren. Deze
preek is, zo als gij begrijpt, onder Professor Bonnet 2 ). Te Vlissingen
zal ik dezelve nog wel eens voor mijne vrienden uitspreken.
Van
den Spectator zegt men vrij algemeen, dat ik de schrijver ben. Doch
het raakt mij niets — zoo ik iets tot verbetering kan toebrengen, zal
het genoeg zijn.
—

Als Bellamy Donderdagmiddag „ten 4 uuren" voor zijn preek
in de kerk komt, „schrikt" hij even: er is „veel volk", vooral zijn
er „veel vrouwen en meisjes" van wie
ik het 4 de gedeelte niet ken — (schrijft hij enige dagen later aan
Fransje 3 )) — als er een student preekt, zijn er doorgaans weinig
menschen in de kerk. men laat bij zulk een gelegenheid eenige verzoeken, om te komen hooren. dat heb ik 00k gedaan: dog dat was
het kleenst getal mijner toehoorders — — — ik had niet gedagt zulk
een groot aantal van menschen te zien. — doch, zoo als ik op den
preekstoel kwam, was alles gedaan. niemand van mijne toehorers, die
ik gesproken heb, heeft eenige ontsteltenis aan mijn stem vernomen.
— — Men zegt, dat ik over het algemeen, zeer veel genoegen gegeeven h e b : doch sommige heeren van den ouden trant vonden, dat
mijn preek te nieuwerwets was. Dat zij zoo!

Bellamy's „practicale" preek (77), door „sommige heeren van den
ouden trant" als „nieuwerwets" veroordeeld, luidt 4 ):
2
J) Kopie Sonsb. biz. 348.
) Prof. Gijsbert Bonnet, Aant. 60.
) 21 Mrt. Kopie Sonsb. biz. 348.
4
) Tekst volgens Twee nagelaaten Leerj-edenen van J, Bellamy. Met een voorberigt^ hem betreffend (Vlissingen, Corbelyn 1790). Dit Voorberigt is blijkens Kopie Sonsb. van Ds. G. Kuipers
(Dys. Ter Naged. biz. 23). Busken Huet (Bellamy, biz. 27) noemt deze i s t e preek: „pittoresk,
dood-eenvoudig, gezond-weemoedig". Knappert (Gesch. Herv. Kerk dl. 2 biz. 131, noot): „sober
van stijl, doch niet treffend van gedachten".
3
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H E T V O O R R E G T DER

G E N . XV. Vs. I. Vrees niet Abram

GELOOVIGEN.

— Ik ben U een schild *).

De gantsche Maatschappij der Menschen, mijne Vrienden, wordt in
order gehouden, door den band der onderlinge betrekkingen, in welke
wij tot elkanderen staan. In alle rangen en staaten zijn meerderen en
minderen, die, beurteling, alles moeten toebrengen, tot instandhouding
van het geheel. De gemeene man heeft altijd eenen hoogeren boven
zich, door wiens medehulp hij zijn geluk uitbreidt; en dezen zelfden
rang bekleedt hij, met betrekking, tot eenen die minder is, dan hij.
Zoo vinden geheele staaten en koningrijken hulp en bescherming bij
anderen, wier vermogen grooter, en wier magt uitgebreider is. Dit is
die aanbiddelijke orde in de zedelijke waereld, die alleen genoegzaam
is, om ons te verzekeren, dat een hoogstwijze, en steeds werkzaame
Voorzienigheid dit groote, onoverzienbaare plan uitvoert en bestuurt. —
Even als alles, door onderlinge betrekkingen saamen verknogt, en elkander nuttig is: — even als de mindere, hulp en bescherming, zoekt, bij
zijnen meerderen: zoo staan wij alien — van den grootsten Koning
der aarde — tot den veragtsten Slaaf — in eene betrekking tot God!
Hij is de toevlugt en beschermer van alles wat buiten hem is! Dan,
wanneer een schijnbaare wanorde, in de zedelijke waereld, ontstaat:
wanneer een ongelukkige, doch opregte man van zijne hoogeren verstooten wordt; terwijl zijne minderen niets kunnen doen, dan hem, in
zijnen tegenspoed, beklaagen — dan wordt, en is God de beschermer
— de bijzondere beschermer diens ongelukkigen, en de, Verdediger
zijner zaak!
In zoo ver als God het plan aller dingen, volgens zijne wijze schikkingen, bewaart, is hij de beschermer aller menschen; doch zomtijds
laat hij toe, dat de ongelukken zijner Kinderen zeer groot worden;
op dat hij zijne liefderijke bescherming aan hun, en der waereld, te
glansrijker vertoone. Zij, die opmerken kunnen, zullen, of in zich zelven,
of in anderen, deze waarheid, meermaalen hebben zien bevestigen. De
woorden, die ik u voorgelezen heb, geven mij aanleiding, om van zulk
eene bijzondere bescherming te spreken.

't Zal niet onnoodig zijn, eer wij tot de nadere beschouwing van
onzen tekst overgaan, eenen kleinen weg te rug te wandelen, om op
denzelven eenige kundigheeden te verkrijgen van den man, tot wien
God eens zeide: Vrees niet Abram, Ik ben U een schild I
*) 14 of 15 jaar oud schreef B. in een vers: De Rots en V schilt van Abraham Beschut uw
staag (Schrijfboek 1777 hs. Z. G.).
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Uit de kleinste beginsels worden, niet zelden, de grootste dingen
geboren: dit leert ons zelfs de daaglijksche ondervinding. Een der
grootste, der gedugtste Koningen, die ooit den Joodschen Throon beklom, hoedde weleer de Schapen zijns Vaders; en de man, die het
verslaafde Israel, uit zijne kluisters, in Vrijheid bragt — wiens wijsheid
en langmoedigheid wij nog zoo zeer bewonderen, kwam ook, van agter
de Kudde, aan het hoofd dier ontsaglijke Natie. Abram woonde in
een afgodisch land; en God zeide tot h e m : gaat uit uw land naar een
land, dat Ik uw wijzen zaL Abram gehoorzaamde dit bevel, gemoedigd
door de belofte, dat hij tot een groot Volk, en zeer gezegend zoude
worden. — Geduurende de reize werd Abram andermaal verzekerd, van
den Goddelijken bijstand; zelfs werd hem beloofd, dat zijne nakomelingen eens bezitters zouden zijn van het land, op het welk hij thans,
als Vreemdeling, zijne tenten nedersloeg. Tot nu toe ging alles voorspoedig; doch een hongersnood, die toen in Canaan was, noodzaakte
onzen Reiziger, om van weg te veranderen en naar Egijpten heen te
trekken. Hoe meer hij dit land naderde hoe meer zijne heimelijke
vreeze groeide. Sarai, de huisvrouw van Abram was zeer schoon, en
dit was genoeg, om den zwervenden Abram, met aarzelende schreden,
een land te doen naderen, wiens Inwooners meer slaaven hunner driften,
dan eerbiedigers der onschuld waaren. — Ik weet zeide hij tegen Sarai:
„Ik weet dat gij een Vrouwe zijt, schoon van aanzigt; en het zal ge„schieden, als u de Egijptenaars zullen zien, zoo zullen ze zeggen: dat
„is zijne huisvrouwe, en zij zullen mij dooden, en u in het leven be„houden. Zeg toch; gij zijt mijne zuster: op dat het mij wel gaa om
„u, en mijne ziele om uwent wille leve". — Hier bezweek het vertrouwen op God, en maakte plaats voor eene vernederende vrees.
\ Geloof van Abram hadt dien wasdom, die kragt nog niet, die het
in lateren tijd zoo zeer deden uitmunten! — Naauwlijks was hij in
Egijpten gekomen, of de schoonheid van Sarai trok de oplettendheid
der Inwooneren naar zich; en 't gevolg was, dat men haar van Abram
weg nam, en bij den Koning bragt. Pharao deedt Abram wel, om
haaren wille, en gaf hem geschenken; helaas! welke folteringen moeten
deze geschenken, voor de ziel van den beledigden Abram geweest
zijn! — Intusschen hadt God Abram niet verlaaten; hij bewaarde Sarai
ongeschonden, in het midden der hoofsche weelde en der ongebondenheid. Pharao kreeg op de eene of andere wijze kennis van de betrekking, in welke Sarai tot Abram stondt, en gaf haar aan haaren man
weder, en liet hen, overlaaden met geschenken, heenen trekken. Hier
hadt Abram een bijzonder blijk der goddelijke hulp ervaren, en tevens
een wenk, om zijnen weldoener nimmer te mistrouwen. — Abram toog
weder uit Egijpten naar Canaan, en Lot, die met hem uit Ur gegaan
was reisde met hem. De overvloed van Vee, dien deze twee mannen
hadden, noodzaakte hen, om zich van elkanderen te verwijderen. Lot
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verkoos voor zich de vlakte des lands oostwaards, den weg naar Sodom.
Toen zij gescheiden waaren verzekerde God Abram weder, dat het
gansche land eens de bezitting zijner nakomelingen zijn zou.
In dezen tijd waaren de koningen van Sodom en Gomorra in eenen
oorlog gewikkeld, die voor hun de rampzaligste gevolgen hadt: De
vijanden dreeven alles op de vlugt, en maakten de have, die in de
steden was, tot buit. Onder deze ongelukkigen was ook L o t ; hij, en
alles wat hij hadt, werd door den plunderenden vijand mede gevoerd.
Naauwlijks kwam het gerugt van Lot's ongeluk, in de vreedzaame
tenten van Abram, of alle zijne mannen werden bij een geroepen en
gewapend. In het holle des nagts, terwijl het leger der overwinneren
in weelde en rust gedompeld lag — valt de dappere Abram, met
eenen onweerstaanlijken schok, onder de verwarde hoopen dier verschrikte soldaaten: Abram sloegze en jaagde hen na tot Hoba toe, welke
is ter slinkerhand van Damascus. Lot, en alle de gevangene werden
gered, en de geroofde buit wedergebragt.
Abram keerde, zegepraalend weder, en Melchisedek, de Koning van
Salem, ontmoette en zegende hem.
Na dit alles nu, zeide God tot Abram: „ Vrees niet Abram, Ik ben
U een schildT

De bewijzen eener bijzondere liefde en bescherming, die God aan
Abram, van Ur der Chaldeen af — tot aan de eikenbosschen van
Mamre toe, gegeven hadt, waaren groot: — d o c h , in het volgende
gedeelte van zijn leven, zou deze vaderlijke hulpe niet minder zijn. —
Abram was van God bestemd, om de vader te zijn van een groot en
ontsaglijk volk, wiens lotgevallen de verwondering aller Natien zouden
naar zich trekken; dat, beurtelings: vrij en gekluisterd — verhoogd en
vernederd — eindelijk, bij de laatste snikken zijner stervende grootheid,
den Verlosser der waereld, uit zijnen schoot, zou zien geboren worden! —
Op welke ontzaglijke proeven moest het geloof van Abram niet nog gesteld worden! — Zijne nakomelingen zouden volgends de belofte van God,
ontelbaar — en eens de bezitters van Canaan zijn: Abram hadt geene
kinders; en de vergevorderde leeftijd van hem en van zijne huisvrouwe
was genoeg, om de hope, in dezen, belagchlijk te doen schijnen. —
Gaan wij eenige schreden verder, en volgen wij Abram, met den zoon
zijns ouderdoms, zijnen geliefden Izaak, naar Moria! — hier sidderen
wij bij elken stap, schoon ons de blijde uitkomst van dit verschrikkelijk
tooneel bekend zij! — Deze belofte van God was vervuld: Abram had
nu eenen zoon, en dus eene gevestigde hope, op de vervulling der
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andere beloften. — Te midden dezer streelende vooruitzigten eischt
God den geliefden zoon, tot eene offerhande! Abram zwijgt, en gaat
met den Jongeling, wiens dood het einde van zijne hope zijn zou,
heenen. — De gebonden zoon ligt reeds op den altaar, — de geloovige vader grijpt het doodlijke offermes in zijne bevende hand —
zijn nederhangende arm is te zwak voor zijn geloof; — zijn wangen
verstijven — en zijn scheemerende oogenj zijn alleen op Izaak gevestigd; doch zij zien hem niet meer! — Daar zegepraalt zijn geloof! —
met een afgekeerd gelaat grijpt hij den Jongeling! — zijn gewapende
hand is reeds opgeheven! . . . . Nu klonk een Goddelijke stem, door
de zwijgende Natuur: ^Abraham! Abraham! strekt uwe hand niet uit
„aan den Jongen, en doet hem niets: want nu weet ik, dat gij Godypreezende zijtT — —
Vergeeft mij dezen uitstap, mijne vrienden; hij dient alleen om
aantetoonen, dat Abram, meer dan iemand, eene bijzondere hulpe van
God behoefde. — Mistrouwen, zelfs dan, wanneer het gezond verstand
dugtige redenen genoeg kan aanvoeren, om het te ontzenuwen, beheerscht, in eene meerdere of mindere maate, alle menschelijke harten;
en is een der gevolgen onzer zedelijke onvolkomenheid. — Zal ik mij
klaarder uitdrukken? — Wanneer wij uit eene gevaarlijke omstandigheid, tegen alle verwagting, wonderdaadig gered zijn; dan erkennen
wij de helpende hand van God: maar, naauwlijks worden wij, in eene
andere, niet min gevaarlijke, omstandigheid, gewikkeld, of wij vergeten
de eertijds bewezene hulp; ons vertrouwen op God, wordt, als 't ware,
begraven, onder de tegenspoeden, die ons drukken. Wij meten, in zulke
gevallen, niet zelden, de Goddelijke Almagt af, naar de bekrompenheid
van ons hart, en onzer denkwijze. En dit is de grond van dat ondankbaare mistrouwen, dat zoo beledigend voor God is!
Abram was ook een mensch, en zijn hart was, overeenkomstig zijne
natuurlijke en zedelijke gesteldheid, even als alle de harten der Kinderen
van Adam. Deze zwakheid nu, werd versterkt — dit onvolkomene aangevuld, door de vaderlijke belofte van God:
,, Vrees niet Abram!

Ik zal U een Schild

zijn!"

't Zou onnoodig — en misschien beledigend zijn, zoo ik U thans
zeggen wilde, wat het. woord: Schild eigentlijk beteekent: zelfs is deze
aanmerking misschien reeds overtollig.
„ Vrees niet, zei God tot Abram; tot op dit oogenblik toe hebt gij
„gezien, dat alles heeft saamen geloopen, tot vermeerdering van uw
„geluk: Toen gij in Egijpten mij, door uwe vrees, beledigde, heb ik
„mij niet aan u onttrokken; ik heb u, met eene groote have, van daar,
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„doen wederkeeren. Mijne liefde tot u, heb ik u meermaalen bekend
„gemaakt, en deze betuigingen, door daadelijke blijken, bevestigd. —
„Lot, met alle zijne bezittingen, werd, tot een prooij, voor eenen
„woedenden vijand: Intusschen zat gij stil en vreedzaam, in uwe
„tenten, bij de eikenbosschen van Mamre. De mannen, die rondom u
„waaren, gaf ik u, tot vreedzaame bondgenooten: zij toogen met u uit,
„om de vijanden te verstrooien; en, wat heeft u, op dezen togt ont„broken? Ik zelf ben met u uitgegaan, om uwe vijanden te verderven —
„gij versloegt hen — hersteldet de verdrevene — in hunne bezittingen,
„en gaaft aan Lot zijne vrijheid en zijne have weder; — overladen
„met weldaden bragt Ik u weder veilig in uwe tenten. — Neen A b r a m !
„vrees niet! Mijne beloften zal ik aan u vervullen, doch uw weg zal
„niet immer gebaand zijn: nu en dan zult gij eens op scherpe steenen
„en doornen moeten treeden: Ik zal mijn aangezigt wel eens, voor
„eenen korten tijd, verbergen, dan zal u de toekomst duister en aaklig
„zijn; en uwe benaauwdheid zal u het voorledene doen vergeeten; —
„maar, Vrees niet Abram! — Ik ben u een Schild! — Al verhefte
„dan alles, wat rondom u is, zich tegen u — al was het, dat een
„ondoorzienbaare donkerheid uwen weg bedekte — u deedt aarzelen,
„om eene schrede voordtezetten: — al scheen het, dat u alles, wat
„u dierbaar is, zoude ontnomen worden: Vrees niet Abram! want
„Ik ben u een Schild! mijn bescherming is u genoeg! Ik ben God!
„Ik doe wel eens de gevaaren zich als bergen op een pakken, om
„mijne grootheid en liefde te meer, in hunne vernietiging, te vertoonen.
„Vrees niet, maar vertrouw altijd op mijne beloften! — Ik ben de
„Onveranderlijke, de Getrouwe!" Welk een ondersteuninge moesten
deze goddelijke beloften voor het, nog ongevestigde geloof van Abram
zijn! zij waaren zijne vrienden, zijne opbeurende geleiders, op zijnen
weg: zij versterkten zijne oogen, zoo dat hij, in de duistere toekomst,
de grootheid zijner nakomelingen, en den Verlosser der menschen
aanschouwen mogte. — Gelukkige Abram, die zoo onmiddelijk van
de goddelijke bescherming verzekerd waart, welk een vertroostend en
leerrijk voorbeeld zijt gij den Christen! uw mannelijk geloof is een
onveranderlijk gedenkteeken, in den tempel van onzen gezuiverden
Godsdienst! — De waare navolgers van den goddelijken Jezus, gevoelen eenen heiligen naarijver, wanneer zij uwen vriendelijken en
gemeenzaamen omgang, met God, zien; hunne zielen verheffen zich, en
zij poogen uwe gangen te volgen!
TOEPASSING.

Ziet daar, mijne Vrienden, dit weinige zal genoeg zijn en tot verklaaring van mijnen tekst, en tot mijn oogmerk; laat ons zien, of
wij, uit het gezegde, eenige nuttige aanmerkingen, voor ons zelven,
haalen kunnen.
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Niemand onzer zal verkeerd of zinneloos genoeg zijn, om niet voor
zich zelven te wenschen, dat hij, even als Abram, zoo van de goddelijke bescherming verzekerd ware; en echter zullen 'er genoeg zijn, die
de middelen, om zulk eene verzekering te erlangen, zoo al niet versmaaden — evenwel, onoplettend, voorbij wandelen.

In het algemeen, is God een beschermer van alle menschen; hij laat
zijne zonne opgaan over boozen en goeden, en hij regent over regtvaardigen en onregtvaardigen. Niet zelden zelfs, schijnt hij de bijzondere weldoener en beschermer der boozen te zijn; doch, dan is zijne
weldaadigheid, om het zoo eens uittedrukken, een straffende zegening.
Hoe veele gevallen zijn 'er niet van booswigten, die op eene, genoegzaame wonderdaadige, wijze, uit levensgevaaren, gered werden, en die
eindelijk, in hunne snoodheid volhardende,' hunne bezolding, in eenen
allergeweldigsten dood, vonden? Tot dezen hadt God nooit gezegd:
Vreest niet! Ik ben u een schild!
De voorspoed en het geluk der snooden, die, door hunnen rang en
rijkdom, aanzienlijk zijn, moeten ook al vaak de bronnen wezen, waaruit
de geliefde kinderen van God, hunnen tijdelijken nooddruft, scheppen;
en, dus beschouwd, is God de beschermer dier grooten, ter liefde
zijner kinderen. Zoo werd Laban gezegend, om de have van Jacob te
vermenigvuldigen — zoo zou Sodom gespaard zijn, indien, 'er tien
regtvaardigen, in gevonden waaren!
God is ook wel eens, met nadruk, het schild van bijzondere menschen,
door welke hij groote en gewigtige veranderingen te wegen brengt,
schoon deze menschen niet als Abram, vertrouwelijke vrienden van God
zijn: magtige koningen, gedugte legerhoofden, worden, in de grootste
gevaaren, dikwijls wonderlijk beveiligd, om de uitvoerers te zijn van
den goddelijken wil; eindelijk, trotsch op hunne overwinningen, verhaasten zij hunnen val door eenen godtergenden hoogmoed — en de
Almagtige, dien zij miskend hadden, blaast hen daar heenen, als een
verdord blad! —
Geheele landen en volken kunnen wel eens roemen, dat God hun
een bijzondere beschermer is: Hij vernietigt de pogingen hunner
vijanden; — geeft hun eenen bloeienden voorspoed, en maakt hen
bemind en gevreesd bij hunne nabuuren. Zoo was het Joodsche volk,
het geliefde volk van God. Hij leidde hen langs duizend wonderlijke
wegen, en betoonde hun, in weerwil van hunne morrende ondankbaarheid, eene vaderlijke liefde; zelfs dan wanneer zijn hand hen
kastijdde, maatigde hij de straffen; en vernieuwde en vermeerderde
de zegeningen.
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Ook Gij, mijn Vaderland! mijn, door tweedragt, zoo jammerlijk
gefolterd, Vaderland! .Gij waart ook wel eens het bijzonder voorwerp
der goddelijke liefde en bescherming! Toen waart gij op den weg des
geluks! Toen droegen uwe overvloedige inkomsten het merk van den
goddelijken zegen! Toen waart gij, uwen vijanden, grooter en magtiger
dan gij, een verschrikkinge! — Maar nu! . . . Helaas! gij zijt in eene
diepte. gevallen, die misschien uw graf zal zijn! Toen de dartele weelde
u de gaven der godheid leerde misbruiken, en de eenvouwige zeden
der vaderen verwoesten — Toen deed gij den eersten stap naar uw
verderf! — Ach! mijn Vaderland! zou God u nu nog een bijzondere
en liefderijke beschermer zijn — daar gij u zelven verwoest, en uwen
God vergeet? —
-*-

Willen wij nu nog kortelijk zien, mijne vrienden, welke trekken zich
moeten vereenigen, om het karakter uit te maaken van zulk een man,
die, even als Abram, verzekerd kan zijn, dat hij niet behoeve te vreezen,
en dat God hem een schild is?
Vooreerst: Hij moet opregt zijn; opregt, in den grooten en uitgebreiden zin van het woord. vIk ben God de Almagtige, wandel voor
^mijn aangezigt, en zijt opregt!" Dit was eens de vermaning, die God
aan Abram deedt. Hoe meer wij vorderen in eenen deugdzaamen
en opregten wandel, zoo veel meer naderen wij aan onzen grooten
oorsprong, en beantwoorden wij aan onze waardige bestemming. Niet
de man, die zijnen broeder haat — met een liefdeloos hart, zijne
medemenschen veroordeelt, en harsschenschimmige beledigingen, in
zijne bekrompene ziel opkropt, om, als hij eene gelegenheid gevonden
heeft, zich te sterker te wreeken: Niet deze man is aangenaam in de
oogen van God — dezen is Hij niet tot een schild!
Zij wandelen ook niet opregt, die, onder den schijn van deugdzaamheid
en Godsvrugt, hunne snoodheden bedekken, en meer kwaad bedrijven,
dan openbaare booswigten. Dit gedrag staat regtstreeks tegen eenen
opregten wandel over; en is een stilzwijgende miskenning der goddelijke
grootheid! 't valt juist niet moeielijk, om, met een gepijnigd, naargeestig,
gelaat, — en in het gewaad eener — niet zelden trotsche nedrigheid —
een zekere vertooning te maaken — en zelfs de oogen der wijzen te
verblinden; ^— terwijl men, agter dit schild, zich veilig rekenende, een
allerschandelijkste en gevloekte rol speelt: — zich overgeeft aan losbandigheid — zich vetmest, met het brood der weduwen en weezen; —
de laaghartigste en onregtvaardigste streeken, den naam eener heilige
voorzigtigheid geeft: — Dit alles kan men doen, en zelfs wel eens een'
goeden naam, onder de menschen, behouden: maar, welk een spotten
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met God is het gedrag dier ongelukkigen! De man, die, zonder godsdienst, naar het goedvinden van zijn hart leeft, is snood: — maar, wie
uwer zal mij een woord aanwijzen, dat de godloosheid eens huichelaars
kan uitdrukken ? — Zulke menschen, mijne vrienden, kunnen op geene
bescherming van God hopen; de gedagte alleen, dat God den opregten
tot een schild is, moet — indien zij niet hun gevoel hebben uitgebluscht — moet hun een gedagte zijn — verschriklijk, als de gedagte
des Doods! —
Dan ten tweeden: de man, dien God tot een schild zijn zal, moet
ook Godvreezende zijn. De vreeze Gods is die groote, wijduitgestrekte
kring, waarin zich alie deugden vereenigen. Hij, die door zijne daaden
toont, dat hij zijnen God niet vreest; hoe zal deze aanspraak durven
maken op eene bescherming, die hij, door zijne gedragingen, veragt?
Het spotten, met wezenlijke en belangrijke waarheden van den godsdienst, is thans, onder zeker soort van menschen, een onderscheidend
kenteeken van eene meerdere voortreffelijkheid, boven anderen, die
bekrompen genoeg denken, om nog te gelooven, dat God zich met
de daaden der menschen bemoeit, dat Hij den deugdzaamen beloont
en den kwaaden straft: — deze meerderheid verheft zich nog meer,
wanneer wij haar vergelijken met die eenvouwige zielen, die vastelijk
gelooven, dat Jezus Christus de eenige toevlugt der menschen, en hun
eeuwige verlosser is: — die dit niet alleen gelooven, maar zelfs al
hun vertrouwen op hem stellen, en zig bevlijtigen om, naar zijne voorschriften, te wandelen.
't Is duidelijk, mijne vrienden, dat wij deze spottende menschen, die
zich, ten koste van hun eeuwig belang, zoo zeer willen bijzonderen,
niet onder het getal der godvreezenden kunnen plaatsen; dit zou hen
zelfs, volgens hunne eigene beginzels, beledigen: Dus behooren zij,
tot het getal dier ongelukkigen, die nimmer de vriendelijke stem van
hunnen Schepper hooren: Vrees niet! Ik ben u een schild I
Wie is dan de opregte — de godvreezende man ?
Hij is opregt, die, in den kring, in welken hij, door de goddelijke
voorzienigheid, geplaatst is, zoo veel in hem is, aan zijne bestemming
beantwoord; die nimmer langs verkeerde wegen, zijne bezittingen
tragt te vermeerderen: — die nimmer zijne medemenschen zoekt te
beledigen — integendeel — die niet zelden hun geluk, door eigene
opofferingen vergroot: — Hij is opregt, die nimmer, om eenige oogmerken te bereiken, zijne oorsprongelijke waardigheid verzaakt, en zich
tot de kruipende laagheid van eenen slaaf vernedert: — Hij is opregt,
die de eer zijner vrienden veel hooger schat, dan de kittelende
aanlokselen eener vleiende eigenliefde: het tegengestelde is wel eens
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het zwak van den besten vriend. De opregte man poogt immer bedaard en groot genoeg te zijn, om ook hier in opregt te wezen. —
Hij zorgt zoo wel voor de eer zijner medemenschen, als voor zijne
eigene: liefdelooze, ongegronde aanmerkingen — zoo wel als vuilen
laster — bestrijdt hij zoo veel hem mogelijk is. — Hij vereenigt, naar
de Les van Jezus, opregtheid en voorzigtigheid altijd saamen. — Met
een woord — de opregte man regelt alle zijne daaden, naar de uitspraak
van een teder, en naauwwikkend geweten — en volgends de regelen
der goddelijke wet. —
De waarlijk godvreezende man is ook de opregte man: waare opregtheid moet een kenmerk zijn van waare godvreezenheid.
„Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is, en zijne tonge
„niet in toom houdt, maar zijn harte verleidt — de godsdienst van
„dezen is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst* voor God en den
„Vader, is deze: weezen en weduwen te bezoeken in haare verdruk„kinge, en zichzelven onbesmet bewaren van de waereld." — 't Zijn
de woorden van den Apostel Jacobus. — Een waarlijk godvreezende
man is even als een reiziger, die een hemelhoogen en steilen berg beklimmen moet: zijn poogingen zijn groot — zijn voorderingen weinig:
hij gaat wel eens moedeloos nederzitten, en ziet, met een bedroefd
hart, naar den hoogen top, die hem onbereikbaar toeschijnt — te meer,
als hij 'er den kleinen weg, dien hij heeft afgelegd, mede vergelijkt: —
De weg der waare deugd is even steil — duizend beletzels zijn 'er
op den zelven — en, ten ware de liefderijke hand des Vaders hem
geleidde — de godvreezende man zou, op zijnen weg, nedervallen, om
nimmer weder optestaan!
De waarlijk godvreezende man is dan zulk een, die door het geloof
in den Verlosser, zich met God vereenigt heeft; die zijne verkeerde
neigingen, naar de lessen van Jezus poogt te verbeteren; — zijne
medemenschen, zoo wel door een beminlijk voorbeeld — als door
vriendelijke vermaaningen, tragt over te haalen, om God te vreezen. —
Wel ver van zijne naasten te verdoemen — bidt hij zijnen God om
het welzijn hunner ziele. Zijne verstandige godsvrugt bereekent de gebreken, naar de natuurlijke gesteldheid des karakters; en dit maakt
hem behoedzaam, om nimmer liefdeloos of te streng te oordeelen: —
de overijlingen van eenen doldriftigen, en niet vooruitzienden Petrus,
deze beschouwt hij geheel anders, dan de, van trap tot trap, met bedaardheid, overlegde verraderij van eenen baatzugtigen Judas. —
Zien wij den godvreezenden man, rijkelijk van God gezegend, alles
genieten, wat een vermeerderde behoefde eisschen kan: dan is hij een
der grootste, der beminnelijkste wezens, die den gezelligen kring der
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saamenleving helpen vervullen! — zijn gansche leven is een gestadige
lofzang — een geduurige dankzegging. Nimmer gevoelt hij eene drukkende treurigheid, dan wanneer hij de grootheid der goddelijke liefde
gevoelt — en tevens zijne eigene geringheid ziet. — Hij maakt de
behoeftigen, de deelgenooten van zijn geluk: — dit zijn de blijken
zijner opregte dankbaarheid! Die opeenvolging van woorden, die wij
gewoon zijn Dankzeggingen te noemen, beteekenen niets, mijne vrienden,
zoo zij niet opgevolgd worden, door daden, die edeler kenmerken dezer
pligtmatige gesteldheid zijn! — Gierigheid en verkwisting zijn twee
uitersten, die hij zorgvuldig vermijdt — Even zoo weinig als hij een
angstvallig oog in de toekomst slaat — even zoo weinig wandelt hij
zorgeloos daar heenen: met een vertrouwend uitzigt, op de goddelijke
voorzienigheid, poogt hij alles te doen, wat, tot bevestiging van zijn
geluk, dienen kan. — Hij is een teder — een beminlijk echtgenoot, —
een getrouwe en raadgevende vriend, — een onderwijzende en vriendelijke vader; en de maatschappij heeft, in hem, eenen welmeenenden en
standvastigen burger — en de kerk van Jezus een dugtig bewijs voor
hare voortreffelijkheid !
Is de godvreezende man in benaauwende omstandigheden: gaat hij
kromgebukt, onder den zwaaren last der Armoede: — maaken folterende ziekten hem het leven bitter: ziet hij zijne bedroefde Echtgenoote, met hare vermagerde, weenende, kinderen, zijn armoedig leger
omringen: — dan blijft hij nog waarlijk groot: zijn vertrouwen, op
God, moge eens, voor een oogenblik, nederzijgen — het bezwijkt niet!
De woorden, die van zijne veege lippen vloeien, zijn een verzagtende
balsem, voor de snerpende wonden van zijn bedroefd huisgezin. — Hij
blijft gerust en gelaaten — hij vertrouwt, dat de goddelijke voorzienigheid, alles doet, wat met zijn geluk, en haare wijsheid overeenkomt. —
Jezus, de Verlosser, is hem bestendig voor den geest — en nu gevoelt
hij, meer dan immer, dat hij zijn Verlosser is. —
In welke gevallen gij den godvreezenden man plaatzen wilt, hij blijft
immer het voorwerp van onzen eerbied, en onzer bewondering: wordt
hij, even als Abram, geroepen, om afstand te doen van die dingen,
die hem het dierbaarste zijn; dan is zijn vertrouwen op God hem een
onuitspreeklijke vertroosting! —
Nimmer twijffelt hij, aan de godlijke beloften: hij ziet in Abram, en
in anderen, zijne eigene lotgevallen — maar ook tegelijk, de liefde
van God, die nimmer zijne kinders, die hem waarlijk vreezen, verlaaten zal! — zijne uitzigten gaan verder dan het graf! — Hij ziet de
volkomenheid van God, zonder haar nog te genieten; doch hij is verzekerd, dat hij haar eens zal genieten! Dit doet hem het tegenwoordige
vergeeten, en vervult zijne ziel reeds, met de gelukzaligheden der
toekomst!
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Deze flaauwe, onvolkomene schets zal genoeg zijn: de voornaame
trekken zijn duidelijk genoeg geteekend, om te doen zien, dat zij het
beeld moeten uitmaken van u, die door een waaragtig geloof, in den Verlosser, op eene bijzondere bescherming van uwen Vader, hopen moogt!
Gij, gelukkige stervelingen! hoort en ziet en gevoelt, in alle uwe
omstandigheden, dat de Almagtige uw schild, uw beschermer is!
Uw toegevende liefde zal mij gereedelijk toestaan, dat ik u, bij deze
gelegenheid, iets van uwe verpligting herinnere!
Uw wandel zij nimmer, beneden de waardigheid van uwen rang!
't zijn uwe goede daden, die zoo wel de blijken van uw geloof — als
de uitnodigende voorbeelden zijn, om uwe medemenschen te overtuigen, dat zij niet gelukkig zijn! „Laat uw licht alzoo schijnen voor
„de menschen, dat zij uwe goede werken mogen zien, en uwen Vader
„die in de hemelen is, verheerlijken!" — Een onbevlekte wandel is
het eenige middel, om de kwaadaartigheid en de spotternijen te beteugelen, en u, zelfs van uwe vijanden, te doen beminnen!
In welke gevallen gij
niet! — zoo dikwijls als
miskent en beledigd . gij
eene dikke donkerheid,
trouwen zijn.

komen moogt, mijne Christenen, bezwijkt
uw vertrouwen wankelt — even zoo dikwijls
uwen God! — een onzeker omdwaalen, door
kon wel eens de straf van zulk een mis-

Vreest niet, Christenen! God is u een schild! — in uwe laatste
oogenblikken zal hij u een schild zijn! de woedende poogingen des
Doods zijn niet anders dan zoo veele ontbindingen uwer onvolkomenheden! — Jezus, uw Verlosser staat bij u — Hij zal u overvoeren in
het gewest der Volmaaktheid! —
Dit voorregt zij eens het voorregt van ons alien!
Amen.

Adriaan Uyttenhooven, voor de preek overgekomen, blijft nog
'n paar dagen logeren, maar zal „in het begin der volgende week
over Amsteldam naar Naarden vertrekken". Bellamy — alweer
„verkouwd" door al zijn „leden", met „veel pijn in 't hoofd" —
wil hem tot Amsterdam vergezellen en vraagt Zaterdag 19 Maart
aan Mens 1 ), of die hem dan kan „afwagten". . .
i) hs. Z. G.
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— — anders, vraag de Bruin, of hij mij voor een dag of wat hebben
wil? — ik had gaarne maandag morgen bescheid — — Ik dank u
voor het zenden van het geld. — De letters (voor de Herdruk Vad.
Gez.) zijn zeer goed, en gij kunt er maar mede voordgaan }). Van het
derde blad (Gezangen) heb ik nog geen proef: Post is ziek geweest;
doch nu zal het schielijker gaan; zegt hij.
Mens kan zijn vriend deze keer niet „afwagten" en nu logeert
Bellamy „met de vacantie voor een dag of 4 " bij de Bruyn, zoals
hij aan Fransje meldt 3 ), waar „het gezang van 2 jongeheeren en
een kleen Juffertje (hem) het schrijven lastig maken".
Na die 4 dagen in Utrecht teruggekeerd, kan hij 2 de Paasdag,
Maandag 28 Maart, de bevestiging en intrede van Ds. v. d. Palm
te Maartensdijk hebben bijgewoond 3).
Gelukkig voor onze dichter, die doorlopend geldgebrek heeft, dat
hij 00k dit jaar weer kan rekenen op de hem door Mr. Adriaan
Zeeberg, pensionaris van Haarlem, toebedachte „ i o o dalers" studiegeld. De Haagse Uitgever Plaat zal ze, evenals in April 1784 4) bij
Mr. Pieter Paulus 5) voor hem innen. Op 's dichters verzoek daartoe
antwoordt Plaat 6 ) :
Mijn Heer en Zeer Ge-eerde Vriend,
twee of drie dagen voor Paasschen 1784 ontfing ik bij den Heer
Paulus 't geld dat op dien zelven dag aan UEd. wierdt afgezonden.
den volgenden dag na 't ontfangen van UEd. laatzte missive, begaf
ik mij in persoon bij M> P(ieter P(aulus) en stelde hem de zaak voor.
het antwoord was, dat er wel geen twijffel was of de somma in questie
zoude dit Jaar even als in 't voorledene, inkomen, maar dat zulks
egter eerst moest gevraagt worden, en dat daar toe vereischt wierdt de
tegenwoordigheid van den H* Pens™* Zeeberg welke aan het Podagra
laboreerde, maar wien men egter in 't laatste deezer weeke, hoopte,
in de stad daar de lieve Prins zvoont, te zien, dan zoude de zaak zijn
voile beslag krijgen, en UED. Dw D r C. Plaat, zal daar van door den
H r P(ieter) P(aulus) rapport erlangen, en voorts doen als te rade, dat
is, 't bericht ofte het geld aan UEd. overmaaken.
1

) Zie biz. 201.
) Kopie Sonsb. biz. 373: „Van het Huwelijk van Juffr. Harling weet, of geloof ik niets. zij is
thans te Schoonhoven". Over Juffr. Harling, zie biz. 91.
3
) Leven en Karakter van J, H. v. d. Palm, biz. 31.
4
) Zie biz. 37, waarschijnlijk B.'s dankzegging aan Plaat, ingesloten bij 'n brief aan Mens.
5
) Sinds 1775 advocaat in den Haag, later advokaat-fiscaal van de admiraliteit van de Maze.
6
) hs. Z. G.
2
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Mijne vrouw, vaart vrij wel. ze wordt mooij dik, of 9t alleen vettigheid
is zal de tijd leeren, zo er tegens Julij wat anders gebeurt, zult ge 't
ook weeten, Evenwel verwagt geen Edelman, om uw 't nieuws overtebrengen dit zegt men is te kostbaar, getuige de Lijst der Friesche
Uitgaven voor den Persoon van onzen kostbaaren Erfstadhouder *).
Mijne kinderen, die hebben beide in de maand October 1784. de
kinderziekte natuurlijk en overvloedig gehad en zijn dezelve gelukkig
doorgeworsteld — — —
nu van mij zelven, ik ben nog eeven dik en vet als toen gij mij voor
de Eerste maal gezien hebt, en niettegenstaande mijne zwaarlijvigheid,
nog springleevend. voorl. Jaar was ik in de maand September te Utrecht
en meende mij daar wat te diverteeren, maar ziet, ik wierdt gantsch
ziek, en zulx door eene verstopping van de galbuis, zo noemde mijn
Lijfmedicus zeer geleerdelijk de ziekte. dit nu veroorzaakte zulk eene
Geelachtige naar het oranje trekkende Couleur in mijn tronie, dat ik
met duizend vreezen de Utrechtsche straaten betrad. ieder hadde 't oog
op mij en me dagt, ik merkte, dat ze mij steenigen wilde(n), ziende mij
zeker voor een Oranje man aan. dus pakte ik spoedig mijn biezen en
kwam in de Hofplaatse te rug, alwaar ik door vomitif en Purgatif, na
verloop van 3 weeken die helsche Couleur verdreef en zedert zeer
welvaarende ben. Misschien kom ik deezen zoomer al vroeg in Utrecht,
dat is in de maand Meij, en dan hoop ik Uw daar te rencontreeren,
en dan hoop ik Uw veel te vertellen, en dan hoop ik Uw te persuadeeren om ook eens weer in den haag te komen, tegens den tijd dat
er kameelen op de Oranjezaal te zien zijn 2 ). Mijn vrouw, dit hadde ik
haast vergeeten, belast mij om Uw niet alleen te groeten, maar ook
te verzekeren dat zij zig zeer vereert vindt over UEd. Attentie ten
haaren opzigte. ik kan dat wijf niet genoeg aan 't Leezen krijgen naar
mijn zin, hare voornaamste Lectuur bestaat, onder anderen, ook uit de
gezangen van Zelandus. nu dat bruid nog al heen, maar ik wenschte
dat zij ook wat grote boeken las. ge moet als ge in den Haag k o m t :
(ze verlangt dog zoo om Uw te hooren Preeken, dat zal zegt ze al
heel raar zijn): haar eens eene Predikatie houden over de nuttigheid
der Lectuure enz.
toen ik deezen brief begon dagt ik maar eene bladzijde vol te schrijven,
dan ziet (zegt een onzer Predikanten) het Gewigt der Stoffe heeft mij
vervoert, en er zijn 2 Bladz. vol geworden. Excuseer mij en mijn gekrabbel —

Plaat stuurt het geld, maar hoort er verder niets van :
1) Met zinspeling op 't verblijf van 't Hof te Leeuwarden, nadat de Prins 15 Sept. 1784 den
Haag heeft verlaten?
2
) Zinspeling Haagse Kermis, zomer 1783? Zie Dl. I biz. 344.
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hebt ge al eens gedacht om aan den H> Zeebergh te schrijven ?
en ook aan den Heere Paulusr zo zulx nog niet geschied is, doet het
hoe eer hoe liever, want dit doende zult gij wel doen
—
heet het 21 April l ). Ootnioedig bedanken voor geld kost Zelandus
moeite!
In de i s t e helft van April komt onze dichter in betrekking met het
16 Nov. 1784 te Edam opgerichte „ Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen onder de zinspreuk: Tot Nut van het Algemeen" 3 ).
De Amsterdamse geneesheer Dr. Casparus Rensing, „op de Fluweele Burgwal over de Oude Kerk", die Bellamy sinds voorjaar
1783 persoonlik kent 8 ), schijnt hem in Kerst- of Paasvakantie over
het Edamse Genootschap gesproken te hebben 4 ). Vrijdag 8 April
schrijft de Genootschaps-Sekretaris, 's oprichters zoon, Dr, Martinus
Nieuwenhuyzen te Edam — wiens Gezangen de Poetische Spectator
heeft beoordeeld 5) — „den Heere J. Bellamy S. S. Theol. Stud."
met volledig hem door Rensing verschaft Utrechts adres 6 ) :
Weledel Heer!
Inliggende Wetten zullen UE een denkbeeld geeven van ons hier
onlangs opgericht Genootschap, waarover de Heer Rensing UE reeds
gesproken heeft — de twe(e)de en derde wetT) zullen wij gaarn over het
hoofd zien, wetende, dat Lieden van verdienste, genoeg bijdragen, zoo
zij ondersteuning in het Letterkundige verschaffen — vooral verzoeken
wij UE een of eenige Gezangen, over zedekundige onderwerpen ons
te doen geworden, blijvende de keuze van de stof zelve aan de vrije
keuze van den Dichter, wij zouden het gaarn met het laatst van dit
jaar in orde hebben, en alle gezangen zoo eenvouwig zien als mogelijk
is, en vooral op zulke wijzen, en in dusdanig een trant, dat zij geschikt
zijn voor de eenvouwigste Menschen van allerleyen Godsdienst, zonder
onderscheid.
ik verzoeke vriendelijk eenige letteren tot antwoord, beveele mij in
uw gunstig aandenken en noeme mij
Edam 8 April 1785.

Uit naam des Genootschaps
M. Nieuwenhuyzen.

') lis. Z. G.
2) Sinds 9 Aug. 1787: „Maatschappij tot Nut van het Algemeen".
3) Zie Dl. I biz. 341 ; Dl. II biz. 26 en 27.
4
) Dr. R. was een ijverig lid. blijkens een Brief (14 Des. 1784) in het Archief Maatsch. Nut
5
6
v. h. Algemeen (Amst.).
) Zie biz. 104—115.
) hs. Z. G.
7
) Betreffende de Jaarbijdrage, zie Aant. 78.

2l8
Vrijgesteld v a n d e v o o r g e s c h r e v e n „ D u c a a t j a a r l i j k s c h , , l) zal
Bellamy dus k u n n e n m e e w e r k e n a a n h e t hoofddoel v a n h e t
G e n o o t s c h a p : v e r s t a n d e l i k e verlichting, zedelike v e r b e t e r i n g v a n
„den g e m e e n e n b u r g e r in het v a d e r l a n d " . V r i j d a g 15 April antw o o r d t hij 2 ) :
Weledele Heer!
Ik heb uwen brief, met de inliggende wetten, zeer wel ontvangen.
Zoo het in mijn vermogen is, iets tot nut van het Algemeen toetebrengen, zal ik gereedelijk — zoo veel mij de tijd toelaat — dat geen
verrigten, 't welk in den kring mijner vermogens is.
Het plan behaagt mij zeer; maar staat het mij vrij een kleine aanmerking te maken ? — Het genootschap zal stukken uitgeven! — Zal
men bij deze uitgave wel nauwkeurig genoeg zijn? vergeef mij deze
vraag, mijn Heer! Gij weet even zoo wel als ik, dat de smaaken zeer
verschillend zijn, en ons oordeel volgt onzen smaak wel eens; een
genootschap, dat zoo talrijk is, moet zeker veel stukken ontvangen —
te vergen, dat ze alien goed zijn is dwaasheid — zal men nu niet wel,
om de eigenliefde eens aanzienlijken schrijvers te bevredigen, een stuk
plaatsen, dat men anders zou afkeuren? Dit zijn, voor den welvaard
van alle genootschappen, gevaarlijke toegevenheden!
Men zal 00k gezangen uitgeven — gezangen voor den gemeenen
man; — 't komt mij voor, dat het opstellen van zulke stukken zeer
moeilijk is: zagte, klaare, eenvouwigheid — zonder platheid, is een
der groote vereischten van zulk een gezang; ik weet niet of men zich
vlei'en kan, schielijk een bundel waarlijk goede gezangen te kunnen
uitgeven: zou het niet beter zijn, weinig en goed — dan veel en
middelmaatig? te meer — daar het uitgeven van zulke gezangen mij
zeer geschikt voorkomt, om den smaak onzer natie, in dit vak, aanvangelijk te verbeteren; de indrukken, die wij, in onzejeugd, ontvangen,
worden zelden, in laateren ouderdom, uitgewischt. — Doch hier van bij
gelegenheid wel eens nader.
Zou het niet noodig zijn, mijn Heer, voor dat men een begin maakt,
met de verbetering van het gemeen — dat men, aan het hoofd van
het eerst uittegeven stuk, een zaaklijk woord, over den toestand der
schoolmeesteren zeide? — De noodige vereischten van eenen schoolmeester opnoemde ? — enz. — Ik heb geen' tijd, om u thans meer te
zeggen, zoo gij, gelegenheid hebt, om mij te antwoorden — 't zal mij
zeer aangenaam zijn.
^r
, .. TT
0
Vaarwel mijn Heer!
Utrecht den 15 April
Uw dienaar
1785.
Bellamy.
i) In goud ± / 5 . 2 5 ; in zilver /2.50.

2

) hs. Arch. Maatsch. Nut v. h. Algemeen (Amst.).
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20 Mei volgt het antwoord uit Edam (^franco Amsteldam") l ):
Weledel Heer & Vriend!
Ik moet verschoning vragen, over mijne slofheid; doch tussen beidenkomende bezigheden verhinderden mij den uwen van 15 April eerder
te beantwoorden.
De aanmerking, die gij maakt, ten aanzien van de keuze der stukken,
is zeker gewichtig. alles uit te geven, rijp en groen is ons oogmerk
niet. — de beoordeeling der stukken in andere Genootschappen hangt
enkel af van zes of agt Bestuurders, wij, daarentegen zenden de ingeleverde Stukken, naamloos, aan bekwaame leden ter beoordeling toe,
hierdoor is de beoordeling vrij, en ons vonnis, zoo het ongunstig is,
wordt gerugsteund door het oordeel der gemelde Leden. — Men kan
00k met meer fatsoen in andere Genootschappen 'er zoo een van
St. Anna laten onderlopen, daar het doorgaans een dik boekdeel uitmaakt, waarin zulke stukken door sterren van de eerste grootte verduisterd worden; wij integendeel geven de stukken op zichzelven uit,
zo zij enigermate uitgebreid zijn.
Inliggende Gezangen zullen het bovengemelde staven, zij worden u,
ter vrije, onbewimpelde beoordeling toegezonden; op begeerte van den
Maker heb ik dezelve overgeschreven, en u toegezonden. hij heeft mij
bericht dat 'er eenige denkbeelden in zijn, die hij overgenomen heeft
uit de Liederen van Klopstok, over het zelvde pnderwerp, welke hem
00k tot het opstellen aanleiding gegeven hebben.
Uw voorstel met opzigt van de Schoolmeesters, vonden wij goed, en
een onzer leden, toen bij ons tegenwoordig, heeft die taak op zich genomen, zoo wij hetzelve ontvangen hebben, zal ik het u toezenden, 2) —
Ik verzoek het inliggende, zoo spoedig eene overziening toe laat, te rug,
en noeme mij, met hoogachting
mijn heer!
Edam 20 Mei 1785.
Uwen dienaar & Vriend
M. Nieuwenhuijzen.

Bellamy voldoet niet dadelik aan dit verzoek, zodat Nieuwenhuyzen hem 22 September nog eens moet schrijven 3) over de „twee
UE ter beoordeling gezonden gezangen, ons tot nog toe niet te rug
geworden", en „derhalven vriendelijk deswegens eenig bericht verzoekt of 00k dezelve door UE ontvangen zijn". „Beantwoord den
30 dito", heeft Bellamy op deze brief bijgeschreven, maar dat
antwoord is niet meer aanwezig.
Prof. Jona Willem te Water, 15 Nov. 1784 tot „Hoogleeraar in
0 Volgens adres, hs. Z. G.

*) zie Aant. 78.

3) hs. Z. G.
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de H . Godgeleerdheid en kerkelijke historic" uit Middelburg te
Leiden beroepen, houdt Zaterdag 9 April 1785 zijn intreerede l ).
Zodra Bellamy dit uit de „nieuwspapieren verneemt", haast hij zich
zijn edele beschermer geluk te wensen in zijn nieuwe werkkring, en
schrijft, hoezeer hij zich verheugt, dat nu alle „onaangenaamheden"
voorbij zijn — met rechtstreekse zinspeling op de Vlissingse „onstuimigheden" van 1778 3 ), maar kies verzwijgen van het politiek geharrewar met 't Leidse beroep, dat, naar een krantenbericht, „niet
zonder tegenstribbelinge van eenige Curatoren" was geschied, daar
Prof, te W a t e r „in een zeer kwaden reuk stond omtrent (zijn) AntiPatriottische grondbeginselen".
Zelandus' brief van Vrijdag 15 April luidt 3 ):
Hoogeerwaarde en Hooggeleerde Heer!
De bizondere vriendlijkheid, waarmede gij mij, in vroegeren tijd,
aan u verpligt hebt, geeft mij vrijheid, om u thans eenige letteren te
doen toekomen. Ik zou reeds vroeger dezen pligt hebben afgelegd —
doch ik wist niet zeker, of Gij nog in vlissingen — dan of gij reeds in
Leiden waart; tot ik het laatste, uit de nieuwspapieren vernomen heb.
Ik heb mij zeer verblijd, toen ik uwe aanstelling tot Hoogleeraar,
aan het leidsche akademie, hoorde. Gij ziet uwe voorige onaangenaamheden thans rijkelijk vergoed; mogelijk vindt de heilige kwaadaartigheid
uwer toenmaalige vijanden, in uwe lotgevallen, thans wel een overtuigend
bewijs' van het dwaaze en verkeerde hunner handelingen. Hoe het 00k
zij — Gij zegepraald! En het vaderland is zeer aan uwe vlissingsche
onaangenaamheden verpligt, zij hebben den weg, tot uwen tegenwoordigen stand, geopend.
Ik wensch u hartelijk geluk, mijn Heer! Alles, wat tot vermeerdering
van uw geluk strekken kan, zal tevens de vergrooting van mijn genoegen en deelneemende blijdschap zijn.
Ik beveel mij ten alien tijde in uwe gunstige vriendschap — —
Vriendelik antwoordt Prof, te W a t e r 4 ) :
Mijn Heer!
Hoewel mij nu slegs weinige oqgenblikken overschieten van hoogstnoodige bezigheden, wilde ik echter niet uitstellen, UEd. zeer vriendlijk
te bedanken voor het aandeel, in mijne bevorderinge genomen, en voor
*) Half Febr. van Middelburg vertiokken in een jacht, hem „van 's lands wege" aangeboden,
komt hij eerst half Maart in Leiden aan, daar 't jacht te Gouda vastvriest (Levembericht van J. W.
3
te Water biz. 206 en 207).
2) Zie Dl. I biz. 26.
) hs. Z. G.
*) hs. Z. G.
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den heilwensch, bij deze gelegenheid aan mij gedaan. Ik aanbidde de
Voorzienigheid, en verheerlijke den Allerhoogsten, die Zijne trouwe en
goedheid aan mij zoo duidelijk tot hier toe bewezen heeft.
Aangenaam zal 't mij zijn, wanneer ik gelegenheid krijge, om UEd.
van eenigen dienst te wezen, en met de daad te betoonen, dat ik
oprechtelijk ben,
Mijn Heer!
Leyden, den
UEdDienstvaardige Dienaar
19 April 1785.
J. W. Te Water
Gedagtekend 22 April is een karakteristiek-geestdriftig schrijven
van een patriotties Leids student aan Zelandus 2 ):
WelEd. Geb. Heer!
Ik zoude het mij tot een zeer groote eer achten uwwelEdGeb. tot een
mijner vrienden te hebben. de algemeenen spraak gaat dat uwwelEdGeb.
de schrijver zijt van de Vaderlandsche gezangen door Zelandus welke
naar mijn gering oordeel 't welke ik van de poezy heb, zeer volmaakt
zijn. dus is bij deeze mijn vriendeLijk verzoek of uwEdGeb. mij zoude
per missive willen toezenden een Lijst van alle uwe werken welke
thans het Ligt aanschouwen. het zoude mij 00k tot een zeer groote
eer strek(k)en van door uw tot vriend aangenoomen te worden. schoon
wij elkander nooit gezien of gesprooken hebben zouden wij echter
vrienden konnen zijn. bij deeze hebbe ik de eer uwEdGeb. toe te
zenden een gedigt hetwelke ik vervaardigt heb om de weldenkende
burgers aan te moedigen tot dapperheid en om de aristocrate te verdrijven. Liever een Oranjeman dan een aristocraat2) is altijd mijn
zetregel geweest, en hoope dat sentiment te blijven noemen tot dat ik
aan den oever van 5t Graf ben. gave God dat alle de aristocraate uit
ons Land geroid waaren dan zoude onze duurgekogte vrijheid zoo niet
wankelen en wij zouden zoo dik maale niet worden gebragt aan de
ondergang van onze vrye republicq: ik hoope dat deeze mijne denkwijze uwEdGeb. zal aanmoedigen mij tot vriend aan te neemen. waar
meede blijve met achting naa mij in uw gunst te hebben aanbevoolen

Leyden den 22 april 1785.

Zoo tekene ik mij
Uw ond.D.Dienaar en vriend
J. J. van Der Meer.
op het andere bladzijde is mijn adres

i) hs. Z. G. Adres: „WelEd. Geb. Heer Den Heere Bellamie S.S. theol: Stud: tot Utrecht".
) In hun haat tegen de aristokratiese patriotten, de regeringsgeslachten, zoeken de demokraten
een toenadering tot de Prins. (Colenbrander, Patriotten, dl. 2, biz. 117).
2
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PS. ik verzoeke uwEd. op het allervriendelijk(st) aanstaande Zondag
antwoord als meede uw gedagte over dit ingeslootene. mijn adres
is aldus
WelEd. Geb. Heer
Den Heere J: J: van der meer
J. U. Stud, ten huize van de WelEdGeb. Heer
J. vander meer *) raad en regerend burgemeester
der stad
ik verzoek meede om uwEd. adres.
Leyden
Zou Zelandus aan het geestdriftig verzoek voldaan, en de onbekende Patriot „tot vriend (hebben) aangenomen" ?
Ongeduldig, dat het niet vlot met de uitgave der Gezangen,
schrijft de dichter Dinsdag 26 April, „daags voor den bedendag" 2 ),
aan zijn vriend Mens 3) :
Mijn Vriend!
't is beter laat, dan nooit — zult ge zeggen; en dat is het 00k; in
sommige gevallen, namelijk! want de zaken kunnen zoo zijn, dat men
met regt zeggen kan: het is beter nooit, dan laat. onder deze omstandigheden, behoort misschien het uitgeven van mijne gezangen: over vijftig
jaaren weet men mogelijk niet meer, dat ik J. Bellamy, in den jaare
1785 bij A. Mens janz. te Amsteldam eenige gezangen heb uitgegeven!
Mogelijk de eene of andere grootmoeder zal in dien tijd, mijn verzameling, in een oude kleerkas — of in een prullehoek vinden — en
als zij dan het printje op den tytel ziet — het boektje aan de lieve
kinders van haar dogter geven, die 's zondags middags — als vader
en moeder naar stadlander 4) zijn — bij haar komen spelen.
Dit alles overgeslagen!
Gij zult u dan zoo veel als in den echt verbinden, met de eerzaame
jonge dogter A. M. Redekerl5) wel zoo! Ik hoop en wensch, dat gij
met elkander volkomen gelukkig moogt zijn — hier iets meer bij te
doen zou overtollig wezen!
U kinderen toe te wenschen zou misschien een ingewikkelde vloek
zijn! wel ja! — Hij, die met een gerust gelaat de slavernij zijner
') Jacob van der Meer, Heer van Hoogeveen. (IV. Ned. Jaarb. Aug. 1785, biz. 1006; Nov.
1785, biz. 1629).
*2) Voor Woensdag 27 April is een „Algemeene Dank- Vast- en Bededag" uitgeschreven („Onderhandelingen met Keizer Jozef II, Verminderde Commercie, Veepest, Laffe weelde, Ongeloof en
Bijgeloof, Ongebondenheid, Binnenlandsche Onlusten"). Kist, Neerl. Bededagen II, biz. 461.
3) hs. Z. G.
4
) „Vermaarde herberg" en uitspanning aan de Wetering (tegenwoordige Ruysdaelkade), in
5
1867 gesloopt.
) Het huwelik is bepaald op Zondag I Mei.

223

kinderen te gemoet ziet — is laag! — En — welk een vooruitzigt
hebben wij! — o Amsteldam! ])
Een volk, dat ketens draagt — van niets dan vrijheid roept!
&c &c &c. ——Wanneer trouwt gij nu? dat zal een le'ven zijn!
ik ben thans geheel en al van de meisjes af — dezen avond nog —
en dit is de laatste keer — zal ik een meisje een bezoek geven! —
Mijn haat, tegen het vrouwelijk geslagt, neemt dag voor dag toe —
en ik denk dat ik er haast geheel en al boven zal zijn!
Als gij dood zijt! — zeggen mijne vrienden! maar zij begrijpen het
niet! — Hoe vaaren de B(ruyn) en zijn vrouw? groet hen hartelijk
van mij! — Zal uw vrouw ook de sleutel van de wijnkelder 2) in bezitting hebben? dit is het eenige, dat ik, in uw zuster, haat! Anders
mag ik haar nog al wel lijden. — Vraag eens aan de B.> waarom hij
mij geen antwoord, op mijn brief schrijft? —
Nu iets van onze zaken! — het vijfde blad der gezangen is op de
pers — in de volgende week zal de heele grap afgeloopen zijn. zoudt
gij nog niets aan de bandjes kunnen doen? mijn present exemplaaren
zou ik gaarne wat schielijk hebben. ik zal 'er nog al wat moeten
hebben — Die Heeren Begunstigers!!!
Nu vaarwel, mijn vriend! wees gelukkig! — geef uw beminde, uit
mijnen naam, een' hartelijken kusch! en wees verzekerd, dat ik ben
enz.

Na zijn kort logies in de Paasvakantie heeft Bellamy nog niets
dan zijn „gelukkig arrivement', naar Amsterdam gemeld; Jan Pieter
de Bruyn schrijft hem nu op de „Algemeene Dank- Vast- en
Bededag" 3 ):
Het is ruym 14 dagen geleden, dat ik zo als gij het toen geliefde te
noemen, een voorloopend berigt van U heb ontfangen, daar juist niet
veel interessants als U gelukkig arrivement in stond. wanneer wij eens
weder met een brief van u vereerd worden, zal het mij niet onaangenaam zijn, wanneer gij die Liever s'morgens schrijft dan s'nagts
uyt 't gezelschap van u Sultanes komende, wijl ik needrig geloof gij
dan vrij wat meer op die Schepseltjes dan op den inhoud van de brief
U gedagten laat speelen. — Gebrek aan tijd en laat ik er maar Bataafs
bijvoegen wat luijigheijd hebbe mij tot nu toe verhindert, deese aan U
te schrijven. daar het nu zo veel als Biddag is en ik door indispositie
verhindert word om na de Kerk te gaan hebbe goed gedagt eens als
het waare met U een vriendelijke Conversatie te houden, op het veld
!) Zinspeling op de verdeeldheid der demokratiese en aristokratiese patriotten in Amsterdam,
zie biz. 225.
2) zie biz. 17,
3) hs. Z. G.
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van mijn papier. — . . [volgt een ampel berigt van personeele en huijshoudelijke omstandigheyd . . (het gestadig achteruitgaan van de ogen,
waartoe) een sterk dieet is voorgeschreeven... bittere Borrels of iets
van die natuur, 'er mag niets van gebruijkt worde. Roode Wijn in
6 dagen een fles dat is yder avond 2 Glaasjes, dat zou nog eeven
gaan kunnen maar dog vooral niet m e e r ] . . de kinderen zijn alle drie
volmaakt wel en de Oudsten spreken nu en dan nog al eens van Oom
Bellamij.... De Bruyd en Bruygom l) zijn beyde vrij wel, dog niet
overstallig vrolijk. de laastgem: komt mij zeedert eenige dagen zeer
peynsende voor — De Heer Hinsbeeck 2) en Tim 2) met hun vrouwen,
en Heimbach 2 ) zijn alle welvaarende en doen UEd. groeten, zo als
ook Toon en zijn vrouw l). Hoe gaat het met de gesangen? — komen
die haast voor den dag? en van Spectators? ik geloof dat er al sterk
na verlangt word, 't loopt al zo wat na Meij en ik meen in Juny begint
de Groote Vacantie.
Het voorgevallene met de Heer Hespe 3) zal u reeds bekend zijn. het
veroorzaakt hier veel discours, en het algemeen schijnt niet zeer te
vreden over de behandeling dien heer aangedaan, en yder is eeven
nieuwsgierig hoe dit geval een eynde zal neemen —
De Heer Agidius 2) is sints eenige daagen uijt zijn gevangenis ontslagen,
dog arends 4) zal daar zo niet afkomen na gedagten.
Weest zo goed en schrijft mij Zondag over 8/d zijnde den 8 e Maij
een brief en meld mij dan of UEd. op Pinxter in Utrecht zijt. zo ja
dan zou ik bij welzijn en zonder wettige verhindering zo u geen belet
aan deed, Vrijdag met de middag schuyt na Costi koomen om dan
tot s'maandags bij U te blijven. ik had gaarne uyterlijk maandag voor
Pinxteren hier op UEd. andwoord, om dat op Pinxteren nog op een
ander plaats te logeeren ben versogt, dog liefst zoude ik bij u zijn,
dog ik moet u geen de minste incomoditeyd veroorsaaken —
Al de vrienden in de tuytpot zijn nog welvarende, in het Arkje ben
(ik) zeedert U vertrek nog niet geweest want Luyks bier is mij ook
niet zeer dienstig. Voor 't overige heeft Mens verzogt UEd. hem eens
gelieft te schrijven.
Ik weet geen verder nieuws UE te melden dus ben met achting
enz.

In April is het heel woelig in Amsterdam door de verdeeldheid van demokratiese en aristokratiese Patriotten. Om zijn felle
aanvallen op de tegenpartij wordt, in de 2 de helft van April, de
i) Mens.
2) ?
) Johannes Chrisfiaan Hespe (1757—1818), Redakteur van de fel demokratiese Politieke K?-uyer
te Amsterdam. (N. Ned. Biogr. Wdb. I, 1092). Zie biz. 225.
4
) Oranje-gezind boekverkoper, Mrt. 1785 gevangen genomen, 21 Mei ontslagen.
{N.Ned.Jaarb.
Mrt. 1785, biz. 419; Mei, biz. 764).
3
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demokratiese Politieke Kruyer geschorst, en worden uitgever en
redakteur, Verlem en de advokaat Johannes Christiaan Hespe, gevangen genomen. Gedurende de 14 dagen hunner „besloten hechtenisse vertroetelen' , de demokraten deze „martelaars der goede
zaak", en huldigen ze bij hun invrijheidstelling als „helden" (19 en
21 Mei) 1 ).
In Hespe's Album schrijft Zelandus 3 ):
Hij die Zijn Vaderland, zijn vrijheid recht bemind;
In hen Zijn hoogste vreugd, Zijn' waaren wellust vind;
Wiens Ziel geen Eigenbaat — maar waare grootheid voed;
Die 9s burgers hart versterkt, wanneer een dwingland woed,
Die, wen 't de nood vereischt, den wreedsten dood bespot,
Deeze is de waare Held — deze is een patriot!
Maandag voor Pinksteren 3), 9 Mei, rekent de Bruyn op een brief
van Bellamy, en als hem dan prompt een gunstig antwoord op zijn
verzoek gewordt, schrijft hij Donderdag 12 Mei, „met de middagschuijt
12 may 1785, cito, deesen avond besteld zijnde Dubbeld P o r t " 4 ) :
. . . de halve port is voor mijn Reekening.... U Turkse Missive is mij
op zijn tijd wel geworden, ik zoude volgens u hoog bevel niet gemanqueerd hebben deselve direct te beantwoorden . . . [ware het niet] tot
op dit Ogenblik weegens veelvuldige besigheeden ongedecideerd [gebleven, of] mijn overkomst al of niet voortgang zoude kunnen hebben.
Eyndelijk is de zaak beslist en ik moet U (in zeker opsigt) met Leedweesen, melden, dat wil ik mij geen zelfverwijt op den hals haalen,
weegens versuym van Affaires het mij volstrekt onmooglijk is van U
vriendelijke uytnodiging gebruijk te maaken
de redenen waar door
ik in mijn voornemen word verhindert maken, deeze teleurstelling
eenigsints dragelijk, ik had mij zeekerlijk nog al eenige aangenaamheden onderling, voorgesteld, dan men moet de zaaken in dit Tranendal
neemen zo als die zijn. Er zit niets anders o p . . . .
Adriaan Uyttenhooven, nog steeds proponent zonder beroep —
Bellamy schijnt in Zeeland moeite voor hem te hebben gedaan —
schrijft Donderdag 28 April uit Naarden 5) :
Heer Jacobus Bellami, wanneer (zal) ik verwaardigd worden met eene
brief van u? Ik vertrouw dat de goede Hemel u voor de martelingen
]

3

) Colenbrander, Patriotten^ dl. 2 biz. 121; Sautijn Kluit, Bij dr. Fad. Gesch. en Oudheidk.
2
3
R. dl. I biz. 196 vgg.
) Kopie Sonsb. biz. 6.
) Pinksteren is 15 en 16 Mei.
4
5
) Volgens het adres; hs. Z. G.
) hs. Z. G.

de
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der Podagra, die ik den ongeloovige en godloozen ketter niet toewensche, gunstig mag bewaart hebbe: en zij beware u verder. Heeft
uwWelEde(l)heid al antwoord op uwen brief naar Zeeland over mij
ontfangen? Mijn nietig Proponentschap leerd tegenswoordig voor eenige
weken de Christenen te Muiden in mijne nabuurschap, ter assistentie
van een oud zwak Herder en Leeraar. Het geluk is mij nog even
ongunstig als voor heen, Geliefde broeder. Drumt zal waarschijnlijk ook
voor mij verloren zijn, en de NieuwenHoorn is reeds begeven. Nescio
quo me vertam! —
Hoe gaat het u en Ondaatje? groet hem en verzoek hem dat hij mij
eens schrijft, of doe gij het maar omstandig want ik ben zeer begeerig
naar zijn lot en het lot van Utrecht. Ik vind dat het met (de) goede
zaak zeer achteruitgaat. God! wat zal er van worden ? Groet Juffrouw
Harlingen *).
Ik ben
Uw oprechte vriend

De Gezangen zullen nu spoedig gereed, zijn en „op een' winterschen dag in de maand mey" schrijft de dichter 3 ):
Goeden morgen, vriend Mens!
Nu gezwind — alle zeilen bij! zij zijn thans bezig met het vijfde blad
aftedrukken; van de voorrede zal ik woensdag een proef hebben —
dus loopt in deze week alles af. — ik heb aan post gezegd, dat hij
u maar zoo schielijk als mogelijk is, die vijf bladen zou zenden; dan
kondt gij vast aan \ vouwen gaan. — Hoe zit het met de omslagen —
zijn die reeds gereed? Gij moet de warkjes schielijk uitgeven — En
allerschielijkst mij eenige exemplaaren zenden, hoor!
Als gij alles compleet hebt — laat dan twee exemp. — in fraaie
fransche banden binden — dat is — een voor Fillis — en een voor
de bibliotheek van Vlissingen.
Gij zult wel zorgen, dat ik de beste plaatdrukken krijg? — Ik heb
vliegenden haast

Mens antwoordt Dinsdag 3 Mei 3 ):
Waarde Vriend
ik hoor met genoegen dat de Gezange zo ver af zijn — Laat Post maar
eens een omslagtytel zette, hij kan de Maat van de dikte van 6 vel
voor de Rug wel Neemen: en er mij een proef van zende —
Zedert Zondag avond 4) ben ik een getrouwd man. Mijn Vrouw laat
!) Zuster van Dr. Harling? zie biz. 91 en 215 (noot 2).
3) hs. Z. G.
*) 1 Mei.

2

) hs. Z. G. I of 2 Mei.
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wel zeer haar Compliment maken aan den Heer Bellamy — wij bedanke u voor uw korte doch hartelijke wensch — zo wij kindere Mogte
krijgen hoop ik dat ze in een tijdvak zulle geboren worden waar in de
Burgelijke Vrijheid over alle heerszugt zegepraalt, maar wanneer zal
die tijd komen? Mogelijk Nimmer
— —
ik heb mijn vrouw Meester gemaakt van alle (behalve die van mijn
Comptoir) mijn Sleutels en daar is die van de Wijnkelder onder ! ), hoe
ze daar gebruyk van maken zal, is mij noch onbewust, dit zal de tijd
moete Leeren, dit weet ik dat ze ook wel een Glaasje wijn mee drink,
doch zij is bij dit alles zeer voor de Matigheid, zo als mijn dit tot noch
toe voor koomt: de B(ruyn) en zijn vrouw laten uw Groete. eerstdaags
zal uw Brief beantwoord worden. —
Bestendig uw Vriend
PS. 2 ) ik ben zeer verlangend om de drie Laaste bladen van de Gezange
te Zien
Enige

d a g e n later, stuurt

Bellamy een d o o r Post g e z e t t e

„rug-

3

tytel" ):
Ik heb volstrekt geen tijd. — het Inliggende is de rugtytel. — aanstaanden dingsdag 4 ) denk ik, zult gij den geheelen boel ontvangen •—
schrijf — aan mij — of aan Post wat 'er met die omslagen moet
aangevangen worden. — ik had gaarne schielijk exemplaaren. — Vale!
Groet uw vrouwtje — —
H e t schijnt intusschen m e t d e inning der Zeeuwse

studiebijdragen

5

niet e r g t e vlotten ), en als Frangois v a n Cappelle dit n a a r U t r e c h t
meldt, a n t w o o r d t Bellamy M a a n d a g 9 M e i 6 ) :
Ik merk dat het met mijn geldzaken evenals met de zaken van de
Republiek gaat, dat is: zoo wat in de war! Ja vriend! 't is, op deze
waereld niet anders! Ik weet niet of ik (er) somtijds bij huilen of bij
lagchen wil: 't een helpt even zoo veel als het ander!
Zoo de wezens van een hooger soort waarlijk kennis hebben van
onze verrigtingen; hoe moeten zij dan lagchen, als zij onze hoogwijze
en hooggeleerde Heeren met een gezigt of zij waerelden wilden scheppen,
op de geringste kleinigheden zien peinzen! Iedere dag bevestigt mij
meer in het gevoelen, dat de waereld een groot gekkenhuis is; het
eenige onderscheid is hierin, dat de eene gek meer gek is, dan de
andere. welk een troost is dit voor ons, wanneer wij somtijds, bij
toeval, iets van onze eigene gekheid gewaar worden!
2
3
*) Zie biz. 223.
) hs. in margine.
) Briefje hs. Z. G.
6
) Zie biz. 202 en Aant. 36.
) Ndl. Spect. 1870 biz. 324.

5

4

) 10 Mei.
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Hoe aangenaam is het mij, dat gij nog welvarende zijt! Gij weet
niet, mijn vriend, hoe ik reeds begin te verlangen, om u — om mijne
andere vrienden in Zeeland, te zien! — Gij weet, dat ik gepreekt heb ?
Ja man! en, zoo het wel schikt, doe ik het, voor de groote vacantie
nog eens. Binnen kort zal ik eenige gezangen van J. Bellamy uitgeven;
zij zijn reeds afgedrukt, als mijn vriend Mens nu maar wat haast maakt
met uitgeven. 't zal maar een kleene verzameling zijn; doch groot genoeg, om gelezen — en vergeten te worden! maak het nog niet veel
bekend; als zij komen, weet men het nog vroeg genoeg. —
Dinsdag 10 Mei kan Bellamy eindelik tot zijn grote vreugde
het „door den schilder Mansveldt gepointeerd pourtrait" sturen, dat
hij „voor geen 40 ducaaten 1 ) zou
willen verkopen". 18 April was
het al zo goed als gereed, maar
toen brak er „iets aan het present 1 ' en moest hij weer wachten.
Nu kan hij er Fransje mee verrassen 2 ) :
De Heer Mansveld, die alleen uit
liefhebberij schildert3), heeft het
vervaardigd. Draag er alle mogelijke zorg voor: bewaar het voor
stof: zet het op geen vogtige plaats,
en geef het nooit uit uw handen.

Miniatuurportret door A. J. v. Mansvelt.
(De kleur van ogen en jas is donkerblauw,

Heeft Fransje in later jaren
dit w best gelijkend" 4 ) portret van
haar vriend als dierbaar reliek om
1

1

1

1

1

van het haar bruin).

de hals gedragen — gevat in het
gedreven zilveren, met dukatengoud vergulde medaljon, waarin het ons bewaard is gebleven? 5 )
Een ^meesterstuk" noemt Bellamy het 6 ) —
— men zal niet ligt een beter van mij maaken. 't Is geheel en al vrij
van die gebreken, die men doorgaans in pourtretten aantreft, er is geen
l

)
)
4
)
5
)
6
)
3

2
In goud, 4 : / 2 1 0 ; in zilver / loo.
) 10 Mei, Kopie Sonsb. biz. 350.
Zie biz. 138. In Bijlage XV: v. Mansvelt's vers in B.'s Album.
Volgens Fransje, zie: Voorbericht 3 d e dr. Gez. m. J. (Haarlem, A. Loosjes Pz. 1807).
Nu in het Museum te Vlissingen.
„laatst van mei", Kopie Sonsb. biz. 350.
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stijfheid hoegenaamd in. 't Is geheel vrij en los. de mond en kin zijn
verwonderlijk gelijkend en waar. 't Is net de mond, zeggen mijne
vrienden, die gemaakt is om te kusschen. — kunt gij u mijn mond
nog wel voorstellen, Fransje?
Midden Mei, in „een brief over Z a k e n " a a n

Mens1):

— — De Heer Nieuwenhuizen 2) heeft straks bij mij geweest; ik liet
hem de afgedrukte bladen [Gezangen) zien, en het gevolg was, dat hij
mij voorstelde, of hij tot sommige stuktjes musyk wilde componeeren,
en dan die stuktjes uitgeven. Mens zal dit immers wel willen uitgeven?
zeide hij. — wel Ja! zeide ik; doch ik zal er hem ten eersten over
schrijven. Mijn wensch 3), — dit stuktje is reeds muzyk, zeide hij, en
de andere kan ik nu niet noemen, om dat ik straks met een meisje,
dat mij het liefste van alle utrechtsche meisjes is, een wandeling zal
doen, zoo de regen het niet verhindert. — Kijk! wilt gij dit nu doen,
dan moet ik ten eersten bescheid hebben, En dan moet uw advertentie,
dunkt mij, na genoeg, in dezen smaak zijn:
„Mens geeft uit, en heeft alom verzonden: gezangen
„van J. Bellamy. En dezelve zal eerlang eenige van
„deze gezangen uitgeven met muzyk, gecomponeerd
„door den heer F . Nieuwenhuizen organist &c. te
„utrecht.
Ik geloof dat het plan niet kwaad is. wat zegt ge? want Nieuwenhuisen is er heet op. 't is regte poezij voor de muzyk, volgends zijn
zeggen.
Hij zou er schielijk mee voordgaan; is er een kaerl in Amsteldam, die
muzyk graveert? — Geef mij op alles ten eersten bescheid.
Gij hebt zeker reeds twee Ambassadeurs van mij aan uw huis gehad,
een met een mondelinge en den ander met een schriftelijke tijding? —
Help mij, zoo schielijk mogelijk is. — hebt gij niet nog een kop of
zes voor mij, namelijk zonder letters? — groet uw vrouwtje — en geef
haar een zoen voor mij. groet Juffrouw de B(ruyn) en geef haar ook
een zoen voor mij; maar zeg aan haar' man, dat hij niet waardig is
een gesnedene in mijn serail te zijn, om dat hij niet over gekomen is.
nu, vaarwel! Schielijk bescheid aan
uwen vriend
Denkt gij wel om die
B.
twee gebonden exemplaaren ?4)

Kort daarop wat knorrig 5 ):
l

) hs. Z. G.
) Zie biz. 198.

3

2

) Frederik N., de bekende Utrechtse musicus, zie Aant. 56.
4
5
) Voor Fransje en Vlissingen.
) hs. Z. G.
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Nu begint mijn geduld geheel en al ten einde te loopen! reeds 14 dagen
hebt gij de bladen gehad — en nu nog geen exemplaaren! 't kan er
waaragtig niet door. — Ik begrijp, dat mijn vrienden ze hebben zullen —
als ieder een ze krijgen kan; dit bevalt mij niet. er is evenwel nu tijd
genoeg geweest, om die-exemplaaren voor mij te laaten innaaijen. eerst
hebt gij een vreeslijken haast gemaakt, en nu ze gereed zijn — blijven
zij liggen. — ieder een vraagt mij: wanneer komen uwe gezangen uit ? —
Ik ben ongesteld en moet mijn kamer houden. Zijt gij en uw vrouw
nog welvaarend?
Vaartwel!
Zend gij maar een
T. T.
exemplaar naar uyttenhooven.
B.
D e v o l g e n d e d a g o n t v a n g t hij v a n M e n s in „ E e n p a k j e v o o r n a t
te b e w a r e n " 25 e k s e m p l a r e n , die hij, v o o r h e t b o e k in d e h a n d e l
k o m t , a a n zijn vrienden en v r i e n d i n n e n in U t r e c h t k a n g e v e n l):
Nu durf ik uw Gedult niet meer vergen. daar hebt gij dan Eindelijk
25 Exemplaren om Prezent te doen — het Getal 't welk ik gebonde
heb is tot noch toe zeer klein — ik heb maar een knaap die die
bandjes maakt, en die kan er noch den Geheelen dag niet aanblijven —
Nu zal ik morgen een Pakje naar Utrecht zende, voor de Boekverkopers
aldaar, dus kunt gij nu een dag van te vooren Renswoude 2) met de
Prezente Rond laten wandelen. ik meen bij uw Goede vrienden. bij de
Meysjes gaat gij zeker zelfs — hoe minder gij Echter Prezent doet, hoe
liever ik het heb, dat verstaat zig vanzelf. ik kan niet voor de andere
week naar andere Plaatse zenden, zelfs niet hier in de stad uitgeeven —
de twee Exemplaaren die Gebon(den) moete worden zijn noch niet
klaar, ze komen Echter deeze week af—als gij uw Pakje voor Zeeland
bij mij wilt zende dan kan ik het wel in het Pakje van Corbeleyn doen,
zo gij het goed vind — zo ik het Plan van Nieuwenhuizen wel begrijp,
behaagt het mij wel, ik meen, dat dit Plan is, om Muzyk te Componeeren voor zommige stukjes, zo in de smaak als die voor van Alphen
en van de Kasteelen en voor Schutters Gezange 3) zo op het zelfde
formaat, maar mogelijk bedoelt den Heer Nieuwenhuizen uitgewerkt
kunstig Muzyk zo als voor de Oden van Kleyn 4 ), om uw de waarheid
te zeggen daar heb ik geen zin in — daar zit geen voordeel op, en
dat dient men doch wel eenigzints in 't oog te houden, schoon ik wel
weet dat den Heer Nieuwenhuizen en ik durf er mijn Persoontje wel
2
*) Brief hs. Z. G.
)
3
) Waarschijnlik bedoelt Mens:
1782) Cat. Bibl. Maatsch. Ned.
v. d. Kasteele, zie Dl. I biz. 168
4
) Zie Dl. I biz. 201 en Aant.

Zijn hospes.
Stichtelijke Gezangen van R. Schutte (Amst. 1764—70 en Amst.
Lett. I, 264. Over Stigtelijke Mengelpo'ezie van v. Alphen en
en Aant. 43.
56.
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bij Noemen niet ligt den Mammon offeren zullen. Spreek intusschen
dien Heer hier eens over en Laat ik eens Schriftelijk of Liefst Mondeling antwoord van u ontfangen — ik heb er thans niets meer bij te
voegen als het Compliment van mijn Vrouw
Amst. 26 Mey 1785

Gij weet dat ik ben Uw vriend
A Mens Janz.

PS hier bij een advertentie. is die naar Genoegen van den Dichter?
Bellamy

antwoordtl):

Ik weet niet meer, in welke bewoordingen ik gisteren op u gekeven
heb — want ik heb sints twee dagen zulk een hevigen aanval van het
podagra gehad, als ik nog nimmer gehad h e b ; den ganschen nagt heb
ik niet gerust: ik ben geheel en al ongesteld en koortsagtig. De pijn
is bij vlagen verschriklijk; 't komt nog al wel, dat ik zoo wat een
zeeuwsche gesteldheid heb. ik wensch dat het schielijk beteren moge. —
Ik heb de exemplaaren ontvangen; maar als ik in Amsteldam kom,
kon er wel een vegtpartij op zitten: hoe veel slegte afdrukken hebt gij
mij gegeven! maar weinig goede! hebt gij aan mijn verzoek, namelijk
om nog een koptje of zes, niet kunnen voldoen ? of hebt gij het vergeten? doe het zoo gij kunt!
— Ik zou gaarn nog 10 of twaalf exemplaaren hebben; dan heb ik
genoeg — zou ik die maandag — uitterlijk dingsdag niet konnen
hebben? — al was het dan vooreerst maar zes? gij zult mij plaisir
doen. Zend mij die twee gebondene 00k maar hier — ik zal het niet
bij corbelijn insluiten 2).
wanneer komen die dingen van Nieuwland 3) uit ? Zult gij er mij ten
eersten een zenden? — Zult ge me 00k schielijk schrijven, wat men
van mijn geknoeij zegt? De Advertentie zou ik liever dus veranderen:
A. Mens Janz. geeft uit, en heeft verzonden:
Gezangen van J. Bellamy, op groot mediaan
schrijfpapier gedrukt, en met een afbeelding van
den dichter versierd. Door de Vaderlandsche Gezangen, uitgegeven onder den naam van Zelandus,
is de dichter reeds bij het publiek bekend.
van Nieuwenhuizen! — zeker in de manier van de Oden van K(leyn)!
anders is het gekheid! tot het laatste stukje, mijn wensch heeft hij reeds
heerlijke muzyk gemaakt. Gij zoudt twee stukjes kunnen uitgeven, bv. en
i) hs. Z. G.
) In het eksemplaar voor Fransje schrijft hij: Aan Francina Baane van haaren Bellamy. Het
boek is in bezit van Ds. V. Loosjes te Amsterdam. (Zie Aant. 67).
3
) Pieter N. (1764—94), beschermeling van Bemardus de Bosch. Zijn Gedichten verschenen in
1788 (Kalff, Gesch. Ned. Lett. VI. 264).
2

232

zien hoe het gaat. doch hier van nader! Hoe vaaren ze bij de B(ruyn)
groet hen. heeft hij reeds een exemplaar? — zult ge op het inliggende
wel eens geld l) ontvangen? zoo gij bij cas zijt zendt het mij dan maar
maandag met dat paktje —, het brieftje is goed. —
Vaarwel! groet uw vrouwtje, en voldoe schielijk aan
de verzoeken van uwen vriend — —

Toch zijn de 2 Zangstukken ten slotte niet door Mens, maar
„by J. van Drier' te Utrecht uitgegeven 3). Na het Titelblad van
nr. 1 bericht de Uitgever:
Zoo dit stukje den Liefhebberen der Muzyk aangenaam is, dat wel
ras blyken zal; dan heeft men, van tyd tot tyd, nog eenige stukjes
van den heer Bellamy, zoo uit zyne uitgegevene als onuitgegevene
gezangen, met muzyk van den heer Nieuwenhuysen te wagten. Zy
zullen even eens uitgevoerd worden als dit; en wanneer er eenige
stukjes by malkander zyn, zal men een algemeene, in 't koper gesnede,
Tytel geven.

Vignet van het 2 d e

Zangstuk,

Bij de uitgave van deze 2 Zangstukken schijnt het te zijn gebleven.
Maandag 30 Mei antwoordt Mens 3 ):
i) Fonds „Zwart".
) Er is 'n eksemplaar in de Bill. Prov. Arch. Zeeland. en Gem. Arch. Vlissingen. nr. I :
Wensch „a 8 st.", nr. 2 : Aan Fillis (zie biz. 86).
3
) hs. Z. G.
2

Mijn
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Arme Podagrist
Hier Nevens noch 8 Exemplaaren en 2 in bandjes — en aan Geld
/ 75 — het briefje zal immers niet met Protest terug Gaan. Nu van
harte beterschap wenscht uw mijn vrouw benevens haar Echtgenoot
Uw vriend
den 30 Mey 1785
A. Mens Janz.
de B(ruyn) en zijn vrouw zijn digt bij Utrecht, dan ik denk niet dat
gij een visiete zult krijgen — of de Docter moest ze met Een wagentje
Naar uwEerwaarde toe brengen — d. B(ruyn) Wagenaar en Uittenhoven
zal ik ze uit uw Naam brezent doen.
Dinsdag 31 Mei — Ondaatje wordt die dag „in rechten vervolgd" l ) — wenst Bellamy zijn vriend Kleyn geluk met de geboorte
van diens zoon Pieter. Gedagtekend „Hooge Swaluwe den 17 Mey
1785" was hem dit heugelik nieuws aldus aangekondigd 3 ):
Beste Bellamil3)
Myne tederbeminde Echtgenoote, na langduurige smerten, dezen morgen
ten half vier uuren, gelukkig van eenen welgeschapenen ZOON Verlost
zynde, hebbe ik de eer UwEd: deze onze hartelyke Vreugde te Communiceeren. Kraamvrouw en Kind zyn beiden welvarende; UwEd. zal
zig, wenscheri wy met ons over dien zegen Gods verheugen.
Ik recommandeere my en de myne in UivEds Vriendschap, en ben
met alle affectie
UwEds. Ootmoedige Dienaar en vriend, Kleyn.
Bellamy's gelukwens — met een eksemplaar van zijn Gezangen,
waarin die heel biezondere Brief aan zijn vriend, bij een pakje
boeken van v. Vloten aan Kleyn ingesloten — luidt 4 ):
Tandem!
Maar drie woorden, mijn vriend! eerlang schrijf ik u meer. Kent gij
mijn schrift nog? 't is het schrift van Bellamy alias Zelandus. — Ik
heb al vrij wat verdient, door zoo lang stil te zwijgen. — maar ik zal
') 2 Aug. „door tusschenkomst der Burgerij van alle poursuites gevrijwaard". Memorials and
times of P. Ph. J. Quint Ondaatje bij Mrs. Davies. {Werken Hist. Gen. Utr. N. Serie no. 13)
biz. 271. Aan Fransje schrijft B.: „wij hebben een Leidsch heer gelogeerd" (Kopie Sonsb. biz. 350);
een Leids patriot?
2
) De gedrukte brief, waarin enkele woorden geschreven, hier kursief gedrukt, is in 't Arch,
3
te Vlissingen.
) Kleyn spelt de naam nog niet anders.
4
) hs. Arch. Vliss. Op B.'s brief schreef v. Vloten eenige regels voor Kleyn, zie Aant. 45.
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liefst geen verschooningen maken. thans schrijf ik een klein brieftje,
en in het nevensgaande boekske, zult ge een grooten vinden. — Een
woord zoo goed als duizend — God zegen u met uwen zoon — en
God zegen uwen zoon met u en met zijne moeder! zie hem groot
en gelukkig worden. — Wil er geen dichter van worden — een regtschapen mensch is genoeg! Groet uw Echtgenoote, en verzeker haar
van mijne agting — voor u zelf weet ge dit. — Ik heb thans de
verdervende hand weer in mijn voeten doch het (is) nu aan het
beteren. — Gij schrijft mij?
Als gij aan Kleyn schrijft, zei de Nijs ! ), donderd er dan een regeltje,
voor mij, onder! — 't zijn zijn eigen wroorden. Hoe ik dit moet aanvangen weet ik niet.
proost! man! proost! waarachtig! God zegen j e !
De afgeschutte regel heb ik qq hier neder gedonderd
Vale! —
„Begin

Van

Junij,, aan

Fransje2):

Eergisteren is Juffr. Maurits 3) hier in de stad gekomen: ik heb
haar in de schuit gezien; ik ging een heer aan de Leidsche vaart bezoeken, en onderweg voer mij de schuit voorbij. Ik zal haar straks een
visite geven, doch ik moet eerst informeeren waar zij gelogeerd is. —
Beschouwt gij mijn afbeelding nog wel eens? eerlang zult gij het
origineel zien — dat zult gij toch nog liever hebben — niet? — zoo
een schilderij is goed — maar het spreekt niet — en het kan niet
kusschen! —

„Door de hand Jani 4 ), onzen medearbeider in Apollo", aan Mens5) :
Maar drie woorden! hoe vaart gij, benevens uw gade? Hebt gij de
gezangen reeds overal verzonden? — als ze overal zoo goed gaan als
hier — dan zult ge er schielijk door zijn. — maar hoort eens, man —
ik heb er niet een en ik kom nog al vrij wat te kort — dat ik zonder
mijn belang te knijpen, niet voorbij kan — En hier zult ge niets tegen
zeggen. Dus! zendt mij ten eersten nog tien exemplaaren ten eersten!
anders ben ik er mede gefopt; want ik moet er verzenden. — Aangaande het geen ik u van de kopjes gezegd hebbe houdt gij u —
maar — Gek! — Voldoe zoo ge kunt aan mijn verzoek! vale! —
*) Mr. Adriaan de Nijs, Luitenant van het vendel „Onder de Handvoetboog" en majoor van
„Pro Patria et Libertate" (Colenbrander, Patriotten, dl. 2 biz. 117; Gedenkschi-iften G. J. van
2
Hardenbroek IV biz. 510).
) Kopie Sonsb. biz. 373.
3
4
) Van een Vlissingse regeringsfamilie.
) Adriaan Uyttenhooven, mede-Spectator.
5) hs. Z. G.
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Een dezer eksemplaren Gezangen is bestemd voor de rijke Amsterdamse letterkundige, de patriot Johannes Lublink de Jonge l ), die
als tegenbeleefdheid aan Bellamy het i s t e „ZeventaF stiiurt van zijn
Verhandelingen
over onderscheidene Onderwerpen, voorgeleezen in
het (Amsterdamse) Genootschap, Concordia et Libertate^1).
WelEdele Heer!
Zo aangenaam mij de verschijning van een nieuw voortbrengsel uit het
brein van eenen onzer meest geliefkoosde Dichteren weezen moest, zo
zeer moest ik mij ook vereerd vinden, met dat geschenk uit handen
van den Dichter zelven; waarvoor ik hiermede mijne oprechte dankbaarheid betuige. Mogelijk zou ik, reeds bij de uitgaave, UEd. met
mijne zeven Verhandelingen hebben opgewacht, indien ik had kunnen
vermoeden, dat dezelven bij UEd. zo veel aanmerking verdienden, als
ik thans uit zekere aangenaame berichten verneeme. Ik- zal de fout,
zo veel mogelijk, vergoeden, door UEd. bij deezen een exemplaar op
Schrijfpapier, waarvan slechts zeer weinige gedrukt zijn, aan te bieden;
terwijl ik verder UEd. vriendschap verzoekende, mij met een nadere
persoonlijke kennis durf vleyen, en UEd. in alle gelegenheden wensch
te overtuigen hoe gaarne ik ben
Stadwijk
te Eemnes
10 Juny, 1785.

WelEdele Heer!
UWelEdDw. Dienaar
Johannes Lublink, de Jonge.

Voor zijn vertrek naar Zeeland — „den 20 begint de vacantie",
meldt hij verheugd aan Fransje 3 ), en 16 Junie zal hij nog eens
moeten preken — schrijft Bellamy dit eenvoudige briefje aan zijn
Moeder 4 ) :
Mijn Dierbaare moeder!
Indien het briefschrijven het eenige blijk van liefde en agting ware,
dan zoudt Gij, met het grootste regt, mogen denken, dat ik alle liefde,
tot u, in mijn hart had uitgebluscht: maar neen, mijn lieve moeder!
mijn liefde tot u is nog immer dezelfde — het gevoel mijner verpligting
wordt nog dagelijks grooter; en ik wensch niets vuuriger, dan nog eens
in staat te kunnen zijn van iets tot uw geluk te konnen toebrengen.
Ik heb geduurig gehoord, dat Gij nog welvaarend waart; en dit was
mij genoeg.
x

) 1736—1816. Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 6 biz. 564 vgg.
3
2) Zie Aant. 72. Brief hs. Z. G.
) Kopie Sonsb. biz. 350.

4

) hs. Z. G.
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Eerlang, mijn waarde moeder, zal ik u zien! — de tijd vliegt! —
Groet moeij Adriaantje en Grietje *). zijn zij nog welvaarend; zeg dat
zij de beste japons uitpakken, om Neef Koo te hooren bazuinen 2). —
Groet Baerts 3), en zeg hem, dat hij vast zijn bitter gereed maakt —
't zal nu niet heel lang meer duuren. waarom schrijft hij mij niet eens?
Vaarwel! mijn waarde moeder!
Ik blijf uw gehoorzaame zoon
Bellamy
Ten afscheid mogelik voor deze vakantie, wil onze vriend „op
eenen warmen zomer-namiddag" Ds. v. d. Palm te Maartensdijk
bezoeken. „Na anderhalf uur gaans door zwaar zand langs een
onbelommerden weg" komt hij aan de pastorie voor een gesloten
deur: niemand thuis. Na kort beraad breekt hij de achterdeur
open — „zonder nogtans veel schade aan te rigten" — baant zich
„op gelijke wijze een toegang tot den wijnkelder", en schrijft
„onder het drinken van een flesch" een briefje, dat hij, op de tafel
achterlaat" 4 ).
Donderdag 16 Junie preekt de a.s. proponent voor de tweede maal,
en deze preek, op een tekst uit het Nieuwe Testament, klinkt wel
wat rechtzinniger, wat meer bijbels dan de eerste 5).
O V E R D E N K I N G VAN H E T TOEKOMSTIG O O R D E E L 6 ) .

II COR. V. VS. 10. Want wy alle moeten geopenbaard worden voor den
Rigterstoel van Christus op dat een iegelyk wegdrage 9t geene door
het lichaam geschiet, naar dat hy gedaan heeft, — het zy goed, het
zy kwaad.
De voorstelling der gewigtigste waarheden wordt niet zelden onverschillig aangehoord, om dat zij die nieuwheid mist, die den wuften, en
naar verandering haakenden aart der menschen zoo noodzaaklijk geworden is. Men gewent zich, van trap tot trap, zelfs aan de verschriklijkste denkbeelden — tot zoo ver, dat wij, bij het hooren of herinneren
van die denkbeelden, niets hooren of denken dan woorden, waarbij wij
niets gevoelen. — Een dier waarheden, die door niemand ontkend —
') Zie Dl. I, biz. 161.
) B. schijnt inderdaad te Vlissingen zijn preken te hebben uitgesproken. Zie Berigt van de
Drukkers in Twee Nagelaaten Leerredenen van J. Bellamy (Vlissingen 1790) en Brief van Hin3
lopen, 1 Sept. 1785.
) Dr. Jan Corn. Baerts.
4
) Her inner ingen aan J. B, door v. d. Palm, biz. 239.
5
) Bijlage X I : Ontwerp van een Preek over het Geluk.
6
) Tekst volgens Twee nagelaaten Leerredenen enz. (Vlissingen 1790).
2
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en die dagelijks, door duizend bewijzen, bevestigt wordt, is: dat wij
alien moeten sterven. De bijzondere betrekkingen van vriend of bloedverwant zijn, nu en dan in staat, om deze waarheid, tot een gewigtig
onderwerp van overdenking, te maken: doch onze betrekking, als
mensch, heeft dit vermogen maar zeer zelden. Verbeeld u een gansche
maatschappij van menschen, Mijne Vrienden, aan wie deze waarheid,
voor het eerste bekend gemaakt wierd! — Het hart, zelfs van de
vroolijksten onder hen, zou wegsmelten van weemoedigheid en angst;
en het onderwerp der algemeene gesprekken zou de verkondiging der
nieuwe waarheid zijn. Dingen, die wij op eenen afstand, en, als in
eenen nevel, zien, maken ook al doorgaands een' flaauwen indruk op
onzen geest; en, wanneer wij het niet zijn dier dingen van ons belang
rekenen, dan vindt het vernuft duizend middelen uit, om de wezenlijke
duisterheid nog donkerer — en het naauwlijks zigtbaare voorwerp tot
een harssenschim te maken. Een dier dingen, dier gewigtige waarheden,
is vervat in de woorden, die ik u zoo even heb voorgelezen.
In het voorige hoofdstuk spreekt Paulus van de voortreflijkheid der
Apostolische bediening, en van zijne volstandigheid in het uitoefenen
der zelve. In weerwil van alle die hindernissen en verdrukkingen, die
zich vereenigden, om zijnen ijver te ontzenuwen, en den loop der
Christelijke leere te stuiten — gevoelt hij meer en meer eene opbeurende kragt, die van dag tot dag vermeerderd wordt, door de beschouwing, en het verzekerd uitzigt, op eene toekomstige heerlijkheid,
tegen welke alle rampen van dit leven, als niets, moeten gerekend
worden. — „Want wij weten, zegt hij, in het begin van ons hoofdstuk,
„dat zoo ons aardsche huis dezes tabernakels zal gebroken worden, wij
„een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt —
„maar eeuwig in de hemelen". Zulk een vooruitzigt van eene aanstaande
volmaaktheid, moest natuurlijkerwijze de vuurigste begeerte, naar die
toekomstige heerlijkheid, in de ziel van Paulus geduurig doen geboren
worden. Niet alleen de gevaaren en verdrukkingen, met welke hij te
worstelen hadt, deden deze begeerte in hem levendig blijven — de
beschouwing zijner zedelijke onvolmaaktheid — zijn onvermogen, om
zoo te leven, als de voorschriften der heilige leer, die hij predikte,
vorderen — het onuitspreeklijk denkbeeld, van eens, in dien staat der
heerlijkheid, de aangenaame vrugten dier gelukkige leer te genieten,
en daar, volkomen gezuiverd, geheel en al heilig, eeuwig, bij zijnen
God, te leven: — dit alles zal zig vereenigd hebben, om de ziel
van Paulus te verheffen, en haar, immer vuuriger, naar de naderende
onsterflijkheid, te doen hijgen. Deze gevestigde hope — dit vooruitzigt
deden hem zijne verpligting niet uit het oog verliezen: „wij zijn zeer
„begeerig, zegt hij, het zij inwoonende, het zij uitwoonende, om hem
„welbehaaglijk te zijn". — „ Want, wij alien moeten geopenbaard
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„ worden voor den rigterstoel van Christus". — 't Is dus duidelijk,
Mijne Vrienden dat de waarheid, die wij ter verhandeling verkozen,
hier door Paulus aangevoerd wordt, als een drangrede, om voor God
welbehaaglijk te leven, ten einde met gerustheid en blijdschap eens,
in dien grooten dag des gerigts, voor den rigterstoel van Christus te
verschijnen. —
't Zal niet onvoeglijk zijn, onzen tekst dus te verdeelen:
Eerst zullen wij de verzekering van Paulus dat 'er eens een algemeen
gerigt zal gehouden worden, wat van nader bij beschouwen; —
En het tweede gedeelte zal de betragting der redenen zijn, die de
schrijver opgeeft — Namelijk: tot welk een einde 'er zulk een oordeel
zal gehouden worden.
Rigter der waereld! Goddelijke Jezus! ook dit oogenblik — deze
beschouwing uwer toekomst, zal, in den dag van uw gerigte, geopenbaard worden! Een eerbiedige siddering beeft door onze zielen, want
wij weeten, dat wij onvolmaakt zijn! Laat uwe liefde dan onze zwakheid bedekken! opdat dit oogenblik ons nimmer een beschuldigende
gedagte zij!
*

Dat Paulus door het woord alien het gansche menschelijke geslagt
verstaat — zal geen bewijs noodig hebben: — niet alleen hij en de
andere apostelen — maar alle menschen zullen eens moeten verschijnen,
voor den rigterstoel van Christus.
Schoon hij hier regtstreeks de belijders der Christelijke leere mogte
bedoelen: alle menschen, in welke plaatsen en betrekkingen zij wezen
mogen, hebben een meerdere of mindere kennis van goed of kwaad: —
zij hebben pligten, wier uitoefening of nalatigheid — naar hunne
begrippen — wel of kwalijk is — en dit is reeds genoeg, om ons
vastelijk te doen gelooven, dat alle menschen onder deze verschijning
begrepen zijn.
Deze waarheid was reeds bekend gemaakt door hem, die zelf de
richter zijn zou; de beschrijving, die Jezus van het toekomende gerigte
gegeven heeft, is bekend uit 't euangeli van Mattheus. — 't Zal zeker
het dartelende vernuft niet moeilijk vallen, om eenige schoonschijnende
bewijzen tegen de mogelijkheid van zulk een algemeen oordeel aantevoeren; en dus de beschrijving die 'er de Zaligmaker van geeft, bespottelijk te maken. — Hoe zullen die millioenen menschen, die van
den morgenstond der waereld, tot haren laatsten dag toe, in het graf
verzameld zijn — hoe zullen die, uit alle gewesten, verzameld worden,
en eene plaats vinden, op welke zij alien den rigter der waereld zien
zullen en de uitspraak over hun naderend lot hooren?
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't Doet weinig ter zaake, Mijne Vrienden te weeten, op welk een
wijze dit gedugt gerigt zal gehouden worden, zoo wij anders verzekerd
zijn, dat het waarlijk eens zijn zal; en dit leert ons de godlijke openbaaring. Dat deze ontsaglijke verschijning van Christus, met vreeslijke
omstandigheden vergezeld zal zijn, is buiten twijffel: de Goddelijke
majesteit des verheerlijkten rigters, en het statige en gewigtige einde,
waartoe hij komen zal, vorderen dit. De Zoon des menschen zal komen
in zyne heerlykheid en alle de heilige Engelen met hem en dan zal hy
zitten op den troon zyner heerlykheid (*): dit zijn de eigene woorden van
Christus. — 't Zij men, om zich een meer bevattelijk denkbeeld van
deze verschijning te maaken, zich voorstelle, dat dit algemeen oordeel
een geheele reeks van dagen zal voordduuren — en op verschillende
plaatsen gehouden worden: 't zij men, bij het gewoone denkbeeld
blijve, en zich die ontsaglijke meenigte, op eene plaats, voor den
troon des rigters, verbeelde: dit blijft immer de hoofdwaarheid: wy
alien moeten geopenbaard worden voor den rigterstoel van Christus. —
Wij alien moeten geopenbaard — dat is, geheel en al opengelegd worden.
Het gansche saamenstel van alle onze gedagten en bedrijven, zal, tot
de geringste bijzonderheid, ontdekt worden. De geheimste drijfveeren
onzer daaden, wier aanzijn onze eigenliefde, in dit leven, hardnekkig
zou weigeren te erkennen: — die drijfveeren, die schandelijk in zich
zelve, wel eens een goede daad deden geboren worden — deze, voor
menschen, meestal, diep verborgene drijfveeren, zullen blootgelegd
worden. God zal een ieder werk in het gerigte brengen, met al dat verborgen is, het zy goed, het zy kwaad (**). Dit was reeds de verzekering
van Salomon. Onze daden zijn, met betrekking tot ons zelven, alleen
in zoo verre deugdzaam, als zij voordvloeien uit zuivere beginsels.
Herinnert u het geval van Joseph, Mijne Vrienden; de kwaadaartigheid
zijner broederen was de middelijke oorzaak van zijn volgend geluk —
maar dit geluk was het einde niet, dat zij bedoelden. Gylieden wel hebt
het ten kwaade gedagt — dock God heeft het ten goede gedagtl (***) zeide
Joseph; en volgens dit oogmerk zullen zij ook geoordeeld worden. —
Daaden, die uiterlijk alle de teekenen van welwillendheid en deugd
vertoonen, doch voordvloe'i'ende uit geheel andere beginsels, dan die
zij, om deugdzaame daaden te zijn, hebben moesten — deze daaden
mogen, voor bijzondere menschen — of voor. de gansche maatschappij,
eene wezenlijke nuttigheid hebben — 't is niet naar deze nuttigheid —
maar wel volgens de verkeerde bedoelingen, dat de Godlijke regtvaardigheid oordeelen zal.
Deze openbaarmaaking, deze ontwikkeling nu, zal geschieden, voor
den rigterstoel van Christus, — God zal den aardbodem
regtveerdiglyk
(*) Matth. XXV vs. 31.

(**) Pred. XII vs. 14.

(***) Gen. L vs. 20.
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oordeelen, door eenen tnan, dien hy daar
Paulus^).
— en deze man is Christus.

toe geordineert

heeft,

zegt

Hij die zichzelven, voor 't zondige menschdom, in den dood heeft
overgegeven: — die de zuivere voorschriften der heilrijkste leere, alom
heeft laaten prediken — de zoon van God, maar al te veel, van de
belijders zijner leere; miskend — van het ongeloof veragt, en bespot —
van het bijgeloof ontheiligd — maar van de zuivere belijders van zijnen
godsdienst verheerlijkt en aangebeden — JEZUS CHRISTUS zal alle de
volken der aarde rigten!
Alle menschen, die immer gelegenheid gehadt hebben, om hunnen
zedelijken toestand, naar het euangelium van Jezus te verbeteren —
zullen naar dit euangelium geoordeeld worden. — 't Staat niet aan
ons, Mijne Vrienden om te onderzoeken, hoedanig de- toestand dier
volken wezen zal, die het heldere licht eener Godlijke openbaaring
missende, in eenen c.onkeren nagt, bij het flaauwe scheemerlicht eener
onvolkomene rede, onzeker, daar heenen wandelen: Dit is zeker, dat
de Godlijke regtvaardigheid nimmer maaijen zal daar zij niet gezaait
heeft. Zoo de toestand dier menschen, in dit leven, voor onzen geest
een onderwerp van oyerdenking zijn moet — laat dit niet zijn, om, op
een meesteragtigen toon, hun toekomstig lot te bepaalen: De grootheid
van ons ongeluk, indien wij waarlijk ons ongeluk gevoelen, is genoeg,
om ons behoedzaam te doen zijn tegen zulke vermetele uitspraaken. —
Wat zoudt gij toch zeggen, Mijne Vrienden wanneer een Zeeman, door
een hevigen storm geslingerd wordende — en ieder oogenblik verbrijzeling en dood voor oogen ziende — als deze man zijn roer verliet —
en het schip aan de woede van wind en golven overgaf — terwijl hij,
met zijne schipgenocten, niets doet, dan bespiegelingen maaken, over
eenige schepen, die hij, op een afstand, in zee ziet omzwerven? —
Zoudt gij zulk een man niet dwaas noemen, Mijne Vrienden? Neen!
Christenen! het onschatbaar geluk eener heilrijke openbaaringe te vergelijken, met de dwaalende onzekerheid dier ongelukkigen — dit moet
het doel uwer betraglinge zijn!
Voor den rigterstoel van Christus zal elke belijder zijner leere onderzogt worden, in hoe verre hij, overeenkomstig deze leere, zich gedragen
hebbe: zijne verpligtirgen zullen hem voor oogen gehouden — en zijne
gedragingen 'er mede vergeleken worden. — De maate der uit- en
inwendige bedeeling, die ieder mensch verkregen heeft, zal 00k, in een'
zekeren zin, de maatstaf zijn, waarnaar de uitgevoerde daaden zullen
afgemeten worden. Nooit vordert de regtvaardige God, van het tedere,
(*) Handl. XVII.
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zagtmoedige Lam, de sterkte en den moed van eenen grofgespierden
Leeuw. — Onzer bestemming — zij zij dan, zoo zij ook wezen moge —
waardig te leven — dit is de billijke eisch van onzen Schepper.
Voor dezen rigterstoel, Mijne Vrienden, zal onderzogt worden, in
hoeverre wij het heil, dat Jezus, door zijnen dood, aangebragt heeft,
vuurig gezogt, — of al te onzinnig versmaad hebben — Het grootste
blijk der dankbaarheid van een' Christen is het aannemen, en genieten
dier weldaaden, die hem, door het euangelie, aangeboden worden:
iedere miskenning dezer Godlijke genade, zal, in den dag des gerigts,
een drukkende beschuldiging zijn. —
't Zou misschien niet overdreven zijn, te denken, dat de geheimste
daaden en voornemens der menschen, in de bijzondere kringen, tot
welke zij eertijds betrekking hadden, zullen bekend gemaakt worden;
om dus de Godlijke regtvaardigheid, in haar' volsten luister, aan het
menschdom, te vertoonen. — Hoe het ook zij — wij alien moeten
eens geopenbaard worden voor den rigterstoel van Christus!

Tot welk een einde deze verschijning voor den rigterstoel van Christus
zijn zal, zegt ons Paulus:
Op dat een iegelyk wegdraage, 9t geene door het lichaam geschiet —
na dat hy gedaan heeft, het zy goedy het zy kwaad.
Hoe bekrompen, hoe eng-beperkt, moet de denkwijze dier menschen zijn, wier uitzigten zich niet verder uitstrekken, dan tot aan het
graf! — Hier, Mijne Vrienden, in deze weinige oogenblikken onzes
levens, is de tijd der volkomene vergelding niet. Het tegengestelde
te gelooven zou niets anders zijn, dan een verloochening van Gods
oneindige volmaaktheden — en zulk een gevoelen zou, den waaren en
edeldenkenden mensch, al dien troost benemen, die geschikt is, om
hem, in weerwil, van duizend tegenheden, op den weg der Christelijke
deugd, kloekmoedig te doen voord gaan.
God zal een iegelyk vergelden naar zyne werken (*), zegt Paulus, op
eene andere plaats, en dit is ook de zin der woorden, in onzen tekst.
Alles, wat • in en door het lichaam geschied — alles wat wij, in den
tijd onzes levens, gedaan hebben, zal daar, door den rigter, onderzogt,
beloond en gestraft worden. Hondert plaatsen der Heilige Schrift getuigen van zulk eene toekomstige vergelding; en, al waaren deze
(*) Rom. II vs. 6.
II
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getuigenissen niet zoo menigvuldig: het denkbeeld van Gods regtvaardigheid, gevoegd bi; eene naauwkeurige beschouwing van den loop der
menschelijke bedrijven, dit zou reeds genoeg zijn, om ons te doen
vasstellen; dat eens een tijd komen zal, waar in het goede beloond
en het kwaade gestraft zal worden.
Men heeft pooger. te berekenen, dat ieder mensch, reeds in dit leven,
een volkomen belooning of straffe ontfangt: de deugd, zegt men, is zich
zelf genoeg — zij brengt haare eigene belooning mede; — daar de ondeugd, in de rampen, die zij zich zelve berokkend, haare straffe vindt.
Indien wij dit gelooven, dan verdwijnen alle uitzigten op een toekomstig leven — onze taak is dan afgedaan, en de eischen der Godlijke
regtvaardigheid zijn bevredigd! — 't Is waar, de deugden en ondeugden
der menschen worden, in dit leven, meer beloond en gestraft dan doorgaans wordt opgemerkt; doch de dagelijksche ondervinding leert ons,
dat dit niet altijd geschied. En, wanneer wij de belooningen en straffen,
in dit leven, eens vergelijken, met de grootheid der deugden en misdaaden, wier vergelding zij zijn; vindt men dan altijd eene billijke
evenredigheid ? of ziet men niet dikwijls dat snoode euveldaaden, door
zeer ligte straffen, worden opgevolgd; en dat de belooningen der deugdzaamen, van zeer veelen, als straffen, zouden beschouwd worden?
Neen! Mijne Vrienden, hier, in dit leven, is geen algemeene, volkomene vergelding: Ziet! deze zyn godloos: nogthans hebben zy ruste
in de waereld, zy vermenigvuldigen het vertnogen^). Zoo sprak Asaph,
en ieder oplettende zal gelegenheid gehadt hebben, om deze aanmerking
bewaarheid te zien — Zoo belooning en straf hier volkomen zijn, dan
kan men 00k vrijelijk ontkennen, dat immer een onschuldige ter dood
gebragt is: — dat ooit een man, wiens snoodheden zeer menigvuldig
waaren, ongestraft, een' zagten en stillen dood gehad heeft. — Van het
tegengestelde heeft de ervaaring ons overvloedige bewijzen gegeven.
Het lot der waare Christenen, is zelfs, in deze waereld, niet zelden een
droevig lot; duizend wederwaardigheden omringen hen; — een geweldige dood was 00k wel eens het einde van hun afgefolterd leven: en
zou nu, in dit alles, de bewustheid, van wel gehandeld te hebben, de
volkomene belooning hunner deugd zijn? — Aan den anderen kant,
hoe veele gedugte geweldenaars, wier blijdschap, roof en verwoesting,
is; die geen hoogeren wellust kennen, dan het onderdrukken hunner
medemenschen — en die ondertusschen, ongestoort voordlevende,
eindelijk sterven, met alle teekenen van eer begraven — en door de
slaafsche vleierij hunner afhangelingen als vergood worden — zouden
(*) Psalm LXXIII vs. 12.
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deze pesten van het menschdom reeds genoeg gestraft zijn, wanneer
zij, nu en dan, een wroeging, in hun geweten, gevoelen, — zich zelven
en het gansche menschdom vervloeken? Neen, Mijne Vrienden, zulk
een gedagte zou beledigend zijn, voor God, die, in alle zijne daaden,
hoogstregtvaardig is — en die nimmer handelt, dan overeenkomstig
zijner volmaaktheid. —
De Jongste dag der waereld, Christenen! — de dag van het algemeene gerigt, zal een licht verspreiden, waar door wij de godlijke regtvaardigheid, in al hare grootheid, aanschouwen zullen! Alle twijffelingen
en gezogte afwijkingen, ter vernietiging der leer van een toekomstig
leven, zullen, bij het aanbreken van dien dag, verzwinden, als de
schaduwen des nagts, voor de komst der zonne!
Een iegelijk zal vergolden worden, naar het geene hij gedaan heeft.
De straf en belooning zullen geevenredigd zijn aan de misdaaden
en deugden. Onze bijzondere en algemeene betrekkingen — onze
verstandelijke vermogens — onze verkregene kundigheden — onze
bezittingen — de tijden en omstandigheden, in welke wij geleefd
hebben — alle deze dingen zullen bij het straffen of beloonen onzer
daaden, zoo veele bezwaarende of verschoonende omstandigheden zijn,
naar welke wij ook zullen geoordeeld worden.
Het zal Tyrus en Sidon verdraaglyker zyn, in den dag des oordeels,
dan ulieden!^) dit was de verwijting die Jezus deedt, aan een volk,
dat hem miskende; dat, in weerwil der wonderen, die hij, onder hen,
getoont hadt, hardnekkig bleef en zijne leer veragtte.
TOEPASSING.

Dit zal genoeg zijn, Mijne Vrienden, ter verklaaring van mijnen tekst.
Laat ons nog eenige oogenblikken besteden, om de voorgestelde waarheid, zoo veel mogelijk, voor ons, nuttig te doen zijn.
*

*
#

De algemeene verpligting, om deze waarheid steeds levendig, voor
den geest, te hebben; en zoo te wandelen, dat wij, met blijdschap,
aan het toekomstig oordeel denken kunnen — dit zal het onderwerp
onzer eerste betragting zijn.
Hoe oneindig veel, Mijne Vrienden, moet ons tijdelijk leven voor
de eeuwigheid beslissen! De weinige dagen, van onze geboorte, tot
(*) Matth. XI vs. 22.
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onzen dood, zijn slegts, als zoo veele oogenblikken, die alleen geschikt
zijn, om ons te laaten gevoelen, dat wij aanwezig zijn: van het welof kwalijk besteden dezer oogenblikken — hangt alles af! — Zoo het
graf het einde onzer bestemming ware — welke ongelukkige wezens
zouden wij zijn! Onze beste genietingen worden meestal afgewisseld,
door zulke onaangenaamheden, die onze behoeften vermeerderen, en
onze neiging, naar een bestendig geluk, steeds vuuriger doen worden. —
Onze zich steeds, meer en meer, uitbreidende begeerten, toonen duidelijk,
dat wij, voor eene meerdere volkomenheid, vatbaar — en ongetwijffeld
geschikt zijn.
Het enge perk des tijds is te bekrompen voor deze begeerten;
hier worden zij, even als een stroom, die geweldig voordbruisschende,
overal tegengehouden wordt — tot hij zich eindelijk in eenen ruimen
boezem ontlast en ongehinderd voortvloeit — zoo worden onze edelste
begeerten geduurig gestuit, tot zij in de eeuwigheid, zich onbelemmerd
zullen uitbreiden, en geduurig meerder worden. — Maar zullen wij, in
dat toekomstige leven, gelukkig zijn — de grond tot dat geluk moet
hier gelegd worden; naar maate wij ons hier gedragen hebben, zal
ook onze toestand, in het volgende leven, zijn. Wij moeten Gode welbehaaglijk wandelen: wij moeten altijd zoo tragten te handelen, als
de Godlijke wil van ons vordert. Voor ons Christenen! is deze wil
duidelijk — het heilig euangelie bevat alle die eischen en regelen,
naar welke wij ons gedragen moeten — het voorregt dezer openbaaring
is zoo wel een bijzonder blijk der Goddelijke goedheid — als een
onbegrensde verpligting, om heilig, voor God, te leven. — Maar — dat
alles overtreft, Mijne Vrienden, deze openbaaring wijst ons den weg aan,
om, in weerwil van het zwakke en gebrekkige onzer beste daaden, de
Godlijke regtvaardigheid, met ons, te bevredigen, en hier door het
verzekerd uitzigt, op een toekomend geluk, te verkrijgen: Jezus heeft
der Godlijke geregtigheid genoeg gedaan, en zijn euangelie noodigt —
bidt ons, om dit verworven heil aan te nemen en te genieten! Onze
nalatigheid in dezen, zal openbaar worden in het Jongste gerigt — en
daar haar straf ontvangen. Wandelt dan, Mijne Vrienden, naar de verpligting, die het euangelie op u gelegt heeft. Het grootste genoegen,
in dit leven, is een blijmoedig en gerust uitzien naar de toekomst van
Jezus — en dit kan met verkregen worden, dan door eenen waaren
Christelijken wandel. — Christenen! hoe gedugt, hoe vreeslijk, is het
denkbeeld van een algemeen gerigt! Welk een steeds aanspoorende
verpligting, tot eenen heiligen, naauwgezetten, wandel, is deze leer,
indien wij haar waarlijk gelooven! Hoe voorzigtig, hoe behoedzaam
moeten wij, in alle onze ontwerpen en bedrijven, zijn! Kleinigheden
worden ziet zelden gewigtig: daaden, op zig zelve onschuldig, worden,
door bijkomende omstandigheden, al heel dikwijls, de vrugtbaare akkers
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van allerleije misdrijven. Voorzigtigheid, M. V., is een dier middelen,
die meest geschikt zijn, om ons geweeten zuiver — en onzen wandel
onberispelijk te houden. Laat ons behoedzaam zijn, in alle onze betrekkingen! Zal ik u, uit de duizenden der tafereelen, die de gedagte van
het algemeen gerigt, aan onze verbeelding kan vertegenwoordigen —
slegts eene teekening — eene ruwe schets geven? — Ziet gij dien wanhopenden vader, in het midden zijner weenende en gillende kinderen?
Hoe slaat hij zijne verwilderde oogen rondom zich! — Hoe poogt hij
het gekerm en geschrei zijner kinderen te ontwijken! Hoort gij dat
aaklig geroep zijner zoonen en dogteren? „Vader! vader! door u zijn
„wij thans ongelukkig! gij hebt ons — en uwen pligt vergeten! wij
„holden als onzinnigen voord, en gij hebt ons niet gegrepen! in onzen
„vloek zult gij deelen — door u zijn wij ongelukkig geworden!"
't Is zeker, mijne vrienden, dat de opvoeding der kinderen, die
groote bron is, waar uit het heil of het nadeel der maatschappij voordvloeit. Toegevendheid en kwaade voorbeelden schieten wortels, in de
harten der kinderen, die niet ligt uitgeroeid — in tegendeel, die niet
zelden, nog in de harten der kindskinderen gevonden worden. —
Vaders! — en gij vooral, beminnelijke moeders! verzuimt — vergeet
uwe verpligtinge niet! Dan reeds, wanneer uwe tedere lieveling, in
bevalligen onschuld, op uwen schoot staamelt, en gij hem, met al het
warme gevoel eener moederlijke liefde, aan uwen boezem drukt — dan
reeds begint zijn hart zich te ontsluiten, om de zaaden der deugd te
ontvangen: Laat een verkeerde liefde dan nimmer uw verpligting verdringen! — Een geduurig uitzigt, op de toekomst des rigters zal u
aanzetten, om uwen pligt, zoo veel mogelijk is, met alle voorzigtigheid,
te betragten. Welk een onwaardeerbaar voorregt, in dit gewigtig stuk,
zijnen pligt te mogen vervullen — en dus, hier in, zonder verschrikkinge, te verschijnen, voor den rigterstoel van Christus!
Zou ik van alle bijzondere betrekkingen spreken? — Zou ik den
Burger, den Leeraar, den Regent — zou ik elk, in zijne omstandigheden, de noodzaaklijkheid zijner verpligting aanwijzen, om steeds, met
een heilige siddering, aan de toekomstige verschijning van Jezus te
denken — en volgends deze waarheid te leven? — Dit zou, voor
mijnen taak, te uitgebreid worden; — en, in de algemeene verpligting
van Mensch — van Christen, liggen alle verpligtingen opgesloten.
Met een woord, Menschen! leeft, naar de voorschriften van Jezus,
zoo — dat gij, wel ver van te vreezen — met een vuurig verlangen,
den dag zijner toekomst te gemoet moogt zien!
*

#
*

#

#
*
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Laat ons nu nog iets zeggen, over den troost, dte, voor een waaren
Christen, in deze leer ligt opgesloten.
De vreeslijkste — de gedugtste aller dagen zal voor u, Christenen,
een dag van volkomene blijdschap — van juichende zegepraal zijn!
Uw Rigter is uw Beschermer — uw Verlosser; hij heeft der Godlijke
geregtigheid, voor alle uwe misdrijven, voldaan — en alle uwe goede
daaden, zijn als zoo veele geschenken, die zijne liefde u geschonken
heeft. — Schijnt het plan van uw leven te ingewikkeld, te duister —
komen duizend dingen u onverklaarbaar voor — schijnt uw lot een
hard — een drukkend lot: — doen de onrechtvaardigheden der
menschen, u dikwijls de grievendste smarten gevoelen — u, in het
oogenblik, eener nedergedrukte moedeloosheid, wel eens een wensch
uitten — onwaardig aan uw geloof— beledigend voor uwen Verlosser!
Christenen! hoe uw lot 00k wezen moge, laat geen ondankbaar —
geen ongeloovig morren, de plaats eener Christelijke onderwerping
vervullen! De dag des oordeels M. V. zal u alles ontdekken! Dan
zult gij zien, om welke redenen uw Vader u kastijdde — waarom
de kwaadaartige handelingen uwer vijanden niet gestraft — en uwe
onschuld niet verdedigd werd. Dan zal uw geheele ziel, doorgloeid van
duizend aandoeningen, den regtvaardigen God danken, om dat uw lot,
in dit leven, zoo, en niet anders geweest is. — Welk een vertroosting
voor u, M. V. Gij zult, met opgeheven hoofde, en met een vrolijk
gelaat, de heerlijke toekomst van uwen Verlosser aanschouwen! Een
nieuw leven, een onbeschrijflijke kragt, zal u, door de ziel, stroomen;
een blijdschap, staadig en t eerbiedig, als die der Engelen — zal de
aanvang uwer eeuwige blijdschap zijn. Maakt hier eens een tegenstelling,
M. V. en beschouwt, in uwe verbeelding, den toestand dier menschen,
die het euangelie van Jezus versmaad — naar de inspraak hunner
booze neigingen geleefd — en dus zich zelven verwoest hebben! Welk
een aaklig toonneel zal de verschijning dier rampzaligen, voor den troon
des rigters zijn! — Met een gelaat, waarop de woede en de wanhoop
der helle staan uitgecrukt, klimmen zij uit hunne graven, en naderen
bevende, voor den rigter der waereld! Duizend verzwaarende, beschuldigende, verdrukkende denkbeelden dringen zich, op eenmaal, in hunne
verschrikte zielen: — hun geweten sprak reeds hun eigen, verschriklijk,
vonnis, bij het eerste oogenblik hunner ontwaaking! — gillende en
vloekende, roepen zij uit, dat God regtvaardig is! — Nog een oogenblik — en het vonnis des Rigters zal hun lot, voor eeuwig beslissen! —
Christenen! — ziet uwe broeders en aanbidt! — Helaas! zij zijn verlooren! — voor eeuwig verlooren! — En, gij Christenen! waare, en
opregte navolgers van Jezus, gij geniet dan reeds het loon der goddelijke genade, door uwen Verlosser, voor u verworven! — geheel en al
vlekkeloos, wordt gij tot eenen kring bestemd, dien gij volkomen ver-
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vullen zult! — Heiligheid — in den ruimen zin van het woord — is
onze hoogste gelukzaligheid: — een zuivere heiligheid is het waare
beeld van onzen Schepper. — Hier was de heiligheid reeds uw doel —
maar dan eerst zult gij haar genieten! — Naar de zuiverheid uwer
euangelische betragting — naar de vastheid van uw geloof, naar de
grootheid uwer liefde, voor onzen gezegenden Verlosser — zal ook de
maate uwer zalige volmaaktheid zijn, wanneer gij, uit het graf, in den
staat der heerlijkheid zult overgaan!
Dat dan de voorspoed der godloozen groot zij! — zij hebben ook
slegts hun goed in dit leven! en, hoe gering — hoe niets beteekenend
is dat leven — een bloem, die in haare ontluiking reeds verwelkt, en
wier bladen niet bestand zijn, tegen het minste windje. Elke genieting
der goederen van dit leven, zal, in den dag van Jezus, een bekragtigend
zegel zijn, op het regtvaardig vonnis, dat de Rigter over hen zal uitspreeken. De herinnering aan elke — aan de minste belediging — u
en uwen medemenschen aangedaan, zal dan een wroeging in hun geweten zijn, verschrikkelijker dan een vader- of moeder-moorder, in dit
leven, gevoelde! — En gij, M. V. zoudt gij tot zulk een prijs — een
gelukkiger — een schoonschijnender lot in dit leven, begeeren?
Christenen! wie gij ook wezen mogt — laat ons dan toch immer
tragten, om, voor God, welbehaaglijk te leven — op dat wij eens, zonder verschrikking, mogen verschijnen voor den rigterstoel van Christus!
Amen.

„Van den predikstoel" thuis, schrijft hij aan Fransje l ): „overmorgen denk ik van hier te vertrekken, over Amsterdam".
Voor zijn vertrek tracht hij echter nog Prof. Bonnet te spreken
over een testimonium voor het „fonds in Zeeland"2), maar vindt
Professor niet thuis en schrijft deemoedig 3 ):
Waardste Heer Professor!
Dezen morgen heb ik aan uw huis geweest, doch u niet te huis gevonden — dezen namiddag zoude ik nog eens aankomen; doch mijn
reis naar Zeist is gisteren door het slegte weder verhinderd, en die
wilde ik gaarn dezen namiddag doen. Mijn verzoek, Professor, dat ik u
voor te stellen had, is dit: in Zeeland is een fonds, waaruit ik jaarlijks
ook een gedeelte ontvang — maar dat kan ik niet ontvangen, dan na
het vertoonen van een testimonium van eenen der Professoren: Gij zult
mijn grotelijks verpligten, mijn Heer, met mij een getuigschrift te geven.
'), 16 Junie, Kopie Sonsb. biz. 350.

2

) Zie Aant. 36.

3

) hs. Kon. Bibl.
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Ik begrijp duidelijk, dat mijn nalatigheid in het Collegie-houden, mijn
verzoek hier niet zeer gunstig kan zijn — doch mijn goed en gevestigd
voornemen, voor het vervolg — mijn twee predikatien — en vooral
uw goede genegenheid voor mij — zullen genoeg zijn, om mijn onagtsaamheid te verschoonen — en aan mijn verzoek te voldoen. —
Morgen voor den middag zal ik de vrijheid nemen, om den uitslag
van mijn verzoek te komen hooren.
Waardste Heer Professor!
Uw Dienaar
Bellamy.
Met het testimonium in zijn zak, hopen we, kan onze dichter
Zaterdag 18 of Zondag 19 Junie naar Amsterdam zijn vertrokken,
en bij Mens aan huis zijn pittige Voorrede voor de Herdruk der
Vaderlandsche Gezangen l) hebben geschreven of althans voltooid.
Deze Voorrede, gedagtekend „20 Junij", een letterkundige belijdenis, even belangrijk als de Brief aan Kleyn, luidt:
Ik wil, in het geheel niet, ontkennen, waarde Landgenooten, dat het
mij aangenaam is, gelegenheid te hebben, om u eene tweede uitgave
mijner Vaderlandsche gezangen te kunnen geven; alleen doet het mij
leed, dat ik ze u niet meer beschaafd, onder het oog kan brengen. Ik
zie even zoo wel als de oplettendste criticus> de feilen, de gebreken —
met een woord — het onvolkomene mijner gezangen; doch het valt
doorgaans gemakkelijker een geheel nieuw stuk saamtestellen — dan
een oud stuk van zekere gebreken te zuiveren. Dit zal door niemant
tegengesproken worden, die zich gewent heeft, om zijne eigene voordbrengsels, met een critiesch oog, te beschouwen. Daar zijn zekere feilen,
die zoo geheel en al, met het stuk, vereenigd zijn, dat zij niet, dan
met het geheele stuk, kunnen vernietigd worden.
Een wanvoeglijkhe.d in de kleeding, in den opschik, kan, door den
goeden smaak, schielijk weggenomen of verbeterd worden; maar een
natuurlijk gebrek der leden — dit kan niet weggenomen — somtijds
ja! min of meer bedekt worden: doch dit bedrog kan zelden den toets
eener naauwkeurige beschouwinge uitstaan: Hier beroep ik mij, op het
getuigenis van mijne schoone lezeressen! — Hoe veele meisjes, wier
gebreken, door de kunst, bedekt waaren, zouden, bij het eenvouwige
mannelijke geslagt, den naam van welgemaakt behouden hebben, zoo
het bedrog niet door het scherpziend oog harer eigene sexe ontdekt —
en zij dus verraaden waaren! — De gedagte is wel eenigsints vernederend voor mij — doch ik wil het evenwel zeggen: Ik geloof, dat
sommigen mijner gezangen zeer veel verpligt zijn, aan de omstandig]

) Over deze Herdruk, niet bij van Vloten, maar bij Mens, zie biz. 200.
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heden van den tijd, waarin zij uitgekomen zijn; de vaerzen moesten
sterk zijn! dit was een onderscheidend kenmerk der patriottische gezangen*. men hieldt het ook voor een bizonder sieraad, wanneer, op
het einde van ieder couplet, een AFGUNST vermorseld wierd — en in
het geheele stuk, voor het minst — drie of vier NIJD'S om 't leven
kwamen. Ik wil openhartig mijn schuld belijden; ik heb ook, wat al
te veel, het mijne toegebragt, om die arme schepsels te kwellen; doch
ik vleij mij, dat ik hun, in deze tweede uitgave, eenige satisfactie
gegeven heb. De vaerzen, zoo als ik zeide, moesten sterk zijn: Ik heb
gezangen zien uitkomen, die uit niets, dan uit saamengestelde vervloekingen, bestonden, en hierdoor verdienstelijk werden, bij menschen,
die mij, in andere gevallen, zeer verstandig en kiesch zijn voorgekomen.
Maar zulke goedkeuringen zijn doorgaands dwaalingen van het hart —
en niet van het verstand: Ik zou overtolligheden schrijven, zoo ik thans
zeggen wilde, wat partijzugt en kwaadaartigheid vermogen. Ongelukkig
heb ik ook, hier en daar, een uitdrukking gehad, die tot het zoogenaamde sterke scheen te behooren; en dit zal, bij sommige lieden,
aanprijzing genoeg geweest zijn. -— Het oogmerk van Vaderlandsche
gezangen is, buiten twijffel, het opwekken en aanmoedigen dier deugden,
die tot den opbouw, de instandhouding en den luister der maatschappij
zoo noodzaaklijk zijn: De daaden der Helden; de vrijheidlievende
poogingen der Burgeren, de welmeenende en onbaatzugtige handelingen
der Regenten — deze alle zijn schoone onderwerpen voor den vaderlandschen dichter. De zedelijke gebreken der Natie, en de, daaruit
voordvloeiende, gebreken der burgerlijke maatschappij — deze moeten
ook zijnen aandagt niet ontglippen. Men bedriegt zich zeer, wanneer
men denkt, dat de tijd van oorlog en binnenlandsche oneenigheden,
de eenige en gunstigste tijd, voor den vaderlandschen dichter, zij, om
zijne gezangen der Natie mede te deelen; in de stille ciagen van vrede
en rust, kan hij even nuttig zijn: zoolang als er deugden en gebreken
in eene maatschappij heerschen, zullen de onderwerpen, voor den vaderlandschen dichter, onuitputbaar zijn. Hoe veel zou, in dit vak, niet nog
kunnen gedaan worden! Een verzameling van Vaderlandsche gezangen,
die, door alle tijden heen, haare waarde behouden kan; die, geheel en
al, naar het charakter onzer natie, geschikt is, — zulk een verzameling zou
het handboek der Natie worden, en eene uitgebreide nuttigheid hebben.
Onder Vaderlandsche gezangen verstaa ik zulke, wier zedelijk oogmerk
is, om die deugden, die ik zoo even opnoemde, aantemoedigen — en
de volksgebreken tegen te gaan; dus moeten zij, in den eigenlijken
zin, gezangen voor het volk, wezen. Hoe zeer ik van harte wensche,
dat de smaak onzer vaderlandsche dichtkunst, meer en meer, verbeterd
worde, geloof ik echter, dat een dichter, in het opstellen van Vaderlandsche gezangen, zekere algemeene vooroordeelen zich ten nutte moet
maaken: het rijm b.v. is nog vrij algemeen een geliefkoosde dwaasheid
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onzer natie \ wanneer men nu een nuttige waarheid, op rijm gezegd,
gereeder ingang kan doen vinden, dan dezelfde waarheid, in een eenvouwig tooijsel van rijmlooze vaerzen, hebben zou; dan, dunkt mij,
vordert het belang, om, hierin, der natie genoegen te geven. Een sterke,
rustige, gang der vaerzen — beelden, die meestal ontleend zijn van voorwerpen, die dagelijks. rondom ons zijn — een zekere gemaklijkheid in
de voorstelling — een zekere losheid en natuurlijkheid, die onmiddelijk
de verbeelding en het hart aandoen — deze zijn algemeene vereischten
in een Vaderlandsch gezang, — 't Is waar; een dichter, van welken
aart zijne voordbrengsels zijn mogen, schrijft altijd, met een oogmerk,
om der Natie te bevallen — doch dit kan hij niet, dan aan een gedeelte
der Natie \ hij maakt niet zelden kabinetstnkjes, wier waarde slegts van
weinigen gekend wordt, en dit moet genoeg zijn, tot bevrediging zijner
eigenliefde. — Geheel anders is het geval van hem, die gezangen voor
het volk saamenstelt: hoe algemeener zijne stukken gelezen en goedgekeurd worden — hoe meer hij zijn oogmerk bereikt, en, volgends
dit oogmerk nuttig is. Hoe onvolkomen de staat onzer nederduitsche
dichtkunst ook wezen moge — daar is, in onze oude nederlandsche
gedichten, een sterkte, een rustigheid, die men vergeefsch in de karikatuuren, die naar de voordbrengzels der uitheemsche dichters gemaakt
zijn, zoeken zou: uitroepingen en herhaalingen laat men thans, al heel
dikwijls, in plaats van waare gedagten, zeer kort op elkanderen volgen.
Ik heb zeer veel eerbied, voor zulke buitenlandsche dichters, die, in
weerwil hunner fouten, waarlijk groot zijn: — doch hunne zwakke en
hinkende navolgers verdienen niets — dan — veragting! — Mij dunkt,
dat de waare nederlandsche manier, als ik haar zoo eens noemen mag,
het meest geschikt is, voor Vaderlandsche gezangen;" ik wil niet zeggen,
dat men een slaafsche navolger der oude manier zijn moet: neen! maar
dat de stoutheid, vasi:heid en rondheid, die dikwijls zoo voortreflijk, in
de stukken onzer oude dichters, uitblinken, zeer noodzaaklijke vereischten zijn, in een Vaderlandsch gezang. Door Vaderlandsche dichtstukken geheele onbekende vaersmaaten intevoeren, zou, dunkt mij, een
verkeerde staatkunde zijn; — om den smaak, in dezen, te verbeteren
moet men een' anderen weg inslaan. — Wanneer men zegt: die, of die
Natie heeft smaak; dan heeft men alleen het oog, op dat gedeelte,
't welk zich bizonder aan den staat der schoone wetenschappen laat
gelegen liggen, en verstands genoeg heeft, om de voordbrengzels der
schoone vernuften, wijsgeerig te beoordeelen — en harts genoeg, om
hunne schoonheden te gevoelen. Zoo veel vordert de Vaderlandsche
Dichter niet van zijne lezers: algemeen, met nut, gelezen te worden —
dit moet hem voldoening genoeg zijn. 't Is een sprekende goedkeuring
zijner stukken, als ds man van smaak, even greetig als het grootste
gedeelte der Natie, dezelve leest. Zulke gezangen zou men kunnen
vergelijken bij het brood, dat voor menschen van alle standen, zoo zij
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anders gezond zijn, een aangenaam voedzel is: daar zekere uitgezogte
spijzen alleen tot den smaak van bizondere persoonen behooren.
Over het zedelijk nut, dat goede Vaderlandsche gezangen zouden
kunnen hebben — wil ik niets opzetlijk zeggen: zij, die, noch philosooph,
noch dichter zijn zouden er mede lagchen: — en voor hun, wier ziel
menschelijk genoeg is, om die nuttigheid te kunnen gevoelen — is zulk
een aanmerking niet noodig.
Voor het overige heb ik niets te zeggen, dan dat ik, hier en daar,
iets veranderd heb. 't Geen mij niet goed voorkwam heb ik er uit
gelaaten. De verzameling is niet vermeerderd; alleen heb ik er de losse
stukjes, die ik naderhand uitgegeven heb, bijgevoegd. Zoo ik, door
deze uitgave, mijnen Landgenooten eenig vermaak toebreng — dan ben
ik voldaan.
BELLAMY.

In Utrecht den 20. Junij 1785.

Ook de kopie van de Herdruk, met de wijzigingen die hij
nodig oordeelt, kan de dichter in Amsterdam in orde hebben gebracht: Mens zal intussen met drukken beginnen en weldra de
uitgave kunnen bezorgen *). Onverwijld zal vervolgens de reis naar
Zeeland zijn voortgezet 3 ).
In Vlissingen gewordt Bellamy een uitnodiging, gedagtekend
„Edam den 14 July 1785", voor de eerste Jaarvergadering van het
„Genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder de zinspreuk:
Tot Nut van het Algemeen" 3 ):
WelEdele

Heerl

Dewijl den 23 Augustus eerstkomende, des voorniiddags om tien uuren,
alhier algemeene Vergadering zal gehouden worden, op welke uitspraak
over de ingekomene Prijsverhandelingen zal gedaan en verdere stukken,
het GENOOTSCHAP betreffende, zullen verhandeld worden; zoo verzoeken wij UWEd: vriendelijk, (ten einde het heil des GENOOTSCHAP'S
te helpen bevorderen,) op dezelve te verschijnen.
Naa het eindigen der Vergadering zal 'er des middags eene maaltijd
vooi; de Leden gehouden worden; zij, welke daarbij tegenwoordig zijn,
') Over de veranderingen (ter plaatse als varianten naast de i s t e druk) zie hierachter: Uitgaven^
Titels enz. Omdat we niets van drukproeven horen, is 't ook mogelik, dat de Herdruk^ de Voorrede
incluis, te Utr. bij Post gedrukt, en door B. zelf is nagekeken en dat van Vloten de eksemplaren
naar Mens stuurt(?), zie biz. 256, noot 2. Dan moet B. na 20 Junie uit Utrecht zijn vertrokken.
2
) Waarschijnlik samen met zijn vriend, de „Suykerbakker" Gosardus Zandleven (Aant. 55)
die hem in Utrecht heeft bezocht. 2 Mei (Kopie Sonsb. biz. 349) schrijft hij hierover aan Fransje,
en 'n kort briefje van Z. uit Amst. aan B. is in hs. Z. G.
3
) De brief is gedrukt, enkele woorden geschreven, hier kursief; hs. Z. G. Over deze Jaarvergadering: Kernkamp, Jan Nieuwenhuijzen herdacht (Amst. 1904) biz. 30.
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contribueeren / 2 - r o - , en dewijl wij des aangaande eenige schikkingen
dienen in 't werk te stellen, verzoeken wij van UWEd: voor den
5 Augustus bericht, of UWEd: daar van zult gelieven gebruik te
maaken. — Ik heb de eer te zijn
WelEdele Heer
UWEd: Dw. Dienaar
M. Nieuwenhuijzen.
Ook schrijft hem, dato ,,25 July" 2 ), zijn Utrechtse vriend J. de
Waal, de dichter Ultrajectinus, „Vrijheidlievende Burger in de
Compagnie Schutters de Handvoetboog".
Mijn Heer en Vriend!
Deeze ten geleide van een Exempt mijner vaerzen: Geen belangrijk
nieuws weetende, en van Couranten niet gaarne een Copieist zijnde,
melde ik UE alleen dat ik en mijn weder.helft welvaarende zijn; het
welk wij UE ook hartelijk toewenschen en des na Uwe Academische
ruste moge ontmoeten. nu waarde vriend! Zijt van ons gegroet. als
mede Mejuffw. UE Moeder schoon onbekend. — Blijve
met Liefde en Achting
UEdienaar
en vriend
J D Waal
Brief en „vaerzen" zijn ingesloten bij een schrijven van Jan van
Vloten, die inmiddels zijn niet heel fortuinlike uitgeverszaak „aan
kant" heeft: gedaan 3 ) :
Utr. 6 Aug 85
Wei vriend Jacobus! hoe maakt gij 't al? — hebt gij 't waarlijk zoo
druk, dat er niet een klein bewijsje van U aandenken voor mij afkan ? —
had ik 't zoo verbs.ast druk niet, met alles aan kant te maken, met
heen en weder te reizen, om toch maar met een ieder afterekenen,
gij hadt allang een vriendschappelijk briefje van mij gehadt; — weet
gij 't al — ik ben officier gewordeh onder 't corps Jagers? — over een
week of 4 moet ik wsg, in die tijd koom ik U en Fillis eens opzoeken. —
De Vaderl. Gez. heeft Mens van mij, voor om en bij de 17 st. per
stuk 3) — de Gezangen mijner Jeugd heeft Plaat overgenomen. — Hier
bij een brief van de Waal; de Ultraj(ectinus) die er bij hoort, zal ik
i) hs. Z. G. Over J. de Waal, Aant. 62.
) Brief hs. Z. G.; over J. M. v. Vloten, Aant. 62.
3
) Vermoedelik i ste druk; in 1807 is de verkoopprijs van de Herdruk / 2 : 10: —
2

253
op U kamer leggen — Onze Janus heeft evenwel eindelijk een plaats,
dit heeft hij U zekerlijk ook geschreven ? *) — de twee inlegg(ende) zult
ge wel eens, ten eersten, voor mij laten brengen ? — proost Kaerel! —
in 't genoegl(ijk) vooruitz(icht) U haast te zien teken ik mij
Uwen Janvriend.
,,'sHage den 8 Aug. 1785" schrijft 2 ) ook de Uitgever C. Plaat
over zijn zaken met van Vloten en stelt een herdruk der Gezangen
mijner Jeugd in vooruitzicht 3 ):
Mijn heer Zeer Geachte Vriend
de Faam verkondigd mij dat ge thans in uwe Geboortestad zijt, en
van daar met het einde der Vacantie weer naar Utrecht zult retourneeren; nu was mijn zeer eerbiedig verzoek, dat ge de Cours zo gelievde te neemen, dat ge en passant aandeed de Stad daar de lieve
Prins woont, en daar in eene Visite: (egter niet te kort): gelievde te
doen bij den ondergetekende, dan zoude hij Uw zeer ampel vertellen
hoe dat hij van den Boekvk. van Vlooten kwam te kopen, de weinige
overige Exemplaaren van de Gezangen mijner Jeugd, van zekeren Heer
Zelandus, en dat wel met voile Recht van Copy, en hoe dat hij voorneemens is &&& t is met een woord al te lang voor een Brief; en als
ge dan tot onzent komt dan zal mijn vrouw, die tog zo veel weet van
de waereld dat men de vreemdelingen wat eer en Plaisier moet doen,
dan zal mijn vrouw, herzegge ik, haaren derden zoon, onlangs gebaart,
eens lustig voor Uw laten schreeuwen, o dat is zo plaizierig en wakkert
de Poetische Geest zo op — en nog veel meer te lang om te melden,
in verwagting nu van een zeer gunstig antwoord hebbe de Eere met
waare hoog-achting te tekenen
UWEd. DwDr en vriend
Maandag 8 Augustus is het een plechtige dag voor de Middelburgse
patriotten: „de Wel Ed: manhafte Heeren Jan Joseph Negre 4) en
Lucas van Steveninck Az." 5 ) vereren twee vaandels aan het pas
opgerichte „Excercitie genootschap Luctando Emergentes". De Sekretaris van het Vrijkorps, Notaris Gerardus Beljaart6), dicht een
„Dank Addres" aan de schenkers, en „spreekt dit publicq voor 't
front uit". Zelandus schijnt met Fransje deze plechtigheid te hebben
!

2
) 22 Julie is Uyttenhooven beroepen te Simonshaven.
) hs. Z. G.
4
) Eerst in 1790 geschied.
)?
5
) Stadsdokter te Middelburg {Nagtglas^ dl. 2, biz. 707). Portret als „Capitein van Luctando
Emergentes" in de Hist. Verzameling Schutterij te Amsterdam {Cat. Prenten^ 1892, biz. 120, n°. 96).
6
) Grootvader van Mr. A. F. Siflfle (1801—72), de behuwdneef van Francina Baane; zie Aant. 14.
3
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bijgewoond en nu v r a a g t zijn M i d d e l b u r g s e vriend Js. d ' H o y ,
„mr. zilverstnit op d e v l a s m a r k t " x ) , zijn b e m i d d e l i n g v o o r Beljaarts
vers bij de „ P o s t v a n den Nederrijn". Z a t e r d a g m i d d a g 13 A u g .
b e z o r g t d e „ m i d d a g b o d e " brief en v e r s in d e „Sint Jacobs S t r a a t
tot Vlissingen". M e t een glimlach zal Z e l a n d u s het h o o g d r a v e n d e
„ D a n k A d d r e s " t e r zijde h e b b e n g e l e g d 2 ) !
Hoog GeEerde Heer & Vriend!
Deze Geheele Loopende week op UEds aanGename komst Gewagt
hebbende, zoo hebbe ik uyt gesteld UEd deze toe te zende. Na onderdanige en vriendlijke Groet van mij En van Den Heere G Beljaart
zoo is mijn vriend Lijkst en ootmoedigs(t) versoek om dit in leggend
digtstukje door UEd veel vermogende invloede te bewerken dat het
zelve in den Post van den nederrijn Gestel(d) word. UEd zal mij bijzonder
verpligten.
ik Jhebbe dit te meer op mij Genomen omdat ik wel merke dat er veel
plezier mede zal gedaan worden, niet zoo seer om met het digt stukje
te pronken maar om in andre Provinsien te doen zien dat men in
Zeeland, En wel vcor namelijk in ons middelk 00k niet stil sit.
het is met voordagt niet in de middel b courant geplaast om dat bekendt is dat de post zulk(e) stukjes niet overneemt die rees in coeranten
gestelt zijn.
dit stukje is uyt Gesproken bij het overnemen van de vaandels in
het schuttershof ns. dat door het corps Een rondekring Getrokken
was
—
Zijt gij wel voldaan geweest, jammer was het dat wij door de menigte
van aanschouwers te veel belemmert waaren. Zeker zou alles nog
acurater Gegaan hebbe, dog Evenwel hebben reeds in de dertig zig
aangebode om 00k onder ons te kome, wij zullen wederom beginnen met
September; En Na ses weken verloop uytscheiden tot in 't voorjaar.
Bend UEd al te beset om mij Een visiete te geven ? hebt UEd morgen
Geen Gelegenheid om met U beminde mij Een viesiete te Geven? ik
blijv den Geheelen dag te huys. Nu andermaal doet het. UEd zal
mij verpligte. UEd kan van het uwe daar 00k bij doen want gij zijt
Getuyge geweest hoe hoog wij verEerd zijn door onze Hoogagtbare
Heeren burgemeesteren. Geloof niet dat vele Genoodschappe zig daar
op konnen beroemen. wij zijn zelf volgens Egt verhaal van Burgemeesteren Gesegt dat zij met de daat zullen toonen dat zij voor den
wapenhandel zijn.
Blijf Mijn Heer & Vriend!
U opregt Vriend & Dienaar
Js D Hoij
i) Zie Dl. I biz. 223.

2) Brief en „Dank Addres", hs. Z. G.
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Eind Augustus hoort Bellamy in een brief van Mens nog niets van
de Ze/andushtrdruk\ Zondag 28 Augustus schrijft hij ongeduldig l):
Gij moogt wel zeggen: 'tis er 00k een brief nal — de brief van u beteekent 00k niet veel! — geen woord van Zelandus — wanneer hij uitgegeven wordt — wanneer ik mijn present-exemplaaren krijg — hoe het met
de Bellamy gaat — wat men er van zegt — geen woord van dit alles! —
Zoo dra ik in Amsteldam kom, vrees ik dat het op een tweegevegt
tusschen ons zal uitloopen!
Gij schrijft mij 00k geen nieuws — hoe de zaaken in Utrecht zijn —
of het knjgsvolk reeds uit Amersfoort vertrokken is 2) — niets! Ik hoop
dat er niets zal voorvallen, voor ik
in Utrecht ben — ik zou gaarne die
histories 00k eens zien, en zoo wat
mee spelen! mijn bloed kookt, als
ik denk aan deze behandeling! —
tot den laatsten man toe — zou ik
vegten — indien ik de commando
had! •— maar, helaas! ik ben S. S.
Theol. Stud, en niet — commandant
van de troupes der burgeren!
Wanneer zal Zelandus uitgegeven
worden? is hij reeds gereed? —
't is een fraai vignetje 3) — nietwaar? Wanneer komen de vaerzen van Nieuwland uit? Wat zegt
men van Bellamy! dit alles kunt
gij mij nog zeggen, eer ik vertrek..
Weet ge wanneer ik naar holland
denk te komen? op den 9 September
denk ik uit Zeeland te komen en
h. de Wit Jz., scu/j
dan kan ik Zondags of maandags
in Amsterdam zijn. kunt gij mij dan afwagten? — Schrijf mij nog
eerst eens over het een en ander — en of het u zal gelegen komen,
om mij te ontvangen. — dezen brief zult gij woensdag ontvangen —
dan kunt gij donderdags schrijven — dan heb ik Zondags — heden
over agt dagen, bescheid. zult gij het doen ? — anders!!!!
j

) lis. Maatsch. Ned. Lett.
) Als in Utrecht trachten de demokraten te Amersfoort door 't benoemen van burgergekonstitueerden de aristokratiese regering te fnuiken. 13 Aug. krijgt de stad op verzoek der Regering
inlegering van Krijgsvolk en is de omwenteling onmogelik gemaakt. Colenbrander, Patriotten,
dl. 2, biz. 123 en 213.
3
) De naam van de tekenaar staat er niet bij. Is het misschien de „liefhebber'\ van wie B.
5 Nov. 1784 spreekt? (zie biz. 116). Zie hierachter: „Lijst van Portretten enz."
2
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Groet de B(ruyn) en zijn vrouvv — benevens de kinders, en zeg hem,
dat hij zich gereed houde, om met mij naar het Arktje te gaan! hoe
is het met zijn oogen? — Loopt hij nog zoo druk in de tuitpot? —
dat is kwaad voor de oogen!
Vaarwel! F . en mijn Moeder zijn welvarend — de eerste
is in doodsbenaauwdheid, dat ik in Utrecht een kogel zal
krijgen — gekheid — nu! groet uw vrouwtje — wilt ge
haar, uit mijn naam, een vriendschappelijke kusch geven —
dit moogt ge wel doen! Vale!
T.T.
Amurath-Sultan.
W o e n s d a g 31 A u g u s t u s a n t w o o r d t M e n s , ingesloten bij 2 „Zelandussen"l):
Wat zal ik u veel meer van de Gezange van Bellamy schrijve als gij
reeds weet? ze zijn Fraaij, ze zijn mooy, maar die voorreden, die
voorreden is zo Pedant, een ander zegt de verzen zijn schoon, maar
de voorreden bevalt mij 00k niet best. Gelukkig dat veel mensche de
voorreden van Een boek niet Lezen, als er dan zo veel op te zeggen
valt. ik voor mijn kan het niet zien en dit is immers voor U genoeg.
Nu, het stukje word tamelijk wel verkogt, maar men kan daar best
van oordeelen als het Jaar om is — de Vaderl: Gezange ziet gij zijn
klaar en hier en daar zo wat verzonde, doch noch niet geadverteert,
maar wat praat Gij van Prezent-Exempl. ik meen dat gij die van
van Vlooten moest hebben, die heeft er 12 van het getal afgehouden 2),
hier nevens gaan er twee ik spreek uw hier nader over — omtrent
amisvoort en Utrecht weet ik u niet meer te melden als gij in de
Courante Lezen kunt, ik mag aan deze Historie niet denken — gij
zult zien in weerwil van de standvastigheid en moed der Burgeren
zulle de wufte en trotsche Groote de hoofde blijve der Maatschappij —
ik heb Gisteren Een Kapteyn van de Infantery die in amisvoort Leyt
gesprooken, maar die zal de hemel danken als hij er weer uit is, zo
slegt zijn ze gelogeert. het Gemeen ligt tot noch toe in de kerk des nagts
op stroo en de officieren moeten in Een Herberg Logeeren. — — —
de Gezange van Nieuwland zijn op de Pers, twee bladen bij na gedrukt,
de verzameling zal niet groot zijn, dus zal het al spoedig uitkomen 3 ),
00k in blauwe bandjes gebonden. Zo h e t Logement bij mij u de laaste
keer wel bevallen is zullen wij het Genoegen hebben de Dichters der
Natie tot onzent te ontfange — doch dit zijn Complimente. Gij weet
dat gij komen kunt — en zo het niet te gevaarlijk is breng F . mee.
Groet haar beneven alle vrienden en zijt gegroet van Mijn en Mijn
Huisvrouw.
J

) hs. Z. G.

2

) Zie biz. 251, noot I.

3

) Eerst in 1788 verschenen, bij P. den Hengst.
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M a a n d a g 22 A u g u s t u s zit Mr. J a n H i n l o p e n een brief v a n
Bellamy te b e a n t w o o r d e n , als „ o n v e r w a c h t " K l e y n b i n n e n s t a p t .
D o n d e r d a g 1 S e p t . w o r d t d e brief n a a r Vlissingen v e r v o l g d l ) :
Waarde vriend!
Wij hebben, waarlijk, beiden evenveel reden, om verwonderd te zijn,
over 't groot vermogen, dat wij over onzen geest, over onze beste
gewaarwordingen gehad hebben. Zoo lang van een, en het echter zoo
ver gebracht dat wij elkander in al dien tijd niet schrijven! — Hoe
veel geweld moeten onze zielen niet geleden hebben?
ik wil wel
openhartig betuigen, dat gij het alleen aan de drukte van mijn werk
(waarvan de slechte hand van dezen brief mij, bij voorraad, een waarborg is) en niet aan zelfsverlochening te wijten hebt, dat ik Uw brief
niet nog spoediger beantwoord heb. —
Tot zoo ver droomde ik voorL. Maandag. 8 dagen voord, toen
onverwacht Kleyn inkwam. — Ik smeet, schielijk opstaande, mijn hoed
over de grond, riep, in die verwarring, „ben je gek, Kleyn?" en stak
hem de hand toe; Terwijl hij schaterde over mijn distractie. — Mijn
brief bleef liggen, in plaats dat hij dien avond gereisd had, en nu vind
ik het eerste oogenblik, om aan U te schrijven.
Kleyn was wel, vergenoegd, en recht opgeruimd vrolijk; Hij hadt uw
gez. met veel genoegen gelezen, vond het vers aan mij 2 ) een van de
beste en dat aan Rau 3) een van de minst beste. — Wij hebben geen
tijd gehad om over zijn Stukje in compe 4 ) te spreken. — Ik heb hem
naar de Hist, van Ockerse gevraagd, Hij zei mij dat Ockerse geheel
onschuldig was, de zaak zit nog zoo. ik weet niet of het meisjen al
gekraamd heeft. Uw berichten ten minsten waren onwaar & voorbarig 5 ). Rau wordt morgen Prop* °). Hij heeft zeer veel gewerkt in de
vacantie en ik twijfel niet of zijn examen zal hem veel eer aandoen.
Wij hebben recht veel aan elkander gehad. Carp is 00k nog een halve
week hier geweest met zijn broeder 7). Kleyn hadt in lang geen verzen
gemaakt en lei zich zeer op de rechten en de studie der praktijk toe,
om aan zijn medeburgers nuttig te kunnen zijn 8 ). — Ik heb het, bij
uitnemendheid, druk gehad. Morgen avond wacht ik mijn Collegue,
die eene absentie van drie weeken gemaakt heeft, terug 9 ).
Ik twijfel er niet aan of mijn vriend Bellami heeft (het) 00k zijn arbeid
gehad. Wij hebben bereekend dat uw tijd tusschen Rome en Fyllis
verdeeld geweest is, en de een de andere heeft afgewisseld. Uwe Studien
t)
)
6)
8
)
5

9

hs. Z. G.
2) zie biz. 85.
3) zie biz. 193.
*) ?
Sinds najaar 1784 is Ockerse predikant te Wijk bij Duurstede. Zie overigens Aant. 49.
Lofrede op S. F. 7 . Rau (1808) biz. 92.
') Johan. Aant. 50.
Zie daarover Recensent 00k der Recensenten dl. 2 biz. 76.

) Mr. C. A. van Wachendorff? Aant. 40.
II
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deden u aan Fyllis, die gij eens gelukkig maken zoudt, denken, en
Fyllis herinnerde U telkens Uwe studien, als het middel om haar de
gelukkige huisvrouw te doen zijn. — Met een goede
^^B
^ ^
schat nuttige kundigheyden wachten wij U te rug. —
^^m
^ B
Ik verblijd mij zeer over de begunstiging uwer Liefde
^^M
^^K
van de kant van Fyllipara; en niet minder over den
^ V
^^^L
gelukkigen uitslag uwer redevoering*). Hoe gaarne
^m
^^^^T
had ik meer tijd om U te schrijven.
~
^^^^J
Alleen, echter, dit nog; Er is bij mij niets voorqj^m^
gevallen, dat Epoque maakte. Mijn kamertje staat
^^^^
reeds; maar voor den winter betrek ik het niet. —
A
Het ongelukkig Utrecht blijft nog de schouwburg
Silhouet van Fnmsje. v a n verwarringen en verdeeldheden. —
Schrijf mij spoedig, mijn antwoord zal U vliegend
melden, hoe aangenaam mij uwe brieven zijn.
Vaarwel! en geloof dat ik ben, die ik was en nog lange, hope ik,
zijn
zal
J
T.T.
i Sept. 85.
H.
in haastend schrift.
D e dichter d e r
Hinlopen,
„H.
Kleyn

omdat

Zwal(uwe)

Gezangen
deze zwijgt
den

is „verstoord" op K l e y n ,
over

de hem

17 S e p t . 1 7 8 5 "

zijn v e r o n t s c h u l d i g i n g

gewijde

waarschuwt
Voorrede.

dagtekent

en d a n k b e t u i g i n g 3 ) :

Bellami! ten onregte zijt ge op mij verstoord; Ik
heb de perioden die mij betroffen uit Hinlopens
brief gelezen. Ik was te Utrecht en hoopte u veelligt mondeling te ontmoeten. geloof, dat dit eene
mijner grootsche 3 ) wenschen was die ik in mijne
reize verlangde. Wanneer zal ik u eens in Perzoon
zien? Ik heb u in portrait, dit is veel, maar evenwel silhouet van Bellamy.
ik wenschte meer. — ter zake.
Waarom ik zo lang met mijn antwoord wagte, op zulk een schoonen
gedrukten brief? en met mijne dankzegging voor zulk waardig en
onverwagt present? — In drie woorden: om dat wij den gantschen
zomer op reize naar Vianen 4) en Utrecht gelegen hebben. Ik wilde u
liefst mondeling en met den ouden Broederlijken handdruk bedanken;
daarom schreef ik niet. Week op week verschoof zig ons voornemen.
Eindelijk begon de reize. Ik vond u niet. In 't reizen hadt ik geen
*) Blijkbaar de preek te Vlissingen, zie biz. 236.
) hs. Maatsch. Ned. Lett. Een klein gedeelte van deze brief staat Gedenkzuil biz. i<p6.
3
4
) 1. grootste}
) Geboorteplaats van Willem en Antoinette Ockerse.
2
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schrijftijd. en nu ben ik weder hier en wil mijn pligt ogenbliklijk betragten. — Hartelijken dank mijn Broeder ! voor uwe waardige Gezangen.
Ik sprong lugt op toen ik uw portrait zag, en de volgende bladzijde ! . . !
gij hebt mij vereerd mijn Bellami! Ik heb tranen gestort bij het lezen
van uwen mij zoo veel roemsgevenden Sentimenteelen brief. Gij denkt
dan nog om Kleyn ? ach! Ja! En Kleyn denkt elken dag met verlangen
aan zijnen Bellami en wenscht onophoudelijk hem een onbegrensd, verdiend geluk!
Schoon mijn lot allerzaligst is, ik vergeet in de overstelping mijns geluks
de vriendschap niet. Ze is mij heilig — eeuwig dierbaar. Ook ik herdenk
geduurig onze vrolijke dagen in
Utrecht. Ik verhaal ze dan aan
mijnen Engel en wij verheugen
er ons beyden bij de herdenking
dan nog in. — Schoone dagen;
dagen van genie en vernuft hebben wij beleefd, met elkander genooten mijn Bellami! Wij hebben
ons ongemerkt kundigheden bezorgt, welkers waarde wij dag dp
dag meer zullen gevoelen. Laten
wij elkander blijven genieten. is
het niet door mondelinge conversatie laat het dan bij brieven
zijn. Laten wij schrijven over 't
geen wij lezen, wat wij in onze
eenzaamheid recenseeren, wat wij
zelve werken enz: — Nu — Bellami! is uw wil zo goed als de
mijne en voelt ge lust om dien
wil uittevoeren? Schrijf het mij
Mr. J. P. Kleyn f 1805.
en ik zal u verslag geven van
't geen ik werke en denke. — . Zend mij toch als ge mij schrijft een
exemplaartje van het laatste nommer dat ge tot bijvoegsel op uwe Vaderl.
gezangen gegeven hebt. Ik meen dat er een Slaggezang in is? —
Wat wij zullen werken is nog onzeker. Er is iets op het tapijt. Als 't
met mij in dat vak vatten wil, dan stoten wij nog voor 't eind dezes
Jaars een luttel boeksken in de verdorven waereld. *) —
Wat zegt ge van Feiths Ferdinand en Constantia? — Is er ook iets
goeds in 't vak van Schone kunsten uitgekomen? — Is Rau Fransch
!) Waarschijnlik bedoeld: Krijgsliederen van Mr. J. P. Kleyn en Vrouwe A. Kleyn gcb. Ockcfse
(G. T. v. Paddenburg en Zn. Utrecht. 1786), met schaduwbeeld van B. {Gedenkz. biz. 247).
Vandaar K.'s belangstelling in Zelandus' ^Slaggezang" (zie biz. 152). Deze Krijgsliederen heb ik
niet kunnen bemachtigen.
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proponent? ]) — groet hem met onzen Hinlopen zeer. wanneer geeft
de laatste wat uit. Zet hem er toch toe aan. al was het maar vooreerst zijn Anakreon 2 ).
En mijn bekroonde Zeeuwsche
digter! gij mijn Bellami! wat
werkt gij ? —
Die duure Vaderl. heldenbrieven
met medaillons, ik meen van
Nomsz 3) te Amsterdam hebben
dunkt mij niet veel om 't lijf.
in rijm praten kan ieder versificator. —
En gij zult met Rau in 't aanstaande Jaar bij het academie
Jubel, oreeren? 4 ) hebt ge reeds
iets van uw stuk klaar. deel er
mij iets van mede, al was 't maar
't plan. Ik wenschte, dat ik dan
gelegenheid had om u te konnen
hooren.
Nu Bellami! zult ge mij antwoorden ? — Niet zo laat als ik
Antoinette Kleyn-Ockerse f 1826.
u? — ik heb immers solide verschoningen bijgebragt ? — Adi(eu).
mijn dierbare Netje Groet u. Nog weinig tijds dan k(omt) ook van
mijnen kleinen Pieter een Complimen(t). (Hij) studeert nu nog te veel
in zijne onbekende taal.
Blijf de vriend
van
*
TI
uwen vKleyn

Vrijdag 9 September vertrekt Bellamy uit Zeeland om Dinsdag
13 Sept. in Amsterdam te kunnen verschijnen voor de Vergadering
der „ Weleerwaarden" van het „fonds Zwart". „Zeer droefgeestig
wegens (het) afscheid", houdt hij zich op reis zo goed mogelik om
„spotagtige aanmerkingen" te voorkomen. Onder zijn „reisgenootenw
is ook de moedige redder uit de Woestduinschipbreuk Frans Naerebout, die schertst, dat hij „de vlag zal laten waaijen", als Zelandus
trouwt,
want hij heeft zeer veel voor mij over — (heet het aan Fransje) 5) —
Op de reis was het mij het aangenaamste, 'savonds, als alles in rust
2
*) Sind 2 Sept. (zie biz. 257).
) Zie biz. 96.
3) Vaderl. brieven. Amst. 1785.
2 din. Met portretten.
*) 31 Mei 1786. Bellamy is dan al overleden.
5
) Vrijdag 16 Sept. uit Amsterdam (Kopie Sonsb. biz. 351). Frans Naerebout, zie Dl. I, biz. 34 en 45.
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was, op het dek, in eenzaamheid aan u te denken. de stille lugt — de
heldere, zagtschijnende maan — alles vermeerderde mijne somberheid.
Ik zag in de geheele Natuur niets — dan u!
D e reis is „lang en v e r m o e y e n d " : Z a t e r d a g a v o n d 5 uur k o m t hij
„eerst a a n d e Willemstad", Z o n d a g m i d d a g half 12 in R o t t e r d a m .
Ik reisde aanstonds door — (schrijft hij aan Fransje) l) — doch kon
niet verder komen, dan tot Leiden, waar ik onder een hevige stortregen, aankwam, die mij tot aan mijn logement, geheel aan de andere
zijde der stad, vergezelde. Ik was door en door nat. 2 Heeren benevens
den Heer Hartman (de neef van le Grand) 2) hebben van Delft tot
Amsterdam met mij zamen gereisd. —

Nauweliks in Utrecht terug, of Bellamy verlangt al naar de
Kerstvakantie, om — wat hij nog in geen winter heeft gedaan —
weer naar Zeeland te kunnen vertrekken. Het gehele najaar blijft
hij onrustig.
De hemel geve, dat de vorst mij dezen winter niet verhindere bij u
over te komen — (schrijft hij Donderdag 22 Sept. aan Fransje) 3 ). —
Toen ik hier op mijn kamer kwam, werd ik verwelkomd van 2 lieve,
lieve schepsels, die mij alle vriendschap bewezen; weet gij welke
schepsels dat waren? — twee allerliefste katjes. Ik was flaauw, en at
een boterham, en zij klommen beiden tegen mij op, en haalden de
stukjes uit mijn mond; zij zijn genoegzaam altijd bij mij, en zitten op
de tafel, de een aan de eene, en de andere aan de andere zijde. —
's morgens, als ik coffij drink, komen zij om een schoteltje melk, en
's middags om een stukje vleesch. het eene is bij uitstek fraai, geheel
zwart, met vier witte voetjes, en een witte borst. Men moge dat
kinderagtig noemen, maar dat is mij een lief gezelschap.
Ik moet naar het genootschap, mijn liefste, anders zou ik langer
schrijven.

Enige weken later 4 ):
. . . Mijne eene Kat zit bij mij op de tafel, en kijkt zeer attent naar
het schrijven. Als ze zoet blijft, krijgt ze straks wat melk.

„Eens", vertelt van der Palm nog van dit, 's dichters „lief gezelschap"5), „eens zat ik op den tijd van theedrinken bij hem aan
*) Maandag 12 Sept. (Kopie Sonsb. biz. 350).
) Emeritus-Predikant van West-Souburg, zie biz. 167.
4
) Aan Fransje 17 Nov. (Kopie Sonsb. biz. 353).
2

5

3
) Kopie Sonsb. biz. 351.
) Herinneringen biz. 238.
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den haard. Hij stond op en schoof het raam open, dat vrij wat togt
binnen liet. Toen ik vroeg, wat dit te beduiden had? antwoordde
hij: wacht maar, gij zult het straks zien! En inderdaad niet lang
daarna kwamen drie of vier katten van de naburige daken binnen,
die ieder haren schotel melk kregen, en, na door haren gastheer
gestreeld te zijn, weder elk haars weegs gingen".
Ik ben zoo wat koortsagtig — (heet het Zaterdag i Okt. aan Fransje) ! ) —
Ik heb weder een plaats kunnen krijgen in het land van Tholen, mits
ik slegts over wilde komen om te prediken. Ik heb, zo als gij begrijpt,
bedankt. men dagt dat ik reeds op het punt stond om proponent te
worden. 't is, zo als ik hoor, een schoone plaats. — Ik hoop dat
het voor nieuwejaar niet zal gaan vriezen; anders kan ik niet overkomen.

Begin Okt. werkt Bellamy ook weer druk aan de Poetische
Spectator, om zo spoedig mogelik een 2 de Stukje te doen verschijnen. Hij bespreekt het io d e deel der Poetische Mengelstoffen
(keurbundel van „Kunstliefde spaart geen Vlijt", en neemt dan
M. A. de Ruyter^ Heldendicht in 10 Boeken, van Adriaan Loosjes
onder handen. Woensdag 5 Okt. stuurt hij Mens alle kopie, die
gereed ligt 2 ):
Gij waart waardig, dat ik u den oorlog liet aanzeggen! 't is reeds
meer dan twee weeken — en van alles wat gij mij zenden zoudt heb
ik nog niets gezien! Ik bid u, zeg mij toch, wanneer zal dat komen ?
Hier hebt gij copij — begin maar vast: eerst die brief, dien wij
ontvangen hebben 3) — dan het antwoord 4 ) — dan de recensie van
Hofham 5 ). De nooten zult gij geven, dat er geen verwarring kome.
De recensie van het laatste stuk van het haagsch genootschap
heb ik in 15 bladzijden volkomen afgewerkt, die zal ik u vervolgens
zenden — thans heb ik de Ruyter onder handen. — Zorg toch dat
dezelfde letter genomen worde — zij moeten maar regt doorgaan, met
biz. 79 beginnen. netjes drukken, hoor! — zal ik het pak nu ten
eersten krijgen, ik word raazend! Zullen er de lijstjes bij zijn ? zend
mij ook een lijstje met zijn toebehooren, waarin het nevensgaande
vierkante papier juist past — een zwart lijstje — met een goud
kraaltje, zoo als dat van de Bruin, daar mijn kop in is. Is alles nog
welvaarend ? — is het huisgezin van d. B(ruyn) nog niet vermeerderd ?
groet hen! als ook uw beminde en wees hartelijk gegroet
!) Kopie Sonsb. biz. 374.
) Van v. Alphen, zie biz. 168.
5) Zie biz. 178.
3

2) Brief hs. Maatsch. Ned. Lett.
4
) Aan v. Alphen, zie biz. 175.
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Geestig en scherp hekelt de Spectator de Prijsvaerzen en enkele
Mengeldichten
uit de i o d e Keurbundel van het eens zo vereerde
Haagse Dichtgenootschap.
PROEVEN VAN POETISCHE MENGELSTOFFEN,
DOOR HET
DlCHTLIEVEND KUNSTGENOOTSCHAP, ONDER DE SPREUK :
KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT,
EN PRIJSVAERZEN;

10^

deel 2^e

Sluk.

R e e d s tien b o e k d e e l e n ! — en d a t alles in poezij\

— in po'ezij

juist

wel alles niet — maar ten minsten alles op vaerzen en op rijm! —
Waaren wij nu zoo gelukkig, dat wij deze tien boekdeelen, als eene
verzameling van het edelste en schoonste, dat het vernuft der dichteren
kan opleveren, aan het Nederlandsch publiek, konden aanprijzen ! . . .
maar — zulk een aanprijzing zou genoeg zijn, om elken man, van eenen
gezonden smaak, tot onzen vijand te maaken! Wij zullen ons thans de
moeite niet geven, om de reeds uitgegeven stukken te doorbladeren;
't zal genoeg zijn, zoo wij eenige aanmerkingen, over dit laatste stuk,
mededeelen. Behalven de mengeldichten, die, in dezen bundel, voor^
komen, zijn er 00k Prijsvaerzen, behelzende: de opwekking van Lazarus. — Uit deze stof was voor een' dichter nog al iets te maaken;
maar het schijnt, dat dit onderwerp in verkeerde handen gekomen is,
ten minsten de vaerzen, die onder het oog van het publiek gekomen
zijn, beteekenen niet veel! De gouden eerpenning is toegeweezen aan
den heer Bussingh x)\ laat ons zijn lierzang eens een weinig beschouwen!
Een plan is er eigenlijk niet in; in de negen eerste coupletten vindt
men niets dan uitroepingen en uitnoodigingen, om dit wonderwerk bijtewoonen. Het geval zelf heeft de dichter, in twee coupletten, zoo verward, als maar mogelijk is, vertelt. 't Is zeker dwaasheid, een historie,
die men vooronderstellen kan, algemeen bekend te zijn, zoo omstandig,
tot de minste geringheid, te vertellen: maar de zaak was hier, om de
opwekking van Lazarus, als dichter te behandelen; dat is: het geval,
door mogelijke bijomstandigheden, zoo belangrijk maken, en zoo duidelijk en kragtig schilderen, dat de ziel des lezers geheel ingenomen, en
onder de belanghebbende persoonen gevoerd worde. De tijtel van het
stuk is niet: Lofzang aan Jesus, bij de opwekking van Lazarus —
maar 't is de opwekking van Lazarus zelve. Alle die moralische uitroepen en vermaaningen, die in dit stuk, voorkomen, konden wel
agter wege gebleven zijn: Indien het geval naar eisch behandeld ware,
i) Vermoedelik: Johannes Wilhelmus Bussingh (1761—1828), geb. te Delfshaven, Predikant,
a.s. zwager van v. d. Palm.
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dan zou het hart des lezers meer van Jesus' majesteit gevoelt hebben,
dan tien coupletten, met opeengestapelde uitroepingen, hem immer doen
gevoelen. Wilt gij eens zien, lezers, hoe onze dichter de opwekking
van Lazarus schildertr
Heft aan! neen, zwijgtl — zwijgt op dit teekeny
Reeds is de grafzerk afgeligt. —
Hoort toe! — ja Jezus zelf zal spreken: —
Hij nadert, — dekt uw aangezigt. —
Hoort toe! — wat stem klinkt naar den hoogen? —
7 Is Jezus! — zwigt hier 9t alvermogen? —
Bloos, schepsel! hoont gij de Altnagt dus? —
Daar daalt die stem weer naar beneden:
De weerklank rolt in 7 hemelsch Eden,
^Kom uit, kom nit, 0 Lazarus"! —
Die stem doet rotsen, ceders beven. —
Maria, Martha,
vriendenstoet,
Ziet hier uw* broeder, vriend, herleven,
Loopt, ijlt hem juichend te gemoet;
Rukt los de windsels, die hem prangen,
Blijft dankend aan zijn boezem hangen,
Knielt gij met hem, voor de Almagt neer!
Hij leeft! 0 ziet zijn boezem rijzeti:
Hoort hem zijn Jezus danken, prijzen,
Kent Abrams kroost uw' Opperheer! —
Ziet daar lezers, de opwekking van Lazarus! deze twee coupletten
van de zestien — want zoo groot is het stuk — zijn de eenige, waarin
de historie verhandeld wordt. — Onze voorouders waaren wel eens gewoon
een schilderijtje, van twee duimen groot, in een zwaare, vergulden, lijst
van drie voeten in het vierkant, te plaatsen: op een' kleinen afstand
zag men niets dan een groote goudene lijst met een klein vlakje, van
een andere couleur, in het midden — doch, nader bijkomende, ontdekte
men, dat er een boomtje of een schaapje op geschilderd was. Dit prijsvaers heeft er wel eenige overeenkomst mede: met dit onderscheid,
dat die kleene vlakjes in het midden wel eens meesterlijk geschilderd
waaren, en dit is hier zoo zeer het geval niet. De twee, hier aangehaalde coupletten draagen den stempel hunner waarde te duidelijk aan
het voorhoofd, dan dat wij de moeite zouden behoeven te nemen, om
omslagtig te betogen, dat zij, uit niets, dan — uit wind — bestaan.
Voor het overige sluit het stuk, met eenige koude en weinigbeteekenende uitroepingen, die mogelijk, in de toepassing van een predikatie,
een draaglijk figuur zouden maken; doch, in een dichtstuk, dat een'
eerprijs verdienen moet, zeer weinig te pas komen.
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Nu volgen er nog twee stukken, op hetzelfde onderwerp; het eerste
is van Johannes Cornells Boot *), wien men den zilveren eerpenning
heeft toegewezen ; en het andere, dat waardig gekeurd is, om als een
Accesslt gedrukt te worden, is van Wljbe Wouters. Wat het eerste
aangaat: in dit stuk schijnt meer aanleg — meer plan te zijn, dan in
dat van den heer Busslngh. De dichter voert, reeds met den aanvang
van zijn stuk, iemant spreekende in; het stuk begint dus:
b Aakllg graf, verblljf des dooden,
Mljn voet trad wagglend naar dlt oord;
'k Ben ook Jerusalem ontvlooden
Sints V lijkmlsbaar hier is gehoord.
Gij zaagt de teerste traanen vloeieny
En V edelst vuur in V harte gloeien
Van elk die vriendschap regt waardeert;
o} Kan mijn oog nog dropplen schreien,
Dan rollen ze ook om dit verscheien
Een traan heeft nooit zijn asch ont'eerd,
Wie eigenlijk hier de spreker is, kan men niet wel raaden; 't zal
zeker iemant zijn, dien de dood van Lazarus zeer aan het harte ging.
Dezelfde spreker gaat in de volgende coupletten voord. — Hij komt
bij het graf van Lazarus — ziet van verre eenige vrienden naderen —
billijkt de klachten van Maria en Martha; — hij ziet Jezus weenen —
dit geeft hem reden tot vertroosting. — Nu volgen vijf coupletten, die
hoogstonnatuurlijk zijn, — namelijk, in den mond van den persoon,
die tot nog toe gesproken heeft; — of spreekt de dichter hier ? maar
dan is 't weder — zoo niet onnatuurlijk — ten minste onnoodig. De
inhoud dezer vaerzen is deze: „Jezus weent — hij weent als vriend; —
„te weenen op het graf van een' vriend, is geen lafheid, — doet ons
„niet onvolmaakt zijn —^ 't is edelmoedigheid. — Jezus weent om de
„zonden — de zonde is de borzaak van den dood. — Vermaaning aan
„het menschdom, dat het om zijne schulden weene, wijl het om deze
„schulden sterven zal, — Jezus, eindelijk, weent hier, om den ondergang
„van Jeruzalem, om den val van het gansche Joodsche volk." — Ja!
wat zegt men niet al, als het dichtstuk een behoorlijke lengte hebben
moet? — Deze geheele predikatie komt hier niet te pas; en het laatste
is zeer gezogt. — Vervolgens wordt de daad zelve, in een couplet,
voorgesteld. — De twee volgende, die de laatste van het stuk zijn,
komen niet uit den mond van den persoon, die tot nog toe gesproken
heeft, — de dichter spreekt zelf; hoe veel schooner, en meer overeenkomstig den aanleg van het stuk, zou het geweest zijn, zoo de dichter
*) 1761—1834; geboren te Leur, predikant te Nieuwenhoorn en Arnhem. Zijn zoon is Prof.
Johan Cornells Gerard Boot, 1811—1901. (N. Ned. Biogr. Wdb. III. 143).

266
zijnen ingevoerden persoon ook het laatste woord hadt laaten voeren!
Willen wij nog een enkelde bizonderheid van dit stuk beschouwen? Bij
het graf van Lazarus wordt gezegd:
Rust zagtkens, rusty b stil gebeente,
Rust Lazarus in V sombre graf,
Geen bliksemschigt treffe ooit 't gesteente,
Dat u natuur ten grafzerk gafl —
Laat vrij de donder hem verpletten,
Die ooit zijn voet hier neer durft zetten,
En dan gevoelloos heenen keert;
Terug, van hier gij roekeloozen,
Uw misdaen doen u eeuwig bloozen,
Gij hebt deez plaats, zijn graf onteerd! —
Deze wensch is juist niet zeer Christelijk; behalven dat ik mij niet
kan voorstellen, dat zulk een gedagte natuurlijk is, in den mond van
een mensch, geheel door droefheid vervoerd — te meer — daar er
hier geen aanleiding tot soortgelijke gedagten gegeven wordt. Is het
zelfs wel mogelijk, dat dit van iemand kan gezegd worden, die oogenblikkelijk te vooren dus sprak:
— — .— j a i waar God mij voerde,
Ook tot de woonplaats van den dood,
Waar immer vrees mijn hart beroerde,
Was hij een Redder uit den nood. —
Dat bleeke schimmen om mij waar en;
Een schaar van engelen! b zij staaren . . . .
'k Zie ze ijlings tot mijn hulp zich spoen:
Zij, ja zij kunnen 9t wel gehengen,
Dat stervelingen trane?i plengen,
Daar tegenheen die stor ten doen! —
Willen wij nu nog eens zien, hoe de Heer Boot de daad zelve
voorstelt ?
— — Jay hoort uw' Jezus spreken,
Daar rolt de stem, die 't leven geeftl —
y,Kom uit"! — voel dood uw kluisters breken!
Hij spreekt, — en Lazarus herleeft! —
Hij leeft, daar is hij, ziet hem komen,
Dat traanen van verrukking
stroomen:
Elk heffe een vrolijk danklied aan!
— volbrengt eerst deez' beveelen,
vOntbindt",
Dan mag hij in uw blijdschap deelen,
hem, laat hem henen gaan"7 —
vOntbindt
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Oordeelt zelf, Lezer! wat gevoelt uw ziel bij zulk een beschrijving? —
tot het saamenstellen van zulke tafereelen, wordt geen dichterlijk genie
vereischt: elk mensch, die slegts menschenverstand heeft, en zich gewennen wil, om zijne woorden naar een zekere maat te regelen, kan
zonder eenige moeite — of het zou wegens het rijm moeten zijn, —
dagelijks een groot getal van zulke schilderijen leveren.
Bij voorbeeld:
D E KOMST VAN D E O O S T - I N D I S C H E
RETOURVLOOT.

Ode.
Daar komen nu de rijke Scheepen! —
Hoe bruisschen zij door V pekelnat! —
De rnasten kraken onder 7 steepen
Van zulk een onwaardeerbren schatl —
Straks laten zij het anker vallen,
Terwijl hun grof kanon zal bralien! —
Daar schieten zij I — en 't anker ligtl —
Matroozenl vliegt nu naar uw vrouwen!
Maar neenl — bezorgt nog eerst de touwen, —
Maakt eerst de blanke zeilen dichtl
Ziet daar Lezers! op deze wijze zou men 00k zeer geestig het aankomen der trekschuiten en postwagens kunnen bezingen! — Maar laat
ons ernstig zijn! —
Willen wij het derde stuk nu nog eens een weinig beschouwen;
mogelijk dat dit ons iets beters zal opleveren. In dit stuk is het geval
uitvoeriger en beter geschilderd, dan in de andere. Op veele plaatsen
is de dichter juist niet zeer kiesch, in het voorstellen van zijne gedagten: — nieuwe, sterk-treffende gedagten zou men 00k vergeefsch
in dit stuk zoeken; — doch — dit neeme mij niemant kwalijk! —
dit stuk, met alle zijne gebreken, beantwoordt, — zoo het mij toeschijnt — het meest aan het oogmerk. Dat de voorstellingen van den
dichter somtijds niet zeer kiesch — niet zeer waar zijn, zal ons het
volgende toonen:
Ach, hoor de ontroerde zusters spreekenl
de wellust van ons hart,
vo Heerl
yZijn levenspijler ligt bezweeken;
„o Beer, gij kunt, heel onze smart"!
Twee, geheel door droefheid vervulde, zusters, spreken hier van een'
levenspijler, dien ik mij — hoe overdragtig men 't 00k nemen moge,
nog niet zinnelijk denken kan. Is dit de taal der droefheid — der
vrouwelijke — der zusterlijke droefheid ? — is dit natuur ? . . .
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Heere waart gij hier geweesi, zoo en waare mijn broeder niet gestorven:
maar ook nu weet ik, dat alles, ivat gij van God begeeren zult, God het
u geven zal (*). — Dit is meer dan honderd bezweekene levenspijlersl —
Daar wentelt met ver'eende kragten}
Het volk den zwaaren steen van V graf. —
o Lazarus! wat bittre klagten
Perst dit bedroefd gezigt ons afl
Die oogen, die zoo helder blonken,
Hoe aaklig hoi zijn ze ingezonken!
Wat hartdntroerend, bang gelaatl
Hoe wreedy o doodl is uw vermogen!
Wiens boezem blijft hier onbeivogeny
Die niet van weedom zwoegt en slaat?
Dit couplet is goed; doch niet zoo gelukkig is het hierop volgende:
dit is de dankzegging des Heilands, niet zeer kiesch, in vaerzen
gebragt. — Maar, daar wij gezien hebben, op welk eene vvijze de
Heeren Bussingh en Boot de opwekking van Lazarus geschilderdt hebben, eischt de billijkheid, dat wij ook zien, hoe de Heer Wouters dit
gedaan hebbe. Ik zal die vaerzen en woorden, die mij, of overtollig, of
niet wel bestemd toeschijnen, met een andere letter plaatsen. Nadat
Jezus zijne dankzegging geeindigt hadt, zegt de dichter:
Verbaazing en verlangen zijgen
Nu in der Jooden harten neer,
V Is alles aandagt — roerloos zwijgen:
Zelfs klinkt geen tedre rouwsnik meer.
Met sidderinge en welbehagen
Houdt ieder V strak gezigt gestagen
Op Gods gezalfde hemelspruit;
Achy dat mijn Jezus nu beveele!
Hij spreekt: — dat hier ons hart in deele! —
Hij spreekt: — „0 Lazarus I koom uit"!
Help God! — hoe schemer en mijn oogen! —
Een diep verwondren dringt mij door: —
Deez' stem ten grafkuil
ingevloogen,
Vindt bij 't gevoelloos lijk gehoor. —
De boei des doods valt ijlings nedert
De purpre levensvloed bruischt weder
Waar 't open aadrenspoor hem wijst,
Een zachte roos gloeit op de kaaken; —
Zou waar lijk Lazarus ontwaken?
o Jay hij leeft — Ik zie 7, hij rijst. —
(*) Johannes X I : 21, 22.
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Wat zegt gij, lezers? Is deze beschrijving, in weerwil van hare gebreken, niet de beste, de meest dichterlijke, van de drie? — mij komt
het zoo voor. — 't Is zeker geen meesterstuk — maar 't zijn 00k geen
afgebroken uitschreeuwingen, die niets beteekenen. De woorden, die ik
met een andere letter heb laaten drukken zijn — of overtollig — of
niet wel gekozen. Verbaazing en verlangen zijgen, zegt de dichter —
dat is niet natuurlijk: zoo hij gezegt hadt, dat zij in de harten der
Jooden opwelden — of dat zij in hunne harten drongen — dan zou
de uitdrukking meer kragt en waarheid gehadt hebben. Of men klinken
van het geluid, dat het snikken veroorzaakt, zeggen kan, — dit denk
ik niet. Welbehaagen is geheel overtollig. Die hemelspruit is hier 00k
flaauw genoeg (*). Dat hier ons hart in deele, komt hier in het geheel
niet te pas. — De purpre levensvloed bruischt weder, is hier zeer
oneigen: bij geweldige aandoeningen kan men zeggen: het bloed
bruischt hem door de aaderen — In tegenstelling van dien zagten,
geregelden omloop des bloeds, die het teeken eener voelbaare gezondheid is. — Vloeit hem door de aaderen, zou hier meer waar geweest zijn.
Waar V open aadrenspoor hem wijst, dit is weder overtollig en gezogt.
De overige coupletten van dit dichtstuk zeggen juist niet veel; vrij
preekagtig! en — hoe noodzaaklijk, dit op den predikstoel wezen
moge — 't behoordt niet tot de vereischten van een goed dichtstuk. —
De dichter spreekt 00k nog van een voetverroering\ — nadat Lazarus
ontbonden was, zegt hij:
Hij gaat, wat wekt deez" voetverroering
In aller harte een vreugdvervoering I
Zulke woorden worden meer gebruikt, om naar den prijs te dingen!
Waarom 00k niet: handbeweging — oogbeschouwing — lippenoopning —
hoofdverdraaijing enz. enz.
Laat ons nu nog een vlugtig oog, over de Mengeldichten in dezen
bundel, laten gaan. Alles, stuk voor stuk, onderhanden te nemen zou
te omslagtig worden.
De Lovzang aan God1) is, voor een gedeelte, gevolgt naar een Hymne
van Kleist. In het stuk: de onzienlijke zigtbaar, zijn goede dingen, —
doch niet, zooals zij, volgens het onderwerp, zijn konden. De Lente2) is
een zagt, bevallig stukje; maar hoe de dichter dit goedmaaken kan,
weet ik niet! Hij zegt:
Hoe prachtig tradt aan de oosterkimmen
De zon haar vloeibre rusttent uit; —
(*) Hemelspruit is daar en boven overtollig. Hemelspruit is, jndien men het zeggen kon,
het zelfde met Godsspruit. Zou het dan niet genoeg, ja beter zijn te zeggen:
Op den gezalfde hemelspruit?
G—n. 3)
*) Van. A. C. W. S(taring), Buitengewoon Lid van K. sp. g. VI. Kleist, Sammtl. Werke (1785)
I, biz. 6.
2) Van R. F(eith).
3
) Noot van Uyttenhooven (zie biz. 57), die na B.'s dood deze proef naziet.
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Een vloeibre rusttent laat zich niet zinnelijk denken. Dit bijwoord is
hier zeer onnatuurlijk. — De Ode aan de Maan heeft juist niet veel
ode-agtigs aan zich. 't Schijnt zeer gemeen te worden, om het woord
Ode als een opschrift te gebruiken; doch iedereen weet, dat het weinig
kosten en moeite vereischt, om, voor een kleene bierkroeg, een groot
uithangbord te plaatsen, met deze woorden:
HET

GROOTE,

NIEUWE,

HEEREN-LOGEMENT.

Men behoeft niet eens de deur in te gaan, om te zien, dat het
logement zich niet verder uitstrekt, dan het uithangbord. De dichter
zegt, onder anderen, in deze Ode:
V Veelverwig aardtapeet>
Beschaduwd door 7 schemerend avondkleed
En met het ronwfloers van den doodschen nacht omtoogen,
Doscht gij in blinkend wit satijn :
't Bedaauwde veld kijkt op uw komst door duizend oogen
Van vloeiend kristalijn.
Uit soortgelijke gezogte en gekunstelde, schilderijen bestaat het geheele stuk. Het volgende, bij voorbeeld:
Gij kuscht de hooge kruin
En V zinkend vlak van 't rijzend duin,
Daar V hup.pelend konijn zich spiegelt in nw straalen;
Dat heet schilderen! De zon scheen op zijn nens, als mede op zijn
wangen. De dichter maakt 00k nog een nederig compliment aan de Maan:
Mijn zwak en kunsteloos penseel
Trof slechts de schaduw van nw luisterrijk
Op V smalle dichtpaneeL

vermogen,

't Paneel was breed genoeg — maar de S c h i l d e r ! . . . .
Gedachten bij het graf van Jezus, dit is 00k weder een ODE! —
Niet eene gedagte — geen enkele trek, die dit stuk eenig regt tot
dezen naam zou konnen geven, wordt in hetzelve gevonden. Slegts een
zeer middenmaatige bespiegeling in vaerzen. — De Geloofsroem van
Paulus is een stigtelijk vaers; doch de lezer zal misschien Romeinen 8
liever in proza lezen — door de berijming is het wat waterig geworden. — Wiskundige droom\ dit dichtstuk draagt blijken van eenen
vernuftigen en verstandigen kop. De dichter vertelt, op een losse
manier, hoe hij, in slaap geraakt zijnde, het paleis der Wiskunst zag —
er was een groote toeloop van menschen, want de Wiskunst zou ijkdag
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houden. Toen de meenigte binnen was, sprak haar troonheraut, onder
anderen, dus:
— — — — beroemde mannenl
Bij wien 7 vooroordeel is verbannen,
Die steeds met smerte uw' tijd verspilt:
Uw eedle harssens moet verteeren,
Door 7 eeuwigduurend reduceeren,
Wijl maat van maat atom verschilt.
Gij, wien de handel moet verveelen
Door 7 staag verdubbelen en deelen
Van ellen, maaten en gewigt,
Die alle schatten, hoe uitsteekend,
Tot ijdle penningen verreekent,
Ontsluit uwe oogen voor mijn lickt.
De majesteit, die wij vereeren,
Wil uw geluk, uw heil vermeeren:
Uw waar belang is in uw hand.
Laat dan mijn raad u welbehaagen
En; durft gij een hervorming
waagen,
Brengt deezen goeden vond tot stand.
Gebruikt in welbestuurde staaten,
Dezelfde grootheid voor uiv maaten,
Denzelfden weegsteen voor uw wigt:
Dan stelt gij 7 beeld van maat of ponden,
Dat aan de naamen is verbonden,
Op 7 enkel noemen voor 7 gezigt.
Moet gij die algemeene heelen
Vermenigvuldigen en deelen,
Neemt dan het tiental juist in acht:
Dan zult gij op uw vingers reeknen,
7 Geen door een lange reeks van teeknen
Uit Willem Bartjens word volbragt.
Volgens dit plan worden alle maaten, gewigten en ellen geregeld.
Van het gewigt zegt hij:
Ik zag het mengzel dus ontwarren:
De gouden kroon van vijf paar starren
Werd in een fijne schaal gezet;
Terwijl de Troonheraut
verklaarde,
Een steen, die daardan evenaarde,
Was in de weegkunst tot een wet.
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Die steen, aldus gelijk bevonden,
Werd afgedeeld in tien tot ponden :
En ieder pond in vijfpaar lood:
Een lood in tien gebracht tot greinen:
Totdat er, door tienvouwig kleineny
Ten laatste een zandjen overschoot.
Het stuk is te groot, om alles optegeven; doch dit durven wij zeggen,
dat, schoon de stof, uit zich zelve, niet zeer poetisch is, de dichter
haar, door eene gemaklijke en ongezogte wijze van voorstellen, aangenaam gemaakt heeft; er zijn veele aardige trekken in, doch meer
blijken van een wiskundig verstand.
Wij zullen de overige stukken, in dezen bundel niet opgeven; zij
behooren tot het middelmaatige; en hier hebben wij reeds genoeg van.

De bespreking van Loosjes' De Ruyter heeft de Spectator niet
afgemaakt; er zijn 2 onafgewerkte proeven bewaard gebleven l):
I
M. A. de Ruyter,
in 10 boeken
door A. Loosjes Pz. 2 )
Onder welk soort van dichtstukken de Heer Loosjes dit stuk plaatsen
wil, is mij onbekend — niet onder die gedichten, die men Heldendichten
gewoon is te noemen, denk ik: hier zou hij een' bestrijdef vinden in
de bepaaling der regelen van het Heldendicht, die genoegzaam van de
meeste kunstrigters, als goed erkend, en vrij algemeen, als zoodaanig,
aangenomen zijn.
Ik spreek zoo zeer niet van den vorm, den aanleg, de vaersmaat en
de uitvoering van het gedicht, als wel van die vereischten, die het
wezenlijke van het epiesch gedicht uitmaken. Een lief, teder meisje, in
den leeuwenhuid van Hercules, moge, in den eersten opslag, het oog
bedriegen; niemant, die anders goede oogen heeft, zal eene lange beschouwing noodig hebben, om zijne dwaaling te ontdekken, en het
meisje, in den leeuwenhuid te zien.
Ik geloof, dat een dichter, die genie genoeg heeft, om een epiesch
gedicht saamtestellen, dat die 00k de vrijheid nemen mag, om zulk
een vorm en plan voor zich te verkiezen, of uittedenken, als hij het
meest voor zijn genie en tot zijn oogmerk geschikt oordeelt (*). — Ik
(*) Sulzer is van dezelfde gedagten zie, in zijne theorie, het art. Heldendicht.
*) hs. Z. G.

2

) 1784 „te Haerlem en Amsterdam bij A. Loosjes Pz. en W. Holtrop".
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zal, met weinig woorden een denkbeeld van het wezenlijke een's Heldengedicht's tragten te geven.
Het character een's heldengedicht's, zegt Sulzer, bestaat in 't algemeen
daarin, dat het, in eenen plegtigen toon, een merkwaardige handeling, of
gebeurdtenis, omstandig, verhaalt, en het merkwaardigste daarin, het zij
het die persoonen of zaaken betreffe, uitvoerig schildert, en als levendig
voor oogen stelt, — in den eersten opslag schijnt deze beschrijving
minder bestemd, dan zij wezenlijk is
II
M. A. de Ruyter
in X boeken
door A. Loosjes pz.
De Heer Loosjes heeft de moeite genomen, om een gedeelte van het
leven en de bedrijven des Admiraals de Ruyter, in vaerzen te brengen.
Een lastig werk, dat zeker de moeite niet beloont! — De uitterlijke vorm
zal die van een heldengedicht zijn; 't is ook zoo in boeken afgedeeld; —
hij begint zijn dichtstuk ook, met een aanroeping — want dit houdt
men ook voor eene der vereischten van het epiesch gedicht. Doch —
de uitterlijke vorm brengt weinig toe, tot de wezenlijkheid van een
zaak: Een lief teder meisje, in den leeuwenhuid van Hercules, moge,
in den eersten opslag, op een' afstand het oog bedriegen; niemant, die
anders goede oogen heeft, zal een lange beschouwing noodig hebben,
om zijne dwaaling te ontdekken, en het meisje, in den leeuwenhuid te
zien. — Wij gelooven niet, dat de Heer Loosjes zijnen de Ruyter een
heldendicht — volgens het gewoone begrip, dat men aan dien naam
hegt, zal willen genoemd hebben: hij heeft het publiek niets, dienaangaande gezegt; — alles wat hij, zijns oordeels, te berigten hadt,
is, dat hij een regel uit het grafschrift van Vondel op den zeeheld
van der Hulst geheel heeft overgenomen — en deze regel is:
Uw naam, uw heldenroem braveert metaal en

marmer.

Waarlijk ook een vaers, dat verdiende overgenomen te worden! men
moet een Vondel zijn om er zulke te maken!
De aanhef van het dichtstuk is deze:
Mijn dichtgeest volgt het puik van Zeelands heldenbloem . . . . enz.
(volgen de 8 eerste regels).

Adriaan Uyttenhooven, eindelik een beroep rijk — Simonshaven —,
schrijft Vrijdag 7 Okt. opgewekt l ):
) hs. Z. G.,
II

wamica

manu".
18
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Kort en zakelijk Heer Bellamy; hoe koomt het dat ik nog geen antwoord van u ontvangen heb, daar ik u meer dan eens heb geschreven?
hebt gij het te druk, of maalt je de geest ? gij weet wat voor een
wezen ik tegenwoordig ben, en hoe ik zal komen te wonen in het
Overmaas-land.
Ik heb het tegenwoordig te druk om veel te schrijven, over 3 weken
moet ik geexamineerd worden en ben er maar pasjes aan begonnen.
van Goch ') zal mij examineeren, en van Koten 2) mij bevestigen.
De gelegenheid die zich op deed om eens aan u te schrijven heb ik
bij het hair gegrepen. gedagtig aan de guide spreuk van Cato. Fronte
capillata post est occasio calva! — Na het examen zal ik u eens nader
schrijven, want ik heb u veel te zeggen. Schrijf mij intusschen eens
binnen veertien dagen.
Groet onzen geliefde Ondaatje, die veel arbeid in het burgerlijke, maar
van wien men zegt, dat hij twist en muiterijen in burgerlijke en kerkelijke regeeringen aanrecht. Geschreven met mijne hand
in mijn kamer tot Naarden
7 Octobris des jaars onzes
Heeren 1785.

Janus.

De patriottiese drukte, het politieke wgedruis" in Utrecht, nu
12 Okt, de dag der wetsbezetting nadert, begint Zelandus te
hinderen. Zijn vriend van der Palm vindt hem steeds „ernstiger en
nadenkender". „Hoe meer hij het tijdstip naderde, dat hij zich voor
den Predikdienst moest toebereiden", vertelt van der Palm, „hoe
meer het hem griefde, zijnen tijd te veel aan de dichtkunst en
daaraan verwante letteren, en te weinig aan de Godgeleerde wetenschappen te hebben toegewijd. Dit was het, dat hem vooral met
schroom tegen deze, eenigermate opgedrongene bestemming, deed
opzien; dit, en de niet geheel ongegronde vrees, dat men Zelandus,
en den jeugdige-minnedichter in den Evangeliedienaar niet zou
kunnen vergeten. Hij had mij beloofd, acht dagen in mijne eenzaamheid bij mij te komen doorbrengen, en dan al zijne bezwaren
met mij vertrouwelijk te behandelen: maar helaas! dit bezoek,
waarvan ik mij zooveel beloofde, heeft geen plaats gehad. . ." 3 ).
Donderdag 13 Okt., daags na de regeringswijziging, die tegen
verwachting in aristokratiese zin geschiedt, heet het aan Fransje 4 ):
*) Frans van Gogh, nu pred. te Schiedam.
) Ds. P. A. van Kooten, Pred. te Helvoet-binnen, een behuwdneef van Uyttenhooven.
3
4
) Herinneringen^ biz. 240.
) Kopie Sonsb. biz. 352.
2
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Mijn hoofd rookt van al het gemaal, dat thans op onze kamer is.
Gisteren was het de dag waarop de regeering moest verzet worden
en dat vreesde men zou niet zonder gevaarlijke beweegingen aflopen.
Egter was alles stil. dog de zaken der burgerij zien er niet voordelig
uit. Dezen middag zal het genootschap afvuuren: de stad is vol vreemdelingen, en onze kamers hebben er gedurig ook iets van. Utregt is
volkomen het toonneel van verwarring. Ik wenschte dat ik met u op
een goed dorp, ver van alle woelingen verwijderd, gerust mijn dagen
eindigen mogt! dat eeuwige gedruis van die politieque vrinden verveelt
mij schriklijk! — En zoudt gij weder gaan verhuizen?
Ik wagt
die 2 barons, die hunne demissie genomen hebben, straks bij mij *) —
op de andere kamer is 'er een leven dat men nog horen nog zien kan.
Leidsche, Haagsche officieren — burgemeesters van Wijk, & &. —

En 10 dagen later, als Fransje zich wat bezorgd maakt 2 ):
— — Maak u niet ongerust over mij. Ik ben zoo geheel en al buiten
alles, wat naar staatszaken gelijkt, dat van dezen kant mij geen ongeluk
kan overkomen. 't Begint mij zelfs te walgen, om er van te hooren
spreeken. Het vuuren van het Genootschap is zeer wel afgeloopen.
Alleen heeft het den gantschen middag geregend.
Sinds zijn terugkomst uit Vlissingen is Bellamy in briefwisseling
met de 16-jarige dichterlike Antony van der Woordt, die, gedwongen
koopman te worden 3 ), zich misplaatst voelt op Vaders kantoor.
Weerzin vooral wekt „het voorwerp van zijns vaders handel":
„kroesvee", slaven, met voile scheepsladingen van West-Afrika naar
West-Indie gevoerd 4). Antony, wiens levensleus zal worden: „Waarheid en Vrijheid", uit wiens „heldere, diepblikkende zwart-blaauwe
oogen, <nu reeds) het ernstige en zelfs melancholische" spreekt,
gruwt ervan: hij zucht, en Moeder5) peilt zijn dichtersmart —
hij snakt naar bevrijding, en Bellamy weet, na een gewaagde list
van de jongen, Vader te bewegen tot een voorlopige studiemaatregel, tot Latijnse les bij Vlissingens nieuwe Rektor Henricus van
Royen 6). 13 September beginnen de lessen: 4 maal in de week.
De koning te rijk en met kinderlik vertrouwen vertelt Antony
1

) „Waarschijnlijk de Heeren d'Yvoy" (de Beaufort, Geschiedk. Opstellen dl. 2 biz. 151).
) 24 Okt. Kopie Sonsb. biz. 352.
3
) Evenals Bellamy had hij graag „krijgsman" of „schilder" willen worden. Wenckebach, Gedichten en Levensbericht A. v. d. Woordt ('s Gravenhage 1843) biz. 75 vgg. Zie Kalff, Gesck. Ned,
4
5
Lett. dl. 6 biz. 245 vgg.
) Zie Aant. 33.
) Josina Woutersen, zie Dl. I, biz. 103.
6
) 1760—1844 studievriend van v. d. Palm (N. Ned. Biogr. Wdb. Ill 1102); sinds 23 Maart
1785 de opvolger van D. V. Cruysselbergen. (Aant. 17).
2
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Zaterdag 17 Sept. aan zijn vriend Bellamy, hoe de zaak zich ten
goede heeft geschikt, en vraagt zijn steun als „ kunstrichter" a).
Mijn Heer en Vriend!
Alles heeft zig tot mijn genoegen geschikt; de heer Van Royen heeft
bij Vader geweest, en die luidjes zijn het eens geworden. — zoo dat
ik nu Latijn leer, en wel vier dagen in een week, en als het zijn
HoogEdelheid de rector belieft, zes dagen; dog vier zeeker.
alles zal zich bij de rest 00k wel schikken. nog slegts weinige weeken
en ik ben zijn vriend, ofschoon dit een gedachte kon zijn die mij mijn Eigen Liefde ingaf. trouwens wie bezit deeze hartstocht niet ?
Nu heb ik al geschreeven, dat ik U belooft
had te zullen schrijven. en misschien heb ik
u reeds verveeld ? evenwel *er moet nog iets
bij! — Veele Menschen hebben een vriend
aan wien zij zich van hun noodlot beklaagen;
en welken zij dikwijls tot kunstrichter aanneemen, schoon hij in staat is of niet. ik heb
zoodanigen vriend niet, of gij zoud het moeten
zijn? Zijt gij zulks, dan heb ik een dubbel
voorrecht om U als kunstrichter tegebruiken;
dewijl gij daar meer als in staat toe zijt. maar
ik moet 00k u Stilzwijgen verzoeken eer ik
voort gaa. ik vertrouw daar op en dus gaa
ik
voort! Gij weet Mijn Vriend! ik heb in
Antony van der Woordt f 1794.
de bewuste Memorij aan mijn Vader laaten
in vloeijen, dat ik hem aangeweest ben om Schilder te weezen. Gij
brengt U 00k nog wel te binnen dat gij een dach bij mijn vader geweest zijt, dat ik heenging, en daar na geroepen wierd, om met mijn
porte feuille met teekeningen 2) of veeleer krabbelingen, bij Ulieden te
komen. ik had oogen genoeg om te zien, eer ik heen ging, wat 'er
voor zou vallen, en toen ik komen mocht, wat voorgevallen was. ik
heb 00k wel eens bij U uitgeslagen, maar Gij hebt mij nooit voUeedig
geantwoord. nu dan — maar zwijg! — toen heeft mijn vader U te
kennen gegeeven dat hij een brief had, waar in een vers van mij, aan
de Schilderkunst; een brief die luide als of hij van iemand kwam, die
dit papier met rijmende reegels, uit mijn zak vallende, had opgeraapt
en mijn vader aanraade mij niet te dwingen. — ik heb dit alles zelf
gedaan! en geloof 00k niet dat mijn vader het anders begreepen heeft:
en wel op de volgende mannier heb ik zulks gedaan. Ik had geen
i) hs. Maatsch. Ned. Lett.
) A. heeft tekenles van Michiel Kranendonk en muziekles van B.'s vriend Gosardus Zandleven
(Wenckebach biz. 89).
2
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moeds genoeg, om op de man aan te gaan; ik schreef dus op een
avond toen ik wat vuurig was, eenige rijmende reegels; stelde een
valschen brief op, sloot die regels daar in (in dien brief) in nog een
brief, aan zeeker iemand te middelburg die ik maar slegts zijn naam
kon, en die ik nog niet in persoon ken; schoon ik hem belooft heb dat
raadsel te ontknoopen, het welk ik hem egter heb laaten ontknoopen
door Manne *), hebbende geen lust om zulks zelf te doen. Nu was er
nog om den brief aan mijn vader, een brief aan een Neef van mij,
die bezorgt wierd, door den bovengenoemden zeeker iemand; te weeten
door een onbekende, die hij daar toe, op mijn verzoek, gebruikt heeft.
In dien brief aan mijn Neef stond enkel dit „gelieft inleggende aan zijn
addres te bezorgen per avondbode. Ik ben &", zonder naam, en ik
geloof zelf: zonder datum, ik heb geen afschrift van de brieven gehouden; maar wel van het zoogenoemde vers. — Ik had geen vriend
die mij raade; en toen alles gedaan was, moest ik er evenwel iemand
toe hebben, ik koos Manne doch deeze vriendschap kon geen stand
houden, wij zijn weeder van elkander gescheiden. Ik heb u dit alles
moeten melden, omdat ik wilde dat gij alles wist eer ik tot het eigentlijke kwam, — het welk is: Docht dit vers? 't welk ik veronderstelde
dat gij geleezen hebt. (voor mij, te verstaan.) of Docht het niet? 2 )
draag zorg dat Gij mijn eigen liefde, niet al te zeer kwetst; egter zeg
de waarheid.
Nu moet ik u nog iets zeggen. — Gij weet in mijn allereerste jaaren
heb ik wel eens gerijmd; maar de omgang met jongens die geen Smaak
hadden; en de bevreesdheid, zoo ik het aan ouder Luiden liet zien dat
ik uitgelachen wierd; en in laatere jaaren de verslaafdheid tegen mijn
wil op het Comptoir, blusten dit vuur nit. tot dat ik nu over een jaar
omtrend, mij voornemend om met mijn noodlot, zoo als ik het noemde,
te spotten, de pen opvatte en dit inleggende schreef. dit was een mijner
eerste proefstukken 3). het beviel mij; maar wie meer weet ik niet. eens
viel het uit mijn zak, en dit was een vrouw die het opraapte en Fraai
noemde, zeekers, om dat het rijmde, niemand anders heeft het noch
gezien. ik verzoek dat gij mij niet vleid, maar de waarheid zegt. en
raad of ik zal voortgaan, of voor eeuwig de Dichtpen needer leggen.
wees niet bevreest om mij die laaste raad te geeven, zoo het noodig
is. ik zal het niet U, maar mijn nijdig lot dank weeten.
vaart bestendig wel; en wees den vriend, van hem die den uwen is.
Aij van der Woordt
Vliss. den 17 Septemb.
l

7%5

!

P.S. verschoon mijn slecht schrift. ik schrijf
niet graag zoo veel, en nu moest ik wel.

) Gabriel Manne, Bellamy's jeugdvriend.
) nl. het bij de list gebruikte en door Vader v. d. W. aan B. getoonde Aan de Schilderkunst,
3
zie biz. 276.
) Mijn eenigen Troost^ zie biz. 282, 281, en B.'s oordeel biz. 279.
2
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N.B. nu omtrend 2 dagen geleeden toen ik op het Latyns School was.
en den.jongen heer V. H». gezien en aan zijn domheid gedacht had,
gaf dit mij aanleiding tot dit puntdichtje:
Aan iemand.
Fortuin heeft u zeer mild met schatten overlaan.
maar ach! natuur heeft niets aan uwen geest gedaan.
lach mij niet uit! en evenwel ik vrees zulks.
waarachtig mijn voorhoofd is volgens Lavater niets te Dichterlijk;
maar dit kan nog veranderen, want mijn neus heeft seedert i a 2
jaaren zoo een schrikkelijke verandering ondergaan, dat het schreeuwt.
eerst stond hij op deeze wijs [hs. tekening: scherphoekige neus), en nu
omtrent zoo [hs. tekening: mopsneus)\ ik kan dit zoo juist niet na doen.
maar althans eerst liep hij regt, en nu is hij aan de punt een weinig
uitgeholt; dit kan men egter maar bemerken in een kamer die maar
door een vengster licht ontfangt. —
Wat zijn toch de menschen gek,
waar troost men zig al niet mee!
is het niet zoo? had gij nu mijn Silhouet, of beeltenis. Gij zijt immers
00k phisiognomist ? en ik zal nooit
iets van die wetenschap verstaan.

Ongerust, dat Bellamy nog maar niet antwoordt, schoon deze
hem door Nicht Fransje heeft „laaten groeten" en „verzeekeren",
dat hij geen tijd heeft, schrijft Antony Maandag 3 Okt. nog eens,
p. couv1."l) :
Ik heb u door mijn langen brief aan u korteling geschreven, verveeld,
dit zie ik duidelijk Mijn Heer! — Ik meene 00k gerust uit u stilzwijgen
te mogen besluiten dat ik de Dichtpen moet nederleggen. — Schoon
mij Nicht heeft gezecht, dat gij mij in U eersten brief aan haar, hebt
laaten groeten, en verzeekeren dat gij geen tijd had.
Goede
uitvluchten als men niet weet wat men zeggen wil.
Gij zijt verlegen! en durft mij U meening niet rond uit verklaaren. is het niet
zo? Ik zal afbreken ik mocht u verveelen. Gelooft dat ik ben, Uw
vriend. A. van der Woordt.

Donderdag 20 Okt. antwoordt Bellamy eindelik, ingesloten bij een
brief aan Fransje 3 ):
i) hs. Maatsch. Ned. Lett.

2

) hs. Z. G.
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Amice!
Uw brief zou ik reeds beantwoord hebben, doch ik heb geduurig geen
tijd gehad — dit is de waare reden. nu — maar drie woorden! hoe
gaat het met het latijn? bevalt het u? vorderd ge al wat? — Wei
verre van u afteraden — beveel ik u de beoefening der dichtkunst
wel ten sterksten aan. Gij hebt er aanleg toe — maar dit moet beschaafd worden. Draag vooral zorg voor de verfijning van uwensmaak;
er komt dagelijks veel poezy uit — maar het is meest van dat soort,
dat den smaak onzer natie weinig eer aandoet. Leest weinig poezy —
en dit weinige moet goed — moet kiesch zijn. — De genootschaps
rijmelarij moet ge vooral laaten glijen.
Ik zal u van tijd tot tijd wel eene opgave van de beste hedendaagsche dichtwerken geven. De theorie van van Alphen *), heeft uw
vader, die kunt ge reeds, met vrugt, beginnen te lezen. AIs ge iets
gemaakt hebt zendt het mij dan toe — Ik zal u voor de vuist mijn
gedagten er over mededeelen. Het stukje, dat gij mij gezonden hebt,
is aardig 2). maar gij moet zuiver nederduits schrijven! in V allerminst
niet STEUREN dit moet stooren zijn. Het slot is juist niet zeer christelijk:
in een vaersje is 't nog al aartig, maar, om het in de practijk te brengen,
dit zou niet gaan. — Nu, schrijf mij — zend mij uw stukjes, en wees
verzekerd, dat ik ben
enz.

Een „poetische bedreiging" van de ongeduldige Antony kruist
deze brief uit Utrecht 3 ):
Mijn Heer!
Dezen geword u p r . expresse.
Verschoon het Port. Bij Fransje durf ik niet meer gaan. Zij zou wel
denken dat ik er op gesteld was om u te schrijven
Houd uw Troonie effen!
Ik zie 't O Bellamy! 'k heb u vergeefsch gebeeden,
Dat gij mij wijzen woud het spoor naar den Parnas;
Altijd was uw berigt het waaren beezigheeden,
(Of andre Zotternij.) 't geen u een hinder was:
En zo dit duuren blijft wat zal 'er van mij worden?
(Ik weet geen andren Mensch die me onderwijzen kan.)
Een vaarzen-lijmer, wis, — Een zonder smaak of orden,
Zo ik dit worden moet wat is het uiteind' dan?
Een kroon van Doornen word rond mijnen kop gevlogten;
ten teeken van mijn naar en walgverwekkend Dicht;
*) Vertaling van: Riedel. Theorie der schoone Kunsten en Wetenschappen. (1778—90).
3
) Mijn eenigen Troost, zie biz. 277, noot 3.
) 19 Okt. hs. Maatsch. Ned. Lett.
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Daar ik door spotters op het felste word' bevogten,
Zend mij tot groter smart de Laster Schicht op Schicht.
'k Verzoek u dan (voor 't laatst) mij onderwijs te geven,
In al de Wetten die het Rijtn en onrijtn heeft;
'k begeer geen Foliant daar over vol geschreeven;
Genoeg, zo gij 't mij slegts in weinig Regels geeft.
Voor al waar aan men V Staand' van 7 Slepende kan kennen;
En wel in V Rijm-Loos Dicht. — daar dool ik dikwijls in.
Ik bid' geef me onderwijs! — 'k Vlieg dan op vlugge Pennen, —
Vaar 'k niet als Ikarus — der Dichtren Hemel in!
Stopt ge onverbiddelijk voor mij, altijd uw ooren,
Vrees dan dat gij door mij voor Febus word gedaacht!
Vrees dan der Dichtren God! — Vrees! Vrees! Apollds Toonen!
Kies mij te leeren, — of, te werden aangeklaagd!
A. V. D. W.
Octob. 0
17
— 85
19 dag

hier bij nog iets Dichterlijks (doch in proza) zo men
mijne werken zonder vleierij Dichterlijk mag noemen.
De D u i n e n van V l ( i s s i n g e n ) ! ).
O Duinen mijner Moederstad! hoe dikwijls waard gij getuigen
van de verrukkingen die ik genoot op een uwer hoogtens.
Van daar zag ik! — wen geen woedende stormen de zee beroerden,
en de natuur deden sidderen,
De zon met stille Majesteid beneden heure kimmen dalen!
Daar aan de eene zijde de golven op de blanke Stranden speelden,
heerschte aan de andre, in \ Landschap een statige Stilte.
De vogelen hoorde ik van verre hun avondlied zingen;
Terwijl de koeijen zig voeden tegen den nadrenden nacht!
De opkomende maan schoot een zilveren straal op het stille water.
Ik gevoelde mijn Schepper en storte dankbare traanen!!
Langzaam keerde ik, onder het nadren der duisternis, naar de
woelende Stad te rug. —
Bij elken voetstap zag ik nog eens met verlangen na mijn verlatene
plaats om!
Ik dankte God dat hij mij gevoelig geschapen had; En ik was blijde!
1785.
Zie daar heel mijn Poes Pas. — hoe vind gij dit laatste?
') Nader uitgewerkt, gedagt. 1793, in Gedichten van A. v. d. W. (1795) biz. 42; (1843) biz. 50.
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Inmiddels

komt

Antony antwoordt

Bellamy's brief v a n

20

O k t . in Vlissingen en

„in h a a s t , Z o n d a g 23 O c t o b . " l ) :

Maar weinig tijd! het is met mij als het met u was. Ik heb vandaag
voor 't eerst een brief van u ontfangen. Verpligt!
het Latijn gaat tamelijk na mij toeschijnd. en na de(s) rector's zeggen
zeer goet; maar die man vertrouw ik in dat stuk weinig. — hij behandelt mij niet voor de vuist — te school Jongen's!
Ik ben u ten duursten verpligt voor het onderwijs in het vak der
Dichtkunde. Ik zal zo veel het mij mogelijk is uw raad volgen. de
misslag van Steuren voor Storen heb ik opgemerkt gehad. maar toen
ik het u gezonden had; en dus te laat.
het slot zo gij zegt is niet Christelijk. — dit is mogelijk! voor dat ik
de rezolutie genomen had van met al wat mij tegen was te spotten,
was ik min of meer ongevoelig; maar toen ik die rezolutie genomen
had, volstrekt onverschillig!
Gepasseerde woensdag heb ik u iets gezonden; — toen wagte ik nog
voor eerst geen brief van u. anders had ik het versje aan U, agtergelaten. Ik heb geen tijd meer. weest verzeekerd dat ik u achte en
uw vriend ben.
Woensdag

2 N o v e m b e r b e a n t w o o r d t 3 ) Bellamy A n t o n y ' s

tische bedreiging" v a n

„poe-

19 O k t .

Amice!
Met veel genoegen heb ik uwe poetische bedreiging gelezen; zie hier
eenige regels tot antwoord.
Alle de wetten, die rijm en onrijm h e b b e n ! . . . . dit getal is, door
verscheidene vaerzenmakers, tot legio gebragt. Wat het rijm aangaat —
laat nooit een goede gedagte het offer van zulk een ijdel geklink zijn:
zoo gij het regte woord niet kunt vinden — wagt liever tot gij een
betere luim hebt, om uwe denkbeelden in rijm intekleden. Ongerijmde
vaerzen moeten zuiver en harmonisch zijn — in gerijmde vaerzen valt
het zoo ligtlijk niet in 't oog, wanneer men hier tegen zondigt. Gij
weet wat men door staand en sleepend verstaat ? wel nu! uw gehoor
moet u het meest geleiden in de mengeling van staande en sleepende
vaerzen. — van tijd tot tijd hier meer van.
In het laatste stukje 3) is zeer veel goeds — veel dichterlijk gevoel.
Het bevestigt mij in het geen ik reeds gezegd heb! dat gij, namelijk,
zeer veel aanleg hebt, om goede vorderingen, in de poezy te maken.
Verwaarloos uw talenten niet! Strek onzer stad nog eens tot eer —
l

) hs. Maatsch. Ned. Lett.
2) hs. Z. G.
) De duinen van Vlissingen* biz. 280.

s
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dit zult gij kunnen doen. Bewaar een zuiver zedelijk karakter — dit
heeft een' onbegrijpelijken invloed op de waare grootheid van een'
dichter. Een man die een zedeloos karakter heeft, kan, met de beste
talenten, nimmer de lust van 't menschdom — nimmer een Dichter
zijn. De gestrengste, de zuiverste deugd, moet nooit bij de vrolijkste
en lagchendste voordbrengsels der dichtkunst, behoeven te blozen! *)
Word nimmer een navolger! Wanneer gij wat verder komt, zult gij
gelegenheid hebben om de werken, dier groote mannen te lezen, die
sedert zoo veel eeuwen eenen bestendigen roem behouden hebben:
Laat hen uwe meesters zijn, in het vormen en verbeteren van uwen
smaak! zij zullen u den weg wijzen, dien gij bewandelen moet, om
ook groot te worden — en dat is:
Bestudeer en volg de natuur!
Over de navolging zal ik u eerlang meer en bepaalder schrijven. Zendt
mij vrijelijk uwe voordbrengzels toe,
en weet dat ik ben
den 2 Novemb.
T. T.
B.
Nog voor Bellamy's antwoord Antony heeft bereikt, schrijft deze
alweer Zondag 9 Nov., met insluiting van 2 andere verzen 3 ) :
Mijn Heer!
Ik wil u weer, eens twee, van mijne eerstelingen zenden — ze zijn
iets later dan dat het welk gij gelezen heb, mijn Eenigen Troost:
Prins Willem de 2de is nog vroeger dan het andre, zonder naam.
Gij weet dat er bij ons zekeren meester Braams woond — dezen
schoolmeesteragtigen Dichter heeft een Eere krans voor onze, zig in
den wapenhandel oefenende, Burgerij gemaakt, 't welk hij na de gewoonte der meeste schoolmeesters zeer pedant eigenhandig ondertekend heeft — ik heb op dezen man zijn rijmen ook eens gerijmd —
het legt hier in bij de twee andre: Deze twee zijn de eenige buiten
dat aan de Schilderktmst, en mijn Eenigen troost3), die ik van mijn
geheel leger van gedichten (op eenige Punct Dichten na) over heb —
er waaren ook eenige Rijmlooze bij; maar daar heb ik nooit me
durven voortgaan. Ik wist het sleepend en staand niet te voleinden,
te schikken zo als ik begonnen was — ik kon het ook niet wel uit
den andren. dog ik geloof dat ik het nu heb gevonden — is een
sleepende sylabe niet kort? en een staande lang? hebt gij die brief
welke ik U met de Post heb gezonden ontfangen? — hoe vind gij
De Duinen van Vlissingenl De Rector blijft nog bij aanhoudendheid
1
2

) Dezelfde gedachte in de Po'itische Spectator^ zie biz. 179 (noot).
3
) hs. Maatsch. Ned. Lett.
) Zie biz. 276 en 277 (noot 3).
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mij verzeekeren dat het met het latijn wel gaat *), en dat hij mij niet
vleid: Als gij hem schrijft vraag het hem dan eens, als of het uit u
zelven was — en geef mij dan zonder omwegen te kennen wat hij
gezegd heeft. ik hoop dat gij wel vaard, en den vriend zult blijven
van hem die oprecht den uwen is
D e brief v a n 2 N o v . wordt Z o n d a g 13 N o v . b e a n t w o o r d 2 ) :
Mijn Heer!
Uw brief heb ik ontfangen — in het geen gij mij belooft te onderwijzen van tijd tot tijd, daar zal ik uwe brieven met verlangen over
te gemoet zien. Dezen strekt alleenig om U een mijner Stukjes, nu
korteling gemaakt, te geleiden. Gij zult wel gelieven te begrijpen dat
ik als een Dichter(t)je ,en niet als een Jongeling hebbe gesproken; —
deze voorbereiding verbeelde ik mij dat gij noodzakelijk diende te
hebben.
Ik heb over eenigen tijd in de Couranten gezien dat er eenige uwer
Gezangen op muzijk zouden gesteld worden — hier heeft men zelden
muzijk op de koop, en laat men het ontbieden, dan gebeurd het veeltijds als men meende voor een Stukje een gulden te geven, dat het
op drie komt — „men heeft het laten ontbieden men moet het
nemen" — dit is de gewoone boodschap. Gij begrijpt alhalf wat ik u
vragen wil! — ik wil u verzoeken dat wen gij mij schrijft, dat gij mij
dan meld of ze voor de Fluit traver(siere) 3 ) zijn en hoe veel de Prijs
van ieder Gezang is. Gij kunt dit gemakkelijk weten, en zoud er hem
die u verzeekerd dat niemand met meer ijver kan wenschen uw vriend
te zijn, dan A. van der woordt, zeer mee verpligten.

26 Okt. krijgt de Poetische Spectator onverwachte medewerking
van een letterkundig „Gezelschap"4):
Mijnheeren,
met eene oprechte vreugde zag ik uw voorneemen en de eerstelingen
uwes arbeids. Ik geloove en gevoele dat zo dezelve met ijver voortgezet
en door de verdiende goedkeuring aangemoedigt worden, Uwe onderneeming juist dat geene zal verschaffen, het welk ik altijd voor de
vorming van den smaak onzer landgenooten het allergeschiktste gekeurt, en waar naar ik zo lang te vergeefs gewenscht heb. Gaat voort
*) Zie Levensberigt bij Wenckebach (Gedichten A. v. d. W.) biz. 85
2) hs. Maatsch. Ned. Lett.
3
) Dwarsfluit. A. had muziekles van B.'s vriend Gosardus Zandleven.
4
) „Vlijt is de Voedster der Wetenschappen" te Utrecht? in 1784 door
Aant. 79. B. was er zelf lid van (Gedenkz. biz. 218 noot). De brief hs.

vgg.
{Wenckebach biz. 89).
3 of 4 studenten opgericht.
Z. G.
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mijne Heeren! misschien zal de taak u in het begin moeyelijk vallen,
wegens den schaarschen toevoer, die ik vreze dat gij ontvangen zult;
maar verflaauwt evenwel niet; ik houde mij verzekert, dat indien gij
op eenen onpartijdigen, mannelijken voet voortgaat, uw werkje welhaast een aangenaame voorraadsplaats zal worden voor alien die de
verbetering van den smaak onzer landgenooten behartigen.
En om U te toonen hoe bereidwillig ik ben om uwe pogingen te
helpen bevorderen, en tegelijk u te bewijzen dat er in ons vaderland
hoope voor U is, om van tijd tot tijd met toevoer ondersteunt te
worden, neeme ik de vrijheid U deze kleine redenvoering ! ) aan te
bieden, en tegelijk uw oordeel te vragen over de gelegenheid die
dezelve heeft doen geboren worden.
Eenige wijnige mijner vrienden hadden met mij reeds voorlang, het
ongeschikte gezien van onze zo genoemde poetische genootschappen,
om den waaren smaak der poezie en de wezenlijke letterkunde te
vormen. Wij hadden hier om het plan gemaakt van een Gezelschap,
het welk voor ons het nut der poetische genootschappen kon opleveren,
zonder aan derzelver gebreken onderhevig te zijn. En dit plan hebben
wij zedert eenigen tijd uitgevoert.
Wij vergaderen eene avond in ydere week; en die avond is ons een
wezenlijk feest. Wij deelen elkander op den zelven het voedzel mede,
wat ons hart en onze smaak, de geheele week uit de beoefening der
poezie, zo wel uit het lezen der dichteren enz. als uit onze eigene
proefnemingen, vergadert hebben. Yder heeft de vrijheid om hier over
aanmerkingen te maaken, en door zijn oordeel dat der anderen op te
scherpen. dus genieten tweemaal de schoonheden der kunst, eens voor
ons zelven, en eens met onze vrienden. En wij Genieten dus yder in
't bij zonder in eenen avond het voedzel dat wij alien te zaamen vergadert hebben.
dit breidt onze kundigheden uit, en oefent ons verstand. Wij zijn door
geene wet verbonden, dan door deze dat er altijd een zijn moet onder
ons, het is onverschillig wie, die ons iets van zijnen arbeid voorleze.
En dit mijne heeren, is geen gedwongen plicht, maar eene aangenaame
bezigheid, waar toe wij van zelv ons verbonden gevoelen. de onderwerpen die wij in onze gesprekken verhandelen, doen ons dikwijls in
meening verschillen, en dit geeft gelegenheid om de zaak nader te
onderzoeken en ons gevoelen onder elkanders oog te brengen. Hier
uit worden kleine verhandelingen gebooren, die wij hoopen dat geduurig door nieuwe aanmerkingen verrijkt, eens gewigtig genoeg zullen
zijn om door uw geschrift aan het algemeen medegedeelt te worden.
Wij hebben 3 geliefde onderwerpen, die wij altijd in het oog hebben
en tot welkers volmaaking wij alien zo veel bijdragen als mogelijk is,

*) Niet bewaard gebleven.
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en waar van wij U haast een zullen zoeken mede te deelen, waar in
misschien opmerkingen gevonden zullen worden die nog wel hier en
daar van uitgebreid nut konden zijn.
de redevoering die hier nevens gaat, heb ik gedaan op eenen avond
dat mij de beurt gevallen was om iets voor te lezen. ik lever u de
zelve niet, als eene proeve van ons werk ter verbetering van den Smaak,
maar om dat Dezelve een los stukje is, waar aan wij niet alien hebben
gewerkt, en dus het geschikste om u een dadelijk bewijs te geven van
onzen ijver om uwe pogingen met de daad te bevorderen. maak van
dezelve en dezen brief het gebruik, dat gij zult goedvinden en geloof
dat wij altijd met veel agting zijn,
uit aller naam
X den 26
X
October 1785.
Maandag 31 Okt. heeft Bellamy bezoek van Ds. v. d. Palm
„met twee heeren". . .
. . . Spreekt men nog in Vlissingen van v. d. Palm ? — (schrijft hij aan
Fransje 1 )) — Ik wenschte dat hij in onze stad komen mogte?2) 't Is
een allerbest mensch! Ik ben zeer zijn vriend. — Ik k a n u niet meer
schrijven, want 't is hier een ijslijk geraas.
's Avonds zijn de „genialische vrienden" bij elkander en zetten in
dwepende vriendschap hun handtekening op de keerzijde van een
„Christusbeeld naar Rembrandt, zwartekunst door B. Picart (1699)" 8 ).

uUmci^

^

9 ^

3/

0 ^ / ^ f

f / f a

*) Kopie Sonsb. biz. 353.
) 14 Aug. 1791 wordt v. d. Palm te Vlissingen beroepen, maar bedankt.
3
) Dyserinck, Ter Naged. biz. 37; CataL Bellamy-tentoonstelling^ Utr. Kunstkring
2

1886, biz. 24.
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De 5 Okt. aan Mens gezonden Kopie voor het 2 de Stukje van
de Poetische Spectator is nog steeds niet gezet. Ongeduldig en
„met stormenden haast" schrijft Bellamy Woensdag 2 Nov. aan
Mens l):
Mogelijk verwagt gij wel, bij het openen van dezen brief een vreeslijke
vloek te zullen leezen — maar neen! sedert die koorts, die ik dezen
nagt gehad heb, vloek ik niet — Ik heb dan een vreeslijke koorts
gehad! 't zal hoop ik wel beteren!
't kan er waarlijk niet door! ik heb dag op dag op dat goed gewagt — en nu nog niet! Ik heb een klein pakje naar Zeeland, dat
reeds lang weg moest geweest, — en dat alleen naar dat van u wagt 2 ).
Zoo ik het overmorgen nog maar heb dan kan ik het zaturdag wegzenden. zult gij het doen? anders! — —
neen! waarlijk zendt mij ten eersten — alles! tot een proef van het
eerste blad toe!
De Gezangen van B. zullen, denk ik, door een goede hand gerecenseerd 3), nog in dit tweede stukje verschijnen. Zend mij nog twee
Bellamy's — Ik heb thans gelegenheid om er een naar Lavater te
zenden, er is een heer die naar hem toegaat 4 ). goede afdrukken van
de tijtels hoor! want Lavater! nu schielijk! of ik kom weer per
post over!
Groet uw Beminde zeer! — —

De kopie voor de Spectator wordt nu eindelik gezet, maar, de
drukker vergist zich: de Brief van v. Alphen 5) (die blad F. moet
vullen) is zoek, en het Antwoord op die Brief6) wordt blad F.
Gelukkig dat Mens de vergissing ziet, voor Bellamy de proef in
handen krijgt! Met een wijziging van signatuur is de fout te verhelpen, schrijft Mens Vrijdag 4 November geruststellend 7) :
men zou vloeken al had men de koorts niet: niet op de koorts maar
op die satanse binder en drukker — daar krijg ik voorleden Zaturdag
de bandjes Eindelijk thuys, en ziet daar waren ze niet verguld op
snee — dus moeste ze weer op Nieuw Gebonden worden, en bij geluk
zijn ze vandaag klaar — Gisteren avond krijg ik een proef van de
Spectator — ik lees boven aan den Schrijver van den voorgaande brief,
en waar is die voorgaande brief? bij de drukker! daar hebben ze de
Copij in de war gestuurd — doch de zwarigheid is noch al over te
1

2
3
) hs. Z. G.
) Voor 2 eksemplaren Ze/andushevdruk, „verguld op snee".
)?
) Lavater staat in betrekking o. a. met v. Alphen en Jan Hinl6pen, zie ten Brink, Levensbeschrijving v. Goens, biz. 214, en Scheltema, Herinneringen biz. 214.
*) Zie biz. 168.
6) Zie biz. 175.
') hs. Z. G. „Amst. 4 Nov. 1785".
4
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komen. die brief zal 12 bladz. beslaan en vier voor de tytel dat maakt
net Een blad, en dat blad moet dan beginne met foli. 79 en van
onderen de Signatunr Letter moet F zijn, het Blad dat gij nu ontfangt
moet beginnen met Bladz. 91 en de Letter van onderen moet G zijn
dan komt de Historie in orden *).
hoe vaart gij nu? gij moet meer op uw Dieet Leven of gij krij(g)t
allerlij ongemak. Wat is dat voor een Minder jar ige Zanger die daar
in Utrecht is opgestaan 2), ik heb geen zin in den tytel. Over het Boek
kan ik noch niet oordeelen — het is nu wel zeker dat Feith het dagboek 3) geschreeven heeft, hebt Gij het 2e deel der Brieven 4) al gezien ?
ik heb onlangs gehoord dat hij niet zeer voor het Rijmlooze in de
vaerzen is, en dat Hij zijn vers op de Ruyter 5 ) in een gezelschap
opgezegd heeft, doch miserabel slegt. ik heb anders wel eens gehoord
ik meen van Lebbing dat hij Fraay op zij G). —
Hier Gaat nu bij Lutkeman 7), en dan Het Genootschap Hier na vol
maakter 8 ). een en ander wagt ik bij gelegenheid terug.

De verbeterde proef moet nog weer in revisie, eist de Spectator,
en het eigenlike blad F : de Brief, zo spoedig mogelik gezet! 9 )
Gij zijt dan een naar schepsel! Daar krijg ik die gebonden boeken, en
twee vodden! maar geen lijstjes! ,0) noch ronde noch vierkant! Geen
Bellamy's daar ik u om verzogt h e b ; niets! Het lijstje van Hinlopen
is betaald — schrijf het niet op; ik heb thans geen klein geld — met
een volgende proef zal ik het u zenden. Ik moet hebben NOG DRIE
RONDE LIJSTJES, en dan dat vierkante! 't kan er immers niet door?
deze proef zoudt ge reeds gehad hebben; maar ik heb gisteren uit de
stad geweest. — Ik moet er nog een revisie van hebben, hoor! zonder
twijffel. Het getal van de pagina's, en de signatuurletter — verander
gij die maar. Zijn in Amsteldam 00k te bekomen, die Zeeuwsche Dichtgedagten te Middelb. bij van Osch, meen ik? n ) in Utrecht kan ik ze
niet krijgen; Zend me zoo een ding om te recenseeren. — niet vergeten, hoor! Schielijk een revisie en een proef van 't eerste blad —
!) Mens vergist zich: de Brief van v. A. beslaat 14 biz. druk. Daardoor wordt verklaard, dat
we 2 maal biz. 91 en 92 vinden in de Poet, Sped.
2
) Johannes Kinker, Lid van „Dulces".
3
) Dagboek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God, tegen den dag der algemeene ver~
4
gelding. Amst. 1785.
) Dl. I verscheen in 1784, zie biz. 127.
») Oden en Gedichten (Zwolle 1824) dl. I biz. 38;
6
) Het oordeel van v. d. Palm, zie biz. 155.
"*) J. Lutkeman, Poezij, Amst. .1785 ( / 3 - - . - ) .
8
) Gedichten van het Genootschap Hierna Volmaakter, Amst. 1784.
9
10
) Brief aan Mens, hs. Z. G.
) Voor „Vinkeles" portretten van de dichter?
J1
) Zeeuwsche Dichtgedachten^onder dezinspreuk: Natuur begaaft. De Kunst beschaaft. i s t e Stukje.
(Middelburg. Hendrik van Osch, 1785), een tijdschriftje, dat op ongeregelde tijden zal verschijnen,
en waarvoor ieder dichter zijn verzen bij de Uitgever kan inzenden.
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zoo ik over een week of vier naar Zeeland gaa loopt het weer in de
war. Het tweede deel van de brieven heb ik gelezen — daar is veel
goeds in. — Die minderjaarige zangster zal ik in den Spectator ook
iets zeggen; de schrijver weet dat ik den Spectator schrijf, en ik heb
hem gezegd, dat hij een veegtje hebben zou.
Vale! —
Na deze revisie nog geen proef van „blad" F — en de drukker
vraagt alvveer nieuwe kopie! l )
Zie daar de proef! — (heet het bij de teruggezonden revisie aan Mens)2) —
in geen twee dagen heb ik lust gehad, om aan een proef te denken.
mijn hoofd en borst maaken mij geheel en al ongesteld. — Copij heb
ik nog niet, wat maalt die zetter? Zal dat blad F. dan in eeuwigheid
niet gezet komen? dat moet nu maar eerst volgen, en zeg hem toch
schielijk, dit stukje blijft reeds te lang weg — binnen kort krijgt (ge)
nog wat copij.
dit blaadje copij te rug 3 ).
Vale! —
Nadat nu ook de bespreking van het io d e e l der Poetische Mengelstoffen aan Mens is gestuurd, volgt spoedig weer nieuwe k o p i e 4 ) :
Gij zijt een schoon kaerel! Gij zoudt mij boeken voor den Spectator
zenden; ja! niets, dat er naar gelijkt! Wanneer zal ik die ontvangen?
Gij hebt immers de copij, die ik u gezonden heb, gekregen? binnen
kort zend ik u meer! hier hebt ge voor Capellen. Wanneer krijg ik
die lijstjes en het andere ? mijn Capellen hebt gij mij ook niet gezonden — 't kan er niet door! Ik heb geen tijd meer — vale!
„Voor Capellen" is een bespreking van de bundel Prijsverzen
Voor Capellen tot den Pol — de uitslag van een dichtwedstrijd,
waaraan Zelandus, zomer 1784, trots de hoge uitgeloofde prijs niet
had willen deelnemen 5). Deze kritiek is 's Spectators laatste woord.
VOOR CAPELLEN TOT DEN POL.

Te Amsterdam, bij Allart en Holtrop.
't Is algemeen bekend, dat de boekhandelaars Allart en Holtrop,
zoodra als zij het overlijden van Capellen vernomen hadden, een som
van zestig ducaten beloofd hebben, aan den dichter die het beste
!
) De 5 Okt. gezonden Kopie (biz. 262) is niet voldoende voor het gehele blad G. De 4 Nov.
gezonden proef zal dus wel uit 10 of 11 blaadjes druk hebben bestaan. De bespreking van dl. 10
2
Poet, Mengelst. is dus nog niet in Amsterdam (biz. 263).
) hs. Maatsch. Ned. Lett.
3
4
) ?)
) Brief hs. Maatsch. Ned. Lett.
*) Zie biz. 81 en 89.

289
dichtstuk, ter gedachtenisse des Ridders, zoude opstellen, en hun toezenden. Dit dichtstuk, benevens eenige andere, die men den druk
waardig zou oordeelen, zouden er bij gevoegd, zeer netjes gedrukt, en
dus uitgegeven worden. Volgens dit plan is deze verzameling in de
waereld gekomen. Er zijn drie dichtstukken in; het eerste is van den
Heer J, Verveer *), wien de eerprijs van 60 gouden ducaten is toegewezen: de anderen zijn van de Heeren Bacot'1) en Nomszz)\ dan volgt
er nog een herdersklagt in proza, Mirtillis genaamd.
De dichtstukken der Heeren Verveer en Bacot zijn beide vrij lang;
doch dit behoort zeker niet onder hunne verdiensten. — Maar laat
ons het eerste, met den prijs bekroonde, stuk, eens wat van nabij beschouwen: eerst zullen wij het beloop van het geheele stuk, zoo kort
mogelijk, opgeven, eer wij op bizonderheden blijven staan. Na den
aanhef van het stuk, begint de dichter met een verhaal van de afwerping van het spaansche juk. Vervolgens komt hij, na die tijdperken
van ons gemeenebest, die wegens hunne haatelijkheid genoeg bekend
zijn, aangestipt te hebben, op onzen tijd: de Godheid ziet met medelijden op Nederland — en belooft Capellen tot een redder te zullen
geven. — Beschrijving van het Charakter van Capellen. — Aanspraak
van de Vrijheid aan hem. — Capellen in de vergadering. — Eisch der
Engelschen om hulp. — Door Capellen ontzegd. — Ondergang der
militaire jurisdictie. — Afschaffing der drostendiensten. — Capellen
de vergadering ontzegd. — Hersteld. — Aanmaning van Capellen tot
wapening. — Wapening der burgeren. — Gerugt van Capellens krankheid. — Zijn laatste reden. — Zijn dood. — Lof van Capellen. — Des
dichters aanspraak aan zijne landgenooten, enz. — Besluit. —
Ziet daar lezers, een korte schets van het eerste dichtstuk; gij ziet
dat alles, wat Capellen, in het publiek, verrigt heeft, in hetzelve
verhaald — immers aangestipt, wordt. Groote, verhevene dichterlijke
voorstellingen en beelden zijn in dit stuk niet; vinding en plan zijn
00k niet in den aanleg. Moeten dichtstukken, tot lof van groote
mannen, uit geregelde — naar orde des tijds — optellingen en beschrijvingen hunner uitgevoerde daaden bestaan? Dit moge goed zijn,
in redevoeringen, die ter gedagtenisse van voornaame mannen, in het
publiek, gehouden worden: en dan nog kan zulk een onderwerp,
zonder smaak, zonder genie, behandeld, niets dan een drooge kronijk
worden.
Den aanvang van het dichtstuk zou men niet wel van windrigheid
kunnen vrijspreken; dus begint het:
*) Jan Verveer, f te Rotterdam + 1790. Over Verveer en Nomsz, als vertalers van Voltaire,
zie Handel. Maatsch. Ned. Lett. 1915—16, biz. 72.
2
) Gerard Jacob George Bacot (1743—1822), N. Ned. Biogr. Wdb. III. 51.
3
) Joannes Nomsz (1738—1803), toneeldichter, in 1788 „Schrijver" der „Oprechte Nederl. Crt."
(Sautijn Kluit, Bijdragen voor Vad. Gesch. e?i Oudheidk. dl. VI biz. 402).
II
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^k Ben een Bataaf — een vrijgeboren —
De bloem-der aardsche zaligheid —
Niets kan mijn vrije ziel bekoren
Wen Dwang haar naar de heilbron leidt.
'k Sproot uit het bloed der dappre Belgenl
'k Sta aan geen vorstelijke Telgen
Dien hooggeschatten eernaam af;
Hij gee ft tnij regt om lofgezangen
Voor mijn CAPELLEN
aantevangen:
'k Mag nadren tot zijn heilig graf! —
Wat de dichter met de derde en vierde regel heeft willen zeggen,
betuig ik rondborstig, niet te kunnen begrijpen. Hij gaat verder voord:
'k Lagch met niv dreigen — met uw dwingen,
'k Vervloek uw guns ten trotsche stoet!
Spilt die, regeerende Aterlingen,
Aan 7, voor u kruipend, slaafsch gebroed —
Aan hen, die uwen hoogmoed streelen:
Gaat voord den burger V regt te ontstelen —
V Regt, dat Natuur — dat God hem boodl
'k Zal toch, dit moet uw wrok gedogen,
CAPELLEN,
dien gij vloekt, verhoogen
In V hart van mijnen landgenoot.
'/£ Zal Braven naar zijn lijkbus leijen —
V Graf doen weergalmen van mijn klagt —
'k Zal bittre hartetraanen schreijen,
Met Batoos treurend Nageslagt! —
Dat vrij mijn vaderlandsche Toonen
9
t Verraad — den Dwang en de Afgunt hoonen:
Schoon V tnij der Grooten vloek beschoor':
Niets stuit mijn vrije dichtgedachten,
'k Zal mij beloond — gelukkig achten,
Zoo maar mijn zang den Belg bekoor\
Zou dit niet zoo wel iets van het parturiunt monies zijn? Men heeft
de dichterlijke aanblaazing wel eens razemij genoemd; maar soortgelijke
stukken, als dit begin is, zouden zulk een benaaming regtvaardigen.
Verkeerde denkbeelden van het stoute, het sterke, van het groote en
verhevene, zijn, bij veelen onzer dichters, de oorzaaken van zulke raazende
en schreeuwende voortbrengzels. Het waare groote en verhevene, bestaat
in de grootheid der gedagten! De maat, het rijm, de klank der woorden,
dit alles moge zich vereenigen, om een alledaagsche gedagte een zeker
voorkomen van sterkte, van grootheid, te geven; bij een tweede — en
zeker, bij een derde lezing, kent men hare regte waarde reeds. —
Daar zijn zekere vaarzen, waarvan men niets zeggen kan, dan dat ze
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niet schoon zijn; en van dit soort zijn er verscheidene in dit dichtstuk.
Onder de beste Coupletten, die in dit dichtstuk zijn, behooren de
volgende: Nadat Capellen de burgers vermaant hadt, dat ze zich
zouden wapenen, zegt de dichter:
Van de IJsel rolde, langs de stroomen,
Die galm door 't zuchtend Nederland:
Elk greep, om *t onregt intetoornen,
Het roestend krijgstuig van den wand!
Elk! — neen, de Bio em der vaderlandren
Scherpte in de schaeiiw der vrijheidstandren,
Het zwaard, tot heil van stad en staat;
Naijver wist haar dit te leer en;
Hij deed haar vlng 9t geweer liandteren;
De nood — de moed vormt een soldaat.
Men heeft, sedert eenigen tijd, alles tot persoonen beginnen te maaken;
men moet den dichter hierin zeker eenige vrijheid laaten; doch het kan
dikwijls te ver gaan. Daar zijn zekere deugden, die wij gewoon zijn, doorgaans ons, als persoonen, voortestellen; bij voorbeeld: de Godsdienst —
de Geregtigheid — de Vrijheid, — en meer andere; doch, of wij dit
met alle deugden en ondeugden zoo maar doen kunnen, dit denk ik
niet. De reden, die ik hier voor heb, is deze: wij kunnen, uit menigvuldige beschrijvingen, die wij, van de straksgenoemde, en meer andere,
deugden hebben, ons eene duidelijke, zinnelijke, voorstelling maken: dit
gaat zo ver, dat wij, zelfs in eene koele redeneering, deze deugden
genoegzaam nooit denken, zonder eene flaauwe voorstelling van hare
zinnelijke inkleeding te hebben: wanneer wij nu zulke, waarvan wij
nimmer een zinnelijke voorstelling gehoord of gezien hebben, als persoonen voorgesteld vinden — dan mogen wij een klaar begrip hebben
van de zaak, die bedoeld wordt; maar van het beeld, waaronder deze
zaak wordt voorgesteld, hebben wij een onduidelijk, onvolkomen en
verward denkbeeld. Ik wil niet zeggen, dat een dichter geen nieuwe
voorstellingen van een zaak zou mogen maken — in het geheel niet!
maar dit vorderen wij, dat hij een klaare, zinnelijke beschrijving van
zijne voorstelling geve, opdat wij zien kunnen, wat Hij zag. Onze
dichter zegt in het zo even aangehaalde couplet:
Naijver

wist haar dit te leer en; enz.

Hier wordt de Naijver tot een persoon gemaakt; doch welk een
voorstelling kunnen wij ons bij dit beeld maken? van een' Corporaal,
die recruten het exerceeren leert? want de dichter zegt:
Hij deed haar vlug 7 geweer

handteren.

Dit zal zeker de bedoeling des dichters niet zijn. In het volgende
couplet zegt de dichter:

2g2

Kan dit tooneel u mee behagen?
Kunt gij die schittring ook verdragen ?'
Zegt, dwingers! smaakt u dit onthaal?
Hoe smaakt u die laatste regel, Lezers? in een' Eneas van Focquenbroch x) zou hij een goed figuur maken; maar, in een ernstig dichtstuk — in dezen zin — komt hij in 't geheel niet ter snede.
Maar I — wat stuit hier de veldschalmeijen —
Batavenl wankt — trilt uw geweer!
Wat doet de dierbre Vrijheid schreijen?
Help God I werpt gij uw wapens neerl —
Waar ben ik! — we Ik een zieldntroering!
Wat jammerklagt!
wat
rouwvervoering!
De Hemel dekt het aangezigt
Met dikke, donkre wolkgordijnen —
Ik zie zijn9 heldren glans verdwijnen —
De dag ontzegt ons 9t zonnelicht!
De bogtige IJssel kermt in 9t vloeijen,
En krimpt in zijne waterbaan:
De zuiderzeenimf slaat aan 9t loeij'en,
En heft een9 naren rouwkreet aan!
Ik beef! — wat is Natuur
weervaren!
De voile rijpe koorenairen
Slaan op den vruchtbren akker neer :
Het kruid verdort — de bloemen sterven —
V Vee moet zijn voedend voedzel derven —
Het pluimig zangkoor juicht niet meer!
Waarom dit alles geschiedde, leezen wij in het volgende couplet; de
Nieuwsbodin brengt de tijding:
^CAPELLEN

ligt in

doodsgevaar"!

Zeer oneigen, dunkt mij, zegt de dichter:
De zuiderzeenimf slaat aan 7 loeijen,
En heft een naren romvkreet aan!
Loeijen zegt men van het geluid der dieren, vooral van stieren en
koeijen: het gehuil van een' stervenden Hercules, zou men, geloof ik,
ook dus noemen mogen: maar de stem van een Nymph! — van een
schoon meisje! dit is niet eigenaartig. Gezweegen, dat de waternymphen
en zeegoden, in onze poezy, niet veel meer zijn, dan ledige namen —
J) Kalff, Gesch. Ned. Lett. dl. 4 biz. 579 vgg.
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ten minste in ernstige gedichten. Voorbeelden, uit onze beste dichters,
waarin deze stoet voorkomt, zal men mij genoeg kunnen aanvoeren:
maar dit was nog in een' tijd, waarin men de fabelkunde der ouden
voor een wezenlijk gedeelte der poezij hielt. Thans denkt men, in 't
algemeen, over dit stuk, geheel anders.
Voedend voedzel schijnt mij toe een overtolligheid te zijn; 't is even
of men zeide: gevroozen ijs. De aanspraak van den stervenden Capellen
is goed. Nadat Capellen gestorven was, zegt de dichter:
Achl had de dood mij 7 hart doorkorven,
Ware ik, b onwaardeerbre Held!
Voor u — in uwe plaats gestorven,
Te vroeg, te ontijdig neergeveld;
De huivlijksmin mogt mij beschreijen —
Onnoozel kroost mij grafwaards
leijen; —
Maar 9t Vaderland had niet geweend;
De onschatbre Vrijheid niets geleden,
Haar hart was door geen druk bestreden,
"t Waar' niet, door rouw, bij 7 graf versteend,
Dit couplet is schoon! gelukkig, zoo het geheele stuk uit zulke
zuivere en natuurlijke coupletten bestonde! Onnatuurlijke, gezogte,
voorstellen, schijnen nog vrij algemeen, tot het character onzer vaderlandsche poezij te behooren. Hoe lange nog zullen onze dichters, het
gekunstelde, het valsche, en gezogte, voor het waare, zuivere en eenvouwige schoone der Natuur, blijven verkiezen? Wanneer zal de goede
smaak eens de overhand verkrijgen?
Voor het overige vinden wij weinig, in dit stuk, dat wij, als waarlijk
schoon en goed, onzen lezer kunnen opgeven; dus zullen wij overgaan,
om nog een kort verslag van het stuk van den heer Bacot te geven.
't Kan waar zijn — en wij willen het wel gelooven, dat de heer Bacot
een zeer verstandig man is — maar de heer Bacot zal ons niet kwalijk
nemen, dat wij tevens gelooven, dat de heer Bacot en een dichter twee,
zeer onderscheiden, wezens zijn! Dit, zijn vaers, op Capellen, zal ons
geloof regtvaardigen. In plaats van dichterlijk vuur — stramme, prozaische, beschrijvingen, zonder leven, zonder sentiment I Dichterlijke
schoonheden zal men in dit stuk niet vinden: — wel goede, verstandige, redeneringen, in vaerzen gebragt. De heer Bacot heeft ook eene,
niet zeer gelukkige, mengeling van maaten verkozen, die zijn voortbrengzels nog meer een stijf voorkomen en hardheid geven. — Een
goede, redeneerkundige verhandeling, in vaerzen gebragt, verliest, door
deze overbrenging, veel van hare verdiensten; daar aan den anderen
kant, een goed dichtstuk, in proza overgebragt, nog veel van zijn
wezenlijke waarde behoudt. — Maar laat ons een proef geven, op welk
een wijze de heer Bacot, als dichter, werkt:
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Ontweeken tocht naar Brest \ hoe schandlijk zult gij titigen
Van V snoodst verzuim, of vuil verraad!
Hoe laag, b slinksch Bestier I heeft Neerland moeten buigen!
Hoe schreit haar diepvervallen staatl
Spreek 9s Lands gemeene Kas, — gij Vlooten,
Gij Krijgsmagt, tuigt, op welke Grooten
Van uw verval de schennis kleeft.
Spreekt Grenzen, — Oost en West. — Hoe veilig mogt ge u waagen
o Brit, wier oogen de Ontrouw zagen,
Die Ugt uw goud bevorderd heeft!
Is dit dichterlijke taal? — Is 't niet veeleer een voorstelling van
alledaagsche Couranten-exclamaties, in gemeen proza ? Op zulk een wijs
kan elk politiek zwetsertje een dichter zijn! 't Is waar — dit couplet is
juist het beste niet — doch het stuk is, over het geheel, zoo middenmaatig, dat het moeilijk valt een keus te doen.
't Zou ons, zoo wel als onze lezers vermoeien, ons meer voorbeelden
uit dit stuk aantevoeren; des zullen wij nog een oog over het stuk
van den heer Nomsz laten gaan.
Dit dichtstuk, vooral in het begin, komt ons niet zeer duidelijk voor;
de oneigenlijke voorstellingen zijn vermengd met zulke, die meer eigenlijk zijn, en echter, om zoo eens te spreken, met elkander, in een groep,
geplaatst worden. De dichter zegt:
De kim van Nederland wierd met een wolk omtogen,
Een akelige zvolk! gevormd door Albion:
De heilzon van ons land scheen hatelijk in de oogen,
Van volk dat nooit het heil van Neerland lijden kon.
Haar tred had vleugels, deed de rampwolk schriklijk spoeden
Naar dien geduchten top door 9t noodlot haar gesteld;
Zij spleet, en spatte uiteen, en dreigde, in V ijslijk woeden,
Een land door list beroofd van weerstand voor geweld.
De stookers van den storm, gespitst op V wreed vernielen
Des bloeis mijns volks, de telg der milde koopvaardij,
Liet, schaamtloos, op de zee den toom aan plnnderfielen,
Ter zoeking van geschil, en bleven hier niet bij:
De voorstelling, zooals ik zeide, is niet duidelijk: dat de onheilen
van den Engelschen oorlog, onder het beeld van een akelige wolk
voorgesteld worden, is goed; maar, gevormd door Albion — dit is dunkt
mij niet goed; indien de dichter gezegt hadt, dat deze wolk zich boven
Albion hadt saamgepakt, en van daar naar Nederland gedreven was —
dan zou de voorstelling van het beeld volkomen zvaar geweest zijn.
!) In zake een concert van krijgsoperatien met Frankrijk, najaar 1782 (Colenbrander, Patriotten
dl. I biz. 245 vgg.).
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De zaak is waar\ Albion heeft ons veel ongelukken berokkent —
maar de dichter spreekt van een wolk, en wolken worden niet door
een volk gevormd.
Haar tred had vleugels,
Waar dit bijkomt weet ik niet: niet bij de wolk; want er volgt o p :
deed de rampspoed schriklijk

spoeden.

Zal het de heilzon van Nederland zijn, wier tred vleugels hadt —
dan is het zeer onduidelijk voorgesteld. In het dichtstuk van P A T E R ,
op het verwoeste Custrin, gevolgd naar het hoogduitsch ! ), is deze uitdrukking beter en natuurlijker gebruikt. Hij spreekt de stad dus aan:
Gij sliept, gelijk een Kind, dat, weetend' van geen smarte,
Zijn Moeder sluimrend' wagt, die elders draalt in '/ veld,
Maar eindlijk, vol van drift, en met een kloppend harte
Naar haare ontwaakte Spruit met doodsangst heenen snelt.
Haar tred heeft vleugels: zi] verschijnt, terwijl
Die bij haar' lieven zoon in 't gras gedoken
De droeve moeder dreigt met haar gevaarlijk
En zich gekronkeld heeft om V dekkleed van

eene adder,
ligt,
zwadder.
het wicht.

Moed, liefde, woede en drift versterken haare spieren,
Door 7 bang geschrei des kinds bewogen in V gemoed,
Zwenkt zij den sikkel; treft dat giftigste aller dieren,
En houwt het midden door, eer V haar nog letsel doet*
Ik heb de geheele gelijkenis maar opgegeven, om te beter te doen
zien, dat deze uitdrukking hier meer ivaar — meer natuurlijk is.
De stookers van den storm enz.
Om niet weer te zeggen, dat de dichter reeds gezegd hadt, dat de
onweerswolk gevormd was door Albion — nu gaat hij nog verder, en
zegt, in vier regels iets dat niet wel te verstaan is:
Liet schaamtloos, op de zee enz.
Waar behoort dit bij ? bij de stookers van den storm ? — dan zou
het dunkt mij lieten moeten zijn; en hier zal het evenwel bij moeten
behooren, geloof ik. En, wat zijn, in dezen zin, stookers van eerC storm}
't geen wij zoo even gezegd hebben geldt hier ook.
En bleven hier niet bij:
') Van Anna Louisa Karschinn (Po'ezie van Lucas Pater, Amst. 1784, bl. 371).
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Dit is zeer lam en onpoetiesch. — Wat verder zegt onze dichter
dat God:
een heillicht op deed dagen,
Dat door de stormwolk brak, ten troost van Nederland.
CAPELLEN! gij, van wien ons volk met roem zal spreken,
Zo lang de tuinleeuw bruit op onzen vrijeft grond,
Gij waart die hemelstraal, die heilrijk door kwarn breken,
En 7 woeden diens orkaans alleen met moed weerstond!
Gij spraakt, de donder zweeg voor 7 volk van Neerlands Staaten,
Maar dreigde brnllende it — — —
Alweder verward! Daar breekt een licht door die dikke wolk;
is goed: — dit licht is Capellen — dit is 00k nog goed: maar —
is het mogelijk dat een lichtstraal het woeden van een' orkaan
tegenstaan ? — oogenbliklijk laat de dichter dit beeld vaaren —
minste voor een gedeelte:
Gij spraakt, de donder zweeg voor 7 volk van Neerlands
Maar dreigde brnllende u
—

dit
hoe
kan
ten

Staaten,

De hemelstraal kan niet spreeken, dus is het Capellen, die spreekt;
doch de dichter blijft evenwel nog een gedeelte van zijn beeld behouden: het onweer is er nog: de donder zweeg, enz. Dit is een verwarde mengeling van het eigenlijke der zaak en der beelden, waardoor
de dichter het ons wilde laaten zien. Hoe de donder voor het volk van
Neerland zwijgen kan — en tevens een hemelstraal — of Capellen —
brullende dreigen kan — dit is mij onmogelijk, hier een duidelijke
en zinnelijke verbeelding van te vormen. Was het voorwerp — wat het
dan 00k zij — buiten Nederland, toen het door den donder bedreigd
werd ? — of werd al het volk van Nederland doof ? 't Geen de Heer
Nomsz zeggen wil, is wel waar, doch zeer onduidelijk voorgesteld.
— — Gij lachte in 7 lijfsgevaar ;
Geen straal van vleijerij, ten hofdak uitgelaten,
Bezwalkte uw heilrijk licht,
Gij lachte in 7 lijfsgevaar, dit blijkt, uit de tegenstelling, en uit het
volgende, dat dit de hemelstraal moet zijn: maar wat is het lijfsgevaar
van een hemelstraal} — Toen Capellen op het krankbed nederlag, zegt
de dichter:
De maagd der vrijheid, Jier, maar tevens edel, teder,
Ziet bij het krankbed reeds de wreede doodharpij;
Zij riep tot u (God) om hulp; en viel schier zielloos neder,
Ziende aan 9t gespan der dood den ijzren teugel vrij.
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Hier gebruikt de dichter, in eenen adem, twee beelden, om den dood
voortestellen: eerst de doodharpij'; — dan ziet de Vrijheid een lossen
teugel aan het gespan van den dood. Deze beelden schoon beiden goed,
komen hier niet wel bij malkander; wij vormen er een verward denkbeeld van. De Vrijheid zegt verder, na den dood van Capellen, God
aansprekende:
Ligt was een zondig volk CAPELLEN niet meer waardig;
Is V zooy laat dan uw hulp ons ten CAPELLEN zijnl
Deze uitdrukking is — om het op het zagtste te noemen — zeer
gevvaagd! Is de hulp van God dan minder dan Capellen ? dit is overdreven! De dichter zal deze gedachte niet wel kunnen goedmaaken.
Voor het overige durven wij zeggen, dat dit dichtstuk van den Heer
Nomsz niet onder zijn meesterstukken behoort. — Mirtillis is een
herdersklacht in proza — maar niet van Gesnerl
Een eerste proef van „Voor Capellen" 1 ) wordt Zondag 13 November verbeterd naar Amsterdam gezonden 3 ) :
Dezen krijgt ge franco! Ja! man! Laat het werk toch wat spoedig
voord gaan. Ziet deze proef nog eens na, of ge geen fouten meer ziet.
Wanneer komt Nieuwland uit ?3) Hebt ge die Zeeuwsche dichtgedagten4)
reeds? Laat mij die 00k eens zien, om te recenseeren. Krijg ik nu schielijk
de lijstjes? Vaarwel! hier nevens de 4 stellingen van Hinlopen 5).
Voor zijn vertrek naar Simonshaven schrijft Ds. Uyttenhooven
Donderdag 10 November „met haast" aan Bellamy — „p. Hilversumsche wagen" 6 ):
Deze zij de laatste brief uit Naarden; vervolgens zult gij ze van over
de Overmaasche plassen ontvangen.
Mijn adres zal zijn, Aan de Juffrouwen Jellico en van der Zaag
koopliedeh in compagnie. in de Hoofdsteeg te Rotterdam; en verder
aan den Eerw. — communiceer dit adres 00k aan van Vloten zo hij
nog in Utrecht is, ik heb — maar wagt: ik kan het aan Zijn HoogEdelheid zelve. nog wel schrijven, de brief is nog niet toe. Hoc pro
memorial
*) 5 biz. druk, die vel G vol maken. Voor Capellen gaat in de Poet. Sped, vooraf aan de bespreking van dl. X der Poet. Mengelst., die toch al eerder naar Amsterdam is gezonden (biz. 288).
2
) Briefje hs. Maatsch. Ned. Lett.
3
) Eind Aug. al „op de pers", bij P. den Hengst, maar sedert vertraagd tot 1788 (zie biz. 256).
4) Zie biz. 287.
5) p
6
) hs. Z. G. Over deze „Hilversumsche wagen", zie DL I biz. 228.
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Kobus het hoofd loopt mij om, voorleden dingsdag in den Briel geexamineerd en weder in Naarden te rug gekomen, en nu zit ik in het
midden van mijne huishoudelijke zaken, — aanstaande week moet alles
klaar en scheep, en 4 December moet mijn huis (althans eenigzints) in
orde zijn, dewijl ik dan bevestigd word *).
ik zit in mijn visites van afscheid, aan het maken van mijn intreepredikatie, maar dat mij het meest verward en het hoofd doet draaien,
is dat ik verloren heb het geen ik reeds zeker meende te bezitten, —
mijn meisje naamlijk; tegen wil en dank moeten wij elkander verlaten:
het zij dan zoo. Maar ik kan u hier van niet schrijven ik heb er geen
tijd toe, kom in de winter of in het voorjaar bij mij: mijn huis is
logabel, in alles, gelijk gij weet (tot uw dienst); evenwel behalven mijn
zuster 2) en aan de meid zou ik je niet raden.
Uw koddige, monstreuse brief heeft mij veel genoegen gegeven. maar
ik ben niet in mijn luim om op mijn gemak — en met genoegen te
schrijven.
Schrijf mij dit bid ik u eens wanneer gij denkt te Dominee'n: hoe uw
meisje vaart, en zo al wat. Ik denk dat ik u, als ik te Simonshaven
zit, een groote brief zal schrijven tot vergelding, tot vergelding van de
moeite die gij neemt van mij zo eens iets van u te doen weten.
Nu adieu, maandag over acht dagen ga ik naar mijn plaats op reis —
Vaartwel, groet Ondaatje, Carp, Rau en zo voorts. vergeet Juffrouw
Hading niet:
Ik ben ongeveinsd uwe
Naarden 10 November
vriend
Janus.

„Is het huisgezin van d. B(ruyn) nog niet vermeerderd ?" vroeg onze
dichter Woensdag 5 Okt. aan Mens — Dinsdag „den 22 Novemb:"
schrijft hij aan Jan Pieter de Bruyn 3 ):
Thans heb ik min of meer tijd om uwen brief te beantwoorden: ik
zit, sints vrijdag, op mijn kamer gearresteerd! — „zoo!! hebben uw
crediteurs de vrijheid gebruikt, om . . . . " De satan! neen! maar ik ben
ziek! Ik heb wel agt of negen ziekten, de een grooter dan de andere:
eerst heb ik de koorts gehad met zwaare pijn in 't hoofd — vervolgens
in mijn keel; en hier blijft de pijn nog bestendig post houden. — geen
nagt zonder koorts. — gevolglijk pijn in armen, schouders, rug, beenen
en voeten. Mijn handen zijn zeer pijnlijk, even of zij gebrand waren —
00k zoo met roode vlakken. De doctor 4) zegt dat het scherpe vogten
*)
)
voor
4
)
2

Door zijn behuwdneef Ds. P. A. v. Kooten, pred. te Helvoet-binnen (zie biz. 274).
Later gehuwd met W. van Assenraad, Oud-Burgemeester te Amersfoort. {Zeeland. Jaarboekje
3
1855 biz. 77 en n o noot 15).
) lis. Maatsch. Ned. Lett.
Dr. Abraham Harlingh.
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zijn, die de vrijheid nemen om de opening, tusschen vel en vleesch te
bezetten. — Ik moet kaernemelk eten — en vlier drinken! geen zout —
geen peper! groentens! Dit is thans mijn dieet! 't behoord niet onder
mijn deugdzaame bedrijven, dat ik thans niets gebruik, dat mij schadelijk
kan zijn — want ik heb er geen trek toe. Dat ziek zijn is dan al heel
lastig! 't te wonderlijk! zegt de doctor, dat een man, die nimmer in
avondlugten, of in slegt weer uitgaat — die in alle dingen zoo maatig
is — dat die nog over ongesteldheid klaagt. De Doctor heeft gelijk!
't is wonderlijk! Maar ik zal nu eens een nog strenger dieet houden,
niet meer dan vier kelkjes wijn dagelijks J) — weinig of geen morgendrank. — niet veel eeten. — driemaal in de week, 's avonds, kaernemelk! niet al te veel peper. — Maar eens in de week aan een meisje
denken — vervolgens maar eens in de maand. Mogelijk zal uw HoogEdelheid zeggen: is het dan schade voor onze gezondheid, wanneer wij
aan een meisje denken? en ik antwoord J a ! want
maar deze brief
zou te omslagtig worden, zoo ik dit hier omstandig betoogen wilde.

En gij zijt dan weder met een spruitje gezegend! 't is mij tot een
bizonder genoegen ! Zoo ik wist, dat gij er opgesteld zoud zijn — dan
zou ik u wenschen dat uw zaad mogt worden, als het zand der zee
in meenigte — maar de Juffrouw zou er mogelijk ook niet voor zijn;
namelijk in dien zin, zoo als ik het thans meen; anders
maar
daar schiet mij iets te binnen! Ik wil vaerzen maken! — eerst een
pijp gestopt
zie zoo!
JL

JL.

I

f

J,

f

De slagters zijn thans drok in 't keelen van de beesten,
Dit geeft aan onze jeugd schier daagelijksche feesten.
't is alles in de weer; elk vrouwtje heeft de slagt,
daar ze, op de leverworst, de naaste vrienden wagt.
Maar, waartoe lang gemart? 't geviel ten dezen tijde,
dat ik een' brief ontving, die mij op 't hoogst verblijdde,
Een brief van Amsteldam, waarin mij werd berigt,
Dat Bruyntjes lieve Vrouw weer in het kraambed ligt!
De brief was van den man, hij hadt 't mij zelf geschreven.
toen werd ik, zoo het scheen, tot dichten aangedreven;
Ik voelde een zeldzaam vuur, ik voelde een heeten gloed,
Ik voelde een vreemd bejag, dat tintelde in mijn bloed.
Wat dient er meer gezeid, ik ging terstond aan 't dichten,
En voelde ook even toen mijn pijn en smarte zwigten.
*) Gedagt. 15 Nov. 1785 is Liefde en wijn (zie Dl. I biz. 141 noot). Datum volgens hs.
M. Loosjes, Haarlem. Het hs. geeft geen titel.
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Geluk, o jeugdig paar! nu hebt ge weer een spruit!
Zoo breekt uw huwlijksboom aan alle zijden uit!
Nu ziet ge uw zelven reeds in twee paar lieve looten,
Uit onderlinge min, tot beider vreugd, ontsprooten!
Daar is uw Naatje reeds, een klein en geestig dier
Dat reeds de vonkjes toont van Venus dartel vier!
Beziet haar teer gezigt, beziet haar lodd'rige oogen,
Zij. schijnt in 't kleene hart reeds tot de min bewogen!
Daar is uw lieve Koo, daar is uw kleine Jan,
Uit beiden groeit gewis een noestig handelsman!
En nu alweer een zoon! Ik durf u vrij voorspellen
Dat ge uit dit klein geslagt weer anderen zult tellen!
Zoo gaat Natuur haar gang; en zoo zal 't immer gaan,
tot dat het raderwerk der liefde stil zal staan!
Dit werk gaat immer voord, de Keizer moog zijn benden,
De Brit zijn oorlogsvloot, ons, op de stranden, zenden:
Al is 't een schraale tijd, al groeit'er kruid noch gras,
het uurwerk van de min loopt altijd even ras!
wat dient'r meer gezeid; zoo lang de jonge vrouwen
geneigt zijn, om de mans op 't zagte dons te houwen;
zoo lang de jonge mans begeerig zijn naar 't wijf,
Blijft Venus mingestoeij h e t z o e t s t e tijdverdrijf!
Ik dwaalde eens langs het veld, omtrent de lentedaagen,
Ik vond, in 't eerste groen, een wonder zoet behagen;
Natuur was gansch verkwikt; het zagte pluimgediert
Sloeg wonder zoet geluid, terwijl 't zijn lusten viert.
Maar hou! wat zag ik daar? in schaduw van een linde
Lag herder Coridon met Cloris zijn beminde;
Zij hadden 't bijster drok, en zagen mij niet aan,
Zoo dat ik, zoo van ver, een weinig stil bleef staan.
Beschouw nu, waarde ziel! zoo ging ik aan het spreken
't is alles zoete min, in bosschen, velden, beeken!
De vogels in de lugt, de dieren op het land,
't voelt alles nu de kragt van Venus zoeten brand!
Zie ginds dat jeugdig paar! zij zoetelen en kusschen!
Ze ontsteeken'staag het vuur, om 't staadig weer te blusschen.
En ik, mijn waarde ziel, ik staa hier zoo alleen!
Mijn oogen schooten vol — en ik ging aanstonds heen!
Leert hier, uit dit verhaal, die ooit dit komt te lezen,
Hoe droevig dat het is, gestaag alleen te wezen!
De broek voegt bij den doek, die beiden met malkaar,
Dat maakt een mingespan, dat maakt een vrolijk paar!
Maar, of ik, hier om wensch; wat kan dit al mij baaten,

30i
De meisjes
Zij lagchen
Zij vlugten
't was eens

blijven mij al even vinnig haaten;
als ik zugt; zij spotten als ik klaag;
van mij weg als ik een kuschje vraag.
— — — — — — —
——

Tot zoo verre was ik toen ik een visite kreeg, en mogelijk ben ik
nu niet meer in staat om dit stuk aftewerken. 't is ook van daag al
wel gewerkt, en dat voor iemant die-zoo veele ziekten heeft. Nu, eer
ik verder gaa — een kopje vlierwater.
om u te feliciteeren
Mijn Heer ( met de jong\ geborene
en
Mejuffrouw met uw
gelukkige
verlossing!
Hoezee! bis
't is zelfs nog zoo aangenaam niet als roode wijn! 't is geen drank
voor een man zoo als ik ben; doch 't mag nu niet anders!
Nu gaa ik tot wezelijke zaaken over: vraag eens aan Toon 1 ), of er
voor den jongsten dag nog een proef komt? — of hij er wel om
denkt, dat hij mij de Willem Levend ook moet zenden, zoo dra hij
uitkomt? — groet hem, benevens zijn beminde/hartelijk. Groet uw
maar dat kon ik zelf wel doen. Daar ligt ge nu weer, Juffertje! Nu!
huil maar niet; doe het liever nooit weer! foei! Die kostelijke tijd,
dien ge in uw huishouden besteden kondt, daar nu zoo in het bed te
verluieren! 't kan er niet door! Nu! wordt maar schielijk gezond!
Vale!
Groet Heimbach 2).
De gehele maand November is onze vriend ziek: hij klaagt
Fransje over herhaalde „sterke koorts" met „zware pijn in 'thoofd",
en is bang dat hij met de Kerstvakantie niet naar Zeeland zal
kunnen gaan. „Binnen 5 weeken ben ik mogelijk reeds bij u", heet
het Donderdag 10 Nov. Veertien dagen later herhaalt hij aan
Fransje wat hij 2 dagen te voren aan de Bruyn heeft gemeld 3 ):
. . . . Nu zit het aan mijn voet: ik kan niet gaan en heb bij vlaagen
groote pijn. Ik heb al den tijd mogelijk zoo veel niet gegeeten, als ik
2
*) Mens.
) ? zie biz. 224.
) Kopie Sonsb. biz. 353. 17 Nov. wenst hij Abraham Boone (Dl. I biz. 341), die al een zoon
rijk is, geluk met een dochtertje (hs. Z. G.).
3
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anders in een maaltijd doe. Nu en dan komen mijne vrienden mij bezoeken, doch hoe eerder, dat zij vertrekken, hoe liever: ik ben maar
het liefst alleen; of — gij, mijn meisje, zoudt het moeten z i j n ! . . . .
Donderdag i Des.l) :
Ik ben beter; egter nog niet van mijn kamer geweest, 't geen de dr.
mij heeft bevolen. Hij zegt dat het weer zeer ongunstig is vooral voor
menschen die met Rheumatismus geplaagd zijn. Laat het toch niet
gaan vriezen ! . . . .
Maandag 5 Des. 3):
Ik ga nog niet uit, en kan 00k nog niet. de kuit van mijn linkerbeen
doet mij magtig veel pijn; de spieren zijn gezwollen en strak: staan
en gaan moet ik in 't geheel niet. — ik moet mij warm houden en
stook vreeslijk. — — — Als wij nu samen op een dorp leefden,
F.!
de hemel geve dat het niet gaa vriezen! —
M a a n d a g 12 D e s . 8 ) :
Ik ben thans een reis of drie uitgeweest; egter is mijn voet nog wat
pijnlijk. Indien ik niet weder erger word, en het weer blijft goed, zal
ik aanstaanden vrijdag of zaturdag afkomen. — Zo als ge* zegt, F . de
tijd zal schielijk voorbij zijn: dog het is beter een dag — dan niet —
in het geheel niet. — Als ik bij u ben laat het dan maar eens vriezen !
voor een dag of twee heb ik Borgstein 4 ) hier bij mij gehad. —

„ Vraag eens aan Toon, of er voor den jongsten dag nog een proef
komt?'> heette het 22 Nov. aan de Bruyn — Dinsdag 6 Desember
wat korzelig aan Mens 5 ):
Amice!
Nu wil ik niet ontkennen, dat het mij een weinig begint te verveelen!
Ik krijg noch het een noch-het ander. De proef van het tweede — of
eigenlijk, van het eerste blad moet wel zeer moeilijk zijn, om te zetten! G )
Ik heb geen notitie genomen, hoe lang het reeds geleden is, dat ik de
revisie van de eerste proef heb te rug gezonden, maar 't is ten minste
zoo lang geleden, dat men in dien tijd al een taamelijk boek zou kunnen
afdrukken. Misschien hebt gij wel geen genegenheid, om den Spectator
voordtezetten, doch, dit zoudt gij mij wel op een andere wijs te kennen
3
*) Kopie Sons. biz. 374.
2) Ibid. biz. 354.
) Ibid. biz. 352.
) Boekzaal der Geleerde Wereld^ Jan. 1783 (biz. 104) vermeldt Daniel Borgstein, stud, te
5
Utrecht als proponent, en in Julie, als predikant voor O. Indie. (?)
) hs. Z. G.
fi
) Zie biz. 286 en 288. B. heeft deze proef niet meer geziqrr.
4
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kunnen geven. Mijn wijze van denken, voor mij zelven, laat ook, voor
een' ander, die vrijheid, die hem, als mensch, toekomt; zeg mij liever,
goed rond, goed zeeuwsch, uw gedagten, dan weet ik wat mij te doen
staat — dan met zulk een gesleep mij den arbeid verdrietig te maken.
Het is thans genoegzaam drie weeken, dat ik mijn karher heb moeten
houden, wegens onpaslijkheid; of ik schielijk zal kunnen uitgaan weet
ik niet. Mag ik u verzoeken het geld, voor het inliggende brieft(j)e
eens te ontvangen, en mij wat spoedig toetezenden ? l) maar maak er
een paktje van, even of het boeken waaren: men hoeft hier in huis
juist niet te weeten hoeveel geld ik ontvang. Ik ben thans wat verlegen om geld; iets, dat mij wel meet gebeurd.
Zijt gij, benevens uw beminde, nog welvaarend ? Is 't bij de B(ruyn)
ook nog wel? Zijn die gedichten van Nieuwland nog niet uit? Is er
verder geen nieuws in de waereld der boeken? Ik wagt, bij het zenden
van het geld, op het een en ander bescheid. Vaarwel! Groet de
Juffrouw!
T.T.
Utrecht, den 6 Decemb. 1785.
Bellamy.
Zult gij den inliggenden
den heer Lublink 2 ) wel
eens bezorgen?
Vrijdag 9 D e s . a n t w o o r d t Mens — niet, als in een zijner laatste
briefjes, met 'n s c h e r t s e n d : „nu durf ik niet L a n g e r W a c h t e n , w a n t
ik m o g t in o n g e n a d e vallen bij zijn T u r k s c h e Majesteit, en d a t kost
h e t hoofd" 3 ) — m a a r , n a a r 't schijnt, enigszins ontwijkend 4 ) :
Vriend
Zoud gij wel kunne Geloven dat het Lang draalen met de Spectator
mij ook verveelt? wil ik u eens zeggen wat er aan scheelt, de drukker
heeft die Letter in gebruyk die wij nodig hebben. daar bij koomt, dat
hij het Druk heeft met werk dat dit jaar noch af moet — gij zult zeggen
de spectator moet ook dit jaar af, maar die Eerst koomt, die Eerst
Maalt of Maand, hoe zegt het spreekwoord: Gij ziet dus dat het niet
aan mijne Genegenheid Mangelt: zoo ik met het Eerste stukje had
willen uitscheyden dan zou ik voor het 2 X X Geen papier gekogt hebben, en geen aanvang met drukken gemaakt hebben — daar zal nu
van dit jaar niets van komen — ik denk dat het in 't voorjaar also
goed is; daar koomt in dezen tijd te veel uit. de attentie van het
Leezend Publiek valt dan zo veel niet op Een werk dat noch zo veel
l

) Uitkering „fonds Zwart".
) hs. Z. G., overigens onbelangrijk.

3

2

) Johannes Lublink de Jonge (biz. 235).
4
) hs. Z. G.
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als nieuw is — uw ongesteldheid spijt mij, maar Gebruykt gij noch
wel karnemelk om die Scherpte uit te drijven? ja wel het is niet zeer
smakelijk voor Een Man als gij, maar nu en dan niet ongezond. als
gij nu eens in Amsterdam koomt zal mijn Vrouw uw op karnemelk
kunne trakteeren. Wij eeten ze somtijds 2 maal per week, zo gij er dan
op gesteld zijt kunt gij ze wel alle avonde eeten — doch ik geloof niet
dat de smaak van Rood wijn geheel zal weg blijven. ik heb mij met
uw brief aan de Bruyn recht gediverteert. Gij hebt dan een schoon
veers gemaakt. Gij kunt Vader Cats goed imiteeren, met Een woord
de geheele brief is geestig — mijn Vrouwtje is nu en dan zo wat
ongesteld doch thans weer gezond. bij de B(ruyn) is het ook wel
behalve dat de Juff. door een ligte ongesteldheid aan haar borst, het
beste voedzel voor haar kind, namentlijk het zog verloren heeft, 't Geen
haar zeer verdrietig maakt — Leest gij ook de Courant bij Schuurman x) ? daar zult gij een Pedante of gekke advertentie in vinden van
Uw warkjes, doch rijkelijk van drukfouten voorzien — Nu heb ik niets
meer te zeggen als dat hier aan Gelt gaat / 75, 2 vergulde lijstjes
meer kon ik er niet krijgen — Zeeuwsche dichtgedachte 2) en Eenig
papier om het Geld in te pakken voor de beste kamer, ook noch het
zwarte Lijstje — —

De Spectator, die Mens' uitvlucht meent te doorzien, antwoordt 3 ):
Waarde vriend!
Ik heb ontvangen geld — hoeveel weet ik niet — want ik heb het
zoo uit de Catalogus in een slaapmuts gedaan, en dus nog niet geteld; morgen moet ik er van uitgeven dan zal ik het wel eens zien te
tellen. — twee vergulde lijstjes, en een zwart lijstje, dat omtrent een
derde grooter is dan het papier, dat ik voor een maat gezonden h e b ;
doch ik zal wel eens een plaat krijgen, die er in passen zal — 't komt
er niet op aan. Die Zeeuwsche Dichtgedagten is dan een droevig product!
't doet mijn vaderland weinig eer: maar daar moeten zoo wel wespen
als honigbijen zijn. Wie geeft u, of den courantier, vrijheid, om mij tot
een meisje t e ' m a a k e n ? Dat ben (sit gratia Deo!) ik nog niet. mijn
naam is Bellamy, niet Bellamie. zorg toch, dat met mijn' naam zoo
niet geprofaneerd word!
Schoon ik met geen spooken of duivels, zoo veel mij bekend is,
eenigen omgang heb, is het mij evenwel zoo wat half en half, door
mij zelf, gepropheteerd, dat gij weinig zin had, om den spectator nog
*) Nederlandsche Courant, waarvan Tegelaar (Dl. I biz. 367) „geldschieter, directeur" en redakteur(?) was (zie Br. van Mens 18 Nov. 1783); de uitgever was in 1783 Willem Holtrop (niet
Tegelaar, zooals ik t.a.p. verkeerd meldde), in 1785 Dirk Schuurman, „op 't Rokkin, bij de
Vispoort", (Sautijn Kluit, Bijdr. Vad. Gesch. en Oitdheidk. dl. VI biz. 395 vgg.).
2) Zie biz. 287.
3) I 2 Des., hs. Z. G.
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voor het nieuwe Jaar uittegeven! Hier aan zal het nicer, dan aan de
letter schorten, Baas! Ik begrijp dit stuk wel!
Ik wagt voor nieuwjaar nu geen proef! — want zoo ik wel ben, en
het vriest niet te veel, dan gaa ik aanstaanden donderdag of vrijdag
op reis naar — Zeeland! zoo ik die reis niet doe, dan kom ik, in de
Vacantie nog wel eens in Amsteldam. Misschen zelfs nog wel, als ik
te rug kom.
Groet alle vrienden! de B(ruyn) en zijn vrouw &c. &c, uw Huisvrouwe, die ik gezondheid wensch. en wees ook gij gegroet — —
Een dezer dagen komt Ds. v. d. Palm toevallig eens met Rau
bij Bellamy oplopen. Ze vinden hem „stil, in zichzelf gekeerd, de
oogen vol tranen": hij heeft Stillings Jeugd, Jongelingsjaren
en
Vreemdelingschapl)
gelezen, en op een papier voor hem staan
enkele versregels. Ontroerd spreekt hij hun over dit boek —
„waarom heb ik (het) niet eer in handen gehad!" — en zij lezen
„in zijn ziel", wat hem na hun vertrek „uit de pen vloeit" 3 ):
A a n S t i l l i n g 3).
Stilling, Ik heb ed'le traanen,
om uw duister lot, geschreid!
't lezen van uw sling'rend leven
was mijn hart een zaligheid!
o! door duizend hindernissen,
i. zoo door
immer, in uw' gang, gestuit,
Breekt gij eindlijk, door die struiken,
in een lagchend landschap uit!
o! die ed'le, vroome zielen!
(Niets ontheilige ooit hun graf!)
Zij, wier vriendschap, in uw zwerven,
U, zoo veel verkwikking, gaf!
Ed'le zielen, 'k moet u danken;
'k leer van u, wat Godsdienst is!
In uw Jezus na te volgen
toont gij uw belijdenis!
Stilling! 'k wil op God betrouwen,
Hem beminnen, zoo als gij!

2. schoon door

vertrouiven

*) Job. Heinrich Jung of Jung-Stilling (1740—1817). Zijn Jugendgeschichte is geschreven oncler
invloed van Rousseau's Confessions. De tijdgenoot dweepte met zijn „Himmelssehnsucht". (Hettner,
Lit. Gesch. des 18^ Jahrh., dl. Ill, 1, biz. 289.
2
) v. d. Palm, Herinneringen biz. 247.
3
) Tekst volgens hs. Z. G. In 1790 uitgegeven onder de Ndgelaten Gedichten. Rechts varianten hs.
II
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'K wil hem vuurig bidden, smeeken,
dat hij ook mijn Vader zij!
ook de stormen van dit leven
hebben mij om 't hoofd geloeidt!
'k heb wel eens met heete traanen
ook mijn beete broods besproeid!
Stilling, ach! ik ben ondankbaar —
'k heb niet immer storm gevoeld:
zagte windjes van Gods liefde
heb ik, meer dan eens, gevoeld!
Laat dan 't onweer al eens woeden:
'k wandel ook in zonneschijn!
Stilling, 'k wil mijn' God ook vreezen
en gij zult mijn voorbeeld zijn!
in december 1785.

Donderdag 15 of Vrijdag 16 Desember uit Utrecht vertrokken,
zet onze dichter Zondagavond 18 Des. in Vlissingen voet aan wal.
Toevallig komt Fransje zijn moeder bezoeken en vindt hem, pas
van de reis, thuis. Een verrassing voor beiden : eerst de volgende
week heeft zij hem verwacht!

5. Jan.—f 11 Maart 1786.
Wen een beminlijk meisje ons beweent, is onze
nagedachtenis heilig.
Bellamy aan Kleyn, Julie 1782.
Zoudt gij den afgematten Bellamy vergeten?
aan Fransje 20 Febr. 1786.

Ruim een maand blijft Bellamy in Zeeland, gelukkig bij zijn
Fransje, aan wie hij allerlei, ook enige kopie voor de Spectator
voorleest. Op een avond is hij met haar bij Gosardus Zandleven;
geestdriftig prijst deze Dorinde l) — „Ja, Fransje", zegt de dichter,
„dit zult ge mogelijk in korten tijd ten aanzien van mij kunnen
leezen". En als hij, midden Januarie, hoort, dat de Duitse „popular') Zie biz. 138.
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filosoP Mozes Mendelssohn is overleden a ), voorspelt hij somber,
„dat het nieuw aangebroken jaar ook wel eens zijn sterfjaar zou
kunnen zijn" 3 ).
Tegen midden Jan. wordt het hoog water . . . „ik heb gehoord
dat wij met er haast zullen kunnen verzuipen — spoed u tog uit
Zeeland!" schertst Antony v. d. Woordt Vrijdag 13 Jan. in een
postscriptum van een briefje 3), dat hij met een ingesloten vers —
„een mijner Ebbedinges" — aan Bellamy's huis heeft bezorgd . . . .
„daar ik hoorde dat gij als er gevaren wierd zoudt vertrekken".
De jonge dichter had het hem graag zelf overhandigd, als Bellamy,
volgens belofte, even bij hem was geweest, maar, . . . .
het moet u zeer hart gevallen hebben eens een uur van Nigt af te
blijven, anders zoud gij uw belofte gehouden hebben — en is er geen
gewigt(ig)er reeden, die u weerhouden heeft, zal ik regt kwaat op u zijn.
maar daar ik van belofte gesprooken heb — ge hebt mij belooft mij
uw Vaderl. Gezangen (den 2<*en druk) te geven . . . . is uw woord geen
zegel? antwoord mij eens als gij Jt hart hebt. — ik heb geen afschrift
van mijn vaers — bij geleegenheid te rug, als 't u belieft. nu ik wensch
u een voorspoedige reis; en vaar wel. daar ik ben,
Uw onveranderlijken vriend — —
Het vertrek wordt toch nog uitgesteld en 'n week later bezorgt
de „avondbode" van Middelbiirg „cito" een klein episteltje in de
St. Jacobstraat 4 ):
Amicissime!
Naardien wij. heden morgen niet vertrokken zijn en in de onmoogelijkheid waren naar Vliss. te koomen — zoo hebbe ik de eer U te
berichten dat onze reis op aanstaanden Maandag ten 9 uur bepaald is.
Wij hoopen U tot onzen reisgezel te hebben en blijven des na verzekering onzer achting
T.T.
Van Deinse 5)
Midd. den 21st. v. Louwm. 1786.
*) t 4 Jan. 1786 (Hettner, Lit. Gesch. des i8ten Jhrh. III. I. biz. 190 vgg.). van Goens vertaalde van hem: Verhandeling over het verhevene en naive in de Scltoone Kunsten (1769* 2^e dr.
1774; 3 de dr. 1775).
2
) Kopie Sonsb. biz. 271 en 272.
3) hs. Z. G.
*) n s . z. G.
5
) Waarschijnlik Anthonie van Deinse, theol. stud, te Utrecht (Nagtglas, dl. 1 biz. 151).
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Maandagmorgen 23 Jan., om 9 uur, zal Bellamy afscheid hebbert
genomen; diepgegrift in Fransjes droeve herinnering blijft „die rampzalige morgen van zijn v e r t r e k . . dat vertrek dat laaste vaarweP*).
Dinsdagavond ligt het schip nog voor Veere, Woensdag tegen den
avond komt het in Dordt. Donderdagmorgen om 9 uur vertrekken
de studenten met een rijtuig van Papendrecht naar Utrecht,
zodat deze reis kostbaar en lastig geworden is — (naar de eerste brief
aan Fransje meldt 2 )) — maar dat is voorbij! Thans ben ik op mijn
kamer en vrij wel, als nog wat verkouwd. Eerlang meer.
En Maandag 30 Jan. 3 ) :
Ik heb dezen nagt een sterke koorts gehad, en nog heb ik eene verveelende pijn in alle mijne leden. Mijn hoest is 00k nog al dezelfde.
De Dr zegt mij, dat ik niets doen kan, dan mij onthouden van vleesch
en van alle sterke spijzen. Ik eet zeer weinig, en mijn drank is zuiver
water. De reis heeft mij, zo ik denk, niet beter gemaakt — maar geduld!
Mijn eene kat is, kort na mijn vertrek 00k weggegaan;
het spijt mij! mijn hospita denkt dat het is, omdat ze mij niet vond,
want zij Hep gedurig op mijn kamer en op mijn bed, en schreeuwde gedurig; eindelijk is zij de deur uitgelopen, en niet terug gekomen.
Ik ben zeer droefgeestig, en mijne ongesteldheid doet het mij nog meer
zijn.
Onze vriend voelt zich „gansch niet wel", maar kent geen rust!
E r moet nu voortgang worden gemaakt met de Spectator, en
Dinsdag 31 Jan. meldt hij aan Mens 4 ), dat hij de volgende dag
ter derde uure aan de Beerebijt (hoopt) te zijn, om overmorgen ter
eerste uure weder van de beerebijt te vertrekken. „
Ik ben gansch niet wel — doch ik hoop op beter. hoe vaart gij benevens uw Beminde ? — deze vraag kunt gij mij morgen beantwoorden.
Zoo dat — als gij mij een nagt wilt herbergen zal het wel zijn.
Maak dat ik die geist der teutschen Litteratur 5) kan zien — en al
wat eenigsints onder de nieuwe dingen, aanmerkelijk is. — dat boek
van Corver G) — de nieuwe Young 7) &c. &c.
Vale!
i) Brief 13 Des. 1786.
2) Kopie Sonsb. biz. 354.
3) Ibid. biz. 355.
*) lis. Z. G.
*) ?
) Tooneel-Aantekeningen^ vervat in een omslandigen Briefs aan den Schrijver van het leven van
Jan Punt enz.. . door M. Corver, thans rustend Tooneelspeler (Leyden, Corn. Heyligert, 1786),
in gr. oct. a / 1-5-0.
7
) „Verbeeterde en vermeerderde nieuwe uitgaave in gr.-i2 m o , van de Nachtgedachten van den
Heere E. Youngs uit het Engelsch vertaald^ en met aanmerkingen opgehelderd ydoor J. Lublink
den Jongen^ 4 Deelen" (P. Meyers en G. Warners, Amst. 1786).
6
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Uit Amsterdam terug, voelt Bellamy zich zo ziek, dat hij 's anderendaags zijn kamer moet houden en zijn vriend Dr. Abraham Harlingh
verzoekt „van hem te komen zien". Ds. v. d. Palm toevallig weer
eens in Utrecht, vindt hem wel verzwakt, maar denkt aan geen
levensgevaar: de jonge Zeeuw is immers zo sterk!
„Ik vertrok dus naar mijn eenzaam dorp", vertelt van der Palm in
1820 l), „en vermeed destijds zoo veel ik kon, het gewoel van het
gedurig onrustiger Utrecht", waar juist in die dagen de demokraten
alles in het werk stellen, om Ondaatjes „ Concept-Reglement op
de Regeeringsbestelling van de Provintie Utrecht" als „provintiale
grondwet" te doen invoeren en beedigen 2 ).
Ik ben niet wel mijn schat: — (schrijft de arme zieke Maandag 6 Febr.
naar Vlissingen 3)) — 't Is reeds de derde dag dat ik purgeer: mijn
hoest is nog dezelfde, zo niet erger. ik ben genoegzaam nooit zonder
koorts; dat maakt dat ik een ondraaglijke hoofdpijn heb, die met vlagen
minder is. Mijn enkel doet 00k nog veel pijn. Ik eet genoegzaam niets
dan gestoofde pruimen. Als die hoest maar beter wordt, hoop ik weder
schielijk hersteld te zullen zijn. — De Zeeuwsche reis heeft de schuld,
zegt de Dr, en ik geloof het 00k. eerst zoo lang op mijn kamer, en
dan ten eersten op reis
Ach! ware ik thans bij u! mijn krank
hoofd zou op uwen boezem rusten, en uw lieve omhelzingen, zouden
mijne smart verligten. Bij u, mijn meisje, zou ik zelfs in mijn verdriet,
vreugde hebben.
ondaatje vertrekt eerst half maart.
En Maandag 13 F e b r . 4 ) :
Mijn hoest blijft nog al even hardnekkig en droog. Ik doe niets dan
dranken gebruiken, die mij 00k geduurig met een geweldige braking,
weder uit de keel komen. Ik eet volstrekt niets. Gisteravond had mijn
hospita wat aalbessenat met een beschuitje gereed gemaakt, dat mij
door de frisheid nog een weinig smaakte, dog zoo als ik in het bed
ging kwam er alles weder uit. De dr zegt, 't is een van tijd tot tijd
vergaderde koude, die nu vast zit, en niet dan door het lossen van
slijm kan verdreven worden. — Gisteren had ik pijn in de zij, nu is
het beter, anders had de doctor mij doen aderlaten, en hier ben ik
juist niet voor. o! wat verveelen mij die dranken! een glas water is al
mijn verfrissing. Ach! zoo gij wist, hoe zeer mij het hoofd doet! ik
kan haast niet verdragen dat men over mijn kamer gaat! Ik zit 00k
]

) Herinneringen biz. 249. In 1785 en '86 was v. d. Palm zelf volbloed Patriot, maar spreekt
2
hier in 1820 liever niet over.
) Wat 20 Maart zal gelukken.
*) Kopie Sonsb. biz. 355.
*) Ibid. biz. 356.
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meest alleen, dat ik verkies. — —
Courantx) gelezen ? houd dat voor u!

P.S. Hebt gij de Historische

Fransje, ontsteld door de laatste berichten, schrijft
heftig bewogen; maar Bellamy antwoordt *) :

„onbedaarcT,

Weer maar 4 woorden, mijn Eenige! wat hebt gij mij daar een onbedaarden brief geschreven! Doe toch niets dan 't geen met de voorzigtigheid, welvoeglijkheid en ons geluk overeenkomstig is. Bedaar, mijn
Engel! God wil het zoo. — Eergisteren is tusschen mijn schouderbladen
een spaansche vlieg gelegd, die gisteren avond opengemaakt is, en nog
zeer sterk draagt. — Ik ben nog doodlijk zwak, en dat kan niet beteren,
want mijn maag wil niets inhouden. het hoesten is zomtijds wel iets
minder, maar de slijmen willen nog niet schieten. Eerlang hoop ik zal
er verandering komen. — Bij elken postdag, zoo. 't zijn kan, schrijf
ik hoe ik ben. vaarwel, mijn Eenige! wees bedaard, en bemin toch
uwen Bellamy.
Groet mijn en uw moeder. Ieder zend mij
verfrissingen, kerssen, Barbarissen, China's
appels, Galeij &. Ik kan niet meer. — —
De postdag brengt hem die week met de Landpost 3 ) geen brief
uit Vlissingen, maar Dinsdag 14 Febr. heeft Fransje toch met de
schipper over Rotterdam een pakje („verfrissingen"(?) en een brief)
meegegeven, en zij berekent dat dit alles tegen het eind der week
in Utrecht moet zijn! Maar dan is het er nog niet: vorst begint
de vaart te stremmen — en de arme zieke snakt naar bericht
uit Zeeland. Maandag 20 Febr. schrijft hij, bijna onleesbaar, zijn
laatste briefje 4 ) :
Maar 4 regels, zo ik nog zooveel schrijven kan. vandaag gisteren en
eergisteren gelaaten. heele nagten verschriklijk hoesten, zonder dat er
iets voor den dag komt. De D r begrijpt niet hoe ik het uithou, en ik
00k niet. Spijs gebruik ik in den eigentlijken zin volstrekt niet. Ik ben
te zwak, dan dat ik mijne oogen ophef. En, in geen drie postdagen
hebt gij mij geschreven, Fransje! Zoudt gij den afgematten Bellamy
vergeten ? —
Zeg het eens aan mijn moeder.
•) Vermoedelik bedoelt B. het patriotties relletje in Utrecht op Woensdag 3 Febr., vermeld in
de HolL Hist. Conrafit van Dinsdag 9 Febr.: „in het Concert van den Heer Berkenhoff, in de
Stads Muzijkzaal", trok een dronken student 'n „Burger-Officier, Dirk Jan de Ridder, de pennas
van de hoed en (verbrandde) ze aan een der lusters". Ik kan niets anders vinden.
'2) Donderdag 16 Febr. Kopie Sonsb. biz. 357.
:i
) Over Steenbergen (van Overvoorde, Gcschiedenis van het Postwezcn in Nedcrland voor i795i
4
biz. 390 en 413).
) Kopie Sonsb, biz. 337.
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Mens weet intussen nog niets van de ernstige toestand; op verzoek van de zieke schrijft Willem Carp — schertsend noemde Mens
hem eens Bellamy's „schildknaap"l) — Vrijdag 24 Febr. 2 ):
Mijn Heer en Vriend!
Het doet mij leed, dat ik genoodzaakt ben u te schrijven, ten minsten
dat ik u eene tijding melden moet, die mij zo onaangenaam is en u
voorzeker 00k niet onverschillig zijn zal. — Onze
Bellamy, op wiens verzoek
ik u schrijve, is ziek, zeer
ziek, reeds omtrent drie
weeken is hij in die ongelukkige omstandigheid en
men kent zijne ziekte niet.
De Doctor staat er voor
stil 3 ). in 't eerst verbeelde
men zig dat het eene rhumatismus was, maar alle
aangewendde middelen zijn
van geen effect: hij hoest
onophoudelijk zo sterk, dat
geen mensch zig kan verbeelden hoe hij het uithoudt, reeds tweemaal is
hij adergelaaten, men heeft
een spaansche vlieg g$legt: die 00k wel getrokken heeft, maar 't is alles
vrugteloos, het geeft hem
geen de minste verligting,
Ds. Willem Carp f 1822.
hij word van dag tot dag
zwakker, door dien hij al
dien tijd niets wat men spijze noemen kan heeft kunnen gebruiken, de
maag wil niets verdraagen. Wat zal er nog van worden! ik vrees het
ergste, dezen mprgen heb ik hem gaan zien, maar vindt hem niets
beter, zijne kragten nemen daaglijks zichtbaar af, zo als ik bij hem zat
begon hij te schrijen en zei: Ja Carp ik kom er niet weer van op. Gij
kunt denken hoe mij te moede was, ellende te moeten zien zonder de
minste hulp te kunnen toebrengen, valt hart.
1
3

2
) In het onuitgegeven briefje (lis. Z. G.), vermeld biz. 303, noot 3.
) hs. Z. G.
) Zie Dl. I biz. 325, de ongerustheid van B.'s vrienden over het ingeslikte stuk lemmet.
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Mag ik verzoeken dat gij mijn broeder !) hier van communicatie geeft
en hem van mij groet: ik hoop hem in 't kort zelf te schrijven.
W a n h o p i g klinkt F r a n s j e s brief v a n Z o n d a g 26 F e b r . 3 ) :
Ach, B. u mijn toestand te beschrijven, is mij onmogelijk! neen, dat
gaat alle verbeelding te boven. Ik ben als een vertwijfeld mensch:
met een bevend verlangen zag ik uw brief tegemoet, mij vleiende, dat
gij niet erger wezen zoudt. maar groote God welk een tijding las ik!
ik meende te bezwijken. Nooit ben ik in zulk een omstandigheid gevveest — razend! — ik kon niet tot bedaren komen. Het was alsof
alles voor mijne oogen wegzonk. Ik zond om Zandleven, even of dat
mijn smart verligten zou. hij was aangedaan en poogde mij te vertroosten, maar dat zou eeuwig tevergeefs zijn. Hoe is het met u ? ach,
God, B.! hoe is het met u ? Dat roep ik somtijds overluid, even of gij
het hooren kondt. Gij zoo gevaarlijk ziek, zoo zwak, en ik kan u niet
zien . . . . goede hemel! dat is meer, dan ik dragen kan. neen! alle
toegang tot u is voor mij geslooten, Holland t o e . . . . anders, mijn
dierbare, zou ik kunnen besluiten naar u toe te komen, zo gij het goed
vond; geen gevaaren zouden mij te groot zijn, om bij u te wezen.
1000 levens, zo ik die te geven had, gaf ik voor uw gezondheid.
3 maal gelaten! goede hemel! B.! heeft de laatste lating u niet een
weinig verligt? zijt gij nog niets beter? ach! dat ijsselijk hoesten, wat
heeft mij dat al lang ontrust! 's nagts niets slaapen, niets ach, wat
moet dat worden! vader der menschen! u, u is het alleen bekend. Ik
kan haast niet meer schrijven, mijn tranen verstikken mij: dat duurt
dagen en nagten, en het verligt mij niets. 1000 angsten verscheuren
mijn ziel. Ach mijn hoofd! ik kan niet meer. ik ben afgemat van het
schreijen. mijn beenen weigeren mij bijna te draagen. ik zie er uit,
alsof ik lang ziek geweest was. Ik kan niet eeten, 's nagts niet slaapen,
als eenige oogenblikken. o! welke rampzalige nagten zijn dit! Moeder
wilt al hebben dat ik zou bedaard zijn, ik zou voor mijn gezondheid
zorgen. Neen, ik kan niet. ik geef mij geheel aan de grievendste droefheid over, zou ik mij zelv in acht neemen daar gij zoo ziek zijt? mijn
leven is mij alleen dierbaar om uwent wil. zonder u kan of wil ik niet
leven. het is mij nu reeds onverschillig. — o mijn eenige! mijn alles!
zulke schokken kan ik niet uitstaan. Grote god! als ik u moest verl i e z e n . . — . . mijn bloed verstijft in mijne aderen. dat ik liever het
morgenlicht nooit meer aanschouw dan dat te overleven. het zou toch
niet lang zijn. neen mijn leven, dierbare schat! is aan het uwe verknogt. o! god voorziet er in. Mijn gezondheid zo gij lang zoo blijven
moest, zou schielijk ondermijnd wezen. Ik heb geen bewustheid van
!

) Johan Carp, zie Aant. 50.
) Kopie Sonsb. biz. 358. Dit is de enige brief, die v. Sonsbeeck in zijn gelieel overnam, „om
te doen zien welk een gevoelig meisje de dichter had".
2
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mij zelven. nergens kan ik mij mede bemoeijen. ik zie of hoor niets
dan u. dan zie ik u bleek en vervallen voor mij. ik zou zoo naar u
toe vliegen. o hetnel! dan worde ik wanhoopig: nooit heb ik gevoeld,
dat ik thans gevoele; o God! sterk mij! — hoeveel gebeden zend ik
tot God voor u o p ! ach, dat ze verhoord worden! Ach! B. word gij
wel opgepast ? 6! laat u toch niets ontbreeken! hebt gij iets nodig,
laat (het) mij maar weeten. zal ik vandaag van u hooren? o ja, anders
wat zal er dan van mij worden? misschien zijt gij te zwak. uw laatste
brief!
hemel wat schrift! ach! ach! B.! maar laat het dan een
ander doen. Ik moet van u hooren. Hebt gij nu nog dat pakje niet?
dat is de reden, mijn schat! dat gij een postdag geen' brief van mij
gehad hebt. Dingsdag wordt het 14 dagen dat het hier afgegaan is.
wie zou dat gedagt hebben? Ach B.! dat de maate van mijne droefheid nog voider meet, is, dat gij vraagt of ik u vergeete. 6! u vergeten . . . . de gantsche waereld mij zelven zoude ik vergeeten; maar
u — o mijn eenige dan mag God mij vergeten! ') — maar welk een
brief! hoe zal die u verveelen! en wie weet of gij hem eens lezen
kunt. zielverscheurend denkbeeld! ach mijn B.! wist gij regt hoe ik
thans ben, gij zoudt in al uw zwakheid in al uw smarte medelijden
met mij hebben. uw moeder weet het: zij is bedroefd, egter bedaard 2).
met ziddering zie ik een brief tegemoet, en tog zou ik alles geven wat
ik heb om vandaag van u te hooren. Ik bid u, mijn B.! zo gij medelijden met mij hebt, laat mij dan alle postdag weeten, hoe het met u
is. nu mijn schat, God sterk u! — en
uw bedroefde
F . Baane.
P.S. Bij acht! nog geen post aan: wat zal het zijn?
Hemel! sterk mij
ik kan niet meer.
Als

de a r m e zieke zelf niet m e e r k a n schrijven, doet D r . H a r -

lingh h e t voor h e m en meldt M a a n d a g 27 F e b r . a a n F r a n s j e 3 ) :
Mejufvrouw!
De hartelijke vriendschap, die gij reeds lang voor Bellamy gevoed
hebt, en u het meeste deel doet neemen in alle zijne lotgevallen, doet
u natuurlijk verlangen naar een berigt omtrent den toestand van zijne
ziekte, waar over hij u op mijnen raad de twee voorige Postdagen
geschreeven heeft. Het is voornamelijk 00k op mijne afrading, dat gij
thans geen berigt van hem zelfs ontvangt, 't geen hem veel moeite
zou gekost hebben, en hem wegens zijne zwakheid zeer schadelijk zou
geweest zijn; waarom ik op zijn verzoek heb op mij genomen u daar
over te schrijven.
*) Zie DL I biz. 114, noot. Fransje blijft haar vriend in herinnering trouw; ongehuwd sterft
3
zij, 80 jaar oud, in 1837. Zie Aant. 14.
*) Zie Dl. I biz. 149.
) hs. Z. G,
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Dezelfde verkouwdheid, die hij gedurende zijn verblijf in Vlissingen
reeds gehad heeft, is hem aanhoudend bij gebleeven, de hoest van 'tijd
tot tijd vermeerderd, en deeze ongesteldheid is, gelijk meest altijd,
van te wijnig aanbelang geoordeeld om door dieet of geneesmiddelen
dezelve tegen te gaan.
't is ruim 14 dagen, als de zieke mij verzogt van hem te komen zien;
hij was toen reeds in een dag of 5 niet uit geweest. Ik vond hem door
hevig hoesten vrij wat gefatigeerd, en de eetlust zeer vermindert. De
beste geneesmiddelen wierden vrugteloos gebruikt, en derzelver werking
gedeeltelijk belet door vermoeiende brakingen, die aanleiding gaven tot
eene vermeerderende zwakheid daar zij de noodige voeding van den
Lijder verminderden. Het is die zwakheid, die hem belet van zelfs te
schrijven, en schoon deeze morgen en ook thans nog de staat der
ziekte volstrekt niet verergerd is, zouden nogthans bijkomende toevallen de zwarigheid kunnen vermeerderen, waar om ik u het geval
liefst niet op het allergunstigst gemeld heb.
Ik stel al te veel belang in den Lijder, van niet nevens u en alien,
wien hij lief en waard is, hartelijk na eene gelukkige herstelling te
verlangen: God, hoope ik, zal ons hier meede verblijden, en u zulks
te melden, zoude mij de aangenaamste bezigheid zijn.
Ik neeme de vrijheid van mij in uw gunstig aandenken aan te beveelen, en noeme mij met alle hoogagting
Mejufvrouw!
Utrecht.
UWelEdwdienaar
27 Febry 1786.
A. Harlingh.
P.S. op 't ogenblik heb ik met D r Romer !) in consult den zieken
weder bezogt, en niet erger gevonden.

Tegelijkertijd aan de Wed. Bellamy 3 ):
Mejufvrouw!
Ik heb op mij genomen van u eenig berigt te zenden omtrent de
ziekte van uwen geliefden zoon, en dit des te gereeder, daar ik hem
wegens zijne zwakheid het schrijven ten hoogsten had afgeraaden;
't zou mij een bijzonder genoegen gegeeven hebben, zo ik u met
eenige beterschap had kunnen verblijden; maar, daar de tusschenruimte van hier naar Vlissingen te groot is om daaglijks tijding te
kunnen zenden, heb ik beter geoordeeld van u onbewimpeld de tegenswoordige omstandigheid meede te deelen, dan u door gunstige berigten
te veel te vleien. Het is dan zeker, dat de ziekte sedert de laatste
Postdag, wanneer Bellamy zelfs geschreeven heeft, niet verminderd is,
maar de kragten van den Lijder zo door 't aanhoudend hoesten als
') Dr. Everard Romer, stadsdokter in Utrecht. Hij was patriot (Gedcnkschriflen
2
Jan Hardenbrock, IV biz. $09).
) hs. Z, G,
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door 't vvijnige voedsel, dat hij gebruikt heeft, zeer zijn afgenomen,
't geen de reeden is, dat 'er zeker omstandigheden aanwezig zijn, die
de ziekte beginnen bedenkelijk te maaken, schoon 'er van de andere
zijde ook meer dan eene reeden overig blijft, die veel hoop kan geeven,
zo blijft, bij voorbeeld, 't voedsel, 't geen gebruikt wordt, thans bij
aanhoudenheid, • binnen: ook is de gepasseerde nagfc vrij geruster geweest, als eenige voorgaande; de hoest is deezen dag ook niet zo vermoeiende: en de zieke volkomen bij zijn kennis. Ik heb aan Jufvr.
Baanen geschreeven, van wien UE. nog meerder bericht zult kunnen
hooren.
Voor 't overige kunt U E . gerust zijn, dat hij alle mogelijke goede
oppassing en verkwikking heeft; de veele goede Vrienden, die hij hier
gemaakt heeft, interesseren zig alien even zeer om hem alle adsistentie
te bezorgen.
Ook heb ik sedert gisteren een van de oudste en beroemdste Doctoren
van deeze stad verzogt van benevens mij den zieken te visiteeren.

Beide brieven sluit hij in bij een schrijven aan Gosardus Zandleven, om zijdelings van de Moeder te kunnen vernemen, hoe er,
in geval van sterven, moet worden gehandeld: hetzij er voor de
nodige schikkingen iemand uit Vlissingen overkomt, of dat de
vrienden in Utrecht een schriftelike regeling mogen verwachten.
Donderdag 2 Maart schrijft Dr. Harlingh opnieuw, nu alleen aan
de Moeder*). Zijn woord klinkt warm, hartelik-deelnemend, en,
zonder iets van de zeer ernstige toestand te verhelen — zodat
de angstig bezorgden in Vlissingen wel moeten begrijpen, dat er
eigenlik geen hoop op herstel meer is — weet hij toch, telkens
als hij iets droevigs meldt, tegelijk zacht te troosten met wat
misschien een vleugje beterschap zou kunnen heten, wat voor het
ogenblik althans gunstig is — een flauw lichtstraaltje van hoop!
Mejufvrouw!
Ik kan niet nalaten om UE. wederom berigt omtrent de ziekte van
uwen Zoon toetezenden; hoe gaarn had ik u dezelve allergunstigst
gewenscht te geeven, maar, dewijl de geleegenheid tot schrijven zeldzaam is, verwagt gij met regt naauwkeurige tijdingen; en vinde ik mij
hierom ook verpligt van u te melden, dat de ziekte, sedert mijnen
laatsten brief, niet gebeeterd is, en niet zonder gevaar kan geoordeeld
worden. Het zal voornamelijk daarop aankomen, of de kragten zig lang
genoeg zullen staande houden om de Natuur de hardnekkige ziekestof
>) hs. Z. G,
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te helpen bestrijden en te onder brengen; wanneer dit plaats heeft,
blijft 'er hoop op eene gelukkige herstelling; maar, daar de kragten
door de langdurigheid der ziekte en daarbijkomende vermoeiende toevallen grotelijks zijn verminderd, oordeelt men niet zonder reeden den
Lijder in aanmerkelijk gevaar. Onze hoop wordt zekerlijk opgewakkerd,
doordien sedert 2 dagen ons de kragten niet verminderd schijnen, de
pols vrij gereegeld en de Lijder volkomen present blijft. Zelfs scheenen
de omstandigheden dezen dag enigsints gunstiger dan gisteren, maar
met dit al geloove ik, dat het altijd beter is om eerstgemelde reedenen,
zig de ziekte liever te zwaar voortestellen, dan zig te veel te vleien.
Voor 't overige kan ik u op nieuws gerust stellen, dat het den zieken
nergens aan ontbreekt, zo het geen tot zijne geneezing als verkwikking
enigsints kan dienen.
De tijd verbied mij wijdlopiger te zijn, waarom ik ook aan Jufvr.
Banen noch de H. Sandleven schrijven kan; UE. verzoekende van
Hun Ed. den inhoud dezes ten spoedigsten te communiceren.
Ik blijve met alle hoogagting
Mejufvrouw
Utrecht
UEdwdienaar
2 Maart 1786.
A. Harlingh.
P.S. op 't ogenblik koom ik van den zieken, en vinde zijn kragten
dezen dag niet vermindert; hij had een wijnig gerust.

Zaterdag 4 Maart Willem Carp aan Mens l ):
Mijn Heer en Vriend!
Op 't oogenblik koom ik van onzen kranken Bellamy, hij lag in de
koorts, uiterlijk kan ik weinig verandering bespeuren en met dat al
vinden hem de Doctooren gansch niet beter, dezen avond heeft men
hem 2 Spaansche vliegen aan de beenen gelegt, me dunkt dat zij(n)
van die laatste remedies: God weet hoe lang hij er nog zijn zal. Ik
stel mij niet veel anders voor dan dat hij het niet lang meer maaken
zal, maar zo lang er leven is, is er nog hoop, elk is er even zeer
mede gemoeit, er word alles aan geclaan wat mogelijk is; zo hij door
menschelijke hulp of raad te redden was, was er geene bedenking op,
beveelen wij hem aan de genade van een almagtig God, dat zal onze
beste toevlugt zijn. Profr. Bonnet is deze middag weer bij hem geweest, maar vond hem slaapende, en wilde hem dus niet spreeken.
Ik hoop u morgen zo 't eenigzints mogelijk is weer te schrijven, gij
zult zo goed zijn, mijn broeder van dezen kennis te geven, hij zal ook
verlangen te weeten, hoe het is
i) hs. Z. G.
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D e zieke ligt herhaaldelik buiten bewustzijn, m a a r Z o n d a g o c h t e n d
v r a a g t hij, of „ R a u alweer in de stad" i s ; en C a r p schrijft a a n
M e n s l):
Mijn Heer en Vriend!
Er is weinig hoop, of laaten wij ons niet vlcijen, ik zeg liever geen
hoop voor onzen ongelukkigen vriend, een der Doctooren, die tot
heeden toe nog moed gehouden had, heeft ook gedeclareert, dat hij
ten einde raad was en den patient zeer slegt vond. Hij is nog volkomen
bij zijn verstand, ten minsten meestentijds, nu en dan, zo als die nagt
toen ik bij hem gewaakt heb, wanneer hij in de koorts ligt: praat hij
wel eens wat verward, egter mag het geen naam hebben, het ergst
van alien is, dat men niet eens met hem spreeken kan, als men van
iets weezenlijks begint te spreeken, krijgt men of geen of een zeer
onvoldoend antwoord. hij heeft nergens veel weet van, nog van zijn
vrienden nog van zijn moeder, nog van zijn Fillis dat ongelukkige
meisje! dezen morgen egter vroeg hij mij of Rau al weer in de stad
was. Gave God dat wij ons nog eens mogten verblijden, was het al
niet door zijn herstel, ten minsten met de hoop, dat hij op goede
gronden eene eeuwigheid kon te gemoed zien. — Vaarwel, ik kan
niet meer. — — —
Maandag
lamy, „P

r

6 Maart

schrijft D r . H a r l i n g h weer a a n M o e d e r Bel-

3

L a n d p o s t " ) — het blijft besloten

vaart:

Mejufvrouw!
Ik vinde mij wederom in de onaangenaame noodzaaklijkheid van UE.
geene gunstige berigten omtrent de ziekte van Uwen geliefden Zoon
te moeten doen toekomen. De kragten zijn sedert mijn laatsten enigsints vermindert, schoon wij gedurende de laatste 24 uuren daar niet
aan verloren hebben, op 't ogenblik vonden wij zelfs de pols enigermate gunstiger, dan gisteren, en den Lijder, die de voorgeschreevene
medicamenten en voedsel reedelijk wel inneemt, volkomen bij zijn kennis; het een en ander t samen genomen, oordeelen wij den zieken bij
aanhoudenheid in geen gering gevaar; evenwel niet buiten alle hoop.
Hoe zeer verlange ik, dat het den Hemel behagen mogte van U E . en
ons alien, die het meeste belang in hem stellen, met eene gelukkige
herstelling van den Lijder te verblijden! weest intusschen op nieuws
verzekerd, dat 'er in alien opzigte alles met de meeste zorgvuldigheid
wordt aangewendt, 't geen tot zijne verkwikking of geneezing zou
*) 5 Maart. hs. Z. G. Links boven de ondertekening U. S. (Ut Scis?).
) Volgens het adres j hs. Z. G.
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kunnen verstrekken. Dr Romer, die mij verzogt heeft UE, schoon
onbekend, van zijn respect te verzekeren, behandeld den zieken met
alle mogelijke attentie.
Ik noeme mij met alle agting
Mejufvrouw!
Utrecht
UEdwdr.
6 Maart 1786.
A. Harlingh
U E . zult wel de goedheid hebben den inhoud dezes aan Jufvr.
Banen & D H. Zandleven ten spoedigsten te communiceren. de tijd
ontbreekt mij van in 't bijzonder aan die vrienden te schrijven.
PS. na 't schrijven dezes aan den Lijder vragende, of hij 00k iets te
belasten hadt, verzogt hij mij UE. & jufvr. Banen van zijnentwegen te groeten.

Aan Jan Hinlopen, die hem zo trouw verpleegt, vraagt de arme zieke
herhaaldelik naar bericht uit Zeeland, met zoveel „bezorgde tederheid", dat de vriend zich schreiend afwendt: het is zo hard telkens
weer te moeten antwoorden, dat de Zeeuwse post wegens „besloten
vaart" niet aankomt. Zijn kontubernaal Ondaatje heeft hij gevraagd
Ds. Jacobus Hinlopen aan zijn ziekbed te willen roepen, en sedert
bezoekt de Oranjegezinde predikant Zelandus dageliks. „Een en andermaal" komt 00k de door Bellamy zo „vereerde" Prof. Gijsbert Bonnet
persoonlik naar zijn toestand vragen en, zo mogelik, met hem „spreeken" l). De arme zieke bidt „gaarne met Vader Hinlopen"; als deze
hem de woorden van I Tim. 1 vs. 15 voorleest — Dit is een getrouw
woord, en aller aanneming waardig. dat Christus Jezus in de wereld
gekomen is om zondaren zalig te inaken, van welke ik de voornaamste
ben — en vraagt: „Bellamy, gelooft gij dat?", dan is het antwoord:
„die waarheid is te eenvoudig, om ze niet te gelooven!"
Het spreken wordt steeds moeiliker en de vrienden vermijden al
wat antwoord vordert: de zieke dankt met vriendelike blik en
handdruk. Bij allengs zwaarder lichaamslijden, eens nog een felle
smartkreet, dat hij graag wil blijven leven „voor zijn vrienden,
zijn moeder, zijn Fransje — zijn God", en hij „heft den blik op,
vergeefs om bijstand smeekend", daarna blijft hij „stil en gelaten" 3 ).
Donderdag 9 Maart schrijft Dr. Harlingh zijn laatste brief naar
Zeeland 3) :
!

) Gedenkzuil biz. 213, noot 2; Brief van Carp, biz. 316.
) Brief van Hinlopen aan Fransje, 1 Julie 1786, Gedenkzuil biz. 212 vgg.

2

3

) hs. Z. G.
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Mejufvrouw!
De toestand der ziekte van uwen waardigen Zoon wordt van tijd
tot tijd bedenkelijker: de kragten zijn wijnig, en neemen bij de verheffingen der koorts telkens af. Hij is thans buiten tegenspraak in een
groot gevaar, en, schoon 'er nog eenige teekenen, die goed zijn, zig
opdoen, heeft men zekerlijk geen minder reeden van vrees, dan van
hoop op zijne herstelling, waar naar wij zo zeer gewenscht hebben,
& waar toe, ook nog bij aanhoudenheid, alles, wat nodig kan zijn,
wordt werkstellig gemaakt. Ik hebbe U E . in mijne voorigen niet "te
veel gevleid, en ik zoude ongetwijffeld niet wel doen, zo ik U E . thans
het gevaar verzweeg, waar in hij wezentlijk is; hierdoor zoude het U E .
meer treffen, als gij, minder bewust van den zorgelijken toestand, de
tijding van zijn dood vernemen moest; en, behaagde het den Hemel
onze ijverige pogingen tot zijne herstelling te zeegenen, zo veel te
meer reeden van bfijdschap zoud zulks voor u zijn.
Men heeft zeer verlangd naar antwoord op een voorstel, 't geen ik
in mijnen brief, voorleden Maandag, voor 8 dagen aan d H*. Zandleven
geschreeven, reeds gedaan heb, om UE. alstoen van ter zijde te communiceren: te weeten, men wenschte zeer gaarn, dat 'er iemand uwer
goede vrienden of bekenden herwaards was gereist, of dat men andersins door eenen brief was geinformeerd geweest omtrent U E . verkiezing
in de beschikking van al dat geen, 't welk vereischt zoude worden, zo
de ziekte doodelijk wierd, nadien zulks, bij gebrek van naastbestaanden
alhier, eenige rnoeielijkheid zoude kunnen veroorzaken: mogelijk wel is
hier op reeds geantwoord, nadien gisteren noch van daag de Zeeuwsche
Post is aangekomen; dan daar wij zulks niet zeeker weeten, herhaalen wij
dit verzoek uit voorzorg, en wagten met de eerste Post U E . antwoord.
Ik noeme mij met alle achting
Mejufvrouw!
Utrecht.
UEdwdienaar
9 Maart 1786.
A. Harlingh
UE. zult de goedheid hebben van 't gecommuniceerde aan Jufvr.
Banen en d. H : Zandleven te doen weeten.

Vrijdag 10 Maart hoort Ds. v. d. Palm, toevallig in Utrecht, van
Bellamy's „gevaarlijken toestand" en snelt naar zijn kamer. De
arme zieke kan nu niet meer spreken: zijn „oog is open, strak,
en (schijnt) verder te zien dan de aarde". Even ziet hij met bewustzijn de vriend aan, die „bij het bed geknield, zijn koude hand"
drukt 1 ). Ook Rau keert nog tijdig terug voor „een laatsten blik
van zijn stervenden vriend"3).
*) Herinneringcn

biz. 249.

3

) Zie biz. 317.
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In de sterfnacht waken Jan Hinlopen en Willem Carp! Wei
geeft „de lieve lijder" nog enige „blijken van tegenwoordigheid van
geest", maar hoe ze zich inspannen, zijn vrienden kunnen „hem niet
meer verstaan".
Zaterdagmorgen 11 Maart, „even voor 4 lire", ontslaapt hij „zachtelijk", en „verlaat", naar het eigen geloofswoord, „deze woestenije
der rampen met een geruste vreugde" l ).
„Weinige dagen voor zijnen dood" door Bellamy, bij notariele
akte, „tot redderaar van zijne boedelzaken" aangewezen, zal Hinlopen de droeve tijding wel naar Vlissingen hebben gemeld.
Op de sterfdag schrijft hij aan Kleyn 3) :
Na veel sukkelens en smarte gedurende den tijd van vijf weken, ontsliep onze vriend Bellamy dezen morgen. Even voor 4 ure zag ik dien
waardigen mensch — sterven. — Carp en ik stonden voor zijn bed, en
hadden den laatsten nacht bij hem gewaakt. — Zijn arm ongelukkig
meisje, zijne oude moeder, hebben sinds twee postdagen geene tijding
van hem kunnen hebben, noch wij van haar. — Wie weet, hoe veel
zij geleden hebben, en nog lijden zullen! — Zijne vrienden zullen voor
zijne begravenis zorgen. Zijne ziekte was eene koorts- en slijmziekte,
uit zware [en verwaarloosde] verkoudheid ontstaan.
Door „eene kiesche inteekening onder vrienden en hoogschatters"
van de overledene zorgt Hinlopen voor „eene deftige begravenis" 3 ).
Als hij 's dichters schrijftafel opent, vindt hij „in een laadje een verzegeld pakje: Aan mijne Vrienden /" en daarin met het opschrift:
^Koningen der verschrikkinge!
eenige nog onbetaalde rekeningen";
in een ander „laadje: (de) Broeders der Vertroostinge — quitanties".
„Onder eene mengeling van treurige en blijmoedige aandoeningen"
worden de „schulden onverwijld voldaan" 4 ).
1

) Nagedagten op den Bededag^ I Maart
) Gedenkzuil biz. 205 en 215.
3
) Ondaatje vermeldt zichzelf als door
grafenis" (zie biz. 324).
4
) Kopie Sonsb. biz. 189 wijkt hierin
Geleerde Wereld^ Okt. 1848, biz. 452. Ik

1780; hs. Z. G. (Dl. I biz. 45).

2

B. met Hinlopen „aangesteld tot verzorgers zijner beenigszins af van Gedenkzuil biz. 216 en Bdekzaal der
heb het een met het ander aangevuld.

HOOFDSTUK III.
NA BELLAMY'S DOOD.
Ach! waarom is dit nu alles voorbij? en de
herinnering van uw leven, van uw beminnelyk
Genie, blijft ons alleenlyk over!
Mr. J. P. Kleyn in 1794.

Vrijdagavond 17 Maart — het overlijdensbericht, Maandag op
postdag uit Utrecht „verzonden, kan juist in Vlissingen zijn aangekomen — wordt het stoffelik overschot van Jacobus Bellamy, „bij
treurig fakkellicht", door de Lange Nieuwstraat vervoerd naar de
St. Nikolaaskerk. Vier koetsen volgen de lijkwagen: in de i ste rijden
Hinlopen en Ondaatje, in de 2de Rau en Carp, in de 3 de Prof.
Bonnet en Ds. Hinlopen, in de 4 de Dr. Romer en Dr. Harlingh.
Tal van studenten, 00k veel burgers volgen te voet.
„Algemeen was de rouw, toen deze uitstekende zanger in den
vollen bloei zijns levens door den dood weggerukt werd", schrijft
een ooggetuige 30 jaar later. „Ik was bij zijne begrafenis tegenwoordig, en zag zelden zulke ondubbelzinnige blijken van deelneming onder een geheele burgerij als bij deze gelegenheid en dit
00k van hen die anders niet instemden met de politieke gevoelens
van den jeugdigen dichter" l ).
Voor het orgel in de St. Nikolaaskerk is het lijk ter aarde
besteld, „bij vergunning in een Eyge kelder". Op het graf werd,
naar plechtige Utrechtse begrafeniszede, het „ swart" doodlaken in
tweeen „gescheurt"3).
!

) Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederl. beambte, door Mr. H. v. A., biz. 84.
(Blijkens de noot op biz. 96 dagtekenen deze Gedenkschr. van 1815—1820).
2
) Extract uit het begrafenis-register van de Nicola'ikerk (Arch. Utr.): ,,17 (Maart) Roek.
Begrave de Heer Jacob Belamy bij vergunning in een Eyge kelder. 't Lak(en) gescheurt swart''.
Over het scheuren van het doodlaken, bij de begrafenis van voorname lieden te Utrecht, om te
voorkomen dat het nog eens voor hetzelfde doel gebruikt werd, zie Navorscher 1910, biz. 480.
Roek is de naam van de „groef bidder", die de begrafenis leidde, Adolf Roeck, Kleyns voormalige
hospes (Dl. I biz. 204, noot 2).
II
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Zaterdag 18 Maart eerst kan de Wed. Bellamy harerzijds de
droeve tijding aan vrienden van haar zoon melden. De aan Mens
te Amsterdam gezonden gedrukte rouwbrief is bewaard gebleven l):

Gezicht in transept en Koor der St. Nikolaaskerk 4; 1790. Het orgel
en Bellamy's graf zijn recht tegenover de preekstoel 2 ).

Mijn Heerl
Alzoo het den Almagtigen GOD, na zijn Onveranderlijk Raadsbesluyt,
behaagt heeft, mijn Beminde en Teedergeliefde Zoon Jacobus Bellamy
na een ziekte van ruim 4. weken in den Ouderdom van 28 Jar en en
1) Maatsch. Ned. Lett. Het schriftelik ingevulde is hier kursief gedrukt. „Gedrukte rouwbrieven
vvaren + 1770 onder de deftige burgers algemeen. De adel liet ze schrijven om zich te onderscheiden". Hartog, Sped. Geschr. ( i s t e dr.) biz. 126.
2
) In 1825 is aan de pilaar voor de grafsteen (mi met de enkele naam: BELLAMY; zie Dys. Ter
Naged. biz. $0 A ant. 13 en 14 en Gedenkz. biz. 215) een witmarmeren gedenksteen ingemetseld
met zwartmarmeren rand en het opschrift: „AAN BELLAMY, door eenige zijner Zeeuwsche landgenooten, Studenten aan de Utrechtsche Hoogeschool. 1825". {Utr. Sttidentenalmanak 1826).
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circa 4 maand" op den 11 dezer, door de Dood, uyt dit Tijdelijke (zoo
ik hoope) over te brengen in de Zalige Eeuwigheid; Zoo hebbe ik het
van mijn plicht geacht, UED: van dit voor mij zoo smertelijk Verlies,
bij dezen, kennis te geven; niet twijffelende of UED: zult in deze
mijne rechtmatige Droefheyd wel willen deel nemen.
Wensche, Dat GOD UED: voor dergelijke Toevallen, veele Jaaren zal gelieven te bewaaren:
Waar mede met achting blijve,
UED:
Vlissingen
den 18 maart
1786
Den Heere J: Mensz.

Mijn Heer!
Bedroefde Dienaaresse
wed bellamy

Amsterdam.

Op dezelfde datum vermeldt de
Oprechte Nederlandsche Courant *), n° 33, A 0 . 1786, Gedrukt onder
Nieuwer-Amste], wordt uitgegeven te Amsterdam Bij Dirk Schuurman,
op 't Rokkin, bij de Vispoort, Saturdag, den agttienden Maart.
UTRECHT den 16 Maart. Mofgen avond word het Lijk van den
Student BELLAMY, alhier ter aarde bestelt. — Die braave Jongeling,
de hoop van zijn tijd, — de vreugde zijner Vrienden, — de troost van
eene grijze Moeder, en de trouw van een deugdzaam Meisje in Zeeland,
is helaas in de vroege Lente, uit dit Leeven weggerukt; zijn Dood
word bij alle Weldenkenden zonder onderscheid van rangen betreurt. —
Neerland is berooft van eenen boven alien lofverheeven oprechten Vaderlandschen Dichter-, Hij is gestorven, maar de vruchten van zijne Dichtvermogens, de Gezangen van ZELANDUS, zullen akoos bij waare Vaderlanders en Vrijheidminnaars in eene gezegende Nagedagtenis blijven.
GRAFSCHRIFT.
Een ongeveinsde Vriend, een Minnaar, trouw en teder,
Een Jongeling, van hart standvastig, edel, vrij,
Verrijkt met kunde en geest, ligt in deez" Grafkuil neder,
Eerbiedigt BELLAMY, en sterft, gelijk ah H i j /
Overleeden 11 Maart 1786.
C. P.

CHASTELEIN2).

') Sinds 28 Jan. 1786 heet de Nederlandsche Courant aldus (zie hiervoor biz. 304 en Sautijn
Kluit t . a . p . biz. 399). De Middelburgse Courant van Zaterdag I Apr. neemt het bericht woordelik
over: „Utrecht den 26 Maart. Op den 17 dezer is" enz., zonder het grafschrift. Een eks. van
beide kranten heeft de Bibl. Maatsch. Ned. Lett. De Utrechtse Courant vermeldt overlijden noch
begrafenis {jfac. Bellamy, Utr. J. W. Leeflang, 1886 biz. 30).
2
) C. P. Chastelein schreef 00k in B.'s album (zie Bijlage XV).
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Ondaatje, op wie Bellamy's dood toch blijkbaar niet zo heel diepe
indruk heeft gemaakt, schrijft, bekommerd over de „Utrechtsche
vrijheid", en opgewonden over het Haagse relletje van Mourand
(15 Maart) 1 ), aan een onbekende over Bellamy's begrafenis. Dit
briefje is vermoedelik geschreven voor Maandag 20 Maart 3 ), als
de demokraten Ondaatjes Concept-Regeringsreglement met geweld
doordrijven en door Vroedschap en Schutterij doen beedigen.
Proost! Amice! Proost!
Roem toch zo ijdel niet op de triumph der utrechtsche vrijheid —
't is alles behalven dat — althands zo de zaaken zoo blijven als ze
thands zijn — maar God zal het 'weer voor ons voorzien! ik hoop nog
op een diergelijk buitengemeenen dag, als die was van den 2. Aug., en
20 Dec. van 't voorl. jaar 3 ) — in waarheid broeder! de burgerij is
g e k . . d, als 'er geene spoedige verandering koomt — en God geeve
eerlang deeze verandering — Proost!
De staatkundige stap van holland omtrent Mourand, is holland
waardig — Proost! Amice! Proost! —
uw bericht omtrent onzen overledenen vriend raakt kant noch
wal —
hij heeft wel 5 weeken ziek gelegen — hij heeft eene koortsige
slijmziekte gehad, en is uitgeteerd gestorven — hij is te utrecht begraven in de Claas-kerk — wij hebben hem op onze rekening met
koetzen 's avonds begraaven — in de eerste koets, zaten Hinlopen &
ik, die door Bellamij, kort voor zijn dood, aangesteld waaren tot verzorgers zijner begrafenis 4) — in de tweede koets, Rau & Karp — in
de derde Bonnet en Ds. hinlopen, en in de vierde de beide doctoren
Romer en harlingh — hij was geheel buiten kennis — heeft weinig,
geduurende de laatste twee 'weken van zijne ziekte, gesproken — heeft
lang met den dood geworsteld — en heeft ons verlaaten — onze
goede bellamij is thands in een vrij beter kring voor hem geplaatst
om te kunnen werken — weenende wensch ik hem met u geluk —
voor zijn ongeluk is hij gestorven —
ik zal u wel eens nader spreeken — Gij koomt immers ?5) — Adieu!
Ik ben T . T .
,
de vergeten burger. —

Hartelik deelnemend en met Qprecht-vrome troostwoorden schrijft
Prof. Broes aan de bedroefde Moeder in Vlissingen 6 ):
*)
)
3
)
4
)
2

De aanhouding van de Gijselaar en Gevaerts bij de Stadhouderspoort.
hs. Maatsch. Ned. Lett.; het moet dan dagtekenen van 18 of 19 Maart.
Colenbrander, Patrotten, dl. 2, biz. 212 en 217: demokratiese overwinningen.
5
Zie biz. 320, noot 3.
) Voor het vraagteken staat een onleesbare krul.

6

) hs. Z. G.
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Mejuffrouw, zeer waarde Vriendin!
Mijn gantsche hart beklaagt U over Uw bitter verlies — Gods wegen
zijn hoog, zoo hoog, dat wij ze met ons bepaald vernuft niet bereiken
kunnen — zwijgen, aanbidden, en de ontwikkeling der raadselen voor
de eeuwigheid overlaaten, zie daar waartoe wij menschen geroepen
worden — maar! hoe veel is daartoe noodig! — hoe veel zult Gij insonderheid, waarde vriendin! daartoe noodig hebben — alle uwe uitzigten,
die blijde, die streelende uitzigten eensklaps verijdeld! — Gods hand is
zwaar over U, en ik kan mij voorstellen, hoe onuitspreeklijk veel Uw
hart lijden zal — maar zult Ge U aan de droefheid geheel overgeeven ?
zult Ge Uw hart niet sterken in dien God, die den Zijnen meer is,
dan zoonen en dogteren ? dien God, wiens wegen wel hoog en diep,
maar echter zeer zeker hoogst wijs en goedertieren zijn — wie weet,
of een langer leeven voor den overleedenen wel voordeelig, en voor
U wel begeerlijk zou geweest zijn? — wie weet, welke onheilen hem
boven 't hoofd hingen, waarvoor God Hem en U heeft willen bewaaren? — wat hiervan weezen mooge, dit is zeker, 't was niet de
hand van Uwen Vijand, maar van Uwen Vader, die Hem wechnam,
en zoudt Gij dan die hand niet eerbiedigen met all' de onderworpenheid, welke de hooge God van U vordert, waarvan Jezus U het voorbeeld gaf, en door welker beoefening Gij aan de geheele waereld toonen
zult, wat de Godsdienst der Christenen vermag op het hart van hun,
die denzelven hartelijk aankleeven?
God, dit wensche ik hartelijk, schenke U, naar de grootheid Uwer
smerte, overvloed van genade, ruime bevinding van zijne trouw, en
van den ondersteunenden, den vertroostenden invloed zijnes heiligen
Geestes! — Hij bewaare U voor de klippen, waartegen Uw geloof,
Uwe liefde, Uwe hoope, in deeze omstandigheden, alligt, in oogenblikken van overijling, zou kunnen aanstooten — Hij zij met U en
ook met Haar, die zoo naauwe betrekking op den overleedenen had,
en aan welke ik, nevens mijne groete, ook mijn hartelijk beklag bij
deezen overzende —
Nu, Vriendin! ik beveele U aan God en aan de tedere ontfermingen
van onzen Heere Jezus Christus, mij voords met waare hoogachting
tekenende
Mejuffrouw, zeer waarde Vriendin!
U W E . dienstv. dienaar en Vriend
Leyden
B. Broes.

22 Maart. 1786.

Zo spoedig mogelik wil Mens nu het 2 de Stukje van de Poettsche
Spectator uitgeven, het laatste werk van zijn overleden vriend.
Bellamy zelf heeft er hem nog kopie voor gegeven, maar mogelik
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schuilt er onder de nagelaten papieren nog wel een en ander,' dat
er geredelik bij te voegen is. Daarom schrijft Mens 13 April aan
de Weduwe Bellamy l):
Mejuff. en Zeer Geachte Vriendin
Het zal UwE Waarschijnlijk bekend zijn — dat ik de Gedichte van
Wijlen Uw Zoon mijn beste Vriend heb uitgegeeven. Nu Zullen onder
Zijne Papiere, noch wel Enkelde stukjes zijn die niet zijn uitgegeeven
en die Echter wel waardig waare dat zij Publyk gemaakt wierden. Nu
was mijn vriendelijk verzoek, of UwE, aan die Geen die van Uwent
weegen gemagtigd is, Zijn Boedel te beredderen geliefde te verzoeken
om al dat geen, dat er noch mogt Leggen aan mijn af te zende —
of zo dezelve aan Uw afgegeeven worden dat ik ze van Uw mogt
ontfangen — daar zal mogelijk noch wel iets zijn, dat behoord tot
Een Werkje dat reeds onder hande is onder de tytel van de Poetische
Spectator 2e Stuk. een en ander te mooge ontfangen zal mij zeer aangenaam zijn — de vergoeding die er voor gevordert mogt worden —
ben ik volkomen toe Geneegen.

Amst 13 april
1786

In tussche heb ik het Genoege
om mij met achting te
Noemen
Mejuff en Geeerde Vriendin
Uw Edwd en Vriend
A. Mens Janzn

Uit Vlissingen hoort hij, dat Mr. Jan Hinlopen beschikking heeft
over alle nagelaten papieren in Utrecht, wat Mens weer meldt
aan Ds. Adriaan Uyttenhooven te Simonshaven, die, als medespectator, naar Bellamy's kopie de proeven van het 2 d e Stukje
naziet, en 27 Mei naar Amsterdam schrijft 2 ):
Symonshaven den 27 Mei 1786.
Waarde vriend!
Door het een en ander belet geweest zijnde heb ik deze proef u niet
eerder als nu kunnen toezenden. Ja wel, mijn waarde vriend! is mij
ook elken oogenblik dierbaar, dat ik bestede met aan onzen overledene
te denken. Met aandoening heb ik de copy — het schrift van onzen
Bellamy gezien, en daarnaar verbeterd. Honderd malen moet ik mij
verzekeren, dat ik hem hier niet meer zien zal. wat is de dood toch
i) hs. Z. G.
) hs. Z. G. B. zal wel niet meer dan „blad" G hebben nagezien; de rest van de kopie
('t grootste deel van Voor Capellen^ en de bespreking DL X Podt. Me/igelst.) ook blad F, ziet
Uyttenhooven in proef na (zie biz. 269; 286, 287, 288 en 297),
2
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vreemd! wat is zij wreed! Hoe gaarn ik van Bellamy en vooral met
U en die hem gekend hebben praat, thans genoeg van hem, die voor
zijne vrienden alles was, maar nu van hen is weggenomen. —
Zeer zou ik begeere om de overige gezangen en vaerzen van Bellamy
magtig te worden, en ze uit te geven. Maar hoe krijgen wij ze uit de
handen van Ondaatje en vooral van Hinlopen, die er zich waarscliijnlijk
een feest van zal maken om ze uit te geven '). Ik verwagt nog heimelijk
een vaers van Hinlopen ter gedagtenis van Bellamy, en wie weet of
daar dan nog zommige zijner gezangen niet bij komen. Het zal het
best zijn dat ik mondeling hier over eens met Hinlopen spreek, maar
dat zal eerst na de volgende maand zijn. Indien gij ondertusschen wat
kunt, doe het. —
Om echt en veilig spel te spelen zal ik in de volgende week een voorreden voor dit sttukje van de Spectator gereed maken. Of voor het
deeltje, zou dit niet beter zijn? wacht dus zo lang met de uitgave.
binnen veertien dagen zult gij het hebben, en mogelijk nog wel iet
om er achter te plaatsen.
Geen „voorreden w stuurt Ds. Uyttenhooven, maar wel „iet om
er achter te plaatsen": een „Brief van een onbekende A . . ., die
's Spectators naam openbaar maakt en de laster weerlegt van een
w lasterlievend" publiek, als zouden sommige „woeste verstrooijingen"
'sdichters ontijdig sterven hebben bespoedigd. Al wil ook de predikant niet loochenen, dat de ontstuimige Zeeuwse dichter wel eens
„verstrooijingen opzocht, die noch voor zijn hart waren, noch in zijn
smaak konden vallen* — om met liefde te kunnen verontschuldigen,
tracht hij als vriend te verklaren uit „gesteldheid, aanleg en omstandigheden".
BRIEF
AAN MIJNE VRIENDIN

C. M. B . . . . 2 )
Deze twee stukjes van den Poetischen Spectator, zijn voornamelijk
door den Heer JACOBUS BELLAMY opgesteld en uitgegeeven. Zijne,
voor de Nederlandsche dichtkunde, ontijdige dood heeft dezen arbeid
doen ophouden; maar het wordt der goedwilligheid en patriotisme
overgelaten zijn begonnen werk te vervolgen. In deze stukjes zal men
mijn overleden boezemvriend wel kunnen vinden. Zij doen Hem, als
den Schrijver der Gezangen van BELLAMY, en der Vaderlandsche Ge!

) Alles schijnt aan B.'s Moeder te zijn afgestaan; zie biz. 334 en 338 over de nagelaten papieren
in Fransjes bezit; overigens Aant. 1.40 en Aant. 15.
2
) Enige storende drukfouten en leestekens heb ik veranderd,
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zangen van ZELANDUS geen oneere aan. Het strekt zijn verstand zoo
wel als zijn hart tot eere de voornaamste Schrijver, alsook de eerste
Auteur van het plan te zijn. Jammer! dat wij hem, die de eere en
verbetering zijner Natie, reeds vooral in het perk der Poesie, ter harte
nam, zoo vroeg moeten missen.
Ik, mijne vriendin, gevoel inzonderheid dit verlies op het sterkst in
het allertederste van mijn hart. Menigmaal staar ik diep ontroerd op
zijne geschriften
gedachteloos zoekt mijn oog hem dan om mij.
Maar ik vind hem niet!
Ik mis mijn BELLAMY in alles. Hij
verstond mij: en zijne vertroosting was voor mij geneezend. Aan wie,
als aan hem, kon ik een smart, die aan de gevoeligste zijde van mijn
hart — aan mijn leven knaagd, ontwikkelen! l) In droefheid en in
blijdschap waren wij alles voor elkander. Wij zagen met een oog, en gevoelden met een hart. 6! Hoe veel moet eene tedere — eene deugdzaame
F R A N C I N A B A N E , niet aan haaren BELLAMY verliezen, daar ik in hem
mijn boezemvriend, volkomen voor mij berekend, verloren h e b !
Gij, mijne waardste vriendin, zult, daar gij mijnen vriend de grootste
achting toedroegt, u gaarn willen verleedigen om nog het een en ander
van mijnen vriend te leezen. Daar is geen oogenblik, hetwelk mij dierbaarder en vertroostender is, als waarin ik over mijnen nu gelukkigen
BELLAMY mag spreeken. En vooral als ik hem mag doen kennen.
BELLAMY was een jongeling, die door zijne gesteldheid, aanleg, jaren
en omstandigheden niet geheel bevrijd kon zijn van in 't ooglopende
gebreeken. Maar die voor alien, die hem kenden, groot was in zijne
gebreeken. Dat eene lasterlievende waereld haare onheilige handen van
het graf mijns dierbaren vriends houde! — Dat zij eerst leere oordeelen,
voordat zij oordeelt. — Ik zou mij zelve veragten zoo ik eenigzints
haar begunstigde Vriend ware. Maar nimmer zal ik mij schaamen de
vriend van BELLAMY te zijn.
Niet de waereld, mijne vrienden, maar de zombere kamer 2) van mijn
vriend, en mijn gezellige haard waren getuigen van zijne grootheid.
Menigmaal bewoog de voortreffelijke, de reine, onbevlekte Godsdienst
van onzen Heer Jezus zijn hart, en een heilige traan rolde voor zijne
voeten neder. Verre van het gewoel der waereld, in statige bosschen,
in onvrugtbare woeste streeken, en in de plegtige stilte des nachts
spraaken wij meermaal met ijver, terwijl op zijn aangezicht het licht
eener edele ziel gespreidt lag, over de heilige plichten van Godsdienst,
Vaderland, Vriendschap, Liefde, over alles wat den mensch veredeld.
En dan — dan verwekten zijne gedachten in mij de onbekendste, de
zaligste aandoeningen. —
Welk eene edelheid van gedachten

en uitdrukkingen, welk eene

*) Zijn liefde voor Antoinette Ockerse? (zie o.a. biz. 19 en 69).
) U. zal wel de achterkamer bij Tesschemaaker bedoelen (Dl. I biz. 148 en Aant. 59).

2
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vatbaarheid en gevoel voor het schoon der ware deugd vond ik niet
in meest alle zijne brieven! Indien het waar is, dat brieven, aan
boezemvrienden, de ronde taal des harten geeven, oordeel dan, bid ik
u, uit het volgend schoon fragment, of dit door een laag en bedorven
jongeling kan geschreeven zijn. ^Troost u in het verlies uwer — x ) . Zij
^is gelukkig! — zoo gij weent, ween dan, omdat gij nog niet gelukkig
yzijtl — wanneer ik bij uitnemendheid smart gevoel
dan troost
ik
mij
met
de
gedachte:
Ik
zal
ook
eens
sterven!
Dan
zal
rnijn ziel,
v
^als een nieuwgeschapen vUnder, hare zwagtels ontworstelen, en, met
yjden daauw der Goddelijke liefde op hare vleugelen in de waereld der
^geesten omdartelen. b! Mijn vriendl in de waereld der geesten I. . . .
jtHoe is die? zullen wij daar met elkander spreeken? Zullen wij daar
^de menschen, die den raad verduisteren met woorden zonder weten^schap, — zullen wij die daar belagchen — zoo als de Godheid de
der menschen belagcht? — Ons hoogste geluk op aarde is
vdwaasheid
^toch maar een Silhouet 2 ) van het wezentlijke geluk, waar voor wij
y,vatbaar zijn. — Godvrugtige menschen hebben Vr een schilderij in
yProjil van: hoe verlang ik om het Origineel te zienl kunt gij 'er u
„wel (een) id'eaal van scheppen? — een id'eaal van de Schilderij! jal dat
ikT Welk jongeling, wiens hart niet wel geplaatst is, zal, als
vkan
Bellamy, over zijne ondankbaarheid berouwvolle tranen storten, onder
het alziend oog zijns besten Vaders? — „Gij mijn gelukkige vriend,
„die ik kenne, en mogelijk thans op mij nederziet: 6! zeg mij, wat
„is de staat des doods? wat heet de waereld der geesten? 6! Wat zegt
„het gelukkig te zijn? — Gij zwijgt!
Ach! zeg mij — toont mij —
„(hoe zal het zijn?) doe mij gevoelen, wanneer de dood mij tot u
„voeren zal, hoe zalig gij zijt, en dit zal mij gelukkiger maken! —"
Na deze zalige oogenblikken, die wij in de eenzaamheid genooten,
openden wij weder onze oogen in de woelige, dartele waereld. Onze
oogen scheemerden. Wij zagen, en — vloogen weder hand aan hand
de dartele waereld in. Dikwils zag ik mijnen vriend, in weerwil van
zijn hart, door het woeligste der waereld stuiven. Ja, mijne vriendin!
gij weet, dat wij dikwils verstrooijingen noodig hebben, om in de smart
staande te blijven. En dat die verstrooijingen meermaal, naar mate
onze smart heevig is, en wij daardoor meer zijn afgemat, woester zijn.
Kan er wel een grooter smart voor een jongeling, die een, voor hem
wel bereekend meisje vuurig bemind, wezen, dan dat zijne liefde op
alle mogelijke wijzen word gedwarsboomd ? Is 'er wel een smart, welke
een gevoelig en trots jongeling meer verwilderen kan, als eene ongelukkige liefde? — BELLAMY leed hier op de waereld de grootste smart
van een vuurig, maar ongelukkig minnaar. En van welke gevolgen had

l

) Mocdert Deze brief van B. dagtekent uit het Voorjaar 1784 {Zeeland^ Jaarboekjc 1855, klz*
2
76); 18 Junie 1784 is U.'s moeder al overleden (zie hiervoor biz. 70).
) Zie biz. 14.
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dit niet voor hem kunnen zijn!
(schreef hij
vo! Mijn Broederl
„mij eens) waarom zijn de ware genoegens dezes levens al vaak de
vweeligste bronnen onzer rampen? is de liefde — voor mij ten minste —
ongelukken?'1
vniet eene oorzaak van alle mijne
^Gevloekte dwang, die liefde scheidt!
Mijn rnin, een telg der tederheid,
Kan zelfs aan God behagen!
Gevloekte dwang! laat afl laat afl
De Godheid dreigt — / gij zult de straf
Van uwe snoodheid dragen!
Maar achl ik zugt, en ween en klaagl
Moet dan mijn lev en in de vaag
Der prille jeugd verdwijnen ? —
Zal nooit de zon der blijde vreugd
Mijn jlaauwe en afgepijnde jeugd,
Van heuren trans beschijnen?"
Behalve eene ongelukkige liefde (want nu werden de beide gelieven
reeds met goedkeuring beschouwd) was 'er meer dat zijne rust roofde.
Ligchaams smarten. Eene kwaal, die ten zijnen opzichte veel eer een
famielje ziekte *), als wel het gevolg eener losse levenswijs kan genoemd
worden: het podegra en rhumatike pijnen benamen hem vaak de genoegens van zijn leven. Doch zijn levendigen aart, en gehardheid tegens
ongemakken deeden hem dikwils pijnen verduuren, die een ander niet
zou hebben kunnen verdraagen. Het vooruitgezigt van zijne tegenswoordige gesteldheid in het toekomende was het, dat hem dikwils
deedt beeven. Niet minder ontruste hem zijne bestemming tot den
Predikdienst (*). Hoe dikwils doet de liefde, en eene aaneenschakeling
van omstandigheden ons niet uit alle mogelijke kwaden eene, die met
de gesteldheid onzer ziel op die tijd, als wij eene keus moeten doen,
zich het best verdraagt, kiezen! Hoe dikwils word den jongeling in de
waereld heen gezonden, evenals een pijl, door een eenvouwdig man,
die, zonder een bepaald but, niets dan de eere van schieten bedoeld,
over het wijde veld van den taaijen boog word afgeslagen, en geen
plaats vind om in te rusten! Helaas! wij jongelingen alle loopen en
voelen den teugel niet, die ons omvoert!
En waarom moeten
wij den teugel niet gevoelenr Waarom moeten wij onzen kring niet
eer kennen, voordat wij in dezelve zijn?
(*) A lies, wat zijn Genie aan banden kon leggen^ werd door hem met smart beschouwd.
Naar men zegt, genoot hij ook jaarltjks zeker sommetje gelds van een zeker Theologisch fonds
voor aankweekelingen tot den predikdienst geschikt, hetwelk der christelijke weldadigheid en
vrijheid ten gevalle^ jonge lieden tot het vo'etianismus praedestineerd. (Zie Dl. I biz. 116).
i) Zie Aant. 5.

33i
Te midden van zijne goedgekeurd wordende liefde, drukten zijne
omstandigheden zijnen geest dikwils op het sterkst ter neder. En wie
kan zich in de tegenswoordige waereld uit zijnen kring in een beter
voor hem bereekend, plaatsen, als — de man van geld? Is het te verwonderen, dat mijn vriend verstrooijingen, die noch voor zijn hart
waren, noch in zijn smaak konden vallen, zomtijds opzocht, en daarin
zijn kommer voor eenige oogenblikken verloor? 6 Vriendin! nam de
waereld slegts de moeite om te onderzoeken naar de gesteldheid, de
aanleg en omstandigheden van den persoon, die zij beoordeelen wil,
en — hield zij daarbij de jaaren onder het oog, zij zou zoo liefdeloos —
wat zeg ik? — zij zou zoo schandelijk niet veroordeelen. Doch het
onderzoek valt juist in haar smaak niet.
Ik geloof, dat ik u mijn dierbaare overledene nu van eene zijde, die,
schoon bezoedeld, hem eere aandoet, heb doen zien. En dit was mijn
oogmerk met dezen brief. Wie kan verdraagen, dat de asch zijns vriends,
indien hij een BELLAMY ware, ontheiligd word! Als dichter en man
van verstand behoeft zijne grootheid niet te worden aangetoond. Men
leeze zijne uitgegeevene stukken. Voor het overige, hetgeen hij der
waereld omtrend zich zelve te berigten had, is door hem gedaan in
een fragment eener brief aan zijnen vriend J. P. K L E Y N , welk voor de
Gezangen van BELLAMY geplaatst is.
Ongemerkt word mijn brief te groot. Van uwe goedwilligheid, waardste
vriendin, verwagt ik verschooning van mijne langwijligheid. Ik kan niet
lang genoeg van mijnen overledenen vriend spreeken noch schrijven.
En schoon gij hem in persoon niet gekend hebt, zult gij met mij, —
in weerwil der smart over mijn verlies: — onzen volmaakt goeden
en wijzen Vader wel willen danken, dat hij mijnen vriend door den
dood in een voor hem vrij beter kring geplaatst heeft, om te kunnen
werken. Zeg ook, indien gij de asch mijns vriends eerbiedigd, aan elk,
die hem smaad: „Toont mij den man, die groot was, zonder in het
„oogloopende gebreeken. Zoo lang zal ik in BELLAMY alles vinden,
„wat immer een groot man kan maaken. Zoo lang zal ik den zaligen
^BELLAMY een uitmuntend en groot jongeling noemen, die- ook de
„ vriend was van"
A

')

Met veel „plegtigheden,} wordt Woensdag 31 Mei „de i50 ste Verjaring der Utrechtse Hoge Schole" gevierd. Ook Bellamy's stem zou
op die dag hebben geklonken . . . „en gij zult met Rau in 't aanstaande Jaar bij het academiejubel oreeren?" — (schreef Kleyn
17 September 1785)3) — „hebt gij reeds iets van uw stuk klaar —
l

) Adrianus.

2

) Zie biz. 260.
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deel er mij iets van mede, al was 't maar r t plan. Ik wenschte, dat
ik dan gelegenheid had om u te konnen hooren". . .
Is Kleyn Woensdag 31 Mei in Utrecht? In de Domkerk spreekt
Prof. Rau de „Lofrede" en zingt een groot koor — onder leiding
van „den Heer J. P. Ruloffs van Amsterdam, die ook de eerste viool
speck" l ) — een kantate van Frederik Nieuwenhuysen op woorden
van Mr. J. P. Kleyn 3 ). Tweemaal trekt een feeststoet de Lange
Nieuwstraat door, langs Bellamy's sterfhuis: eerst 's middags om
2 uur de „Stadsregering en Professoren" — in „karossen" — naar
de feestmaaltijd „op Stadskosten in de grote Fundatiezaal van
Renswoude", dan tegen 6 uur de Studenten, te paard en te voet,
om de Edelachtbaren en Hooggeleerden in het Fundatiehuis te
huldigen 3 ). En weemoedig herdenkt de 18-jarige Jurist Maurits
Cornelis van Hall
. . . 't vroeg verscheien
van Vlissings roem —
Die flonkerstar van ons Atheenen
Te laat gezien — te vroeg verdweenen!4)
De eerste berichten van ziekte en overlijden aan Fransje en
Moeder Bellamy zijn, naar we weten, kort geweest. 1 Julie schrijft
Mr. Jan Hinlopen op Fransjes „dringend verzoek" wat uitvoeriger...
maar kan toch „van de laatste dagen van (haar) lieveling, zoo veel
niet melden, als (haar) gevoelig hart wel verlangen z o u " 5 ) . . . en hij
besluit aldus:
Bellamy was mij een dierbaar en zeer vertrouwelijk vriend. Zijn karakter
was edel en schoon; zijn verstand helder, zijn oordeel juist. Zijn dichtergenie was oorspronkelijk en groot; zijn luim hem altijd eigen, en zeer
kenbaar. Ik verlang met geheel mijn hart, dat er eens iemand zijn zal,
die den omyang der schoone wetenschappen en het geheim der heilige
') 1. B. (Bartholomeus) Ruloffs ( + 1735—1801), organist der Oude Kerk, Orkestmeester van
Schouwburg en Felix Meritis.
2
) Waarvoor de Stadsregering hem een vererende gedachtenis aanbood {Recensent ook der
Recensenten dl. 2 biz. 83).
3
) Nauwkeurige Beschrijving enz. . . van alle de plegtigheden enz. . . ter gelegenheid van de
ste
ijo
Verjaring der Utr, Hoge Scholc — 31 May 1786 . . door C. de Vries, Doopsgezind Leeraar
(Utr. A. van Paddenburg) biz. 53 vgg.
4
) v. Hall, Jabehang blj de ij>oste Verjaring Utr, H. Sclu {Feestzangcn in de Namvk. Beschrijving). Zie ook Lcven en Karakter J, II. v. d. Palm biz. 1385 Mr. M. C. v. Hall 1768—1858.
5
) Gedenkzuil biz. 212. De biezonderheden in deze brief heb ik verwerkt op biz. 318.
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Dichtkunst genoeg kent, en die de pligten der vriendschap en der
teederheid genoeg gevoelt, om aan dit en het nageslacht te vertoonen,
wie Bellamy was, op welke wijze hij geworden is, die hij was, en wie
hij zou geworden zijn.
Hinlopens brief zal het bedroefde Fransje hebben ontvangen op
Lommerlust in Beverwijk, waar zij sinds Junie bij Betje Wolff en
Agatha Deken logeert.
Hoe had het bericht van.overlijden de twee vriendinnen getroffen!
Een brief! — van wien? — wat wordt aan my geschreeven! —
Hoe trilt myn hand! — hoe klopt myn hart zo zeer! —
Ik breek hem op, en all' myn vingren beeven —
Ik lees — maar neen — niet verder — menschlyk leven! —
Droom! — schaduw! — Bellamy! — myn God! hy leeft nier meer!
Kon Agatha Deken „traanen w storten, Betje Wolff zuchtte en zat
verstomd — „droefheid boeide haar de lippen". Maar beiden handelden
snel naar de inspraak van hun hart en nodigden het arme Fransje
bij zich, om haar te troosten. Een eind weegs uit Zeeland kan
Fransje zijn meegereisd met de Vlissingse Apotheker Conrad Rutger
Busken en zijn dochter Koosje, die 31 Mei op reis gaan naar Alpen
in Westfalen *). Heen, en later 00k terug, is Fransje een dag in
Amsterdam, waar zij graag Bellamy's vriend Mens wil bezoeken,
maar „de vrienden", waar zij is, „weten hem niet wonen". Op
Lommerlust ligt Fransje vijf weken ziek, en wordt met trouwe
liefde verpleegd door de twee „uitmuntende vrouwen", die „met
grievend mededogen" voelen wat zij lijdt. . . .
. . . Schrei uit, Vriendin! schrei u i t ! . . . .
geen mensch moete u genaaken,
Dan dien uw traanen-vloed en zuchten heilig zyn.
geen stervling koom voor eerst voor uw gezicht,
Dan die met u van Bellamy wil spreeken. . ..
Die . . . gedult u voor wil preeken,
.. telt uw ramp te ligt.
. .. Schrei uit, waarom zoudt ge u bedwingen ?..
. . ik heb te wel begreepen
Wat ysselyk wee door heel uw wezen woelt;
. . en hoe . . vertwyfeling uw drygt naar 't graf te sleepen,
Van uwen Bellamy, voor wien gy slechts gevoelt.
. . . . D i e zo veel lydt, lydt, God zy lof! niet lang:
1

) Blijkens Dagboek van Conrad Busken (hs. Dr. J. A. Gallandat Huet te Alkmaar). Zie Aant. 14 en 38.
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Hebt gy slechts kracht deez' hartstorm te verduuren,
Dan wachten u nog zacht-weemoedige uuren,
't Gevoel van uw verlies valt u dan minder bang.
. . . . tot Rede de Ziel vermag te troosten
Dat zalig sterven geen verlies is, maar gewin. . . . ')
Met de vriendinnen bespreekt zij het verzoek van de Haagse
Uitgever Plaat om haar portret voor de herdruk der Gezangen
mijner Jeugd3);
uit kiesheid meent Fransje hieraan niet te mogen
voldoen. Komt dit nog eens ter sprake bij een bezoek van Mr.
Nic. Corn. Lambrechtsen op Lommerlust, dan raadt ook Betje Wolff
het „zeer ernstig a P , en keurt Fransjes besluit goed. W a t Fransje
nog heeft aan nagelaten papieren van haar overleden vriend vraagt
de ervaren schrijfster ter inzage, voor een of ander uitgever ze
in handen zou willen hebben en Fransje geeft „ten eersten" haar
„toestemming hier toe, wel overtuijgt dat niemant hier beter dan
zij toe geschikt" is, daar zij „dezelfde kiesheid bezit die (haar)
Bellamy zoo zeer onderscheijde". 16 Oktober verlaat Fransje het
gastvrije Lommerlust en veftrekt — met belofte het volgend jaar
weer te komen — over Amsterdam naar Vlissingen; ze neemt een
brief van. Betje mee voor Koosje Busken 3 ).
Nauweliks „een dag of drie thuijs", of Fransje ontvangt met een
„vriendelijken brief van Mens het 2 de Stukje van de Poetische
Spectator: het laatste werk van haar lieve dode. Geroerd door
Uyttenhoovens Brief, die haar vriend „regt" doet, nu hij zo laag
„word gelastert", antwoordt zij Mens 6 November 4 ).
Mijn Heer
de reden warom ik niet reeds lang op uwen vriendelijken brief geantwoordt hebbe, zijn deze. doe ik dezelve met het pakje ontfing, was
ik maar een dag of drie thuijs en geheel onpasselijk. ik heb vijf maanden
bij de beroemde Juffrouwen Wolff en Deken doorgebragt. zoo lang zou
ik daar niet gebleven zijn. maar een ziekte die mij vijf weken het bed
heeft doen houden is hier de reden van. dog hier heb ik niet bij verloren, ik was in het verblijf der vriendschap en der menschenliefde.
deze uijtmuntende vrouwen hebben zig mijner aangetrokken. Zonder
die hulp mijn Heer had' ik waarschijnelijk lang dood geweest. Wie zou
immer in staat zijn mij eenige troost toe te brengen, mijn smart
*) A. Deken, Traanen^ Gestort bij het overlijden van Jac. Bellamy ('s Gravenhage, Is. van Cleef
2
3
1786) str. 23 vgg.
) Aug. 1785 was daarvan al sprake (zie biz. 253).
) Brievcn van
4
Wolff en Deken (Uitgegeven door Dyserinck) biz. 279, 284. Zie ook biz. 337.
) hs. Z. G.

335
eenigzins te verzagten dan die geen die de grootheyd van mijn verlies
regt begrijpen, die mijn overleedenen, eeuwig dierbaaren vriend in al
zijn waarde gekent hebben. daar, mijn Heer, op Lommerlust heb ik
mijn reden, die mij geheel begeeven hadden, weder gevonden. mijne
droefheijd is thans niet meer hartstogtelijk maar meer bedaart. nu
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Facsimile van deze brief.

begin ik te kunnen redeneeren. mijn ziel is thans in een kalmte waar
van ik in het begin geen denkbeeld had. eeuwig zal ik mijn verlies
betreuren, maar mijn traanen zijn niet meer die van een murmureerende maar van een stille bedroefde. zulk een droefheijd kan god niet
mishagen. ik zal nooijd anders worden. neen: mijn verlies is te groot,
te treffent. ik ben alles kwijt. ach: god hoe naauw waren onze zielen
aan malkander verbonden. onze belangen waren maar een. gij mijn
vriend gij weet hoe teder ik bemint wierd. ik heb alles, alles, verloren.
voor mij is op deze weereld geen Bellamy meer. en al mijn vreugde
is met mijn vriend begraven. genoegen kan ik niet meer hebben.
neen: alles is en blijft mij zoo onverschillig. nooijd vrees ik zal ik
anders worde.
maar mijn heer waar houde ik uw mede op. dog ik spreek tegen een
vriend, tegen de vriend van mijn Bellamy, met wien kan ik beter over
hem praten. ik kan er niet van zwijgen. het is al wat ik thans heb.
hoe dikwijls mijn Heer sprak hij van u, van al zijn vrienden, hoorde
ik hem altoos, uw, het meeste noemen. gij zijt de eerste kennis geweest
die hij in Holland had ] ). gij mijn Vriend, hebt mijn Bellamy van nabij
*) De eerste kennis was Pieter den Hengst, zie Dl. I biz. 146.
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gekent. gij waart zijn Boezemvriend. ach: mijn heer laat ik dan over
hem met uw praten. mijn hart zou bersten als het zig zomtijds niet
eens ontlaste.
duijzentmaal dank mijn Heer voor den mij gezondene Spectator. J a :
mijn Vriend, al had ik 'er niets van geweten, ik zou ook uijt dit stukje
mijn Bellamy gekent hebben. hij had j a : nog Copij voor dit werk.
Verscheijde stukjes die daar voor geschikt waren heeft hij mij voorgelezen *). die brief aan het eijnde O! mijn heer die vinde ik overschoon.
behoef ik u wel te zeggen dat hij mij stroomen van traanen gekost
heeft? immers neen. al mijn aandoeningen zijn 'er weder door opgewekt. mijn wonde weder geheel opengescheurd, evenwel hoeveel aangenaams ligt er voor mij in te zien dat mijn vriend regt gedaan word,
ach: kende ik de schrijver van die brief, wist ik wie die Edele ziel,
die waare vriend van mijn Bellamy is, ik zoude hem danken voor-zijne
liefde, voor mijnen overledenen Vriend. hoe dierbaar mijn Heer zijn
mij de vrienden van Bellamy, hij word gelastert. O ! ja dat geloof ik,
dat was in zijn leven ook zoo, dit wist Bellamy, doch hier was hij
boven verheeven. hij en ik verachte die lage zielen, die (zoo als gij
zegt) nimmer in staat waren hem te kennen. Wij mijn heer hebben
hem gekent. ik heb hem, teder, onuijtsprekelijk, bemint en beminne
hem nog even sterk, als in zijn leven. ach: en wie weet hoe groot zijne
liefde nu voor mij is, hoe hij aan mij denk, voor mij bid. eens toch
zal de tijd koomen, dat ik eeuwig vereenigt zal worden. troos(t)lijk
denkbeeld, dan zullen wij nimmer gescheijden maar altoos bij malkander wezen.
Welk een brief mijn heer, schrijve ik aan u. ik kan niet ophoude als
ik van Bellamy praat, vergeef mij mijn verwart schrift. ik kan sins
lang niet op order iets zeggen. mijn ziel en lighaam zijn thans niet
gezont. of het laaste wel immer in order zal koome hier aan twijffele
ik zeer. Vaar wel mijn heer groet uw Echgenoot hartelijk van mij, ik
beveel mij in uw bijder Vriendschap
denkt, en kan het zijn, schrijft Zomteijds eens
aan uwe bedroefde dienares en Vriendin
Vlissinge den 6 november.
„ D e n 13 dezem(ber)" weer a a n

*• Baane
Mens2):

aanstaande Zondag wort het een jaar dat hij voor het laast
in Vlissinge kwam. ik ging zijn moeder eens bezoeke, en ik vont er
hem. ik had hem niet voor de volgende week gewagt. gij kunt denken
welk een aangenaame verrassing voor mijn Bellamy, nooyd nooyd zal
ik dien avond, en die ram(p)zalige morgen van zijn vertrek vergeeten,
') Mens heeft de vraag van 13 April (biz. 326) dus herhaald; vermoedelik heeft B. haar zijn
2
laat?te eigen Spectator-'ko^'xt voorgelezen, en, zie Bijlage XIV(?).
) hs. Z. G.
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dat vertrek dat laaste vaarwel zal mij eeuwig voor den geest weezen.
ach: mijn Heer nu heb ik mijn Vriend reeds negen maanden overleeft.
Zoo lang is hij reeds ten prooij van het graf. nimmer, nimmer zie ik
hem weer, versc(h)rikkelijke gedagte en evenwel het is zoo. ach: god,
Bellamy dood. nooyd vrees ik zal ik aan dit denkbeelt gewoon worde.
Vreest gij egter niet voor mij mijn Vriend neen, ik geef mijn traanen
den vreien loop, dit zal mijn lijdent hart verligten, kon ik dat maar
altijd doen, maar ik ben dikwils genoodzaakt mijn droefheid te verbergen, voor mijn moeder die mijn traanen niet zien kan dewijl die
haar dan om mij doen lijden. god geve dat mijn smert weer gematigt
worde en ik weer voor de reden vatbaar ben. denkt niet mijn Vriend
dat ik mij aan die droefheid toegeef neen. ik doe mijn best om te
redeneeren, ik weet dat god geen onmatige droefheid goetkeurt. ik
kenne mijn pligt. en doe al wat in mijn vermoogen is om, was het
mogelijk 'er aan te beantwoorden. ik bezorg mijn zelven bezigheid om
mijn gedagten af te lijden, maar niets is hier in staat toe. dog ik zal
wel weer bedaart, stil bedroeft, worden als men mij maar uyt laat
weene en mij thans maar aan mij zelven overlaat.
ik kan mijn Bellamy niet genoeg betreure. (ik mcen een gematigt
treuren.) gij weet mijn heer wat ik verloren heb maar dat kunnen maar
weijnig menschen regt begrijpen — zij verstaan mij zelfs niet eens.
maar laat ik dog van dit onderwerp afstappen, maar ik mag met uw over
mijn Bellamy praten. gij waart zijn Vriend en gij zegt dat u dit niet verveelt.
J a : mijn Heer zoo ik immer weer in Holland koom zal ik de Vriend
van mijn Bellamy bezoeken en zoo het kon schikken een weijnig vertoeven. o: wat zullen wij dan over onze Vriend praten. nu heb ik bijde
de reijzen maar een dag in Amsteldam geweest en de Vrienden waar
ik was wisten u niet woonen, kon het aanstaande zomer wezen zoo de
hemel wil dat ik dan nog leef, want (hier) mijn heer is de minst geschiktste plaats voor mij, in holland was ik veel beter, hier voel ik
mijn verlies veel sterker en in holland ben ik nader bij het graf van
mijn Vriend. ach: warom is hij hier niet gestorven, dan kon ik zijn
graf zien. maar o! god neen. ik zou bezwijken. het enkel denkbeeld
doet mij zidderen, hier zou ik te zwak toe zijn, — niets liever zou ik
doen dan uw aanstaande zoomer een bezoek geven maar ik heb een
moeder mijn Heer, een moeder die mijn bijzijn noodig heeft, en die
weijnig zin zal hebben dat ik haar te zoomer weer verlaat. dog hoe
het dan ook schikt, als ik ontrent Amsteldam koom zal ik het genoegen
hebben van u en uw huijsvrouw een bezoek te geven en uw mondeling
betuijgen dat mijn grooste genoegen bestaat in met de vrienden van
mijn Bellamy omtegaan.
nu kan ik niet meer. groet uw huijsvrouw hartelijk van mij. moeder en
Juff Bellamy laaten uw ook groetten, gaat voorts mijn Vriend om zomtijds
eens te schrijven aan uwe
ongelukkig(e) Vriendin
II

22
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A l s M e n s 7 of 8 M a a r t 1787, m e t d e g e b o o r t e a a n k o n d i g i n g van
een d o c h t e r , a a n F r a n s j e iets n a d e r s v r a a g t o v e r B e l l a m y ' s n a g e laten p a p i e r e n *), en of ze niet zal k u n n e n besluiten tot h e t p o r t r e t j e ,
d a t P l a a t — o v e r e e n k o m s t i g 's dichters „verkiezing" — gr&ag wil
h e b b e n v o o r d e H e r d r u k der Gezangen mijner
Jeugd,
antwoordt
3
zij Z o n d a g 18 M a a r t ) :
Mijn Heer en Vriend
gepasseerde maandag heb ik uwen vriendelijken brief ontfangen. ik
filiciteere uw hartelijk met de gelukkige bevalling van uw beminde en
wensche dat de Hemel uw spoedig met haar volkoomen herstel zal
verblijden, en uw dogter doen opwassen tot vreugde haarer ouderen,
dewijl ik uw hartelijk dank voor de comunucaasie. —
ik ben thans zoo wel niet, dan ik naar mijn omstandigheid eenige tijd
geweest ben. neen ik mis thans weer die zagte kalmte, die stille droefgeestigheid die mij eenige tijd het leven minder ondragelijk gemaakt
heeft en dit zal uw mijn heer niet vreemt voorkoomen als gij bedenkt
welke dagen ik thans heb door te worstelen, dagen, van smertelijke
herrinneringen waar in mijn verlies weer geheel vernieuwd word, gepasseerde Zondag is het een jaar geweest dat ik mijn eenige, mijn
dierbare Vriend verloren heb, voor eeuwig verloren heb. rampzalig
denkbeeld. gisteren was het een jaar dat zijn dierbaar overschot in
het somber aklig graf bedolven ligt 3 ): dierbaar graf dat alles in zig
bevat wat mij op deze weerelt kon gelukkig maken. het leven was
mij dierbaar om zijnent wil, nu kan het mij nooijd meer dan dragelijk
zijn en ach: was het thans maar zoo, doch nu is mij alles weer een
ondragelijke last, het is of ik weer tot mijn vorige smarten weder
gekeert ben. god geeve dat mijne reden weer schielijk plaats mogen
maken voor de onbedaarde droefheid die thans mijn geest drukt. ach:
mogt ik weer tot mijn vorige kalmte wederkeeren, een zagte bedaarde
droefheid kan god niet beledigen, en wat me?tsch die iets van den
mensch kent, zal mij dit willen betwisten. schoon 'er genoeg zijn die
mijne droefheid afkeure(n), dog die zijn beneden mijn aandagt, de
zulke zijn nooijd in staat mijn verlies te begrijpen.
nu zal ik mijn Best doen mijn heer om u op uw verzoeken te antwoorden. Voor eerst wat de nagelaten papieren van mijn Bellamy
betreffen. die zijn J a : in handen van Mejuffrouw
Wolffs hier heeft zij
mij om verzogt doe ik bij haar was en hier in heb ik ten eersten mijn
toestemming toe gegeven, wel overtuijgt dat niemant hier beter dan
l

) Over B.'s jeugdversjes aan haar, en de ontworpen Brieven van een minnaar aan zijn meisje
(biz. 88)? Zie op biz. 339 het antwoord van Betje Wolff aan Fransje.
2) hs. Z. G.
3
) Het overlijden was 11 Maart, de begrafenis 17 Maart.
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zij toe geschikt was. Zij bezit dezelfde kiesheid die mijn Bellamy zoo
zeer onderscheijde. ik heb ze haar alle gezonden, dog mijn heer ik heb
reden om te geloven dat dezelve niet zullen gedrukt worden want het
antwoort dat zij mij hier op gegeven heeft was dit. ik heb alles doorlezen. Wat zal ik zeggen. alles is liefde maar de weereld verdient niet
dit alles te zien. V is te Edel en zoo is het ook met zijne brieven. de
meeste stukjes zijn ook maar ontwerpen — gene is afgemaakt en ik meen
dat onzen Bellamy mij dit niet zvel zoude afnemen, zoo hij er iets van
wist dat ik zulke schetsen (ik spreek nu als dichteres) uitgaf. Zie daar
mijn kind eenvoudig zvat ik u hier over moet zeggen. gij weet zvelk eene
afgodische achting zijn geest had. laat u dit genoeg zijn. voor eerst bij
gunstige gelegenheid zal ik u alles te rug geven; — dit zijn de eijge
woorden van Mejuffrw Wolff. Zoud gij mijn heer met mij niet hier uijt
besluijten dat zij niet goetkeurt iets te laten drukken? ik denk het
vast, ik heb het haar overgegeeven en wort 'er iets van gedrukt
dan zal het zeker bij haar drukker, bij Van Cleef zijn, hoe gaarn ik
wilde dat gij mijn heer hier toe gebruijkt wierd, dog hier kan ik
niets aan doen. Zij zoud bij geen ander dit laten drukken dog ik
denk het niet. —
Wat het ander betreft: Ja: mijn heer ik weet dat 'er cen tweede druk
van de gezangen mijner Jeugt staat uijt te komen. ik weet dat C. plaat
volgens het regt van Copij 'er den uijtgever van zijn zal. dit heeft mijn
overledene vriend mij nog zelfs gezegt. ik weet ook dat het zijn verkiezing was mijn pourtret er voor te plaatzen, en geen ogenblik zou
ik in beraat gestaan hebben om hier mijn toestemming aan te geven
zoo als ik die (.... gaping in de rand van het papier) reeds gegeven had.
dog nu is Bellamy dood (en nu) mijn heer verandert de zaak geheel.
laat ik met (u) hier over als met een opregt Vriend spreeken. Zou dit
wel kies zijn als ik dit nu deed. Zou Bellamy (indien hij hier iets
van weten kon) dit wel goet keuren. Zoud ik door dit nu te doen de
kwaataardige weerelt geen stof geven om verkeert over mij te oordeelen.
Zoud men het niet verwaant, niet coket zoo niet erger in mij noemen
dat ik mijn portret nu voor die gezangen liet plaatzen. denk gij er
zelfs eens over mijn Vriend, — mogelijk zult gij zeggen dit zijn vooroordeelen, het is zoo, maar ik ben 'er niet boven verheeven, en er
zijn ook vooroordeelen die wij genootzaakt zijn hulde te doen. ik ten
minsten verbeelde mij dat men ontrent zommige zaken niet te omzigtig
zijn kan. Zie daar, mijn heer, mijn gedagten en de reden warom ik hier
niet toe besluijten kan. de Heer Lambregzen heeft mij hier gepasseerde
zomer al over gesproke, doe ik bij Juff Wolff gelogeert was. de Laast
genoemde raade mij dit ook zeer ernstig af en keurde mijn gedagten
hier over zeer goet en ik twijffel bijnaar niet mijn heer of gij denk(t)
er even eens over, nu kan ik niet meer. antwoord mij eens bij gelegenheid. Vaar Wel mijn Vriend. groet uw Lieve Vrouw hartelijk van mij.
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zeg dat ik haar alles wensch dat haar kan gelukkig maaken en weest
verzekert dat niets mij meer genoegen zijn zal dan eens in de gelegenheid te wezen om uw te toonen dat niemant meer uw Vriendin is
dan uw Verpligte Vriendin
den 18 maart.
——-y——~~j

Toch heeft Fransje ten slotte toegestemd: op het titelblad van
de Herdruk der Gezangen inijner Jettgd, met 7 Naagelaaten Gedichten, in 1790 verschenen „te Haerlem, bij Plaat en Loosjes",
staat haar portret v).

Rein. Vinkeles ad viv. del, et sculp.

Lijkzangen, Grafschriften

enz.

„Onuijtsprekelijk aangenaam zijn mij de lijkzangen ter gedagtenisse van mijn overledene Vriend", schrijft Francina Baane 13 Desember 1786 aan Mens 2 ), die 2 eksemplaren van de door hem
uitgegeven bundel Ter Gedachtenisse van J. Bellamy naar Vlissingen
heeft gezonden: een bundel „Lijkzangen en Grafschriften" in proza
en poezie, door de Leden van het Utrechts Letterkundig Genootschap „Vlijt is de Voedster der Wetenschappen" 3 )
„uit bijzondere
en naauwe betrekking, ter gedachtenis opgedraagen aan Mejufvrouw
!) Zie de opmerking over dit portret Dl. I biz. i o i , noot 2. De Haarlemse Uitgever Adriaan
Loosjes en zijn vrouw zijn sedert B.'s dood goede vrienden van Fransje, en zij logeert herhaal2
3
delik in Haarlem; zie Aant 67.
) hs. Z. G. Zie biz. 336.
) Zie Aant. 79.
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Sara Hoefnagel, Weduwe van J. Bellamy: en Mejufvrouw Francina
Baane", gesierd met een door P. Wagenaar Jz. l) getekend Vignetje,
naar 's dichters wens :

.. . voert mij slaapend,
In een stil en eenzaam boschje:
Ziet gij daar twee digte boomen,
Die elkander als omhelzen;
Geeft mij, onder deze boomen,
Dan een stille, zagte, rustplaats! '-)

Wagenaar inv. et delin.

Jonxis

sculp.

Ik dank uw hartelijk voor dit uijtmuntent geschenk — (schrijft Fransje) —
mag ik u verzoeke uit mijn naam als ook uijt naam van de Braave moeder
van mijn Bellamy bij gelegenheid, het genoodschap onze hartelijke dank
te betuijgen voor het blijk hunner achting, voor onze dierbaare Vriend.
om u de Waarheijd te zeggen mijn heer, ik had reeds lang iets dergelijks verwagt. mij dagt dit waaren zij mijn Bellamy verschuldig(d). Wat
heeft hij veel voor hen gedaan, het zal u niet verwonderen mijn Vriend
als ik u zeg dat ik sins die tijd dat ik dit stukje ontfangen heb weer
niets kan doen dan traanen storte. mijn wonde is weder geheel opengescheurt, mijn stille droefgeestigheid is weer in luijde klagten verandert, ik zie ik hoore ik denke weer niets, als Bellamy, de slaap
weijgert mij zijn verkwikking, mijn nagten gaan bijna weenende door,
hoe doen die uijtmuntende versen, mij weer naar mijn dood wenschen.
god weet dat ik niets vuriger verlang. deze weereld zonder mijn Bellamy walgt mij. ach: niets bind mij meer aan dezelve, al wat mij
dierbaar was is niet meer
— —
— — — — ——
PS: dat Vignetje vind ik overheerlijk. zoo moest het graf van Bellamy
wezen dat had hij zo gewilt
gisteren heb ik nog een lijkzang ontfangen van eenen Hr Hazeu 3). die tytelplaat vind ik ook
schoon. misschien hebt gij het gezien —
i) Zie biz. 87—89.
) Mijn Wensch, biz. 198. Kinker, Post v. d. Helikon (Uitg. v. Vloten) biz. 63 over Bundel
en Vignet\ biz. 6 1 : „wij hebben dezen nacht de schim van Bellamy op den Zangberg gezien.. .
en de oorzaak vernomen, waar om hij zoo dikwijls zijn grafplaats verlaat": tegen zijn „wensch"
werd hij „in de kerk begraven".
3
) Lijkzang op dm Hccr %Jacobus Bellamy door J. Ilazeu Corn:zoon (Edam, A. Tolk 1786).
Hazeu (1754—1835), uitgever te Amsterdam, en schrijver, zie N, Ned. Biogr. Wdb. I. 1040.
2
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y. Buys inv. et delin.

A. To Ik exctid.

C. Brouwer

sculp.

„Verklaaring van de Titelplaat" x ):
's Lands dierb're Vryheid staat, tot in de ziel, bewoogen:
Terwijl zij op den Glaus, der Hemelingen staard! —
De reine Dichtkunst treurd, met neergeslagen oogen,
Bij 't PraaUGraf, dat het stof, van Bellamy, bewaard! De Olyf-taky door een Slang, geknaagt en afgebrooken 2),
Het Speeltuig op den grond, 't Cypressen-Bosch, vermeld':
Hoe ras de dood, helaas! de looten pas ontlooken,
Met zynen sickel kerft, en ijlings nederveld! —
*) Lijkzang van Hazeu.
) Zinspeling ook op de plaster" na B.'s dood? (zie biz. 329 vgg.).

2
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De Lijkzangen
en Grafschriften,
lyriese uitingen van smart en
bewondering, opgeweld uit het bewogen gemoed van vrienden en
vereerders, tekenen ons het beeld dat de tijdgenoten zich van de
Zeeuwse dichter hebben gevormd, naar wat het sterkst heeft gesproken in zijn persoon, leven, karakter, gevoelens, gedachten en
woorden. W a t uitstraalde van zijn sprekend wezen, zijn geest en
gemoed hebben zij in hun ziel opgevangen, en getroffen door zijn
plotseling wreed verscheiden, hebben zij dit willen uiten, hebben het
vastgelegd, vaak met persoonlike herinnering, in de soms pathetiesgezwollen, maar ook wel eenvoudiger woorden, die zijn nagedachtenis
moeten eren.
Uit de Lijkzangen en Grafschriften x), te mijner beschikking, heb
ik dit beeld van Bellamy-Zelandus trachten te tekenen.

De Grieksche glimlach z wee ft
Rondom zijn lip; de vrije menschheid leeft
In elken trek; zijn oog is rein en "warm,
En eer gij 't weet, omvangt u reeds zijn arm 2).
Zo staat 62 jaar na 's dichters dood Mr. Maurits Cornelis van
Hall „nog het beeld van den Zeeuwschen Zanger voor den geest" 3 ).
Een „eedle zieP lichtte in „tintlende oogen".
Breed was zijn forsche boezem;
Zijn jeugdige arm was zwaar;
Hij was gespierd ten strijde,
Geschapen voor 't gevaar....
schrijft Kleyn in 1786. En R a u :
Komt roept met mij het beeld .. niet des stervenden,
Niet des vergeefs om bijstand u smeekenden 4),
Maar 't beeld des edelen, vergenoegden,
't Beeld des met lauwren bekroonden Dichters,
Zoo als zijn blik van zachte verrukking blonk,
En 't guile hart vertrouwlijk zich opende,
Wen hij aan 't eind der sombre loopbaan
Phillis met openen arm zag wenken.
*) Zie hierachter Titels^ Vcrtalingen enz. In het hier volgend overzicht vermeld ik slechts nu
2
en dan de bron.
) „Zooals Hinlopen zong van Claudius" (van Hall, Gemengde
3
Schrif ten, 1848, biz. 182).
) 62 jaar na zijn Jubehang bij de 1 5 0 ^ Verjaring der
4
Utr. Hoge School, zie biz. 332.
) Zie biz. 319.
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J. Hazeu CorniZoon 1 ), die zijn Lijkzang opdraagt aan „de Edele
Heeren Leden, van alle Vaderland- en Vrijheidlievende Societeiten,
Genoot- en Gezelschappen, in Nederland" herinnert zich met trots:
. . . Hoe dikwijls, drukte hij mijn handen,
Als 't vuur van zijne ziel, mogt branden,
Voor God, en 't lieve Vaderland!
en hoe Zelandus hem wel gesproken heeft van zijn „genegenheid
voor den Krijgsdienst, het zij ter Zee, of te Land", als „zijne
Ouders" (!) het hadden willen toestaan. Ware 't hem „vergund een
Held te weezen", hoe zou hij met „trouw" „voor Vrijheid zijn
Zeeuwsche kop" hebben geboden!
„Uw aanblik schonk mij zaligheid", klinkt het uit andere mond,
en Ultrajectinus 3 ), „leezende in ('s dichters) zangen", zoekt de „paden",
waarlangs hij zo „menigwerf met (hem) is gegaan".
Agatha Deken herdenkt, evenals een Zeeuwse dichter L. E., dat
Bellamy „zoo mild begunstigd door Natuur, in laagen stand gebooren" en arm is geweest, „opgetoogen in den schoot der Zorg",
dat hij „niets bezat dan 't geen men 't minste telt"
een groote ziel, een ziel vol mededogen;
een geest geschikt om naar iets groots te poogen;
een deugdzaam hart — maar ach! wat zegt dat zonder geld ?
„Gij waart een ronde Zeeuw, te groot tot v e i n z e n " . . . . dicht
Betje Wolff, die in 1798 nog „op Belami's vriendschap roemt". . .
Ik weet het, Belami! wie hebt gij ooit gevleid ?.. .
Gij tortste 't harde juk der trotsche Aristocraaten,
Met brandend ongeduld; voor 't overheerd gezach
Boogt gij tog nooit uw hoofd; gij haatet zijne gunsten;
Gij, gij had moed om arm te zijn.
De „Jeugd van 't bloeiend Stichts Atheen" hield bij 's dichters
leven „'t peinzend oog op hem gevestigd", prijst nu „zijn Vriendschap, Trouw, en onbevlekte Deugd, zijn goed en eerlijk hart",
„vernuft, gevoel, geest, obrdeel en verstand", zijn „forsche kracht,
vereend met ted're m e n s c h e n - m i n " . . . .
Ja, vriendlijk als de lente,
En glanzend was zijn geest...
i) Zie biz. 341.

2

) J. de Waal, zie Aant. 62.
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„Trotsch" op haar zoon, ook buiten „Utrechts vest" bekend „door
zijn Vrijheidademende Schriften en Edele denkvermogens", „vereerde
zijn Moederstsyd" hem „een onwaardeerbren prijs\ Zo wachtte de „rei
der Priesterschaar" hem „eerlang als schrandre Bijbeltolk, Vrederijksheraut", maar . . . .
Het heilig vuur, dat in hem brande,
Heeft hem helaas! te ras verteerd!
En Rau klaagt:
O laatste blik mijns stervenden hartevriends!
O uur nog banger, dan 't bangste dat immer de
Verbeelding aan mijn hart gemaald had,
Vurig zijt gij in mijn hart gezonken! *)
Patheties, naar Zelandus' eigen woord 3) — maar hoe strijdig met
de droeve werkelikheid! — herdenkt Hazeu 's dichters sterven, zijn
laatste woorden : een bede voor Fransje, voor het Vaderland. . .
„Ach! mogt de snoode Heerschzucht vluchten! —
„Ik sterf!.. o God ! . . o Vaderland! ! . . . . "
In een Latijnse Lijkzang
bij het lijk :

wenen en klagen Moeder en Fransje

.. Ah! misera, ah! nato tarn subito orba parens ..
Quid tibi tunc animi gelidis quando oscula labris,
Oscula, sed posthac non repetenda, d a b a s ; . . .
Quid tibi tunc animi, Virgo, cum cernere sponsi
Contigit ante tuos corpus inane pedes?
Nempe amens luctu, gelidum complexa cadaver,
(Incassum) gremio membra fovenda dabas . . .
Pressabas labris pallida labra tuis
„Edelmoedig groot heeft de Heldenburgerij van Utrechts Vrijheidsstad de roem van Neerlands braaven, dien Schrik der Tiranny", „ter
hare onsterflijke eer, al schreiend, zelf begraaven". . . .
Terwijl de Kunst heur Zoon beschreid,
Zal Utrecht zijnen naam vereeren —
Zijn nagedachtenis graveeren
In 't marmer der onsterflijkheid !. .. 3 )
2
i) Zie biz. 319.
) o.a. Aan Vlissingen, Dl. I biz. 387.
) Zoals in 1825 is geschied, zie biz. 322, noot 2.

3
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Met „een rei van lieve vrienden sticht" Ultrajectinus het gewenste
graf: „de stille zagte rustplaats in een eenzaam boschje", waar hun
„traanen spreeken van ongeveinsde m i n " l ) . . .
men zegt, dat boven 't graf, waar uw gebeente rust,
een tortel 't nestje bouwt en zijne gade kuscht.

„Met bittre droefheid ziet Dichtkunst heur gids sneeven — wie
voelde als hij 't schoon der poezij? Van zijn lippen klonken de
toonen eener hemelsche melody". „Verheven Zanger, onsterflijke,
die zich op aard vereeuwigt heeft!" Hoe toonde hij in zijn dichten,
„dat ook deez' Landaart iets gevoelt van 't waare schoon, dat
het Nederlandsch voor geen uitheemsche taal in fraaiheid heeft te
zwichten".
Dat Duitschland op zijn Dichtren roeme
Tot Eer van 't menschlyke Hart..
„in rouw gedompeld, noem ik slechts Bellamy"! Hij „deed het
echte schoon der Dichtkunst hooren":
Hoe kiuistig paarde zijne Her
Elk voorwerp met gepaste toonen; —
't Zij hij een jeugdig liedje zong,
Of 't forsche heldendicht voor Bato's dapp're zonen,
„aller harten drong hij naar het voorwerp zijner zangen". Prof.
Broes (1793) noemt hem
Mijns vaderlands Anacreon,
En, had de dood hem niet doen zwijgen,
Den Pindarus der laater tijden.
Kleyn (1786): „Mijn Zeeuwsche Zanger — hij was een Bard en
zelf een held! — der harden liev'ling". . . .
een zonnestraal, zijn lied,
wen zij, door lentewolken,
heur glans op de aarde schiet.
Met zijn Juichend Vrijheidslied" heeft Zelandus „helden gekweekt
voor 't Vaderland — marmersteenen harten de waarde van vrijheid
!) Zie Vignet biz. 341.
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doen erkennen". „Den Mensch is vrij!" juicht Hazeu, als hij Zelandus' „schoone Vrijheidszangen als werken van een forsche hand"
herdenkt.....
Zijn zang deedt hem eerbiedig knielen,
Voor God, om 't heil van 't Vaderland.
„Wie was 'tw, vraagt Agatha Deken (1786),
toen List en Boosheid Neerland sarden,
En Vrijheidsliefde in d'arm der Weelde sliep,
Toen Engeland en Snoodheid zig verhardden,
Diens stouten zang, gantsch in den smaak der Barden,
Uen moed in 't harte onstak, het zwaard ter schede uit riep ?
Hoe „stoutmoedig", zegt de Zeeuwse dichter L. E., „dorst zijne
deugd 't ondier aanranden",
dat in dit vrij Gemeenebest,
te lang zijn Zeetel had gevest.
Als Capellen „stelde hij 't leven voor de Vrijheid", Capellen, nu
zijn „dierbre vriend"; werd „Nederland nog eens op hun (beider)
bee te recht gebracht"!
„Val aan! val aan! val aan!" klinkt het door zijn „krijgsklaroen"!
Maar, „zagtkens ook toont zijn Her, als zij het droevig sterven
meldt" van Jarry, van Capellen:
Jarry weende 't Strand,
Capellen weende 't Land,
Jarry weergalmde de Zee, d'Echo's herhaalden Capellen!
„Hoe hangt mijn gantsche ziel aan uw verheven tonen, wanneer
uw harte bloed op Jarry's heldengraf, zingt Vereul in 1789.
„Geen lauwerkrans vlecht" Zelandus „om 't hoofd dier moordenaren",
Wier voet, langs bloed en puin, den glorietroon bestijgt.
Gij zingt een Washington na 't barnen der gevaren:
Zo zingt de nachtegaal, wanneer de donder zwijgt.
En een Zelanduswoord van 1782 heeft in 1798 nog zijn betekenis
voor Betje Wolff behouden:
. . zo gij heden zongt, gewis gij zoudt niet klaagen:
„Wij bidden, maar wij werken niet" 1).
x

) Ook aangehaald in Wiilem Lccvcnd (1785), zic hiervoor Dl. I biz. 189.
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Wie heeft zo zacht, zo malsch, zo ongedwongen,
Met zulk een kuisch, en sterk, en zuiver vuur,
De lieve min der lieve Jeugd gezongen,
Als 't zwakke hart door driften wordt besprongen,
Dan gy, o Bellamy! o Dichter der Natuur?
„ Hoofdtoon van zijn schoone Liefdezangen was 't streelende der
kuische min voor zijn Fillis", „'tedelst heil der stervelingen", maar
de laatste „Wensch": zijn geluk bij Fillis in een „kleene" woning,
en als die schoone dagen zijn voorbij gegaan, een stille, zagte
dood in Fillis armen", mocht hem niet „gelukken". Zo voelen „uw
vrienden (mee), even als zij eens uw zangen lazen met het teferst
gevoel",
de kragt der liefde,
die nu bloedt, door uwen dood! —

Als „zijn geest door 't ruim der schepping vloog, gevoelde hij de
nietigheid der aarde en zag over haar zinlijk schoon in 't heiligdom
van 'teeuwig licht". Zo wekte hij „door zijn verheven Zangen een
nieuw gevoel van God en eeuwigheid", en „ontvonkte zijn zuiver
woord de zucht tot ware deugd".
o Waart ge mij ten reisgenoot
Door de aardsche struikelpaen — valeien van den dood —
Naar 't vaste land der eeuwigheden —
Dan reisde ik onbelemmerd voort
o Bellamy, met u, naar een veel beter oord . . . .
Dan weest ge mij, in 't derwaards gaan,
Aan 't eind des wegs het land der ware Vrijheid aan.

„Treurt gevoelgen, edle reien van menschenvrienden, nu hij is
weggerukt, die u vaak heeft doen schreien, door 't lot der menschheid aangedaan". „Roemt zijn groote ziel, zijn zagtheid van gemoed",
die hem „liever ongelukkig dan ongevoelig" deed zijn. Zijn grootste
roem was het „teder hart een traan te onttrekken", en harten „te
vormen, voor teer gevoel bestemd". . .
Uw grondtrek, Bellamy, was tedre menschenliefde; . . .
zij gloeide in ieder woord... *
de droefheid griefde uw ziel, wanneer ze uw naasten griefde...
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Als een „regtaarte Menschen-vriend" heeft hij „altoos meegewerkt
tot nut van 't Algemeen". „Gloeide uw manlijk hart niet even sterk
voor Vrijheid als voor de rechten van den mensch"?
Om „de schoonheid der geschapen dingen — om vrolijk Lentefeest, statige eik, nedrig moschje, digt belommerd olmenboschje —
zong hij dankbaar Gods grootheid"; maar zag „over 't zinlijk schoon
der aarde in 't heiligdom van eeuwig licht". En als 's dichters „vrienden
zich spieglen in het beekje",
daar Gij naast hun zijde zat,
Dan vermelden hunne tongen:
„Even als wij hier ons beeld,
„In dit stille beekje aanschouwen,
„Zo schiep Bellamy, natuur
„In zijn vloeijende gezangen". . . .
en „ieder boschje verkondigt hun zijn vergoden zang". Hoe schoon,
„wen hij zong, hoe 't grimmig onwe&r naderde, bij stilte der natuur",
en zijn „klanken klommen", als „ijlings de Donder door 't luchtzwerk
rolde". Nu zucht Fillis in 't „ olmenboschje, of op den bemoschten
heuvel", waar haar vriend eens naast haar zat!
Maar „waarom moest hij in zijn lente sterven!" vraagt de Droefheid, „waarom moest dat helder licht ten duister dalen!" „Hij had
in 't sterflijk oog op aard 't bekoorlijkst lot verdiend", zucht Petronella Moens (1790). Bij 't „overpeinzen van den loop der dingen suft
(ons) denkvermogen"; hij wordt „weggerukt" en menig „dwaas der
maatschappij blijft leven": „maanden lang praalen de distels, de
schoone en geur'ge bloem bloeit slechts weinig d a g e n P „Ach! had
de zeis des doods uw jeugd niet neergeveld". . . .
. . . . W i j missen zijn verheven zang;
het zuchtend Nederland
Hoort nu niet meer de blijde Her
gestreeld door zijne hand,
Maar de eeuw'ge Godheid schonk aan hem
het gouden Cyter-spel.
Hij slaat der Seraphijnen toon,
ten trots van dood en hel.
„Een zwijgen past voor God", geen „twist: 'k zwijg, aanbid en kniel".
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„Laten wij treuren met Moeder en Fransje" (Hazeu spreekt van
Johanna Bane, en al heel weinig kies klinkt zijn: „tweemaal deed
het sterven U een waarden minnaar derven", maar wie ook de
eerste zij geweest, ,,'tlaatste voorwerp van uw liefde was oneindig
meer dan hij").
Hoor Fransje als Dorinde klagen: „Legt mij bij mijn Jongeling"! . ... „Dorinde, matig uw verdriet, wij deelen in uw smart,
Uw Damon is ons lied!" „Treurt niet langer, nu uw vriend meert
in gewenschter haven", na de felle smart zal in zacht-weemoedige
uren Godsdienst u troosten: „bij zijn God vindt gij hem weer".
De Engelen voerden hem ten Hemel: hij „leeft en bidt voor u
en 't Vaderland". Zo ^zien ook wij hem eens weer in 't Rijk der
Eeuwigheid, en zingen aan zijn zij den waren vrijheidstoon", terwijl
wij evenals „Vlissingen en Utrecht, als heel het Vaderland" hem
blijven betreuren. . .
Hij was voor Neerland alles,
*Ons — alles, ach! geweest!
zucht Kleyn — —
O zingt, nakomelingen!
Hem grootscher treurgezang!
Men weene, om zulk een zanger,
In Neerland eeuwen lang!

In 1822 hebben Ds. Ockerse en zijn zuster Antoinette, Mevr.
de Wed. Kleyn, dit door Kleyn gewenste „grootscher treurgezang"
aan de Zeeuwse dichter gewijd in een Gedenkzuil op het graf van
Jakobus Bellamy,
„opgedragen aan Mejufvrouw Francina Baane,
weleer ('s dichters) hartsvriendin" l ).
Veel bouwstof dankten zij aan het „ stout ontwerp ter uitgave
van een volledige Levensbeschrijving", zomer 1794 door de 20-jarige
Mr. Jan Willem van Sonsbeeck tot een begin van uitvoering gebracht „onder het geleide van den wijzen en edelen Mr. Nic. Corn.
Lambrechtsen", 3 jaar later, in 1797, door de dood verijdeld 3 ).
Aan een brief van Mr. Jan Hinlopen, zomer 1793 door de jonge
Vlissinger omtrent zijn „ ontwerp" geraadpleegd, ontleen ik ten slotte
het volgende 3) :
*) Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz.

2) zie Aant. 1.40.

3

) Gedenkzuil biz. 202 vgg.
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— — Gij voelt zelf de zwarigheid, daar gij schrijft: „had ik hem
mogen kennen!" En waarlijk, Mijn Heer! ik twijfel, of de naauwkeurigste berigten, die evenwel ook al door tijdverloop aangelegene
nuances zullen verloren hebben,
gegeven door hen, die dagelijks
met hem omgingen, en met
zijn verstand en zijn hart niet
vreemd geweest zijn, en de
gedurig herhaalde lezing zijner
stukken, u wel, als gij hand
aan het werk slaat, voldoening
geven zullen, om te kunnen
ontwikkelen, zoo als gij het
wenschtet, wie Bellamy was, hoe
hij dit geworden was, en wie
hij eenmaal zou geweest zijn.
Niet dan met de innigste ontroering van al wat in mij is, kan
ik aan dien geliefden vriend,
en aan het oogenblik, waarin
hij in mijne armen ontsliep,
denken; en het valt mij moeijelijk, die aandoening van de beoordeeling van hem als Dichter
aftezonderen. Maar dit kan ik
u zeggen, hij was in velerlei
zin een zonderling mensch. Zijn
Piis manibus Jani Gulielmi van Sonsbeeck animi
hart was voor de grootste en
praestantia literarum et poesios laude praeclari.
edelste, het was tevens . voor
Nati Flissingae XII Decembris 1774 Defuncti
Medioburgi II Martii 1797.
de zachtste en fijnste gewaarwoordingen vatbaar. Gemakkelijker en kiescher uitdrukking heb ik nimmer, in het dagelijksch gesprek en in de vertrouwelijke briefwisseling, bij iemand gevonden. Het
voor mij belangrijk overschot zijner brieven vermaakt en verrukt mij
nog bij elke herlezing. Hij was een getrouw en onpartijdig vriend. Ik
heb van zijne teederhartige aankleving aan mij en mijne belangen de
duidelijkste en aangenaamste proeven gehad, en, daar wij elkander
dagelijks zagen, en alle weken eene Dicht- en Letterkundige zamenkomst hadden, waarvan wij twee de helft uitmaakten, kan ik mij niet
herinneren, dat wij, hoe vrij en openhartig wij elkander alles ook zeiden,
ooit eenig verschil gehad hebben.
Zijn ernst was edel, zijn boert attisch geestig, of liever, geheel Nederlandsch geestig. Hij kon zeer vrolijk, regt opgeruimd wezen, maar had
ook droefgeestige oogenblikken. — Hij nam dagelijks toe in smaak en
dichterlijken aanleg; maar de schoolsche beoefening der Wetenschappen
stond hem zeer tegen. Hij was niet ver genoeg gevorderd in de kennis
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van het Latijn, om het met die gemakkelijkheid te lezen, te verstaan
en te schrijven, als op de Akademie wel vereischt wordt, om het
meeste nut te doen, en hij had geene mate van geduld en geschiktheid,
om talen te leeren, overeenkomstig met zijne groote bekwaamheden en
vorderingen elders. Bit maakte, dat hij liever als man van smaak op
zijne kamer arbeidde en zich vormde, dan dat hij op de Kollegien de
gezetste was, en juist zijn Akademiewerk het meest behartigde. —
Ongelukkig was hij ook minder geschikt voor den kring, waarvoor hij
arbeiden moest, en dit een en ander maakte hem wel eens mistroostig.
Had hij een ander vak kunnen kiezen, had hij niet moeten beginnen
met eenige doode talen, en met schoolsche onderscheidingen van Logika
enzv. zijn geheugen vullen, hij zou waarschijnlijk een geheel ander
Student geweest zijn. — Hij begon te dien aanzien te laat, daar zijn
genie zich reeds zoo ver ontwikkeld had. — Gedurende den allereersten
tijd van zijn verblijf aan onze Akademie, wanneer ik hem leerde kennen, was onze verbindtenis meer gegrond op onzen onderlingen smaak
voor de Dichtkunst.
In dien tijd heb ik echter altijd opgemerkt, dat, al was zijne vrolijkheid eens wat luidrugtiger en minder bezadigd, dan daarna, zijn levensgedrag, zedelijk beschouwd, onopsprakelijk was. Ja, hij kon veel, zeer
veel geestige dranken verdragen, en gebruikte er, daar zulks hem
schijnbaar niet aandeed, nu en dan wel eens meer van, dan voor zijne
gezondheid, vooral voor zijne podagreuze gesteldheid, dienstig was; —
doch nimmer, zelfs geene enkele reis van onze verkeering, heb ik hem
dronken of onbekwaam gezien, of van iemand gehoord, dat hij hem
zoo gezien had. — In de twee laatste jaren zijns levens begreep hij,
dat, al verbijsterde het dan 't gebruik van zijn verstand niet, het hem
echter geen voordeel deed, en verminderde dat zeer. Zoo dat het er
verre van daan is, dat hij er zich aan overgaf. En in dien tijd was
onze gemeenschap tot eene zeer hartelijke vriendschap aangegroeid,
zoo dat ik, in het laatste jaar van zijn leven, eenen waren vriend aan
hem gehad, en ook tot in en na zijnen dood daarvan de wederkeerige
blijken genoten en gevonden heb.
Ook in dat laatste jaar kwam onze godsdienstige wending van gedachten meer overeen, en ik verloor in alle opzigten een voor mij zeer
aangelegen vriend in Bellamy. Men moet hem niet gekend hebben,
zijne wending van genie, zijne geliefkoosde grondbeginselen en wijze
van beschouwen, zijn vast oordeel, gelukkige verbeeldingskracht, zijn
vaardig geheugen, en zijne, zich aan alles, wat van hem kwam, mededeelende, hem alleen onderscheidende, eigendommelijke oorspronkelijkheid niet hebben opgemerkt, indien men al wat het zijne is, niet
gemakkelijk onderkennen kan, en niet tevens besluiten, dat hij een van
onze klassieke Dichters en Schrijvers zou geworden zijn.
Dit alles,
gevoele ik, maakt onder het schrijven al meer de aandoeningen gaande,
en ik denk met weedom des harte aan dien lieven, natuurlijken, jongen,
doch alles belovenden Dichter
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In aandoenlike vriendschapsherinnering dicht Staatsraad Mr. Jan
Hinlopen 15 jaar later (1808), bij de dood van Prof. Sebald Fulco
Rau — kort voor eigen overlijden:
Permets, que cette main, qui ferma la paupiere
Au digne Bellamy,
Te porte mon hommage, en gravant sur la pierre
Le nom de son Ami!

J. H, v. Docle?i inv.

Iz. de Wit Jansz, sculp, ijgi.
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BIJLAGEN.
I.
T e s t a m e n t van J a q u e s B e l l a m y . 1730 *).
Au Nom de Dieu Amen Je Jaques Bellamy Sen. de la paroise de SL. George
Hanover Square dans la Compte de Middlesex Cuisinier Natiff de Vevey Bourjoye
de Collombier sur Morges2) etant sein D'Esprit et memoire graces a Dieu Et Considerant la Certitude de la Mort et L'Incertitude de Fheur dTcelle fais public et Declare
ce cy pour etre et Contenir ma derniere Volonte et Testament et premierement par
cecy Je Recomande mon Ame entre les Mains de Dieu tout puisant mon Createur
Esperant par les Merites de mon Sauveur et Redempteur Jesus Christ D'heriter la
Vie Etemell et mon Corps Je Commetts a la Terre pour Etre Enterre dune manniere
decente a la Discretion de mon Executeur cy apres Nomee et appointe Et pour
touchant Et Concernant mes Mondaines dont il a plus deja ou cy apres plaira a Dieu
tout puissant de me benir J'en Dispose par ce cy de la maniere Suivante Premier e m e n t , ma Volonte est et Jordone que tous et Chacunes mes Justes Debtes que
je pourois Devoir au Jour de mon Deceds Soient payees et Dechargee I t e m Je Donne
et Legue tous et Chacun mon Bien Reell et personell Meubles et Inmeubles argent
Content et autre Choses de quelque nature que se Soit et en quelque lieu que se Soit
don je Seray en possession ou a moy appartenant en aucune Maniere que se Soit au
temps de mon Deces a mon Bien Aime ffils Jaques Bellamy Item Je fais Ordonne
Constitue nome et appoint mon dit Bien Aime ffils Jaques Bellamy le seul et unique
Executeur de ce cy ma derniere Volonte et Testament Et Enfin par ce cy Je Revoke
annule et Declare D'etre Null tout Volonte ou Volontees a aucun temp ou temps que
ce Soit cy devant par moy fait et Declare come tell En ffoy de quoy jay a cecy mis
mon Sein et mon Sceau le Trentieme Jour de Septembre en Tan de notre Seigneur 1730.
Signe Scelle publie
Jaques Bellamy
et Declare par le Testateur
Jaques Bellamy come et pour
son dernier Volonte et Testam1.
en la presence de nous.
francois lesNoir du chauteade 3)
Jean francois Mories de Vevey en Suisse Amos (?) Brissac
2
*) hs. Z. G.; zie Dl. I biz. 1.
) Over ^Bourgeois de Collombier", zie Aant. 2.
) Chateau d'Oex. (Canton de Vaud). Volgens Prof, Ph. Godet komt de naam lesNoir {Lenoir}
nog vrij algemeen voor in die streek.
3

IV

IP).
B a n i s e.
Hoe gloeid' den heldenmoed, in strijdbren balacin!
Wen, hij aan 't blaken door den Eed'len gloed der min,
Gelijk een tweden Mars, voor Pegu's trotsche muuren
het dond'rend' oorlogsvuur manmoedig kon verduren.
Zijn Zuster, die den Staf van Ava's rijkstroon zwaeid,
en op wier hoog bevel den oorlogsstandaard waaid:
Versterkt' hem met haar heir, om 't forsch geweld te wreken;
en op god mavors veld de krijgstrompet te steeken.
in 't end' word Chaumigrem gewenteld in zijn bloed;
en Pegu's rijksprinsess, voor 't dood'lijk lot behoed.
terwijl de huwlijksmin, een trits van helden kroonde
en vorst Xemindo's kroost, haar blanke deugd beloonde.
Zoo zegevierd de deugd, in spijt der tijrannij!
Zoo zegepraald, den moed, op Pegu's roofharpij!
Zoo zien wij forsschen Mars, zijn venus minlijk kusschen!
Zoo zien wij 't oorlogsvuur, in Pegu's wallen blusschen!
J: B :

III.
( A a n t e k e n i n g e n over een r e i s j e n a a r G e n t en
B r u g g e in 1779 of 1780) 2 ).
in de kerk van Middelburg in Vlaanderen munt uit, het schilderij agter het groot
altaar Zijnde de opstandinge door Kerkhove 3) geschildert — — 00k prijkt deze kerk
met een uitmuntend orgel en eenige andere schilderstukken van rang 4).
Saterdag morgen van Vlissingen naar breskens — naar Sluis. naademiddag naar St.
anna ter muiden.
Zondag nademiddag naar aardenburg van daar naar middelburg in Vlaanderen. maandag
na de middag naar Brugge. —
') hs. Arch. Vliss. 5 zie Dl. 1 biz, 17 en Aant. 10.
) Opgeschreven in een opschrijfboekje van 1779? (hs. Z. G.). De treurige oorlogstoestand
heeft mijn oorspronkelik plan verijdeld: te gelegener tijd ter plaatse een en ander uit deze „reisheuchenis" te onderzoeken. Prof. Leo van Puyvelde uit Gent, balling in ons land, heeft mij nu,
op mijn verzoek, voor zover hem dat mogelik was, enige inlichtingen verstrekt. Wat ik dus
mededeel, dank ik aan hem.
3
) Vermoedelik Jozef v. d. Kerckhove van Brugge (1668—1724), die veel voor kerken schilderde, stichter en i s t e Direkteur der Academie te Brugge.
4
) Er was te Middelburg — eind i 8 d e eeuw 00k nog? — het beroemde Bladelin-altaarstuk,
toegeschreven aan Rogier van der Weyden, nu in het K. Friedrich-Museum te Berlijn. Bladelin,
Tresorier van Philips den Goede, had het aan die kerk geschonken.
2

V

dingsdag morgen ten negen uuren naar gent waar wij ten ses uuren aangekomen zijn.
Woensdag morgen gezien in Gent St. Nicolaas kerk — het Cabinet van wijlen den
Heer Jacques Clemens *) waar in veel stukken van den eersten rang.
Verder de kerk van St. Bavo de schoonste uit Gent, men zegt uit gansch Vlaanderen,
nog de Lieve Vrouwe kerk van St. Pieter 2 ).
van daar gingen wij naar de abdij van St. Pieter, dit ging alle onze verbeelding
te boven. de Eetzaal der Heeren van St. pieter is een allerheerlijkst langwerpig
vertrek 3).
de kerk van gemelde Abdij overtrof volgens onze geclagten de beroemde kerk van
St. bavo *).
maar de Biblioteekh 5) is het schoonste dat men bedenken kan het is even als de
Eetzaal een langwerpig vierkant vertrek.
in de Augustijnenkerk en klooster waar in wij het Cabinet der Schilderijen gezien
hebben en de Bibliotheekh u).
bij de Recoletten hebben wij de kerk en het Klooster benevens de Bibliotheekh
(gezien)7).
bij de Carmeliten van de barrevoeters hebben wij geweest, daar hebben wij de kerk
en den thuin gezien 8).
het begijnhof en den dienst in de kerk hebben wij bijgewoont. in de dominicaner kerk
en Convent hebben wij eenigen tijd vertoeft9).
Brugge,
't hof van Comercie Hospes van der Steen.
St. Sebastiaan op de Kouter
en Keizerlijke Hof 10 ).
4- het quartier der troepen een schoon vierkant plein n ) .
in de kerk der predikheeren toefden wij een half uur.
den 27 s morgen 9 uuren van Gent met de barge 12) naar Brugge 5 uuren aangekomen.
te voet naar Sluis half negen aangekomen.

2
) De Kerk — nu parochiekerk — op 't Sint Pietersplein, vroeger behoorende bij de St. Pietersabdij', ruime renaissance-bouw met koepel, navolging van de St. Pieter te Rome.
3
) Wat er overgebleven is van de St. Pietersabdij — al de voornaamste gebouwen — is nu
kazerne. Er is inderdaad een mooie eetzaal. De bouwvallige kruisgang, rondom den kloosterpand,
is in de laatste jaren hersteld.
4
) De renaissancebouw stelt B. dus, als echte i 8 d e eeuwer, boven de gothiek.
5
) Van die bibliotheek bestaat sinds de Fr. revolutie niets meer.
6
) De kerk der Augustijnen is niets bizonders; er zijn enkele mooie schilderijen in een der
spreekzalen (van het klooster) o. a. een Kruisdraging in de trant van Breughel. Boven: in een
7
mooie lange zaal de rijk voorziene bibliotheek.
)?
8
) Niets belangrijks, tenzij een ruime bibliotheek.
9
) Het Dominicanenklooster bestaat nog achter de St. Michielskerk, doch in de zalen en cellen
vvonen burgers van den laagsten stand.
10

) Namen van h e r b e r g e n ?

,2

) Barge,

Brugge.

zndl. trekschuit, werd
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) ?

nog
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geleden

gebruikt
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IV.
H e t A c h t s t e g e z a n g uit de g e z a n g e n ,
Aan h e t V a d e r l a n d
d o o r j o n k h e e r O n n o Zwier van
H a r e n . fries E d e l m a n
op een vrijen t r a n t g e v o l g d 1 ) .

Aan het V a d e r l a n d .
Agtste Zang.
De Hoop gezonden aan Prins
Willem de Eerste.
biz, 67.

1

Schoon dikke duisterniss het halve rond bedekt
terwijl het zonnelicht den tegenvoeter wekt;
En zich een stille rust verspreid in deze streken,
blijft 's opperkonings oog steeds wakend' onbezweeken.
niets blijft verborgen voor dat alomziende oog.
hij ziet zeer lage neer, al zit hij hemelhoog!
bedenk, dit sterveling! Eerbiedig 't Alvermogen:
g'ontwijkt, waar gij ook gaat, noit zijn' doordringende oogen.
de Heer slaat alles gaa, hij neemt elks doen in acht;
Zijn glinst'rend oog ziet zelfs in 't holste van de Nacht!

Maar schoon de duisternis de landen
Van d'eene helft van d'Aarde dekt,
En rust verspreid op deeze stranden
Wijl 't licht weer anderen opwekt,
Het oog van God blyft altyd waaken!
6 Mensch, onthoud in alle zaaken,
't Zy dat gy diend, of wel, gebied,
Weet, en wilt nimmermeer vergeeten,
Graveer op 't diepst' in uw geweeten,
Dat Gods oog, dag en nacht, u ziet!
biz. 68.

door 't gansche waereldruim, word d'opperheer begroet;
elk valt d'Almachtige op zijne wijs' te voet
dus Eerde men al vroeg, de goude zonnestralen:
het glinst'rend starrenheir: dan, spot niet met dit dwalen:
Hoe straald des Scheppers macht, in al die lichten door!
hier gaat het heidendom den Christen zelve voor
en leerd hem zijnen Plicht: om in die groote werken
des Scheppers wijsheid, en Zijn grote kracht te merken.
Hoe blinkt door't gansche Heelal Zijn macht en wijs beleid.
door Al het schepsel's mond word Zijnen lof verbreid!
4-

By alle Volk'ren aangebeeden,
Schoon geen' van haar syn weesen kend,
Is hy 't voorwerp van plechtigheeden
Geleerd, by Khoran, Vedam, Zend,
De Wild' eerd hem in lucht en winden!
Elk tracht om syne Wet te vinden,
Elk zoekt een tempel in de smart!
6 Sterv'ling, zoek in uw geweeten;
Syn Wetten zyn aldaar gezeeten,
Syn Tempel is het deugdzaam hart!

Hij zelve, heeft in elks hart, met zijn' geduchte hand
een regel van zijn wil: zijn' hooge wet geplant.
enz.

(God beveelt de Hoop, aan Willem van
Oranjc in dromen een gelukkige toekomst
van Nederland te voorspellen).

13-

biz. 73.

daal schielijk naar 't gewest der dromen hier beneen.
neemt al het strelenste, dat iemand oit verscheen

De rust, de slaap, de lichte droomen,
't is alles in uw macht gesteld,

*) Zie Dl. I biz. 2 1 ; hs. Z. G., ondert. J. Bellami 1778. Ter vergelijking heb ik 4 van de
16 str. naast elkaar geplaatst. Aan het Vaderland (Leeu warden, bij Abraham Ferwerda 1769).
Prof, te Water heeft deze „navolginge" eens voorgelezen in een Vergadering der Maatschappij
van Ned. Lett. (Lcvcnsberigt^ biz. 300).

VII

tot vreugde van den Prins, gezwind! Verhaast Uw treden
Hier zweeg de godheid, en de Hoop* daald' naar beneden;
naar 't Akelig gewest der slaap, daar 't eeuwig Nacht
en eeuwig donker is. hier wierd de Hoop gebragt,
door ijd'le Schimmen, die, steeds in die donk're hoolen,
door 't zwarte rijk der slaap, aan alle hoeken doolen;
Zij nadert eindelijk, het sombere Portaal:
de lijfwagt duistemiss' geleid' haar in de zaal.

Laat door u werden mee genoomen
't Geen nodig is dat u verzeld;
Gaat heen! De Hoop, aanstonds gedreeven
Op wolken haar van God gegeeven,
Bereikt in korten tyd ons Aard':
Sy vind wel haast de donk're hoolen
Daar slaap en droomen zijn verschoolen.
Door dikke duisternis bewaard.

16.

biz. 75.

Hier lag mijn grooten Held op 't vorst'lijk rustbed neer!
berustende in de Hulp van 's Hemels opperHeer.
met die bedaarde Ziel zag hij de Zonnestralen
opklimmen; en de dach in 't Westen nederdalen.
met die bedaarde Ziel, stond hij gelijk een rots
onwrikbaar, in 't gevaar van 't woedend' zeegeklots.
met die bedaarde Ziel, trotseerde hij de gevaren,
van 's Waereld's tegenspoed; en dobberende baaren.
dat heet getroost te zijn in 't hachelijkste lot!
in 't barnen van 't gevaar gerust te zijn in God!

Sy gaan gezamentlyk omringen
De rustplaats daar Oranje lag,
Die duizend moeijelyke dingen
Met een bedaarde ziel aanzag:
Dus had hy 't morgenlicht vernomen
En dus zag hy de nacht aankomen !
Zo dryft, wanneer de Lente groeyd,
In 't nest, gevoerd op woeste baaren,
Gerust, in 't midden van gevaaren,
De Halcyon, terwyl sy broeyd.

v.
een g e s c h i e d e n i s uit het l a n d der P h a n t a s i e 1 ) .
Alcindor, een jongeling van uitmuntende hoedanigheden dog ontbloot van de goederen des geluks, beminde eens een meisje, het Schoonste van de gansche landstreek;
Silvia, de deugdsaame Silvia
lang had de jongeling in het Eenzaame om
haar gezugt, dikwijls gepoogt haar zijn liefde te ontdekken; — maar altoos had de
vrees hem wederhouden. eens op een' schoonen lentedag, ging al de landjeugd gelijk
zij jaarlijks gewoon waaren, naar een' berg, die in het midden van het landschap
gelegen was. hier vermaakten zij zich onder malkanderen zonder onderscheid van
rang en kunne. — de geneugtens der goudene Eeuw waaren hier in vollen bloei. Zij
smaakten 'er, om de woorden van een' mijner vrienden te gebruiken, zij smaakten
er niets dan zaligheden. — nu zal, dagt Alcindor, nu zal de zon niet in het westen
verdwenen zijn of Silvia zal weten dat ik haar beminne. — bevende begaf hij zich
met de gansche buurt naar den berg, daar zag hij Silvia, en hij nam schier het besluit om weder te keeren. — maar — men danst — en het geval brengt Silvia aan
de hand van Alcindor. — met een soort van schrik reikt hij haar de hand toe; hij
wilt haar een pligtpleeging in den smaak van die tijden maken dog hij staameld. —
zijn oogen zeggen niets, dan, Silvia, ik bemin U! en — de oogen van Silvia —
zeggen het 00k. doch zij verstonden elkanderen niet zij verwijderen zich uit den
!

) lis. Z. G. Zie Dl. I biz. 41. De naam Alcindor kaa 13. gelczcn hebbcn Alg. VaJ. Lett. 1779,
I biz. 50.
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drang, en zetten zich in een boschje op het mollig gras neder. hier stortte de verliefde jongeling zijn gansch hart voor het meisje uit. hij verhaalde haar hoe dikwijls
hij 's nachts voor bij haare woninge gedwaalt had; hoe dikwijls hij in het eenzaame
om haar gezugt en geweend had: met een woord hij zeide dat hij Silvia beminde. —
het meisje zag hem van ter zijde aan — poogde driemaal te spreken — en driemaal
zugte zij. eindelijk was het: Ach! Alcindor ik min u ook! — „onmogelijk, volstrekt
onmogelijk! een meisje zou op een eerste liefdeverklaring van een' jongeling hem
zoo rondborstig heure liefde te kennen geven"! Ja Mejuffer! het is evenwel de zuivre
waarheid, daar bij is het een geschiedenis uit het land der Phantasie. en dat geen
dat men hedendaagsch welvoegelijkheid noemt, en dat bij de meisjes in zulke gevallen
zoo veel is, als anders zeggen als men denkt, was in die tijden geheel onbekend. —
Alcindor en Silvia beminden dan malkanderen. het Huwelijk alleen was noodig om
hun geluk te voltooien.
de ondergaande zon vergulde reeds de toppen der hoogste bergen toen onze gelieven
zich bij het gezelschap vervoegden. Zij spraaken weinig; een lonk, een lagch, en een
teder handdrukje teekende hun innerlijk gevoel beter dan duizend woorden. — waar
zijt gij geweest Alcindor? zeide een der knaapen. hij wilde antwoorden doch een
vuurige bios, die zich op zijn gelaat verspreidde deed hen alien lagchen. — „wij weten
het immers dat gij met Silvia in het boschje geweest zijt"! Alcindor staamelde — nu
werd het tijd om het tooneel der vrolijkheid te verlaaten. ijder der jongelingen nam
een meisje bij de hand, en dus gingen zij paar aan paar huiswaards. — Alcindor en
Silvia waaren de agtersten der reie. toen zongen de meisjes: „vaarwel, gij plaats der
vreugde; gij lustprieel der onschuldige vermaaken! — als wij wederkomen zullen wij
bloemen medebrengen en uwen grond bestrooien. vaarwel gij plaats der vreugde gij
lustprieel der onschuldige vermaaken"! — toen zongen de jongelingen: „zonder onze
meisjes, waart gij niets, gij plaats der vreugde! haare lagchjes, haare kuschjes en
haare zoete schertserijen maaken u tot een lustprieel der onschuldige vermaaken. wij
willen de bloemenkranssen die onze meisjes op onze slaapen drukten, aan de takken
uwer olmen hangen, en dan zullen wij zingen; zonder onze meisjes waart gij niets gij
plaats der vreugde"! — Alcindor zong niet, hij ging spraakloos aan de zijde van Silvia. —

VI.
Kain

J

).

Waar be*g ik mij ? Helaas! De wanhoop heeft mijn hart
Thans ingenomen. Ach! wat voelt mijn ziel een smart!
Ik bragt mijn broeder
ach! te jammerlijk om 't leven.
Helaas! hoe wordt mijn ziel dit oogenblik gedreven
*) Gedenkzuil biz. 271. In „Inhoud der Digtstukjes van J. B." (Kleeuwens) is het nr. 2 3 :
Berouw van Cain (Aant. 8). Een omwerking van dit vers stuurt hij in 1780 (zie biz. ix) naar
K. sp. g. VI. (Dl. I biz. 58), maar verzoekt Voorjaar 1784 het niet in de Poet, Mengelst. op te
nemen (Dl. II biz. 42). Een nieuwe omwerking, gedagt. 15 Okt. 1784 (Dl. II biz.'97) plaatst hij
in het 2<3e Stukje der Proeven. De „broedermoorder" (Dl. I biz. 203) en „Kain" (biz. 206) kunnen
het vers van 1780 zijn(r). Het is mogelik, dat B. Der Tod Abels van Gessner gekend heeft: er
is 'nNederl. vevt. van E. J. B. Schonck (Haarlem Bonn, 1783); Menne, Einflusz der deutschen
Lit. auf die niederl. I biz. 21.

IX
Door nare en bleeke vrees! Ik schroom Gods heete wraak,
Mijn broeder A b e l ! . . . ach! mijn broeder, die zoo vaak
Mij aanzag met een oog van teederheid en liefde,
Vervloekt zij 't oogenblik, dat mijne hand u griefde!
Mijn God! ik zal
helaas! wat is mijn ziel bevreesd!
Mijn tong is niet in staat, den toestand van mijn geest,
Die nare ijslijkheen, die wanhoop aftemalen.
In welk een oord zal ik, rampzalige! gaan dwalen ?
Mijn broeder leeft niet meer; 'k ben de oorzaak van zijn dood!
Waar vlugt ik heen? Mijn God! mijn zonden zijn te groot.
Ontaarde die ik b e n ! . . . Ik kon zijn leven sloopen
Met eigen hand! . . . helaas! verwonnen van den nijd;
Ontaarde b r o e d e r ! . . . ach! wat duldelooze spijt!
Maar ach! wat zie ik g i n d s ? . . . Zijn schim komt mij ontrusten.
o Hemel! ik vlugt heen
ik was 't, die hem ontrustte!
1776 of 1777.

K a ' i n *).
O God! wat deed ik! — ach! onzalig oogenblik!
hoe hijgt, hoe klopt mij 't hart! mijn ziel bezwijkt van schrik!
waar berg ik mij! — de wraak van 't eeuwig alvermogen
. vervolgt mij; 'k zie haar, j a ! . . daar dreigt zij uit den hoogen:
mijn Broeder!.. A b e l ! . . . Ach! hij heeft geen leven m e e r ! . .
geen l e v e n ? . . . neen, mijn hand sloeg hem in 't stof ter neer.
daar komt hij — zie! hij bloedt!.. gaa heen, gaa heen! niet nader!
gaa heen', rampzalige; gaa, zeg aan uwen vader,
dat Kam . . . neen, gaa n i e t ! . . vervloekt zij deze h a n d ! . . .
maar droom ik? — ik zie niets. een ongewoone brand
verhit mijn harssens. — 'k zie rondom aan alle oorden,
vervolgers! — alles waagt van Ka'ins broedermoorden.
best vlugt ik. — maar, w a a r h e e n ! . . . . dat mij die berg bedekk'
of de opgesparde grond mij to.t een schuilplaats strekk'! —
o God! wat deed ik! — Ach! hoe zal die teedre nioeder
verschrikken op 't gezigt van mijn vermoorden broeder!
hoe zal mijn vader mij vervloeken, als hij hoort,
dat ik, ontaart gedrogt! mijn broeder heb vermoord!
geen heil is meer voor mij: 't gediert, dat mij zal vinden,
zal mij met tand en klaauw op 't oogenblik verslinden.
wat hoor ik? — welk geluid gonst ginder door de lucht?
het n a d e r t . . . Hemel! 't dreigt!.. 'k begeef mij op de vlugt.
1779 of 1780.

*) Tekst volgens hs. Z. G.; Gcde/ikzuil biz. 272.
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VII.
(Titel volgens Alg. Vad. Lett.: M i s s i v e a a n de H e e r e n S c h r i j v e r e n
der Algemeene V a d e r l a n d s c h e L e t t e r o e f e n i n g e n .
Wegeiis eenige handschrif ten) *).
mijne Heeren!
lang heb ik gedagt of het niet best ware mijn voornemen in de nieuwspapieren te
plaatsen; doch bedenkende dat ik het op deze wijze uitvoeriger en met meer vrugt
aan het Publiek kon voorstellen, heb ik de Vrijheid genomen om het aan U te
zenden. weet dan, mijn Heeren dat ik bezitter ben van eenige handschriften, deels
door mijn oudgrootvader2) zaligr, deels door andere groote mannen, van dien tyd,
opgesteld. nu was het mijn plan, om de voornaamste dezer handschriften, door den
druk gemeen te maken, zoo ik eenige aanmoediginge kon verkrijgen. Ik zal u den
Inhoud van eenige opnoemen.
i.

een V e r h a n d e l i n g over h e t g e w i g t van d e n
E e d , en de n o o d z a a k l i j k h e i d om
zijn w o o r d t e h o u d e n .
dit is eene uitvoerige Verhandeling, zullende omtrent 200 bladzijden in 8V0 beslaan.
de stijl is mannelijk, en de dorheid van het onderwerp wordt verlevendigt door verscheiden voorbeelden van groote Nederlanderen, die liever sterven wilden, dan hun'
Eed en woord verbreken. voorts wordt de betragtinge hiervan als de grootste steun
der maatschappij beschouwd. een mijner vrienden, die het gelezen hadt, gaf het mij
weder en zeide: met de tijden veranderen de zeden, zoo dit stuk een Eeuw vroeger
het licht gezien hadt, zou het mogelijk Lezers gevonden hebben; maar nu vreeze ik
dat het papier niet zal betaald worden. Verscheiden groote mannen; van dezen tijd,
hebben met woorden en daden, duidelijk bewezen dat het houden van woord en Eed,
indien het tegen ons belang aanloopt, een harschenschim is. — de speelpop van bekrompene zielen. — deze aanmerkinge bedroefde mij, om dat ik de verhandeling
waarlijk schoon vinde. ik wil 'er ook uw gedagten wel eens over hooren. —
2.

Bewijs d a t de E e r b a a r h e i d d e r v r o u w e n
s i e r a a d , en d e r J o n g e d o g t e r e n
S c h o o n h e i d is.
Dit is een schoon 3) stuktje. doch om dat 'er; volgens de aanmerkinge van den zoo
even genoemden vriend, eenige uitdrukkingen in zijn, die thans onverstaanbaar en
belagchlijk zijn, zal ik dit niet laaten drukken.
op de vier-en-twintigste bladzijde zegt de schrijver: „al waren de bekoorlijkheden
J

) Alg. Vad. Lett. 1782, II biz. 4 0 ; het hs. Z. G., blijkbaar een door B. achtergehouden Kopie
mist de ondertekening Nosce te ipsum. Door dit bewaard gebleven hs. blijkt het, dat deze en ook
volgende Missive (VIII) van 13. zijn. (Zie Dl. I biz. 107). Tekst volgens hs. In de noten 'n enkele
2
3
tekstverandering in de Alg. Vad. Lett.
) Ovcr-oud-grootvader.
) fraai.
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„eener Jonge dogter zoo veele, dat Zij de Harten van alle mannen bui(g)en konde,
„en zij en beminde de Deugd niet, zij zou een schandvlek zijn in de oogen eenes
„verstandigen mans." — agter dit stuktje volgen vier of vijf bladen, die den pligt
der mannen omtrent de vrouwen behelzen. hier toont de schrijver dat de deugd der
vrouwen veel afhangt van het gedrag der mannen, en hij noemt zulken, die altoos
vuile dubbelzinnigheden, in de vrouwelijke gezelschappen spreken: de Duivels der
Vrouwen. vooral schijnt hij het gemunt te hebben op zulke mannen, die door hunne
hooge Jaaren, aanspraak hebben op onzen eerbied, doch die de Jeugd, als 't ware,
voorgaan in het spreken van ongebondene redenen. — op den tijtel staat:
in miiltiloquio non deest peccatum.
3G r a d u s ad P a r n a s s u m .
dat i s :
a a n w i j z i n g e hoe men, z o n d e r e e n i g e n a t u u r l i j k e
b e k w a a m h e d e n , in k o r t e n tijd, een
D i c h t e r kan w o r d e n .
een beknopte, maar duidelijke verhandeling, leerende de kunst van vaerzen maaken
en rijmen, zonder dat men eenig vernuft behoeve.
Schoon ik wete dat het uitgeven van deze verhandelinge thans noodloos zij, geef ik
'er egter een berigt van, om aan te wijzen hoe men, in die tijden, over dit stuk
dagt. — ik weet niet dat 'er, behalven het werk van Swift, de kunst van te kruipen
in die/it1), eenig leerboek over dit onderwerp geschreven is; desniettegenstaande is
de kunst, in onze dagen, tot een ongelooflijke hoogte gestegen. de Dichtlievende
uitspanningen van mijn' vriend ESGERS toonen hoever men het, door het beoefnen
dezer theorie brengen konne 2 ). Zommige voortbrengzels leeren dat onze Landgenooten
SWIFT bestudeert hebben. in het Kinderagtige heeft men reeds meesterstukken geleverd. — agter deze verhandelinge volgt een andere, doch die is niet geheel afgewerkt. Zij behelst de zelfde leerwijze, met betrekkinge tot de Musijk. 't is met deze
Kunst als met de Poezij, zij hangt van den gunstigen invloed der Natuur genoegzaam
geheel af. De kunst geeft slegts eene hebbelijkheid om de vermogens te bezigen. om
nu zulken, die zonder eenige talenten voor de musijk geboren worden, en zich evenwel gaarne in deze kunst zouden oefenen te gemoet te komen, geeft de Schrijver
eenige regels aan de hand. — eer Hij een aanvang maakt met geven van voorschriften, maakt Hij een Afbeeldinge van eenen, door de Natuur gevormden, musykant: „deze", zegt hij, „heeft, even als de Dichter, een\verhevenen geest — een
„vrugtbaare verbeeldinge, die Hem eene steeds opwellende bron van grootsche,
„teedere, stoute en sombere gedagten is. Somtijds verheft hij zich en vermengt zijne
„toonen met de Hallels der Engelen. dan weer roert hij de tederste snaaren der
„menschlijkheid en vervult de zielen met de zagtste weemoedigheid".
enz. —
ik zal hem niet verder uitschrijven. — dewijl het, om Philosophische redenen, dwaasheid zoude zijn, om aan de Natuur te vergen dat zij het grootste getal der menschen
met zulke zielen beschenken wilde, moet men zulken, die dezen schat missen wat te
hulpe komen. — aan deze hulp zijn wij dien Stoet van musykanten in ons vaderland,
verschuldigd. — de regels zijn kortelijk deze: men moet slegts het speeltuig, dat men
J

) Zie Dl. I biz. 107 en 108.

2

) Deze zin is in de Vad, Lett, geheel weggelaten.
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handteeren wil op eene gevoeglijke wijze vasthouden. vervolgens de, op het papier
gekenschetste klanken leeren voordbrengen; eindelijk eenige konstwoorden van buiten
leeren, derzelver zin behoeft men niet eens te verstaan. dit is genoeg om, in weerwil
der Natuur, een Musykant te worden. — mogelijk dat ik het Fragment over de
musyk, met eenige ophelderende aanteekeningen, nog zal uitgeven.
4o n d e r z o e k of m e n , u i t de o n d e r v i n d i n g e , bewijzen
dat het woord v r i e n d s c h a p eene wezenlijke
betekenisse hebbe.

kan

dit is een zeer geleerd we(r)kje, en de Schrijver moet met zijn eigen hart en dat
Zijner natuurgenooten zeer gemeenzaam geweest zijn. — hij doorloopt alle oudere
en latere geschiedenissen en besluit, dat het moeilijk te bepaalen is in hoeverre het
woord vriendschap iets wezenlijks betekene. dit stukje wilde ik gaarn gemeen maken.
5W. B. B. i)
over h e t H u w e l i j k .
dit zal wel een werk van drie deelen in kwarto zijn. — het is tot deze groote aangewassen door de menigvuldige aantekeningen van geleerde mannen, welken ik het
ter lezinge gegeven hadt. — het werk op zich zelven zou niet meer dan een deel
zijn. — ik houde mij verzekerd dat 'er nog nimmer zulk een volledig werk over het
Huwelijk het licht gezien heeft. — na alles wat het Huwlijk zelf betref(t) afgehandelt
te hebben, onderzoekt de Schrijver in hoe verre het gezag der ouderen, en de onderwerpinge der Kinderen 2) in dit stuk gaan mag en moet 3 ).
bij een naaste gelegenheid zal ik U van dit werk een uitvoerig berigt zenden, benevens
nog een(ige) berigten van andere, mij toebehoorende handschriften 4). Gij zult mij grootelijks verpligten, mijn Heeren! zoo Gij mij uwe gedagten nopens mijn voornemen eens
schrijven wilt, indien Gij dezen brief, in uw mengelwerk een plaats vergunt zal het
mogelijk den weg banen om mijne handschriften gunstig te doen ontvangen worden.
mijne Heeren
ulieder Dienaar 5)

•) Vad. Lett.:

W. B. B. D. In het hs. stohd eerst, daarna doorgeschrapt:
Petrus Jacobus
Jacobi Fil*
2
) Met duidelike zinspeling op de verhouding van Fransje tot haar Moeder, najaar 1781
(Dl. I biz. 109 vgg.).
3
) De Vad. Lett, heeft hier 'n zin, die het hs. mist: „Een mijner geleerde vrienden heeft op
zich genomen, om, zoo ik het Werk uitgeve hetzelve met eene aanprijzende Voorrede te vergrooten. Deze zal ruim honderd bladzijden beslaan, schoon zij niet anders zal te kennen geven,
dan dat het Werk over het Huwelijk handelt".
4
) Vad. Lett.'. „Bij nadere gelegenheid zal ik van dit Werk een uitvoerig berigt, als 00k nog
eenige andere berigten van, mij toebehoorende, handschriften, aan u zenden".
5
) Ondert. Vad. Lett.'. Uw Gedienstige dienaar, Onder de Spreuk'. NOSCE TE IPSUM. (Zie deze
spreuk Dl. I biz. 327 en 328). Hs. links onderaan: Doe naar V bezit.
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VIII.
T w e d e M i s s i v e aan de H e r e n S c h r y v e r e n der A l g e m e n e
VaderIandsche L e 11eroefeningen,
wegens enige H a n d s c h r i f t e n 1 ) .
Myne Heren!
Enigen tyd geleden zond ik u een berigt, van enige, onder my bertistende, Handschriften; gy waart vriendelyk genoeg, om dat berigt in uw Mengelwerk te plaatsen;
dit doet my hopen, dat gy ook dezen brief, met de daarin vervatte berigten, der
Waereld zult mededelen. Ik ben thans bezig met enige, der reeds aangekondigde
Handschriften, voor de drukpers, gereed te maken.

O v e r de L i e f d e tot het V a d e r l a n d .
Onder het lezen van dit Stukje moet men zich half dood lagchen. De schryver van
het zelve moet een onnozele hals geweest zyn: hy wil, dat, zoo wel Burgers als
Regenten, alles zullen toebrengen tot welzyn van het Vaderland; ze/fs, zegt hy, met
opoffcrmg van him eigen belang!... Ook wil hy, dat men, in tyd van Oorlog, den
vyand moet tragten afbreuk te doen! — Van de Vryheid vertelt hy wonderlyke
dingen; hy zoekt te betoogen, dat ze iets wezenlyks is: en dat een Republiek, zonder
vryheid, geen Republiek is. enz. enz.
Dit Stukje wil ik alleen uitgeven om de Natie wat te vermaken; vreemde, ongewoone
dingen hebben altyd iets van het grappige.
2.

Dat

men, om Predikant

te worden,

geen verstand

behoeve.

Dit wordt door verscheiden voorbeelden aangetoond.
3A a n t e k e n i n g e n van m y z e l v e n .
Dit is het dagboek van myn Grootvader zal r . 2 ). Het zal wel zes delen in groot 8vo
zyn. Het bevat eene juiste aantekening van alle de bedryven, misstappen, enz. van
myn' Grootvader; van zyn 26, tot zyn 69 jaar; dit was het laatste zynes levens. Dit
boek is, voor de liefhebbers der menschkunde, onontbeerlyk. Zoo ik hopen kon, dat
men het gunstig ontvangen zoude, wilde ik de kosten gaarne doen, om ieder deel
met twee keurige platen te versieren. Ik heb reeds verscheiden tekeningen in gereedheid; de eerste — en wel de beste — verbeeldt den toestand van myn' grootvader;
») Tekst volgens Alg. Vad. Lett. 1783, II, biz. 39.
) „Wahrheit und Dichtung" uit de „Familieaanteekeningen ,, [Gedenhzuil biz. 10) ? B.'s grootvader is 21 Okt. 1698 geboren (Aant. 2) en zou dus in 1767 zijn overleden.
2
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agt dagen na het voltrekken van zyn huwelyk. Ik zal het hier wagen om 'er eene
beschryving van te geven; zy zal gebrekkig zyn, doch men zal 'er evenwel genoeg
in zien, om een flauw denkbeeld van dit meesterstuk te vormen.
Zonder pruik — met een kous aan — in zyn borstrok — met de armen kruisling
over elkander — beide de benen, insgelyks over elkander geslagen, regt uitstekende —
de kin op de borst gezonken. — In deze houding zit myn grootvader op een stoel.
Tegen over hem staat een ledikant, waarop myn grootmoeder ligt. De houding van
myn grootmoeder is zeer uitdrukkend: zy ligt met haar regter zyde tegen de sponde
aan; de voorste vinger van haar regterhand rust op haar regter oog — den slinkerarm steekt zy geheel naar boven. — Agter de stoel van myn grootvader hangt een
uurwerk, wiens wyzer op twaalf uur staat. — De meid komt met een koffykan binnen,
enz. Al het bywerk is te veel om te noemen; onder anderen zyn 'er twee kleine
honden, die met de muilen van myn grootmoeder spelen. enz. enz.
Nu nog iets van het werk zelve. Ik zal — en dit zal aanpryzing genoeg zyn — een
klein uittrekzel van het zelve geven.
Den 24 Mey 1723.
Dezen morgen was ik even wakker geworden, toen myn klok zes uur sloeg. Kom,
dagt ik, ik zal nu maar ten eersten opstaan! Myn Vrouw lag nog in eene diepe rust,
Nu kan ik, dus dagt ik by myzelven, nog drie of vier geruste uuren doorbrengen! j 71 j !
(voetnoot:.. Deze tekens komen in het werk dikwyls voor. Ik heb gemerkt, dat myn
grootvader ze doorgaans gebruikte, wanneer het denkbeeld van rust en dat van zyn
Vrouw gelyktydig hem voor den geest kwamen.)
Ik schoof zagtjes het dekzel van myn lichaam af. Zonder veel beweging te maken
greep ik naar myn broek, die, voor het ledikant, op een stoel hing: — doch, of het
door den invloed van eenig boos wezen — dan of het een uitwerksel myner vrees
was — ik haalde myne broek naar my toe, — zy bleef haperen, — de stoel, met
een tamelyk welgevulde waterpot, die op denzelven stondt — de stoel viel met de
vvaterpot omver! ..!.. Door het gerugt wierd myne Vrouw wakker — het eerste vvoord,
dat zy sprak, was een aankondiging van den rampzaligsten dag mijnes levens. Het overige van dezen dag is geheel in karakters.
Den 19 Juny.
's Avonds ten 6 uur.
Ons hart is toch een wonderlyk ding! Ik zat in myn zomerkamertje te schryven, toen
de meid schielyk, en met tekens van de uiterste verbaasdheid op haar gelaat, binnen
kwam: „ach! myn Heer?.." wat is het zeide ik. — Is 'er brand? wat is het? —
„ach! neen Myn Heer! maar de Juffrouw is van al de trappen gevallen!"
Zoo! zeide ik, en ze is zeker dood?!?!.. „neen, Myn Heer! maar mogelyk was
„het beter, dat de hemel de Juffrouw uit haar elende verloste!" Ja! dat denk
ik 00k!!
Ik schreef schielyk nog twee bladzyden af, en toen ging ik naar myn vrouw zien.
Tot myne groote verwondering hadt zy niets meer dan haar beide benen gebroken,
en slegts drie gaten in haar hoofd! zints tien Jaren herwaards heeft myn hart niet
vrolyker gehuppeld, dan toen ik myn vrouw -f- ?:! j -j ?! C.
Ik zou duizend stalen kunnen aanvoeren, doch deze twee zullen genoeg zyn. — Tot
meerder nut voor den lezer, zal ik agter het werk een woordenboekje laten volgen,
waardoor men de Karakters, en de duistere plaatsen, in het werk voorkomende, zal
kunnen verstaan.
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R e c e p t om een H e l d e n d i c h t te m a k e n , g e m a k l y k e r
d a n het R e c e p t van Zwift 1 ).
Dit is een Stukje, dat ik zelf geschreven heb! — En ik durf nederig zeggen, dat 'er
mogelyk, over dit onderwerp, nooit beter geschreven is. Volgens dit Recept kan men,
in een Jaar, een Heldendicht vervaardigen. Myn oudste zoontje heeft thans een stuk
onder handen, de Bombariade, in twaalf zangen. Dit stuk wordt volgens myn Recept
opgesteld. — Ik arbeide thans aan een uitvoerig berigt van myn Recept, dat ik u
eerlang zal toezenden.
Myne Her en!
Ik blyve uw Dienaar
Onder de spreuk:
NOSCE TE IPSUM.

IX.
WAPENHANDEL 2 ).

O o r s p r o n g van den w a p e n h a n d e l .
De gouden eeuw, waarvan de dichters ons zoo veel schoons gezegt hebben, kende
niets van het geen men wapenhandel noemt. Daar is zeker eens een tijd geweest,
waarin het menschdom, nog niet ver, van zijne oorspronglijke eenvouwigheid, verwijderd, met zijnen staat te vreden, geen andere behoeften kende, dan de weinige,
ligtbevredigde, behoeften der natuur, en dus maar weinig noodig hadt, om gelukkig
te zijn: maar deze staat kon van geen' langen duur wezen: de huisgezinnen werden
vermeerderd — de een hadt een betere — een aangenaamere woonplaats, dan de
andere: de vermenigvuldiging van het vee was, bij den eenen man, grooter dan bij
zijnen nabuur: dit maakte de oplettenheid gaande; men beschouwde en vergeleek
zijne omstandigheden, met die van zijne nabuuren; — de meerdere voorspoed van
anderen verwekte, bij den mingezegenden — Nijd — En de meerbedeelde begon,
met hoogmoed op zijnen armeren, medemensch, neder te zien. Zoolang deze kwaadaartige beginzels zich slegts in de trekken van het gelaat, en in de houding vertoonden, ging alles, wat de algemeene rust betrof, nog vrij wel: doch de werkkring dezer
neigingen moest welras uitgebreider word en: men begon elkander te beledigen; 't geen
de zegen des hemels geweigerd hadt, dagt men, door geweld, te moeten verkrijgen:
de hoogmoedige rijke misbruikte zijn vermogen, en maakte den armen minderen tot
een slaaf van zijne magt. — Een zeker gevoel van oorsprongelijke vrijheid deedt den
verdrukten^ gevoelen, dat hij zich zelven verdedigen mogt: — doodslagen en verwoestingen waren er de gevolgen van: algemeene rust en veiligheid waaren weg; —
de zwakke hadt alles te vreezen van den sterkeren — en deze was weder niet veilig
voor de vereenigde magt der zwakken. — de verwoesting der geheele maatschappij
kon het gevolg van dezen toestand geweest zijn; — maar de vaders der huisgezinnen
i) Zie Bijlage VII. 3.
II

2) hs. Z. G. fragment. Zie Dl. I biz. 394.
24
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kwamen bijeen, en maakten ontwerpen, wier uitvoering de rust herstellen, en de
geheel maatschappij, tot een welgeregeld ligchaam, vormen zouden. — men maakte
wetten, die algemeen — ten minste door de groote meerderheid, aangenomen, en als
beschutsels der publieke rust beschoud werden. De verstandigsten uit het volk waaren
de uitvoerers dezer wetten — en ook, aan deze wetten, ondergeschikt. Een door de
wetten, ten dood veroordeelde, zal mogelijk, in het volk, den uitvoerder van zijn vonnis
gevonden hebben, om dat het gansche volk hem, als een schender der wetten — dus
als een benadeeler van zijn geluk beschoude. op deze wijze werd de maatschappij in
veiligheid gesteld, tegen de onregtvaardigheid en heerschzugt van sommige harer
leden; onder de bescherming der wetten was ieder zeker. — Maar, deze wetten
waren niet genoegzaam, om de vrijheid en veiligheid der maatschappij te verdedigen,
tegen de nijdige aanslagen eener andere maatschappij, die, in een nabuurige streek,
geheel van deze maatschappij afgescheiden, haar woonplaats genomen hadt. Om zich
tegen de hebzugt en het geweld van dit volk in zekerheid te stellen, moest men op
andere middelen bedagt zijn: en deze middelen waaren: een geweldige zelfverdediging.
Alle de leden der maatschappij vereenigden zich, om op een gemeenschappelijke en
geregelde wijze, den gemeenen vijand het hoofd te bieden. De herhaalde aanvallen
der vijanden bragten, aan den eenen kant, de kunst, om zich te verdedigen, tot eene
meerdere volkomenheid: — en, aan de andere zijde, deedt men verscheidene nieuwe
ontdekkingen, om zijnen vijand, met meerder zekerheid en geweld, te kunnen aantasten. Naar maate van de uitbreidinge dier maatschappijen, werd ook de kunst van
aanvallen en verdedigen gewigtiger: 't werd een verdienstelijke en noodzaaklijke kunst,
om op de beste wijze landen te verooveren en volken te verwoesten: en deze kunst
is de kunst van den oorlog — de wapenhandeL
G e w a p e n d e m a g t v.an een' A l l e e n h e e r s c h e r .
Het oppergezag van eenen is een gedenkteeken der menschelijke lafheid, en vloeit
niet uit den oorsprongelijken aart der menschelijke maatschappijen voord. Een Natie
kan, onder de regeering van een' opperregeerder gelukkig zijn, wanneer de wil en de
eisschen van zulk een' vorst niets willen en eisschen dan het geen de wetten, in een*
vrije maatschappij, overeenkomstig het regt der natuur en des volks, eisschen kunnen:
maar, men moest weinig menschkunde bezitten, om zulk een vooronderstelling, als
een dikwijls vertoonde waarheid, te beschouwen. Zelfs dan, wanneer het volk regten
heeft, die een evenwigt moesten uitmaaken, met de willekeur van den vorst, ziet men
niet zelden, dat het laatste boven het eerste zich doet gelden. — Het belang van zulk
een' alleenheerscher vordert dat hij eene staande legermagt hebbe, geheel afgescheiden
van het burgerlijke ligchaam zijner overige onderdaanen; schoon hij de magt heeft —
of liever — zich aanmaatigt, om het getal zijner benden te vergrooten, door zijne onderdaanen te dwingen, om, in weerwil hunner bizondere betrekkingen, alles te laaten
vaaren, en — soldaat te zijn. — Zulk een legermagt is het eigendom van den vorst:
wij dienen den Koning! zeggen de soldaaten; en zij kennen geen andere vorst —
dan zijn' wil. De vleijerij der hovelingen is de voedster der koninglijke heerschzugt;
een grillig pogenblik heeft dikwijls een plan doen geboren worden, wiens uitvoering
het leven, aan duizenden onschuldige menschen, gekost heeft. Te vergeefsch zouden
de onderdaanen zich vereenigen, om zich tegen het geweld van hunnen vorst te verzetten, en zijne magt binnen hare grenzen te rug te brengen: op eenen wenk zijn
zijne benden gereed, om den weerloozen onderdaan, op een onbarmhartige wijze, te
overtuigen dat hij slaaf moet zijn. De hoop op bevoordering — harssenschimmige
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zugt naar roem — zijn de groote drijfveeren van den krijgsman, onder de magt
van eenen willekeurigen alleenheerscher. De gewapende magten der monarchen zijn,
beurtelings, de verwoesters van het menschdom — en de beklaagenswaardige slagtoffers der menschelijke dwaasheid.
G e w a p e n d e m a g t van een G e m e e n e b e s t .
i. staande /egermagt, in een gemeenebest,
Sn een gemeenebest, waar de wetten heerschen, en waar de vertegenwoordigers der
majesteit van het vo/k even afhangelijk zijn, van de wetten, als de minste burger; in
zulk een gemeenebest is een staande /egermagt het eigendom des volks. Zulk een
magt kan dus niet gebruikt worden, dan ter bescherming van de rust — de bezittingen en de vrijheid — en, met toestemming van het volk. Groote legers te onderhouden is het belang der Republieken niet: de heerschzugt van een' koning moge
zich uitstrekken tot het maken van wingewesten; deze dwaasheid moet nimmer, in
den boezem van een gemeenebest gevonden worden! Het gevaarlijke hiervan begrijpt
een ieder: om landen te verooveren — zijne nabuuren onder het Juk te brengen,
moet men een groote menigte krijgsbenden bezitten; — deze benden moeten, onder
aanvoering van een' veldheer, tot het uitvoeren der ontwerpen, gebruikt worden: —
wel schielijk begint de veldheer het krijgsvolk, als zijn eigendom te beschouwen —
en het krijgsvolk, gewoon hem te gehoorzamen, stemt, door zijn gedrag, deze gedagte
toe: — wat kan nu hier het gevolg van zijn ? — Dat de veldheer zijn gezag misbruike,
de republiek zelve, door haar eigene wapenen, onder het Juk brenge — zich zelven
eene heerschende magt, ten koste der vrijheid en der wetten, bezorge; — dit zou er
het gevolg van kunnen zijn! Of — zoo hij al niet tot dit uiterste komen mogt —
het begunstigen van zekere partijen, onder de leden der regeering, die, haakende
naar meerder gezags, zich op het veranderen van het staatswezen toeleggen, het begunstigen van deze partijen, moge in gedaante, van het zoo even genoemde misbruik
der magt, verschillen — de uitwerksels zijn even gevaarlijk, voor de vrijheid des
volks. — Een staande legermagt, in een gemeenebest, is alleen noodzaaklijk, om het
zelve te verdeedigen, tegen de aanvallen van buitenlandsche vijanden. Het volk moet
nimmer toelaaten, dat Een een onbepaald, of te groot gezag, over het krijgsvolk, verkrijge; dit is altijd gevaarlijk voor de vrijheid. 't is ook geen goede staatkunde, dat
men, in een Republiek den afstand, tusschen den krijgsman en den burger, als zoo
groot beschouwt: dit is de bron van die wederzijdsche veragting, die zeer gevaarlijke
gevolgen hebben kan: aan den eenen kant veroorzaakt zij onverschilligheid — en aan
den anderen, wantrouwen; — en deze twee dingen werken den vijand der burgerlijke
vrijheid in de hand, om, met minder moeite, zijne ontwerpen uittevoeren. De soldaat
is zeker geen burger; — doch, in een Republiek, vordert het belang, dat dit onderscheid — zoo al niet weggenomen — voor het minst bedekt worde: zugt naar roem
en bevoordering moeten, in een gemeenebest, de eenige drijfveeren van den krijgsman
niet zijn; — Liefde voor het Vaderland moet er bij komen! — En, hoe kan deze
edele drift hem bezielen, daar hij, in 't algemeen, niet anders beschouwd wordt, dan
als een molik, dien men in de hoven plaatst, om de vrugten, tegen den aanval der
vogelen, te beveiligen? — Dit moet immers zijn gevoel verstompen, en hem geene
andere drijfveer, dan die zijner noodzaaklijke behoefte doen gevoelen ? De voornaamste
bevelhebbers, in het leger van een gemeenebest, moeten burgers van dat gemeenebest
zijn; nooit kan een vreemdeling, met die innige deelneeming, de belangens van een
volk voorstaan, die een lid der natie gevoelen moet, wanneer hij de regten van zijn
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vaderland verdedigen zal! Het volk heeft alle redenen, om, voor zijne vrijheid, bedugt
te zijn, wanneer het grootste getal der voornaame officieren, uit vreemdelingen, bestaat.
2. Gewapende magt der burger'en, in een gemeenebest.
't Komt volkomen met den aart der staatsgesteldheid van een gemeenebest overeen,
dat het ligchaam der burgeren eene gewapende magt uitmaake, die, genoegzaam in
den wapenhandel ervaaren, ten alien tijde, ter verdediginge, gereed zij. Het denkbeeld,
't welk wij aan het woord Refiubliek, hechten, brengt de gedagte van zulk eene algemeene wapening mede: Ieder burger is een lid van zulk een gemeenebest — de
belangens van dat gemeenebest zijn regtstreeks zijne belangens; hij is geen onderdaan
(hs. noot: Ik weet niet, hoe het iemant in het hoofd gekomen is, om de inwooners
van onze Republiek, onderdaanen van den staat te noemen! of zou er nog een
andere beteekenis voor dit woord zijn?) — maar een belanghebbend en medewerkend
wezen, in den vrijen en gezelligen kring zijner medeburgeren — van niemant afhanglijk,
dan — van God en de wetten. Daar nu het belang algemeen is, wat is dan natuurlijker, dan dat ieder burger zich instaat stelle, om zijne vrijheid en voorregten, tegen
alle overheersching, te kunnen verdedigen? — „Waarom zouden wij ons wapenen?
wij hebben immers soldaaten, om ons te verdedigen?" — Dit is niet de taal van een'
vrijen burger — maar van een slaafschen dwaas! De taal der dwaazen behoeft geen
wederlegging! — Willen wij de dwaasheid van zulk een redeneering eens in een ander
geval voorstellen? Verbeeldt u, dat, in een zeker land de wegen onveilig gemaakt
wierden door roovers; — en dat men, ter beveiliging der reizigers, hier en daar,
gewapende lieden liet rondkruisschen — zou dan een reiziger verstandig handelen,
die, met een' grooten rijkdom bij zich, ongewapend, door de eenzaamste wegen en
bosschen, in het nolle van den nagt, voordging; terwijl hij, voor zijn gedrag, geen
andere redenen inbragt, dan: „ Waarom zoude ik op mijn hoede zijn ? daar kruisschen
immers gewapende lieden door 't land? die mogen 'er voor zorgen! zij worden er
voor betaald!" — zou deze man wel te beklagen zijn, wanneer hij het slagtoffer zijner
onvoorzigtige dwaasheid wierde? De gevallen staan niet eens gelijk; het bijgebragte
is slegts - een vergelijking van een kleine met een groote zaak. De leden van een
Gemeenebest kunnen nimmer te waakzaam zijn, omtrent hunne vrijheid; en deze
waakzaamheid kan zeer wel gepaard gaan, met een zeer noodzaaklijk vertrouwen, op
de braafheid der regeerderen, wier belang — in een welgeregelde maatschappij — ook
het belang der burgeren is. — Zoo noodzaaklijk nu zulk een wapening wezen moge,
kan zij egter zoo wel hare nadeelen als nuttigheden hebben. zeggen wij eerst iets over
de n a d e e l e n d e r b u r g e r l i j k e

wapening.

Een gewapende burgerij kan voor den staat, zeer gevaarlijk worden, wanneer deze
wapening begunstigd wordt, door menschen, die geheel andere oogmerken hebben, dan
de bevoordering van het heil der maatschappij. Wanneer de openbaare of heimelijke
voorstanders van zekere partijen, die, door de vernietiging van zeker noodzaaklijk
evenwigt, hunne partijen een meerder gezag poogen aantebrengen, en dus, in het
midden van het gemeenebest, een zetel voor de heerschzugt, tragten op te regten —
wanneer deze lieden, met woorden en daaden, den burger aanzetten, om zich, in den
wapenhandel te oefenen, terwijl zij, langs dezen weg, het vertrouwen der burgeren
zoeken te verkrijgen — dan, burgers! moet gij op uw hoede zijn! deze zijn uwe
gevaarlijkste vijanden! Zij schijnen uw welzijn te bevoorderen, terwijl zij een ontwerp
smeeden, om uwen val te verhaasten
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X.
Spot met de „fabelhistorie" (Dl. I biz. 381; Dl. II biz. 180 en 292) vinden we in
burleske godenvoorstellingen als Dl. II biz. 17, in het Fragment van een SatyrischKomisch Heldendicht (hs. Z. G.; Gedenkzuil biz. 286) en in Een Fragment, 'n vers,
voorjaar 1784 aan de Vlissingse Boekdrukker Albert Corbelyn afgestaan voor diens
„Letterproef" {Gedenkzuil biz. 71 en 276) *).
Overeenkomstig het vers „a la Focquenbroch" (Dl. I biz. 199) is
Ad m o d u m S w a n e n b u r g i i 2 ).
Mijn dichtgeest zal den hengst van god Apol berijden
mijn spooren raatlen doen in zijn gevulde zijden!
Ik zal door 't starrenveld rinkinken op en neer
en doopen in de zon mijn gouden dichterveer!
Ik zal in 't slaapsalet des donderaars mij wagen,
Ik zal het godendom uit 'shemels velden jaagen
al vielen zon en maan van 'shemels wanden af,
al rolde de oceaan in 't moederlijke graf!
niets zal mijn vlugge vaart in haare vlugt beteuglen!
de orcaanen voeren mij op donderende vleuglen!
Ik zal in de eeuwigheid op zonnestraalen rijen!
'k zal, langs mijn denkingskragt, in diepe kolken glijen
Die zelf Jupijn niet weet, zelfs nimmer vinden zou!
Maar hoe? ik stoot mijn kop aan 'shemels kragtgebouw!
Daar stort ik naar beneen — 'k schop starren door malkander.
'K wil verder op, mijn hengst! welaan hervat den togt!
Eer moet het gansch heelal zich zelf uit de oogen waaien
Eer zij vrouw Juno's keurs een doofpot voor de zon,
Eer schep Nephtuin de zee in een jeneverton,
Eer zal de Behemots het vat der starren drinken
Eer dat het noodlot mij, aan 't noodlot vast zal klinken!

XI.
H e t geluk.
Ruw ontwerp eener preek 3).
aanhef aan het menschdom. —
algemeene trek naar het geluk in onze natuur gegrond.
ons geluk is bizonder de eer van onzen schepper.
i) Bibl. Prov. Arch. Zeeland.
) hs. Z. G., ik neem het vers maar gedeeltelik o p ; het doet denken aan Chads^ of Swaanenburgs overstulpte Digtluitn^ waaraan B. woorden ontleent als prammen en wolktyras, en een togt^
die Jupijn zelfs ontstelt, enz. Zie Dl. II biz. 199: het „talrijk kroost der Zwaanenburgen" gesteld
tegenover Cats' volgelingen: „voedsterlingen der natuur".
3
) hs. Z. G. De 2 preken van B. staan Dl. II biz. 204 vgg. en 236 vgg.
2
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wat is geluk?
Rijkdom ? — Rang ? roem ? vermaken ? & &
Deugd is geluk.
wat is deugd? aan de oogmerken onzer schepping beantwoorden — de stem
van ons geweten gehoorzamen.
hier toe werkt mede:
kennis van God — onze pligten — van den godsdienst in al zijn uitgestfektheid.
dit al werkt vergenoegen in onzen geest en dit vergenoegen is geluk.
NB. ondeugd vermindert dit genoegen, en dus ook ons geluk.
C. HET BESTENDIG GELUK IS HIER NIET.

schilderij van een gelukkig mensch.
zijn karakter.
zijn betrekkingen.
zijn leven.
zijn dood.
de voordeelige invloed van het bevorderen van ons geluk, op de maatschappij.
onze verpligtinge om het waar geluk te bejaagen. — Indien wij hier niet aanvangelijk gelukkig zijn, zullen wij het nimmer worden.
NB. de tegenspoeden moeten medewerken tot het geluk. zij zijn reisgezellen die
den schijn van het wezen leeren onderscheiden.
i. de begeerte naar geluk is ons Natuurlijk. —
wat het geluk zij?
De Deugd.
3. aan de oogmerken onzer schepping te beantwoorden — in den volsten zin —
dit is deugd — dit is de weg naar het waar geluk. —
fkunnen schatten gelukkig maken?
2 1 Rang?
I vermaken ?
v roem?
P.M.
kennis:
3. van den godsdienst — in al zijn uitgestrektheid.
. Pligten.
matigheid — Liefde &&
vergenoegt te zijn — is geluk.

XII en XIII (hss. Z. G.) kunnen ± 1780 of 1781 bedoeld zijn geweest als Kopie
voor de Alg. Vad. Lett.-, XIV (hs. Z. G., fragment) als Kopie voor een 3 de stukje
van de Proeven (Nov. of Des. 1785)').
') Behalve deze 3, is er nog 'n fragmentje (hs. Z. G.) van een begonnen bespreking van Proeve
van Mengeipo'ezij', door Isaac van Haastert (Leyden, A. en J. Honkoop). van Haastert, zegt Bellamy, „behoort niet tot den rang der groote dichters, maar hij heeft ook kragt genoeg, om zich
van den rijtner te onderscheiden".

XXI

XII1)
(tegen de waanpoeten),
Gij waant wel dat de faam van uw geleerdheid dreunt.
beschouw uw wassche vleuglen
eens met een needrig oog, en doe gelijk de paaw
Wiens trotsche moet verflaauwt als 't oog valt op den klaau.
Zeeus 2).

Men moet maar willen om te kunnen, dit heeft in alle zaaken plaats, en vooral in
de dichtkunde: 't is loutre dwaasheid te zeggen, en staande te houden dat men een
dichter moet gebooren worden. de vlijt en de oeffeninge en de ^
- zijn alleen
in staat om een dichter te maken. — is Lizander, nauwelijks achtien Jaaren oud,
met een Jeugdig vuur bezield, alle zijn daden vertoonen de levendigheid van zijnen
geest; is, zegge ik deze Lizander niet geschikt om een dichter te zijn? wie zal hier
aan twijffelen? — Zijn vader moedigt hem aan. hij waagt het. — Hemel! welk een
stuk! 't is opeengestapeld met leenspreuken, gelijkenissen, en, en, en met hooge
woorden.... wat zal het vaderland nog eens roem dragen op dezen doorlugtigen
Inboorling. nog een Jaar, en, de Jonge dichter streeft het grootste gedeelte zijner
tijdgenooten voorbij.
hij heeft reeds eenige tijtels in gereedheid gebragt die in 't vervolg voor zijne
temaakene dichtstukken zullen geplaatst worden, als mede een plan van de plaaten
en vignetten. — maar ach! wat gunstige zanggodin zal nu haren gunsteling beschermen ?
Een groot aantal van die Creatuuren die zich dichters noemen, meenen, dat
de kennesse van de taal in welke men schrijft noodzakelijk is voor een dichter: wat
kan die hairkloverij toch voor sieraad bijzetten aan een Dichtstuk? wanneer men
slegts zijne gedagten aan anderen kan meedeelen is het genoeg. Lizander is boven
dit alles verheven; hij gebiedt de goden; als het hem behaagt houd Jupiter eene
saamenspraak met Apollo, die straks van den olimpus nederdaalt om hem de pragt
der Goden te verhaalen. de Zanggodinnen, in 'tbijzonder Melpomene schijnen geheel
tot zijn' dienst te weezen. somtijds borlen zijne gedagten even als een Hengste bron.
hier uit kan men de geschiktheid zijner denkbeelden bevroeden.
Zoo ijmand de onbeschaamtheid heeft hem eene fout aan te wijzen, die kan verzekert
zijn dat hij, in de ongenade van Lizander verval(l)en is.
„De dichtkunst (dus spreekt... Philemon... die gewoon is anders over de dichtkunst te denken) „de dichtkunst is een gave van den* Hemel die in onze eerste Jeugd
„reeds in onze ziel gelegt word; en bij het klimmen der Jaaren door vlijt en oeffening
„moet beschaafd en aangezet worden. het schrijven van vaarzen is geen blijk dat de
„schrijver een dichter is, veel min de overeenstemming der rijmklanken, een bijvoegsel
„van latere tijden: het getal der waare dichters is klein.

*) Slechts gedeeltelik opgenomen. De titel, evenals van XIII, is van mij.
) Zeeus, Gedichten (1737) Zinnebeeld nr. XXVIII: Eigenliefde, str. 4.
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XIII
(tegen het gevaar van Romans lezen, enz.).
Mijne Heeren!
Gijlieden schrijft toch voor 't Vaderland; om goede burgers voor het zelve te
vormen, en de zeden te verbeteren. dit is ook altijd mijn eenigste bedoeling; ik kan
versch(r)ikkelijk boos worden als ik de dvvaasheden en gebreken in mijn landgenooten
beschouwe. — Ik heb een zuster, een meisje tusschen de achttien en negentien
jaaren, en zij is schoon, mijn Heeren, dit diende gij ook te weten. tot haar veertiende jaar ging alles wel. Zij bevlijtigde zich in het huishouden te leeren, zij werkte,
zij was nedrig en beleeft; maar, mijn Heeren! welk een verandering kan er in een'
korten tijd gebeuren! die zelfde zuster bemoeid zich thans nergens anders mede dan
om het wein(i)ge dat mijn Moeder zaliger nagelaten heeft, aan een', boven haaren staat
passenden tooi te verspillen. tegenwoordig is zij onbeleeft, trots, zij schaamt zich zelfs
om met mijn vrouw, dat een door goed en Eerlijk mensch is, een wandeling te doen.
't is nog maaf vier dagen geleden toen ontmoette haar mijn kleine Willem; hij groette
haar maar zij wende haar hooft van hem af, en kreeg een kleur als bloed. — maar
dat het fraaiste van alien is, mijn vrouws neef, Pieter, een opregte en brave Borst
die het schoenmaken in den grond verstaat, verzogt haar onlangs ten huwelijk, maar
Hemel! nooit heb ik iets dergelijks gezieri. — twee dagen lang vvilde zij van kwaadheid niet eeten, twee dagen lang, mijn Heeren! Zij deed verschrikkelijke eeden, zij
wilde zich verdrinken of doodsteken en ik begon waarlijk medelijden met haar te
krijgen, maar mijn vrouw die buiten dat van die dingen meer verstand heeft als ik,
zei dat dat zoo een soort van mode was onder meisjes die veel Romans leezen. —
Ik verschrikte. Romans leezen! leest mijn zuster die goddelooze boeken ? zei ik. Ik
heb er nooit mijn oogen in durven slaan; want mijn moeder zaliger plagt te zeggen
dat de lezers van die boeken zekerlijk verdoemt zouden zijn. nu heb ik uit mijn
vrouw gehoord wat de Inhoud van die boeken is, en nu verwondert het mij niet
langer dat Kaatje (want zoo heet mijn zuster) zoo sterk verandert is. — zij zal lang
wagten eer er een Graaf of zoo iets om haar komt denk ik — daar word aan mijn
deur geklopt, ik zal eens zien wie het zij, mijn Vrouw is uit. — daar hebt ge 't
geval reeds! Ach! kon mijn moeder het hooft nog eens opsteken!
zoo even,
mijn Heeren, komt men mij boodschappen dat men mijn zuster met een schip heeft
zien vertrekken. ik kon 't schier niet gelooven. tot hiertoe heb ik vaderlijk voor haar
gezorgt, want ik heb het opzichf over haar gehad. — werken dit de Romans uit dan
zijn het zeker wel goddelooze boeken. nu heb ik onze predikant eens hooren zeggen
dat zoo men de beste soort van die boeken met verstand leest er veel nut uit te
haalen is. hij heeft er eenigen van de slegtste opgenoemd en dit zijn juist de geliefdste
van mijn zuster geweest zoo als ik van mijn vrouw vernomen heb. — het ziet er
duister uit. wanneer ik eenig berigt wegens mijn zuster heb, zal ik het U laten weten,
mijn Heeren. — hoe veel verschillen de menschen van malkanderen! Ik wende alles
aan om met mijn vrouwe en zoon aan een stukjen brood te geraken, en mijn zuster
werpt haar eigen geluk omver. — Ik ben eigenlijk een poeet en mijn gedichten zijn
in deze stad wel het meest getrokken. nu begeer ik ook den uittersten penning niet.
Huwelijksvaarzen zijn mijn geliefste stukken. Ik heb gisteren aan de meiden van den
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Heer D
nog een verjaardigt van tien schellingen gelevert. — ik zal bij gelegenheid eens tot een staal(t)jen, een mijner Bruiloftsdichten overzenden. — in een nabuurige stad woond een goed vriend van mij, die insgelijks een poeet is, een hupsche
kaerel, hij is sints het Jaar 1762 schoolmeester aldaar, zoo dat het ligt te begrijpen
is dat hij zijn handen gestadig vol heeft. zijn voornaamste sterkte is wel in verjaardichten. hij is er zeer duur mede. zijn vrouw heeft de bekwaamheid om de gedichten
op den rand met figuuren te beschilderen. 00k maakt hij, (doch dit zeg ik in vertrouwen) wel een paskwilletje op bijzondere persoonen dog hier vordert hij eens zoo
veel voor als voor een ander vaers van dezelfde lengte wegens het gevaar dat er is
zoo de schrijver ontdekt word. — hij heeft onlangs een stuk gemaakt onder den tytel:
zions-wagters-heil-trompet,
of gelukwensch,
aan den WelEerwaarden en Hooggeleerden Heere
N N &c
dat was bij gelegenheid dat een predikant zijn intrede deedt. het was een fraai gedicht. — hij is zeer oploopend. voor twee of drie weken kwam hij eens bij mij, hij
zag zeer donker. wat scheelt u goede Heer en Vriend? zeide ik. wat mij scheelt,
zeide hij, zijn oogen verschrikkelijk draa'iende, als gij dit gezien hebt.. zult gij u
even zoo wel ergeren als ik. hij wees mij een vaers aan. zie, zeide hij, een dicht zonder
ziel, zonder leven; en waarlijk mijn Heeren, het rijmde niet. 00k verzekerde hij mij
met een zwaaren Eed dat hij een gansch boek met zulke gedichten gezien had. welk
een lompheid!
— nog iets dat ik niet wel voorbij kan om U voortestellen. dicht bij mijn deur woond
een goede opregte Kleermaker, die in alle zaken zeer kundig is, vooral in de godgeleerdheid. het gaat nu in het derde jaar dat hij gewerkt heeft aan een voornaam
stuk over den Godsdienst. dit zal een nuttig werk zijn, zoo als hij mij zelfs gezegt
heeft. — ik geloof dat hij zeer geleerd is, want mijn vrouw heeft hem meer dan eens
onder de predikatie het hooft zien schudden. somtijds glimlacht hij, en

XIV
{fragment)]).
P r o e v e , om m e i s j e s en v r o u w e n
te r e c e n s e e r e n .
Waarom, zeide ik bij mij zelven, zouden wij geen vrijheid hebben, om menschen te
beoordeelen — even zoowel als boeken? — De eigenliefde zou misschien, door het
eerste, minder, dan door het laatste, gekwetst worden: beledig een' Auteur in zijn
persoon — hij zal gevoelig zijn: — maar, zoo gij, volgends zijn gedagten, hem, in
') Blijkbaar uit Nov. of Des. 1785, door een zinspeling op de 8 Nov. gesloten vrede met Keizer
Jozef: voor een afkoopsom van 5 millioen blijft de Schelde gesloten (Colenbrander {Patriotten^
dl. II biz. 47 vgg.).
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zijn schriften, beledigd — hij zal woedend worden! — De menschen beminnen zich
zelven zeker al heel veel; maar, zoo zij iets tot hun eigen bestaanlijkheid hadden
toegebragt!... hemel! hoe zou het dan zijn ? — Ik wil menschen recenseeren, dagt
ik; en zal een begin maaken met de meisjes! 't is een moeijelijke taak! en echter
minder moeijlijk dan gevaarlijk! waar zal het met mij heenen, zoo het immer bekend
wordt, wie de vermeetele recensent der meisjes i s ! . . . Ik ben nooit gewoon mijn
schrijfvertrek te sluiten; maar, zoo lang als dit werk onder handen is, moet alles
digt! mijn vrouw heeft een taamelijke nieuwsgierigheid — twee theevisiten — en
alles was verbrod! — van welk een aart mijne beoordeelingen en aankondigingen
zijn zullen, zal de genegen Lezer, wanneer hij ze leest, zelf kunnen zien.

I
Charlotte van G X X X .
lang, buiten het kapsel en de schoenen, 5 voet.
geb. 1765.
Een lief, teder, bevallig meisje. Heur aangezigt is meer lang dan rond. Drijvende,
smagtende, blaauwe oogen. De neus een weinig gebogen. — Het voorhoofd meer
vlak dan hoog. Een mond, dien men den zetel der goedheid en welwillendheid zou
mogen noemen. Voor het overige welgemaakt en tenger. Dit is bijna een onvolkomene schets der uitterlijke gedaante van Charlotte van GXXX.
Maar, mijn lieve Charlotte I nu nog twee woorden over uw character! Gij zult
ongelukkig worden, mijn Dogter! en de man, die u eens verkrijgen zal, zal het met
u zijn! Gij droomt u in een waereld in, die geen bestaan heeft, dan in de werken
uwer geliefde schrijvers, en in uw verbeelding. — Dit meisje spreekt niet, dan van
sentiment, van gevoel en van aandoeningen; — altemaal goede dirigen, als, ze maar
wel begrepen worden. Zij klaagt geduurig, dat de gevoelige menschen doorgaands de
oorzaak van hun eigen ongeluk zijn. Die menschen gewennen zich aan de droefgeestigheid, even als de Turken aan den opium — 't wordt eindelijk een behoefte. —
Zoudt gij den man niet bespottelijk vinden, Charlotte, die eeuwig niet deedt dan
klagen, dat hij geen* goeden, aangenaamen en bruikbaaren weg kon vinden, om op
te wandelen; en ondertusschen niet anders deedt dan goede wegen schuwen, en de
beslijktste en vuilste er voor in de plaats opzoeken; — en, zoo deze nog niet kwaad
genoeg mogten zijn — door halfuitgedroogde slooten wandelen ? — En evenwel Charlotte!
gij zijt in 'tzelfde geval: wanneer gij geen verdriet hebt — geen verdriet ziet; dan is
uw verbeelding terstond gereed, om dit ledige te vervullen: droomen op droomen; de
een nog zwarter dan de ander, drijven u door de ziel. Men vraagt: wat deert u Charlotte? — Ach! zegt ge, deze waereld is een toonneel van verdriet! voor een gevoelig
hart is hier niets dan lijden! — En gij verkiest te lijden, Charlotte ? een martelaar van
harssenschimmen te zijn! — zijn uw klagten dan billijk, meisje? — Lieve Charlotte!
hoe veel zoudt ge, voor een' braven, ed'len man, kunnen zijn! Uw hart is teder, is
deugdzaam: alles wat uw man leedt zoudt ge met hem lijden, en dit zou zijn vertroosting zijn. Welke lieve, bevallige, kinders zoudt ge voor de maatschappij vormen.
Gij zoudt, in den kring van uw huischlijk leven, de zon zijn, die alles zou verlichten
en verkwikken, Dit alles en nog meer, Charlotte, zoudt ge kunnen doen, zoo gij uw
hart van het overtollige en valsche gevoel zuiverdet, en het slegts behieldt, zoo als
u de natuur^dat gegeven heeft.
Voor het overige, de Lecture van Charlotte is: Siegewart, de Julia van Feith, en
meer anderen van dat soort. Voorzigtig! mijn lieve Charlotte\ wat men 00k zeggen
moge, voorzigtig! daar is, voor u, vergif in!
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Sophia D
te bekomen in Amsteldam.
geb. 1763.
Geheel iets anders, dan Charlotte van GXXX. — Sophia is meer — zoo als men
wel van een geschrift zou zeggen: — een boek van het volk. Niets van het fijne, het
tedere en aandoenlijke van Charlotte; integendeel, Sophia maakt er een soort van
verdienste van, om geheel onverschillig te zijn. — om met alles te spotten, hier heeft
zij geen vernuft genoeg toe; maar wel losheid genoeg, om met alles te lagchen.
Sophia is een van die meisjes, die in staat zijn, om, in de armen van een' tederen
minnaar, die, uit een vol hart, zijne liefde, voor haar, verzekert, om, in het midden
van die verzekeringen, hem zeer bedaard te vraagen: of hij het kabinet, of de stoelen
niet fraaij vindt? — Sophia lagcht, wanneer men zegt: die vrouw heeft zeer veel
achting voor haar' man. Ik zou mij van geen' man laaten regeeren! zegt Sophia.
En het zou even wel in een' zekeren zin, noodzaaklijk zijn, meisje! — aan het woord
achten hebt gij, door verkeerde opvattingen, het denkbeeld van vreezen gehegt; maar
het zijn zeer verschillende.dingen: een man vreezen vooronderstelt twee dingen, een
slegte vrouw en een' kwaaden man — of — een van die beiden. Gedraagt de vrouw
zich niet, zoo als betaamd, dan zal zij haar' man vreezen; en deze vreeze is meer of
min, naarmate het character van den man is. — Is de vrouw deugdzaam, en de man
van een kwaad character — dan zal zij 00k haar' man vreezen, zoo als een ongelukkige slaaf zijnen wreeden meester vreest. — Maar achting voor een' man hebben,
Sophia, dit is iets anders! — Wanneer een lieve, deugdzaame, vrouw, een' man
heeft, die haar waarlijk bemint, die verstand heeft; die zijne waardigheid handhaaft,
zonder dit te laaten gevoelen; — die alle eischen, op eene, zoogenoemde meerderheid, verbergt; en evenwel, door zijn verstandig, en beminnelijk gedrag, nu en dan,
gelegenheid geeft dat zijne waardigheid, als van ter zijde, opgemerkt worde: —
Wanneer een lieve, deugdzaame vrouw zulk een' man heeft, Sophia, dan kan het niet
Anders zijn, of zij moet een' zekeren eerbied, eene achting, voor hem gevoelen, die
zij hem, door vertrouwren en oplettenheid, betoonen zal. En is dit wel anders dan
billijk, meisje? zou een vrouw, van een tegenovergesteld gedrag, wel eenige aanspraak
op de naamen van deugdzaam en verstandig maken kunnen? — Maar ik dwaal te
ver! — Zal Sophia ooit gelukkig getrouwd zijn
door gelukkig getrouwd, verstaa ik hier, een huwelijk, waarin man en vrouw, zoo zonder kijven en raazen, in
een zekere geruste onverschilligheid, voordleven; deze weltevredene onverschilligheid
is de hoogste trap van geluk, dien men in de meeste huwelijken ziet. — Zal Sophia
ooit gelukkig getrouwd zijn, het zal met een' man moeten wezen, die even zoo veel
verstand heeft, als hem, tot zijn beroep, noodig is; die zich vervolgens weinig met
zijn vrouw bemoeit, zoo zij maar zorgt, dat de tafel en de huishouding in orden is —
en hier zal Sophia wel voor zorgen, dit heeft zij aan haar opvoeding te danken. Voor
het overige zullen Sophia en haar man — de een met het opschikken van haar
beste kamer — en de ander aan zijn werk, of aan den gemeenen haard, onder zijne
vrienden — in den kring hunner kennissen, voor de gelukkigste menschen der
waereld gehouden worden! — Sophia is Juist niet schoon, maar zij is, zoo als onze
baker dat noemt, een trant van een meid. — En wat leest Sophia zoo al? — Zij
leest nooit! Somtijds onder de predikatie, om niet in slaap te vallen, bladert zij nog
wel eens in de formulieren, die agter in haar bijbel staan. — Zij heeft zelfs maar
een almanach!
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Elisabeth L • • • •.
is beneden de Critiek! zeer leelijk, van een haatelijk karakter; kwaadsprekend,
gierig — maar zeer rijk! en bij den dood van een oude tante zal zij daarenboven
erfgenaam van twee tonnen gouds zijn. Zij leest alle staatkundige geschriften, en is
altijd der patriottische partij toegedaan geweest; doch sedert men den vrede met den
keizer geslooten heeft, is zij geheel veranderd. Die milioenen! die milioenen! dit was
genoegzaam het eenigste, dat men, geduurende de eerste drie of vier dagen, na het
sluiten van den vrede, uit haar' mond hoorde. — Zij heeft reeds, uit voorzigtigheid,
belasting op de maag en het loon haarer dienstmeiden gelegt; en deze belasting denkt
zij eerlang nog te verhoogen. Zij is thans zesendertig Jaaren oud, en, dat zeer te
verwonderen is, zij is nog nooit ten huwelijk gevraagd! Men denkt, dat haar sterk
ligchaamsgestel in dit geval, haar zeer in den weg is. Zij is te bevragen in Leiden.
Constantia R • • • •. geboren G—r.
oud 25 Jaaren.
1785.'
Lieve, beminnelijke vrouw! schoon gij, in stilte, uw lijden beweend — schoon gij liefst
alleen de getuige van uw verdriet zijt — ik zal uw noodlot aan de waereld bekend maaken,
en dat gedeelte uwer sexe, dat redelijk denkt, en zuiver menschelijk gevoel heeft, zal
met u bewogen zijn, en mij voor deze bekendmaaking, als voor een weldaad, danken.
Constantia was agtien Jaaren en werd voor eene eerste schoonheid gehouden. Haar
aangezigt scheen saamengesteld uit Jeugd en zedigheid, als ik deze uitdrukking eens
waagen durf. Zij wist niet dat hare beschaamdheid een verdienste was; en men zou
kunnen zeggen, dat zij dikwijls bloosde om dat zij bloosde. in haare schoone, lieve,
bruine, oogen, was een zagt vuur, dat instaat was, om, in de borst van elken regtschapenen man, de zuiverste achting te doen ontvonken. 't Was niet aan haare oogen
te wijten, dat mogelijk een slaaf van den wellust, bij den aanblik derzelve, zijne ongeregelde driften, met meerder geweld voelde ontbranden; een misvormd gelaat blijft,
zelfs voor den volmaaktsten spiegel, zijne mismaaktheid behouden.
Haar leest
en houding waaren van de Natuur tot twee bevalligheden bestemd, en zoo vereenigd,
dat men dezelve, van elkander gescheiden, niet denken kon: hier bij kwam nog een
derde: wanneer Constantia bemerkte, dat men haar zeer oplettend beschouwde, scheen
zij iets van haar eigen waarde te gevoelen, maar te gelijk een pooging te willen doen,
om den indruk, dien zij maakte, te verminderen, en dan ontstondt die bevallige verwarring, die haare schoonheid, boven alle beschrijving maakte. De ziel van Constantia
was niet minder uitmuntend, dan haar schoon ligchaam: Medelijden, goedaartigheid,
liefde en welwillenheid Jegens alien, waaren hoofdtrekken in haar Character. Zij hadt
een zedig verstand, een fijn oordeel; minder vernuft dan gevoel. in een gezelschap
te schitteren kon zij niet; en zoo zij het hadt kunnen doen, zou haar zedigheid haar
dit belet hebben. Zij hadt gelezen: dit gaf zij meer te kennen, door het gebruiken
haarer kundigheden, dan door het opnoemen van een meenigte van boeken. Van
een' stillen aart zijnde vondt zij meer genoegens in het vreedzaame huisschelijke leven,
dan in het eeuwige gewoel der groote waereld. — Zoo was Constantia, toen zij den
ouderdom van agtien Jaaren bereikt hadt. — Niet een mijner lezeressen, die niet
reeds zal aangemerkt hebben, dat zulk een meisje niet lang zonder minnaar kon
blijven; en deze aanmerking is juist! — Maar, eer ik hier een woord van zeg, moet
ik eerst een kleene beschrijving van haare ouders geven. Haar vader was een hupsch
man, zoo als dat hiet; —

XV.
I.
Verzen van Bellamy voor »dispaut" en „ promotie".
i. Aan S c h o r e r 1 ) .
Zoo stapt de Jeugd in 't mannenspoor,
en streeft naar 't blinkend Eerekoor,
door weetlust aan het blaken,
om, voor het heil der maatschappij,
het nut en 't regt der Burgerij
volijverig te waken!
o Schorer! nooit verflaauwe uw vlijt!
uw Jeugd, aan Pallas toegewijd,
zij Pallas immer heilig!
de Geest uws Vaders, uit wiens Lier,
zoo hartverrukkend, zoo vol zwier,
de schoonste klanken rezen;
die geest, zoo rijk in kundigheen,
daale uit heur woning hier beneen,
en moete uw schutgeest wezen!
Zoo zie de gansche maatschappij,
met vreugde, U, in den wakk'ren rij
van heur regeerd'ren blinken!

enz.

2. Bij e e n e d o c t o r a a l e P r o m o t i e (hs. Loosjes Haarlem; Kopie Sonsb.
biz. 55; Gedichten 1826 biz. 213) dichtte B. voor de promotie van Joannes Junius
van Hemert 2 ), 14 Maart 1783, tot „doctor utriusque juris rectore Francisco Burmanno" (volgens meded. Archief Senaat Utr. Hoge School).

II.
Albumverzen van Bellamy.
1. In een A l b u m (Dl. II biz. 23).
2. In h e t A l b u m van H i n l d p e n (Dl. II biz. 97).
3. In h e t A l b u m van H e s p e (Dl II biz. 225).
*) hs. Z. G., met later bijschrift: „voor 't dispuut van Schorer"; volgens Kopie Sonsb. biz. 224
gedagt. 28 Atfg. 1782, maar naar de inhoud lijkt mij 't vers van veel ouder datum; zie Aant. 39i.n.
2
) Lid van Dulces, zie Dl. I biz. 177.
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4. I n d e v r i e n d e n r o l v a n P r o f . J. A. B e n n e t
biz. 221); zie Dl. I. biz. 373.

{Gedichten,

1826

5. In 't A l b u m van S c h u l l 1 ) (hs. Z. G., Gedenkzuil biz. 313).

III.
Albumverzen

aan Bellamy 2 ).

1. (Dl. I biz. 143).
Gij gaat dan heen, mijn Vriend! en 't hooge Gods-bestier
Schikt U ten predikstoele. eerwaardige bestemming!
Begin met God, met moed, den Academie-loop!
Er is geen twyfel aan: dan zult Ge voorspoed hebben.
Een geest, met schranderheid, vernuft en vuur bedeeld,
Een hart, geschapen om met edelheid te denken,
Wat heeft Hy veel vooruit, die 't moeielyk oefenperk
Met zulk een geest, en zulk een hart mag binnentreeden.
Dit spoore, waarde vriend! uw' moed en yver aan!
En, kost Gij uwen loop niet tydiger beginnen,
Geen zwaarigheid voor U ! daar is voor U nog kans,
Om in een weg van vlyt, het al verby te streeven.
Vaarwel! myn hart roept God om Uwen voorspoed a a n :
Terwijl ik in deez' rol mijn* naam met blydschap schryf.
Vlissingen
4 Maart. 1782.

Broerius Broes. V. D. M.

2. (Dl. I biz. 143).
De Wijsheid wenkt U, aan haar' voeten.
ga heen! vertoef geen* oogenblik!
hoe zal zij bet haar doel bereiken,
dan met den Liev'ling der Natuur? 3)
en, daar U Vlissing blijft beminnen,
als heur' geliefden voedsterling,
Zoo houwd de Vriendschap in gedachten
die aan ons hart geheiligd is.
Vlissingen
9 Maart 1782.

Jan van der woordt.

*) Jan Schull uit Keulen. Aant. 52. Gedenkzuil biz. 313: A. Schull.
) B.'s vriendenalbum berust in 't Gem. Arch, te Vlissingen; zie Dl. I biz. 117 en Aant. 15

2

3) Zie Dl. I biz. 151.
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3. (Dl. I biz. 143).
Wat ook het oog des Tijds in and'ren speure of zie;
Het zie nog veele Jaaren
Bij uitstek, in mijn' Vriend, den schrand'ren BELL AMI,
Deugd, met geleerdheid parent
Het zie Hem binnen kort de roem van 't Stichts-Atheen,
Eene eer van Vondels zoonen,
Het zie Hem eens, met lof, den Leeraars-stoel betreen,
En liefde en dank betonen.
Vlissingen
C: Busken.
11 M a a r t 1782.

4. (DL I biz. 147).
De trotsche dwaas waan' veel te weeten;
Geen wyze zal 't zich ooit vermeeten
In Gods geduchten raad te treen.
De heilleer, vol verborgenheen,
Bij hem nooit hoog genoeg te schatten,
Is door 't Geloof alleen te vatten.
Amsterdam
17 Maart 1782.

Bern, de Bosch.

5. (Dl. I biz. 192, 193).
Wie ruhig ist ein Herz, das seine pflichten kennt!
Das jede seine Lust, wie seine Richtschnur nennt!
Von ihm, und nur von ihm wird Freundschaft recht geschatzet
Die, wahrer Dichtkunst gleich, so bessert, als ergotzet.
Hagedorn *).
Symb.
Ora et Labora

Ter vriendschaps-gedachtenis
F. v. Gogh.

6. (Dl. I biz. 192, 193)2).
Een broederlijke zugt voor 't dierbaar Vaderland, —
voor vrijheid, liefde en deugd —
Een boezem steeds vol drift, om met een trouwe hand
in 't feist gevaar, verheugd,
!) Sammtl, Poet. Werke^ (Hamburg 1760) biz. 49.
) Ook uitgegeven in de Zeeuwsche Volksalmanak, 1838, biz. 87. De verzen van v. Gogh en
Kleyn zijn in het album verbonden door: „Sic fratres pagina jungit". Zie, in verband met de
slotregel, B.'s vers in het Album van Kleyn, Dl. I biz. 234.
2

XXX

Den vijand van het recht des Bataviers, te treffen! —
verbondt ons aan elkaar. —
Een harmonie in 't galmen van de snaar
gespannen om den geest tot onzen God te heffen —
Een Sympathetiesch vuur — een zusterhjke ziel —
Een wederzijdsche zugt vereenigend gemengeld,
Gaf, dat het kloppend hart, aan 't kloppend hart beviel! —
Maar God heeft onzen band voor de Eeuwigheid gestrengeld! —! —
Gedenk dan Bellami! aan uwen waren vrind! —
Maar, aan dien God het eerst, die trouwe Broeders mint.
Symb:
Deo, Patriae et Amicis.

J. P. Kleijn.

1782.

7. (Dl. I biz. 193).
Door vriendschap, schoon het lot ons van elkander scheidt;
Zal echter, ja! — dit hart met u vereenigt blijven.
Maar — ach! — mijn vriend! de dood!
! 0 God! aanschouw die traan
Dan zal geen wreede dood ons van elkander scheiden!! —
Utrecht den 6 Juny 1782.

Ter vriendschaps-gedachtenis
A. Uyttenhooven

8. (Dl. I biz. 266).
Ja! Ja! in diese triibe Tagen;
Darin des Patrioten Hertz
Ihn blutet durch des Krieges Plagen,
Und tief gebeuget ist durch Smertz:
Durch Smertz die nur aus bruderliebe,
Aus liebe fur das Vaterlandt
Fur Freiheit! kurz aus edle Ttriebe
Die ICH Ihn selbsten gab; entstand:
Ja! Ja! in dieser bange Stunde,
„Empfang zum Troost der Batavier
„So Sprach aus Segensvollem Munde
DIE GOTHEID ein Geschenk von MIR.

Ein Dichter; desse Grohsse Zeele
Durch Freiheitsliebe angeflamt,
dem Edle Batavier erzehle,
Woher die giildne Freiheit stamt:
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Ein Dichter der mit freie Tohnen
Der Vatern Muht dem Volk einflost;
Es leert verraht in Pracht verhohnen,
Es von den sclahsche Geist erlosst:
Ihr Hertz leert patriohtisch slagen:
Den Nahm von freies Volk mit Ehr!
Der Vatern Nahm mit Ehr leert draagen,
Den Schenk ich euch — Was wolt ihr mehr?
Das Volk fiel fur die GOTHEID nieder,
IHN dankent rief:s sein Nahm
Ach wie?
Vom Himmel schalt ein Echo wieder
ZELANDUS O d e r BELLAMI.

Symb.
God, Freiheid
und
Vaderland
Utrecht d. 13 Nov. 1782.

Als gelykheyd der Gevoelens trekken tot een
en het zelve Goede en afschuw van het zelvde
kwaad Grond van Vriendschap is? Dan zal
onze Vriendschap immer sterker werden.
UWE getrouwe Vriend
Gabriel Ryk
Theol. Stud.

9Gelyk een Arend, met zyn klapperende pennen,
Het aardrijk uit het oog, door lucht en wolken klieft,
Zo ziet men Bellami, op 't spoor der braven rennen,
Daar Phoebus hem als 't puik van zyne zoonen lieft.
Symbolum
Haec Zelando
Securo Tramite
in Sui memoriam
Virtus.
posuit
Adriaan van Solingen. *)
A. L. M. Med. et Philos.
Doct.
1783.
10.

Albumvers van Dr. J a n A r n o u t B e n n e t van Breda; zie Dl. I biz. 373.
11. (Dl. II biz. 193).

Aan mijnen B e l l a m i .
Zie in dit hart, mijn vriend! — en ken uw beeld,
Door onzen God gemaalt, met stouter trekken,
Dan 't schoonste lied, dat ooit mijn hart ontvlood,
Aan 't luistrend oor der eng'len kan ontdekken. —
1
) 1758—1830, Geneesheer, Professor aan het Athenaeum te Middelburg, 1820 Hoogleraar te
Leuven, overleden in Doornik (Nagtglas dl. 2 biz. 668).
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Zie in dit hart! — ook gij gevoelt die kragt,
Die vaak mijn* ziel om uwe ziel doet zweeven,
Wen ge eenzaam op ons Duister noodlot peinst,
Dien nagt verdrijft met glans van 't and're leven.
God, die, in 't licht def zwijgende eeuwigheid,
Op 't blad des tijds ons noodlot heeft geschreven,
Heeft, toen hij 't uur van onze scheiding zag,
Aan onze ziel die wondre kragt gegeven. —
Mijn Belami! — wen 't lot mij van u rukt,
En eenzaam doet langs doodsche paden zwerven,
Denk dan aan mij! — gevoel mijn vreugd en smart! —
Uw kloppend hart zal mij eens voelen sterven. —
Verheven troost! — al sluit geen vriend mijn oog,
Mijn vriend gevoelt mijn moede ziel ontglippen. —
Mijn Belami, ontvang, terwijl ik leef,
Den zegen, die dan sterft op mijne lippen!..
Dan denk ik nog aan U. — Dan vliegt mijn ziel
Tot God, en leest, met broederlijk verlangen,
Op ; t blad des tijds, eerst, 't lot van mijnen vriend,
Dan slaa ik 't oog op 't kronk'len van mijn gangen.
Wat godlijk licht bestraalt van gindsch mijn ziel
Op vleugelen der Dichtkunst opgeheven ? . . .
Daar zien we ons weer, — daar, door God zelv vereend,
Genieten wij — ons zelv, en 't eeuwig leven.
Dan zien we t'zaam op 't vaderland eens neer,
En hooren 't u nog zijnen Dichter noemen,
En 't nageslagt, met roosen op ons graf,
Ons, als een beeld der waare vriendschap, roemen.
S. F. Rail,
op eenen treurigen avond 1784.
Symb. Non civium ardor prava jubentium
Mente quatit solida. —
12. (Dl. I I biz. 138 en 228).

Hij, die zorgloos de valeijen
Der verouderde aard bewandelt,
En bij 't beuzelagtig speelen
Den bevreesden blik onwillig
Slaat op de aklige gordijnen
Die het eijnd der vlugtige eeuwen
Voor het Sterflijk oog bedekken, —
Hij wiens magteloze Ziele,
Harer vrijheijd ongevoelig,
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Nauw de vlakgetreden Spooren
Durft op eijge vlugt verlaten,
Beve voor die Schriktafreelen
Beve voor de Scherpe zeijssen
Van den Vader der verwoesting.
Bellamy! — maar zou 't gevoelen,
Zou dat heerelijk gevoelen
Van de grootheijd, van de vrijheijd
Onzer eijndeloze Ziele,
Zou de Streelende verbeelding
Van nog eenmaal onbelemmert,
Uit het knellend vleesch ontslagen,
In de oneijndigheijd te zweeven,
Ons de dreijgende verwoesting
Ons de waggelende Zuilen
Der Natuur niet doen belagchen?
Ja, dat ijlings al 't geschaap'ne
Dat natuur en tijd verzwinde!...
Dan nog zuilen onze zielen
Eeuwiglijk elkaer genieten.
A. J. Van Mansvelt
Utrecht 1785.
\0p de bladzijde ernaast een tekening: de Tijd, een grijsaard met vellende zeis;
zinnebeeldig: afgeknotte boomstam; doodshoofd en doodsbeenderen op de grond; grafkelder met cypres; op de achtergrond 'n soort van bouwval. Terzijde bijgeschreven:
Symb. Justum —
Infractus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinae.]

13-

Aen mijnen v r i e n d
J. B e l l a m y .
Schoon kunde, waer vernuft en geest
Uw bfjzijn wenschlijk maeken:
De uitoeffnende Trouw is 't meest,
Waer naer 'k mijn hart voel haeken.
Voldoe mijn' wensch! De Vriendschap's koort
Mag nimmer bij ons breeken!
Uit haer kome onze vreugde voort,
En bloeye in vrije streeken!
C. P. Chastelein *).
Symb: Pro Patria, Libertate et amicis.

*) Zie biz. 323. Mr. Corn. Pieter Chastelein was Schout van Leiderdorp, en „Rentmeester van
het Capittel ten Hoogelande, Memorien en Getyden Goederen" te Leiden (volgens Ledenlijst
„Kunst wordt door Arbeid verkregen" in de Handelingen der Alg. Jaerl. Verg.% Leyden 1770—77).

XXXIV

XVI
{Een bespreking van de Gez. nu J., ondertekend 0 —.,
blijkens de hand van Ockerse) v).
Verstandige onderzoekers van de menschelijke natuur, wier begrip verheven is boven
de heerschappei der lage en bekrompene vooroordelen, hebben rechtmatig opgemerkt,
dat de mensch in alle tijden, en in alle gewesten, dezelve is, zodra hij geplaatst wordt
in eene omstandigheid, die overal en altijd op hem werken kan—. gelijk dezelve zon
ons alien beschijnt, waarbij Socrates zag, gelijk wij op twee beenen gaan, niet anders
dan Alexander plag te doen —. gelijk wij in een woord alien menschen zijn, —.
zo hebben wij eenen aanleg, om, bij ontelbare gelegenheden even datgeen te doen,
wat Socrates, Alexander, en ieder man verrichtte, of zou verricht hebben, bijaldien
hij onze plaats bekleed hadt —.
is het dan niet eene onrechtvaerdigheid, die men ons geslacht aandoedt, wanneer
men, met beslissend gezag, de oudere opwerpt als wetgevers in het rijk der wetenschappen, en over alles, wat een zweemsel heeft naar den geest der Grieken, der
Romeinen, op eenen knorrigen toon uitroept! navolging! imitatie! caricature! —.
indedaad, ik houde mij overtuigd, dat menige kop van de 18 eeuw, het schema
eener Iliade in zich be vat heeft, en dat Ariosto, Milton, Voltaire of Klopstock, eene
Odyssea zoude hebben voordgebracht, wanneer hij in de dagen van Homerus geleefd
hadt —. alles wat groot en goed is in zijne soort, houde ik voor origineel, omdat een
navolger, een copieist nimmer iets groots iets goeds vermogen zal voord te brengen,
en, indien eenig stuk zelfs tot in kleinigheden overeenstemt met de werken der ouden,
zal ik mij daarover niet meer verwonderen, dan dat mijn neus nog heden ten dage
daar geplaatst zij, waar de neus van Diogenes zich vertoonde —. arme zielen! voelt
gij dan niet, dat gij menschen, scheppende wezens zijt, zo wel als zij, die voor
duizenden van jaren brood aten? —
Ondertusschen moet men dit tegelijk erkennen, dat elke eeuw, ieder gewest, elk eene
natie, door ontelbare bijkomende toevalligheden op eene bijzondere wijze bepaald is;
en dat men zo wel in de werken van vernuft en gele(e)rtheid, als in de physiognomieen verscheidenheden waarneemt, die characterizerend zijn — een Oosterling, een
Griek, een Romein, een Batavier, een Italiaan, denkt en schrijft, over hetzelve onderwerp — op zijne manier en die manier heeft kenlijke afwijkingen, schoon ook het
hoofdonderwerp, in de voorname behandeling volmaakt overeenstemme —. het zou
dwaasheid zijn, thands eene Aene'is te ontwerpen; maar het is in de macht der
genieen, de schoonheden der Virgiliaansche Dichtkunde gelukkiglijk te vernieuwen,
en wellicht te vergroten in een Hedendaagsch heldendicht —
Van deze waarheden leverde ons eene kenlijke proeve de dichter van een stukje,
getijteld „Gezangen mijner jeugd" uitgegeven te Amst. bij P. den Hengst. in 1782. —.
zijnde eene verzameling van jeugdige minnedichten, of Erotische gezangen, toegeweid
aan Phillis, het geliefde meisje van den jongeling, die als een vuurige inamorato
voorkomt, en in alle wiens liedjes de toon der liefde doorslaat —.
Dit soort van gezangen is, voor zo veel wij kennis hebben aan de vroegere en latere
*) lis. Z. G. Zie Aant. 63. De cijfers I. II. III. IV. op biz. xxxvi en xxxvn zijn van mij. Deze
bespreking, voor de Poet. Spect.}, kan zijn van + 1784. Zie Aant. 6 5 : invloed van de Conjectures
on original composition.
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werken onzer Vaderlandsche Dichters, op onzen bodem een volstrekt nieuw product —.
want, schoon het waar zij, dat de beroemde Poot eenigen zijner minnedichten geschoeid hebbe op eenen leest, welke veel gelijkt naar dien, van deze gezangen, zal
echter ieder oplettend lezer der beide Verzamelingen, in stijl, in vorm, in denkbeelden,
in zwaai van handeling — zo veele verscheidenheid ontdekken, dat het overtollig
zoude zijn, met proeven te bewijzen, dat een andere Genius de beide Dichters heeft
bezield —. ook heeft men nimmer eenen zo volledigen bundel in ons vaderland zien
ten voorschijn brengen van Dichtstukjes, die enkel en geheel der Liefde, aan een
bestemd meisje, waren toegeweid; en die den minnehandel zo zeer uit alle die oogpunten, en van alle die zijden beschouwde, welken haar voor den jeugdigen mensch
dermate bekoorlijk maken — eindlijk zal men hier niet dat laage, dat aanstootlijke,
dat straatsche — mag ik wel zeggen — ontmoeten, waarvan de meeste liefdezangen
onzer dichteren, helaas! zo vol zijn — de jongeling bemint kuisch, zijne Phyllis is
eerbaar, en zijne Muse boezemt hem geene andere denkbeelden in, dan die de Her
durft uiten, en de pen onder het oog der geheele vrouwen-waereld brengen —.
trouwens de wet dezer Gezangen is begrepen in de verzen van Hight *), welken, als
een motto, vooraan geplaatst zijn
est venus etc.
de redenen hiervan leert men uit de opdracht aan Fillis p. r, 2. {*7S)2) nader kennen.
Indien derhalven eene verzameling van warme, eerbare, levendige, zeer afwisselende,
minneliedjes, geweid aan eene bestemde liefde tot een meisje, dat werklijk bestaat,
en een eer harer Sexe is, indien zulk eene verzameling zeg ik, als eene nieuwigheid
bij ons mag beschouwd worden, dan zijn de Gezangen mijner Jeugd — nieuw —
zelfs, vergeleken zijnde met twee Stukjes; uitgekomen in 1779, en 1780. waarvan
het eene den naam draagt van Bar dietjes 3) en het andere zonder titel is uitgegeven
door twee vaderlandsche vrienden 4). in deze stukjes wordt wel op eenen eenvouwigen
toon liefde en vriendschap bezongen, doch, de Bardietjes zijn meerendeels vertaalde
liedjes uit het Hoogduitsch, althands van voor tot achter zo geschoeid op den Hoogduitschen leest, dat men ze voor geen inlandsch werk uitventen kan; en, schoon
het laatstgenoemde Stukjen in verscheiden opzicht in dat gebrek verbeterd, zijn er
maar weinige bladzijden in te vinden, van eenig belang, en welken waarlijk verdienen geplaatst te worden in den rang van dat soort van gezangen, als wij voor
ons hebben —
De Gezangen mijner jeugd characterizeren zich zelven zeer in het gevoel van den
lezer, indien hij eenig gevoel heeft, en met dat alles, zijn zij daarom moeilijk tot eene
zekere hoofdclasse te brengen, omdat men dusver te weinige proeven van zodanige
gezangen ontvangen heeft, om daaraan eenen bestemden tytel toetevoegen —. indien
wij vergelijkenderwijze dezelven mogen beoordelen, komt het ons voor, dat zij het
naaste grenzen aan. de gedichten, die Anacreon in Griekenland, Horatius vroeger en
Petrarcha later in Italien gemaakt, en der waereld medegedeeld hebben — Zij, die
met deze dichters bekend zijn; en die Anacreon om zijne treffende eenvouwigheid,
lagchverwekkende na'iviteit, en geestige verliefdheid —. Horatius in zijne zinrijke handeling —. Petrarcha in zijne wegsleepende tederheid, en natuurlijke schoonheden —.
hebben leeren bewonderen — zij alleen zijn in staat de gronden te toetsen, op welken
*)
)
3
)
4
)
2

Zie Dl. I biz. 178 en Gez, m. J. in Tit els ^ Vertalingen enz.
De in de tekst tusschen ( ) geplaatste kursieve cijfers verwijzen naar de biz. in Dl. I.
Dl. I biz. 42 en 4 3 ; Aant. 22.
Kleyn en van Gogh: Dl. I. biz. 170, 171, 173, 192 en Aant. 22.
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dit ons oordeel rust —. en, genomen, de dichter hebbe hier en daar iets van deze
trekken in zijn gezang aan den dag gelegd zullen wij daarom terstond het onbarmhartig vonnis strijken? die jongeling heeft Anacreon, Horatius, Petrarcha gelezen,
nagevolgd, misvormd! —. verre van ons dat wanbegrip!—. de mensch blijft mensch!
de dichter blijft dichter in alle eeuwen! —. wij meenen uit zekre (bron) onderricht
te zijn, dat de gezangen mijner jeugd ontworpen zijn in eenen leeftijd, welke den
dichter nog geene de minste gelegenheid gegeven hadt, om de schriften der genoemde
genieen te lezen, te verstaan, of schoon te vinden — hij werkte als een origineel, en
juist daarom verdient hij me(e)r lof en aanmoediging — vallen zijne gezangen in het
vak van Anacreon en andere uitlandsche Dichters van naam, dit bewijst niets meer,
dan dat de Genius der Dichtkunde Godlijk, onveranderlijk is, en dat onze Bataafsche
bodem niet te gering is voor denzelven, om daarop vruchten te doen groeien; welken
den luister van Athenen, en Rome vermeerderd hebben —.
Het zou ons te ver afleiden, zo wij de gezangen mijner jeugd van stuk tot stuk
nagaan en beoordelen wilden —. wij zullen de voornaamsten derzelven slechts tot
eenige hoofdsoorten brengen, en ze dan aanbevelen aan de nadere overweging van
aesthetische vernuften, die wij hopen dat nog hier en daar in ons vaderland schuilen,
en zich meer en meer ontwikkelen mogen, opdat wij, de handen in een slaande,
machtiger mogen worden in dit vak der Fraaie letteren —
I. Men vindt in deze verzameling eenige zangen, welken de liefde prediken van
eenen vermaaklijken en geestigen kant, zodanig, dat zij ons doen lagchen, vooral
over zodanige characters, die droog, en wars van alle aandoeningen jegens de Sexe
zijn. Zodanig is dat aan eenen wijsgeer. p. 5. 6 (^9). de dichter hekelt den Philosooph, omdat hij eene liefde veracht, voor welks zaligheden hij geen genoegzaam
gevoel heeft —. het figuur, dat de wijsgeer hier maakt, is koddig en vermaakt ons.
Van denzelven aart is het Triumflied. p. 6 (138). het stukje getyteld mijn Her. p. 8. 9
(12s). behelzende eene verschalking van Cupido, die 's dichters speeltuig zo spande,
dat hij niet anders dan van de liefde spelen kon. — dat, welk voorkomt p. 36—38.
onder den naam van mijn gehoortedag [128) waarin Cupido, bij de wieg, kennis met
hem maakt, en hem van dien tijd af, geheel tot de liefde vormt —. een origineel
ide, geestig uitgewerkt! — dat, aan de wijsheid. p. 39. 40 (&?). — de bestemming.
p. 51. 52 ( w ) . De dichter gaat na, waartoe een koning, een held, een wijsgeer geschapen zij — en verheft zijne bestemming tot liefde boven die alien — dit contrast
verwekt eenen schimperlagch! —. de misbruikte vrijheid p. 54. 55 (9^) nam: van
Cupido, die den ernstig studeerenden dichter in eens van zijne geleerde boeken berooft, en alleen die overlaat, welken de liefde koestren —. de wijsgeer. p. 69. 70 (J3°).
aan wien de dichter verzekert, dat hij de natuur nooit beter dan in Fillis bestudeeren
kan —. mijn wensch. p. 74 (J4°). — het wijsgerig andwoordp. 78—79 (/j/). de dichter,
gevraagd door eenen wijsgeer, waar hij 't liefst wilde sterven, en gehoord hebbende, dat
Cleon den oorlog, en Cato de studeerkamer, verkoos, wenscht in Fillis armen, aan hare
borst, te sterven —. dit is onverwacht, en wij schokken den lever, vooral wanneer de
wijsgeer met eenen zucht het oog op zijne boeken slaat —. geestig is de laatste regel.
en zuchtte — ja! hij zuchtte!
eindlijk behoren hiertoe de drie Stukjes, voorkomende p. 91—95. — de verwonnen
Philosooph (132) is een droog heer, wien de wijsgeerte zo ongevoelig gemaakt heeft
voor het zacht gevoel van liefde, dat hij alle de schonen tarten durft, maar welke
op 't onverwachtst getroffen wordt door een lonkje van Chloe. —. 't Schoonste van
dit Stukje is de vraag des dichters.
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„ach! doorluchte wijsbegeerte !"
enz:
de weifelende Schoone (14°) bemint Daphnis, zonder het te weten, ofte willen weten.—.
en de oude koude inventrice van het keurslijf (IQ8) wordt verwezen, om in Pluto's
hoi, een gloeiend harnas te dragen! —. koddige represailles! —
II. eene andere Classe dezer gezangen is die van warme, tedere Gedichtjes, in welken
de jongeling al het vuur van zijne gevoelens voor Fillis, onder verscheiden gedaanten
uitdrukt. b.v. Fillis. p. 12—14 ') {J0J) behelzende eene beschrijving van de beminlijkr
heden, die hij in haar vindt. — aan Fillis. p. 13 (9S). Het vertrek van Fillis. p. 14
(96). waarin een fijn denkbeeld voorkomt; en de dichter bidt, dat de onwedersdreigende lucht met hem een enkel zuchtje moge laten, om Fillis reis over zee meer
voorspoedig te maken—. aan de maane. p. 17 (80). aan Fillis p. 19—21 (IJI). hoewel
dit stukje mij, onder den titel van Gezangen mijner jeugd, wat te hoog en te ernstig
voorkomt —. aan Fillis p. 22 (IO°). doch, de wending van 't gedicht is hier zeer
ouderwetsch, en er zit niet veel in —. het Lenteweder p. 23. 24 — (76). * * * * * *
op p. 25. 26. — {JI4)> aan Chlot'. p. 27 (8s). de liefde. p. 28 (84), knschje p. 31 (87).
aan dezelvde. p. 43 (9-2). knschje. p. 48 (90). de drie bevalligheden van Aglaia, Euphrosyne en Thalia in 's dichters meisje vereenigd. p. 59 (I0S). een lief stukje — de vier
getijden. 60—62 (136). ongelukkige liefde p. 71—72 (II(>). het jawoord. p. So — (52).
in de meesten van deze gedichten vindt men poetische denkbeelden, schildering, gevoel en geest.
III. Nog moet ik gevvagen van een derde soort, dat onder de twee vorigen niet gebracht kan worden — het bestaat meerendeels uit eene korte strophe, die het een of
ander verschijnsel van de liefde geestig en tevens bevallig oplost — of, waarin de
dichter eene na'iviteit met verzentaal voordraagt. —. in deze stukjes is altijd iets dat
nieuw en onverwacht is — daarom trerTen ze ons — Anacreon schijnt van alle bekende dichters hierin best geslaagd te zijn, omdat hij natuurlijker clan iemand anders
dacht —. van deze soort zijn de volgenden. aan Fillis p. 30 (87) behelzende eene
gissing, waarom zij zo huiverig zij, om zich van den dichter te laten kussen — de
vergeefsche proefneming. p. 32. 33 (£7). Fillis vraagt, of hij wete, wat een kuschje
zij? — de dichter wil het door proefnemingen ontdekken —. na lang kussens weet
hij het nog niet — dit doedt hem aan de ontdekking wanhopen — maar Fillis beschuldigt hem van kleinmoedigheid, en raadt hem de proeven nogmaals te hervatten.
kuschje. p. 44. 45 (88) eene geestige conversatie over het kusschen. —. kuschje p. 48.
49 (9°). redengevende, waarom de dichter liefst op den mond kussche — Liefde en
wijn. p. 64 (141) vier regels, volmaakt Anacreontisch —. aan de maane. p. 67 (82).
die hij bidt, om zich te verduisteren, gedurende een avondgesprek met Fillis, en weder
te schijnen, als hij naar huis terug keert —. is hierin niet het grieksch genie? —
waarom de liefde geblind wordt? p. 77 (8s). de jongelingen. p. 81 (I2S). Fene ontdekking.
omtrent den drinklust der dichters —,, wel gevonden! p. 82 (47). — het gebrek in
Chloris. p. 96 (44).
IV. Eindlijk kome ik tot dat deel der gezangen, welk ons minst bevallen heeft, en
waaromtrent wij twijfelen, of het wel eigenlijk onder dat Stempel kunne doorgaan,
dewijl het ons is voorgekomen dat zommigen dezer bedoelde Stukjes niets zingends
aan zich hebben, maar alleen geschikt waren om in proza nedergeschreven of opgezegd
te worden, terwijl anderen niet genoeg van het zogenaamd (hs. onleesbaar) en dichterl

) Dit moet zijn: p. 10—12.
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lijke behelzen, 't welk men van den schrijver dezer gezangen verwachten zou. —.
dit beweeren wij van het Stukje, genoemd de liefde. p. 7 (78). aan Fillis p. 15. 16
(97). bevattende niets meer, dan eene minnebrief — de naamen. p. 34. 35 (83). De
dichter disputeert met zich zelven, hoe hij zijn meisje noemen zal —. eindlijk kiest
hij den naam van leven — maar dien zal zij dan 00k maar alleen dragen —. hoe
stijf! hoe gedrongen! — neen! zo spreekt geen inamorato! dit smaakt ons geheel
niet l ) — aan Fillis. p. 41 {78). men bemerkt duidlijk, dat dat vuur, 't welk de dichter
beschrijft, reeds merklijk verdoofd was, toen hij zich daartoe nederzette — en dan
was het toch 00k de tijd niet meer, ora enkel vlammen in zijn gedicht te tekenen. —.
kuschje. p. 46 (89). een oud ide, dat wij reeds bij velen, onder alien bij van der Burg2)
gevonden hebben doch dat te kunstig is om schoon te zijn — de liefde p. 50 (86), $)
heeft een al te wijsgeerig kleed aan, om voor Fillis gebracht te worden. —. aan
mijnen vrie?id K. p. 53 (*74). zou ik aldus schrijven in eenen brief, niet zingen op
mijne jongelingslier — het compliment aan den slaap. p. 56 (109). is slaperig en de
kuschjesvlam, op p. 57. 58 (9/). schijnt die van het kaarspitje te zijn, dat toen voor
's dichters bed stond, en bijna uitgebrand was —. althands die vlam heeft in onze
oude Dichtwerken reeds geflikkerd — aan Fillis. p. 63. 64 (79)- de maat is Anacreontisch, en komt 00k voor in het Stukje,
door twee vaderL vrienden
uitgegeven A. 1780, bij J. van Terveen te Utr. —. doch de inhoud zelve van deze
twee pagina's kan zonder schade gemist worden. —. Wij gaan met stilzwijgen voorbij
het naamloze *
*. p. 65. 66 ( " 5 ) . en de klagt. p. 68 (82). alsmede de verzen,
geweid aan de meisjes en aan de jongelingen. p. 83—86 {133^ 134). omtrent den zang
van vaderL meisjes p. 87—90 (*JS). merken wij op dat alleen het eerste en laatste
couplet ons voorkomt zang, te zijn, terwijl al het andere, en in den inhoud, en in
den vorm, niets heeft van een liedje, vooral gezongen door jeugdige meisjes.
De dichter houde ons deze vrije aanmerkingen ten goede, wij doen hulde aan de
onzijdigheid, en oordelen dan eerst nut te kunnen doen aan de waereld, en recht te
hebben op het geven van aanmoedigende lofluitingen, wanneer wij tonen het gebrekkige in ieder stuk wel te kunnen en te willen zien —. de vorige aanwijzing heeft
getoond, hoeveel hoogagting wij den dichter en zijne stukken toedragen — hij levere
het Vaderland meer van zijne lier! — hij zinge, voor liefde, deugd, vriendschap,
Patriotismus, en Godsdienst! — hij make vooral zijn werk van luimige, eenvouwignatuurlijke ideen; die hij in maat zeer wel behandelt, en waarin zijn voornaam vak
ons toeschijnt mede te bestaan —.
wat den vorm, en de uitwendigheden der verhandelde gezangen betreft; verdient de
dichter den lof, van eene over 't algemeen zindelijke taal, puntige stijl, en geschikte
voetmaat gekozen te hebben — hier en daar is wel een storing in de versificatie, of
een maat te weinig of te veel, doch, men moet veellicht den drukker iets wijten —.
Ondertusschen moeten wij betuigen, dat, hoe wel het spreekwoord wil, dat men van
't kusschen zelve nooit moede wordt, wij echter gewenscht hadden, dat de Dichter
hetzelfde in zijne gedichten een weinig vermeid hadt, wijl wij van het hooren en
nadenken zijner kuschjes eenigszins vermoeid zijn geworden —.
O

') Zie de oorspronkelike, veel aardiger vorm: Dl. I biz. 83.
2) van der Burch (Kalff, Gesch. Ned. Lett. IV biz. 195).
3
) Zie 00k Dl. I biz. 202.
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Veertig jaar later onderscheidt Ockerse in de Gedenkzuil (1822) *) de Gez. m. J.
in 2 groepen: in zedelike, ernstige en vrolike, luimige dichtstukjes.
A. In de zedelike, ernstige onderscheidt hij:
i°. „warme stukjes, waarop een gloeijend koloriet rust, (maar waarin steeds) aan
de betamelijkheid hulde gedaan, (waarin) de opbruisching eener grovere zinnelijkheid beteugeld (wordt), door het inmengen van zedelijke gedachten, vooral
op het einde".
2 0 . „ dichtstukjes, geheel in een' ernstiger toon gezet".
3 0 . „verzen, gestemd ter verwekking van zedelijke en godsdienstige indrukken in
het hart der minnenden".
De in de Gedenkzuil bij i°. en 2 0 . genoemde 5 verzen vallen in groep II der bespreking van + 1784 (biz. x x x v n ) : en heten daar: „warme, tedere gedichtjes, in
welke de jongeling al het vuur van zijn gevoelens voor Fillis onder verscheiden
gedaante uitdrukt"; de 4 in 3 0 . genoemde verzen vallen in groep IV (biz. xxxvin)
en worden door de 23-jarige beoordelaar dus gerangschikt onder de „gezangen,
welke ons minst bevallen hebben, daar zij niets zingends aan zich hebben, maar
alleen geschikt (zijn) om in proza nedergeschreven of opgezegd te worden".
B. Van de 12 in de Gedenkzuil genoemde „vrolijke en minnegedichten, waarin (de
dichter) zijn natuurlijk gevoel, zijnen zedelijk-teeder-boertigen, naar het luimige
overhellenden smaak, vrijelijk kon laten werken" — vallen er 10 in de bespreking
van + 1784 onder groep I (biz. xxxvi) en heten daar verzen, „die de liefde
prediken van een vermakelijken en geestigen kant, zodanig, dat ze ons doen
lachen, vooral over zulke karakters, die droog en wars van alle aandoeningen
jegens de Sekse zijn".
Opmerkelik dat 3 uit groep I, los en jolig besproken, veertig jaarv later niet
meer worden genoemd 2 ), evenmin als 8 van de 10 typies anakreontiese uit
groep III (biz. xxxvn), waarvan er 2 gebrracht worden onder de in B. genoemde
vrolike, luimige dichtstukjes.
De Gedenkzuil prijst bovenal „de schoone eenvoudigheid en treffende na'iveteit"
der Gez, m% J., ;3 eigenschappen, zoo onmisbaar in al de dichterlijke opwellingen
eener hartstocht, welke zoo geheel het kind der natuur is" — terwijl altijd „een
dun gaas van zedige ingetogenheid over zijne dartelende Her gespreid (blijft) en
in het onbedorvene gemoed geene onreine gedachten worden opgewekt".

XVII
(Fragment

uit: „Aanteekeningen rakende Jona Willem te
door zijn broeder Willem te Water)3).

Water",

Onder de tallooze genoegens, die mijn broeder, gedurende zijn verblijf te Vlissingen
ondervond, telde hij niet alleenlijk den vriendschappelijken omgang met de kundigste
bejaarde menschen aldaar, maar 00k met eenige Jongelingen, die op de destijds vermaarde Lijtijnsche School in voorgemelde stad voor de Akademie voorbereid werden,
>) Biz. 54 vgg.
2) Alle 3 typies i 8 d e eeuws (zie Dl. I biz. 129, 131, 132): Aan een
wijsgeer, Het wijsgeerig antwoord, De verwonnen philosooph.
3
) hs. Arch. Vliss.; W. te Water (1757—1831), zie Nagtglas, dl. 2 biz. 933.
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met zulke vooral, die, van der Jeugc} af aan, doorslaande blijken gaven van grooten
aanleg voor letterkennis en van meer dan gewone weetgierigheid, wier letterkundige
verdiensten naderhand zeer aanzienlijk werden ennietzonderlofen onbekroond bleven.
Hij zag ook, onder andere, om dit in het voorbijgaan te zeggen, met ongeloofelijk
veel vermaak, de snelle en gelukkige vorderingen in het aanleeren der Grieksche en
Latijnsche talen van Jonkvrouw Busken, echtgenoote van den doorkundigen Waalschen
Kerkleeraar Huet te Brielle *). Met het uiterste genoegen vernamen Curatoren hare loffelijke pogingen, en bekroonden die, van tijd tot tijd, met prijzen, waar voor zij schoon
wel niet openlijk in het Auditorium, echter ten overstaan van alle de Jonge Studenten,
in een der vertrekken van het School, of in proza of in een Latijnsch vers, op eene
bevallige manier, haren dank betuigde. Allengs beproefde zij hare krachten, en schreef
nu en dan een' latijnschen brief aan mijnen broeder, die haren Stijl, Smaak en lectuur,
met belangstelling zag en dikwijls hoogelijk roemde. En het was diezelfde verstandige
Vrouw, die, bij voortduring, onaangezien velerlei huisselijke beletsels, nogtans die edele
gezindheid behield, om de weinige oogenblikken, die Haar overschoten, gaarne aftezonderen en zich ten nutte te maken, ten einde eenen of anderen Latijnschen Schrijver
oplettend en wetenschappelijk te lezen, en daar door haren smaak steeds meer en
meer te vormen.
Dan, van niemand sprak hij met dat warm gevoel en met dien ophef, als van den
onsterfelijken Bellamy, wiens schitterende natuurtalenten en onbeseffelijk groote zielskrachten hij duizend duizendmalen bewonderde, maar nooit genoeg naar waarde verheffen kon. Het was dan die zeldzame Vlissinger, eehig in zijn soort, die regt ronde
Zeeuw, voor wien hij eene onbepaalde hoogachting had en behield, en die boven alles
zijne bijzonderste aandacht trok. Het was diezelfde toenmalige Jongeling, die, in zijne
eerste jeugd, wel is waar, eene onderscheidene opvoeding en dat geregelde onderwijs
miste, 't geen aan sommige zijner Stadsgenooten, in zoo rijken overvloed, dagelijks
tex beurt viel, maar die ook even daarom altijd oneindig grooter en edeler was dan
anderen, daar hij alles, door eigene vlijt en oplettendheid, door eigene vinding en
voorbeeldelooze arbeidzaamheid als uit den grond ophalen en opzamelen moest. Maar
datzelfde gemis werd nog daarenboven rijkelijk vergoed door het milde geschenk der
natuur, die hem, bij alle uitnemendheid, begunstigde en zoo voorlichtte en vergezelde,
zoo als de beste en grootste leermeester niet doen kan
Bellamy's... kracht scheen voor alles berekend... Aan zijn antwoord haperde nooit
iets, zelfs in de kleinste bijzonderheden. Dat was altijd vlug en vaardig, kort en
bondig, juist ter zaak, geen woord te veel of te weinig. Hij was deswegens zoo wel
de bewondering zijns leermeesters, als van zijne medeleerlingen... Alles inmiddels
wees zich van zelve, om een jong mensch van die talenten en verhevenen aanleg, van
dat fijn gevoel en kieschheid, die, zoo iemand, voor al wat groot en schoon is in der
daad geboren scheen, op allerlei manier, aantemoedigen en te ontvlammen
(In Utrecht) was hij het sieraad der studerende Jongelingschap van dien tijd, de roem
en bewondering zijner geeerbiedigde Leermeesters. Er was geen Student van smaak
en gelukkigen aanleg, die zijn vriendschap niet zocht en zijne uitmuntende hoedanigheden niet op den hoogsten prijs stelde. Men gevoelde, dat er veel, zeer veel, van
hem te leeren was; terwijl hij in meer dan een opzigt, een schoon voorbeeld was,
der navolging overwaardig
i) Zie Aant. 38.

VARIA J).

Onze oude Dichters gelijken veel naar onze eerste voorvaders, de Batavieren: zij
waren forsch en sterk, fier en moedig. zij hadden geen sieraad; een onagtsaame,
ruwe kleeding was hun geheele opschik:
onze nieuwere dichters zijn Heeren van de ton\ een verzwakt, vermagerd ligchaam,
bedekt met een kleed, naar den nieuwsten smaak. zij buigen en draaien zich avec un
air; zeggen zich zelven en anderen duizend complimenten. — nemen een snuifje —
en dribbelen weg!
2.

Nieuw te zijn, is dikwijls niets anders dan een zaak uit een ander oogpunt beschouwen — en zoo voorstellen als men haar ziet. zoo ziet men, door een lange
dreeve op een groot gebouw — zoo dikwijls men door deze dreeve gaat ziet men het
gebouw op dezelfde wijze: — al de beschrijvingen en teekeningen van dit gebouw
komen op het zelfde uit: schoon de een den ander niet napraate, of nateekene —
ieder ziet het uit de dreeve, en dus uit het zelfde oogpunt: maar een waagt het ter
zijde van de dreeve over de sloot te springen: daar ziet hij een heuvel. hij beklimt
denzelven: van daar ziet hij het gebouw in een schuine rigting: meer verscheidenheid — meer leven: — hij maakt een teekening van het gebouw, zoo als hij het, van
den heuvel, ziet — hij vertoont deze teekening: ieder is verrukt. — is dit het zelfde
gebouw, dat men aan het einde van de dreeve ziet? vraagt men met verwondering.
want niemant hadt zich ooit de moeite willen geven — of kragt genoeg gehadt, om
over de sloot te springen, en het gebouw, van den heuvel, te beschouwen 2).
3-

't Gaat met sommige genien, als met rijke Lieden, die somtijds zeer verkwistend zijn
met hunnen rijkdom — zoo verkwisten zij dikwijls een overvloed van goede denkbeelden, waarvan de helft voor een klein dichtertje een geheelen rijkdom zijn zou.
4-

Dat het onderscheid der gewaarwordingen groot is, bij verscheiden menschen, bewijst
het volgende: twee mijner vrienden wandelden op een schoonen avond in een boschje,
en luisterden met verrukking naar het gezang van een Nagtegaal, die voortreflijk zong;
na dat zij eenigen tijd geluistert hadden zagen zij agter zich een boer, die bezig was
*) Gedachten, door Bellamy op losse papiertjes neergeschreven (hs. Z. G.).
) Er staat boven J. M. (?)
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met arbeiden: zoo dra de boer zag dat hij gezien was zeide hij, op een medelijdenden
toon: Hoort dat arme beestje eens schreeuwen! hij zag ongetwijfeld de luisterende stilheid mijner vrienden voor medelijden aan.
5iets over de navolging — volg de Natuur! — wilt gij een schoone vrouw schilderen
Jongeling — daar is zij! — doch wilt gij gelukkig slaagen — copieer niet haar —
maar heur afbeeldzel! — is dit niet dwaas ? . . .
6.
vuile zedenbedervende geschriften moesten, op een zwaare strafFe, door de hooge magt,
verboden worden *). —
7-

De eer is wel een schaduw der deugd — maar vaak is deze schaduw slegts voor de
deugd zigtbaar.
8.
(fragmentje van een brief): ... o! onze lieve God zorgt toch altijd voor die kinderen, die
het wel menen — en waarlijk, mijn vriend! schoon ik nu en dan eens niet wel doe —
mijn hart is toch nog al goed! — Met de Jaaren hoop ik beter te worden — dat is te
zeggen: beter te doen — want beter denken, kan ik niet well — Ik bemin mijne
medemenschen — Ik durf zelfs zeggen — mijn vijanden! — want die zal ik ook wel
hebben! God zij hun genadig! en leer hen beter zien! want het zal zeker bij gebrek
van een goed gezigt komen, dat zij mijn vijanden zijn — en hoe ligt kan ons een
zandje in de oogen waaien — dan zien wij niets!
Nu ! beste vriend! vaarwel! leef gelukkig! en
denk somtijds eens aan uw vriend
Zelandus.
9mijn boezem klopte — iedere gedagte was een Eed, dat ik sterven of overwinnen zou.
10.

alle' vijandschap hieldt op. — wij waaren alle broeders. alle de straalen onzer begeerten vereenigden zich in een punt: — de bescherming van het vaderland.

H e t „plan" van e n k e l e v e r z e n van B e l l a m y 2 ) .
1.

ode.
Geen Dichter zonder zanggodin. — de Dichter hadt er ge^m, doch de Liefde schenkt
hem Fillis, die zal hem altoos ter zanggodinne zijn.
i) Zie Dl. I biz. 108.
) Volgens hs. Z. G. en Kopie Sonsb.; bij 'n enkel nader uitgewerkt plan staat jam
Zie Dl. I biz. 1715 Dl. II biz. 197: de inhoud van enkele versregels in proza.
2

scripta.
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ode.
De Dichter hadt eenige minnedichtjes geschreven, die de Liefde hem afeischt, en beveelt andere te maaken — die hij wederhaalt — dit kan in het oneindige gaan.
scripta est.
De Liefde komt bij den Dichter — ontrooft hem alle zijn boeken, uitgenomen een
bundel minnedichten *).
ode.
De Natuur klaagt dat naamen van groote mannen onsterflijk zijn, maar dat de gedagtenis van schoone vrouwen schielijk verdwijnt: hier in voorziet de Liefde en geeft
aan zommige vrouwen Dichters tot minnaars, die haar in hunne gezangen vereeuwigen.
ode.
jam scripta.
Cur Amor orbust — omdat hij de, door hem veroorzaakte smart niet zien zou —
vel de rampen die gelieven hinderen 2 ).
ode.
olim scripta.
mijn geboortedag. — de Liefde kwam mij, naauwelijks geboren zijnde, bezoeken.
voorspelde mij een schoon Meisje enz. 3 ) —
in mijn A l b u m 4).
dat deze bladen alleen geschikt zijn om de namen mijner Vrienden aan anderen bekend te maken — doch voor mij is het onnoodig, want ik hebbe alle hunne namen
in mijn hart. —
L i e r z a n g . Voorzang. voornemen des dichters.
aanhef. bede aan de wijsheid.
Zij verschijnt den dichter.
Zij ontvouwt zelve haren lof.
afkomst. magt. waarde. nuttigheid.
Zij zegt dat ze in zich zelven volmaakt is.
dat de volken gelukkig zijn waar zij haaren zetel sticht.
Zij roemt Vlissingen.
Zij vertrekt".
Verrukking des dichters over hare schoonheid.
besluit van den zang. —
A a n mijne Z i e l e 5 ).
ode.
onmetelijk, omvat Gij alles — en somtijds rust Gij, met alle uwe kragten tusschen
twee schoone oogen. —
Gij vormt een denkbeeld van den omvang der waerelden — doch uw eigen wezen
bevat gij niet. —
*) D e m i s b r u i k t e V r i j h e i d (Dl. I biz. 94).
) W a a r o m d e l i e f d e g e b l i n d w o r d t (Dl. I biz. 85).
3) Mijn G e b o o r t e d a g (Dl. I biz. 128).
*) DL I biz. 117.
2

*) Dl. I biz. 279.
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de verrukking kluisterd u aan twee oogen.
van waar zijt Gij? — waart Gij reeds aanwezig, toen de gansche waereld in eene ark
op de wateren dobberde?
de stof, waaruit ge gevormd zijt is eeuwigheid.
C h 1 o e *). De Engelen houden Chi. voor hun Zuster — zij komen om haar te zien —
vinden haar biddende — voeren haar weg — enz.
C h l o r i s 2 ) . De verleiding Jaagde de lieve C. ginds en herwaard — het meisje weende.
Een weldadige Engel opende haar het graf — zij vlugt er in — en nu is zij veilig. —
i) Dl. II biz. ioo.

2) Dl. II biz. 192.

AANTEKENINGEN.
i) Verschillende plannen tot een levensbeschrijving, sinds Bellamy's dood tot de
oprichting van de Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W. A. Ockerse
en A. Kleyn—Ockerse (Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz. 1822).
i°. KLEYN, HINL&PEN en RAU hebben hun voornemen nooit uitgevoerd.
KLEYN: brief van Kleyn aan v. Sonsbeeck, 26 Maart 1794, hs. Z. G. „hetzelfde plan,
dat gij kunt uitvoeren heb ik moeten laten vaaren, hoewel Bellamy er mij zelve toe beroepen had, omdat er mij de nodige bouwstof toe ontbrak"; Gedenkzuil biz. 2i4(noot).
KLEYN en HINLOPEN: beiden waren aan een levensbeschrijving begonnen, volgens
Aant. / . W. te Water (hs. Z. G.).
HINLOPEN: volgens Recensent 00k der Recensenten, 1809, IV biz. 262.
HINLOPEN en RAU: volgens Gedenkzuil biz. 3.
RAU: volgens v. d. Palm, Herinneringen biz. 222 „om de nagedachtenis van zijnen
ontslapenen vriend door eene redevoering te Vereeuwigen".
20. DS. KUIPERS hield in 1786 een „voorlezing" over B. in Het Zeeuwsch Genootschap: {Gedenkzuil biz. 2, noot), „met plan van hetzelve ter drukpers te zenden",
waartoe hij het „aan de beoordeeling" van Bellamy's vrienden „overgaf, die alle het
plan goedkeurden, uitgenomen een (Hinlopen), wiens Critiques den schrijver zoo regt
voorkwamen, dat hij het plan staakte en uit hetzelve het Voorberigt heeft vervaardigd",
(gedagt. Middelburg, den 18. van Herfstmaand 1789) der door Kuipers in 1790 bij
T. Corbelyn en Zoon te Vlissingen uitgegeven Twee Nagelaaten Leerredenen van
J. Bellamy (Kopie Sonsb. biz. 195; Dyserinck, Ter Nagedachtenis, biz. 36).
30. In 1791 vormt MR. NIC. CORN, LAMBRECHTSEN het plan tot een volledige levensbeschrijving {Brief v. Sonsbeeck aan Hinlopen, na 12 Sept. 1793, hs. Z. G.). 28 Sept.
1792 waarschuwt de Amsterdamse Uitgever Anton Mens Mr. Lambrechtsen, dat
Francois Kleeuwens, zoon van de Vlissingse bakker, een bundeltje jeugdverzen van
Bellamy te koop biedt aan hemzelf, en aan de Uitgevers den Hengst en van Vloten.
Lambrechtsen weet, door bemiddeling van Francois' 00m, Abr. den Boer, Vendumeester te Zierikzee, 's „Cosijns" boze plannen te verijdelen. (Brieven: 18, 28 Sept.
en 15 Okt. 1792, hs. Z. G., zie 00k Aant. 8). Door „tussenkomende bezigheden"
staakt Mr. Lambrechtsen zijn plan. [A. C. van Citters, Lofrede op Mr. Nic. Com.
Lambrechtsen (Middelburg, 1824), biz. 28, vertelt, dat L. „uit de papieren van Bellamy een Kaartje (heeft) gekocht, vertoonende de oude gesteldheid van Vlaanderen en
Zeeland hi 1280)].
4°. Najaar 1792 begint de 18-jarige JAN WILLEM VAN SONSBEECK uit Vlissingen,
student te Leiden, zijn Bellamy-studie, en vormt het „voor zijn jaren stout ontwerp
ter uitgave van een volledige Levensbeschrijving", daartoe door Mr. Lambrechtsen
aangemoedigd en gesteund. Hij maakt kennis met Bellamy's Moeder, die hem in 1793
een „kofTertje" met „brieven" en andere papieren van haar zoon toevertrouwt (naar
alle waarschijnlikheid jeugdverzen en de nalatenschap uit Utrecht: Gedenkzuil biz. 25,
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205 en 206; Dl. II biz. 327) en met Francina Baane, die hem de kopie veroorlooft
van verzen in haar bezit, en van alle brieven van B. aan haar, door van Sonsbeeck
kort geexcerpeerd, 00k krijgt hij inzage van haar brieven aan B., uit de Utrechtse
nalatenschap haar ongetwijfeld teruggegeven, en neemt die van 26 Febr. 1786 in
zijn geheel over (Dl. II biz. 312). In 1793 en 1794 stelt hij zich in verbinding met
Ds. Kuipers te Dordrecht, Abr. den Boer te Zierikzee, Prof. Broes te Leiden, en de
vrienden van Bellamy, vooral met Hinlopen te Utrecht en Kleyn, nu te Wageningen:
hij vermeerdert zijn bouwstoffen met een groot getal brieven, hem door de verschillende vrienden afgestaan, en overlegt met Hinldpen en Kleyn het plan van uitvoering.
Zomer 1794 begint hij wat tegen zijn zware taak op te zien {Brief 15 Junie 1794
aan Kleyn, hs. Z. G.). Zijn „stijl en wijze van voorstellen" acht hij nog te „schraal",
en hoopt zich hierin „in Zeeland" te blijven „oeffenen onder de vriendelijke lessen
van (zijn) boezemvriend Ds. van der Palm" te Middelburg. Liever wil hij „wat
langer wagten, als door te grooten haast iets in de waereld stooten, 't geen eene
beleediging zou zijn voor Bellamy". In 1797 verijdelt de dood deze goede plannen
(Briefwisseling v. Sonsbeeck in 1793 en 1794, hss. Z. G.).
50. In 1809 geeft de Recensent 00k der Recensenten, IV, biz. 261 vgg. (in aansluiting
met en in antwoord op een verzoek in de Rec. 0, d. Rec, III biz. 667 vgg.): lets over
Bellamy, zijnen Akademischcn Vriendenkring, en over het Werkje ^Proeven voor het
Verstand, den Smaak en het Hart", door hem uitgegeven — naar alle waarschijnlikheid
geschreven door DS. W. A. OCKERSE.
6°. ,Juny" 1815 geeft PROF. J. W. TE WATER te Leiden aan Mr. Lambrechtsen
te Middelburg een eigenhandige kopie (hs. Z. G.) van zijn levensbeschrijving van
Bellamy, waarschijnlik oorspronkelik bestemd (Nagtglas, dl. 2 Inleiding, biz. v vgg.)
voor het door Prof, te Water ontworpen Vervolg op V Geletterd Zeeland van de la Rue.
70. MR. LAMBRECHTSEN heeft zijn plan van levensbeschrijving weer opgevat; alle
door v. Sonsbeeck verzamelde bouwstof en deze Aantekeningen van J. W. te Water
kan hij nu gebruiken. Hij richt zich nog eens tot Francina Baane: met een brief,
die zij 16 Mei 1815 uit „Cappelle in Zuidbeveland" beantwoordt (hs. Z. G.), en
een lijst van 12 „Vragen aan Juffr. Fr. Baane aangaande haren overledenen Vriend
J. Bellamy: En word dit Papier met de antwoorden terugverzogt" (1815 of 1816,
hs. Z. G.; zie haar antwoord op een dier vragen Dl. I biz. 19). [Op een dergelijke
Vragenlijst van Lambrechtsen aan Simon van der Swalme, over enkele Vlissingse
biezonderheden, betreffen Vraag 1 en 7 00k Bellamy (hs. Z. G.)]. Aan een eerste
ontwerp + 1816 (hs. Z. G.) ontleende ik de woorden van mijn Inleiding (Dl. I).
In 1818 schijnt Lambrechtsen bezig met de bewerking; op de Jaarvergadering der
Maatsch. Ned. Lett, te Leiden, door Lambrechtsen bijgewoond, zegt de Voorzitter
Prof, te Water (Handelingen biz. 5): „Elk zal met mij verlangen naar de Levensbeschrijvingen van de la Rue, Guepin, Bellamy, waarmede eene kundige hand in
Zeeland zich thans onledig houdt" (voor dat, door Prof, te Water nog steeds vertraagde Vervolg van de la Rue? — Nagtglas, dl. 2 biz. 14).
8°. In 1819 verschijnt het Prospectus van de door DS. w. A. OCKERSE en MEVR.
A. KLEYN—OCKERSE ontworpen Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy. Mr.
Lambrechtsen bezorgt de Schrijvers vrije beschikking over alle door v. Sonsbeeck en
door hem zelf verzamelde bouwstof. [In 1854 zijn al deze papieren (Aant. 7, slot)
in bezit gekomen van het Zeeuwsch Genootschap: „Catalogus van den inhoud der
Portefeuille van den Heer J. W. van Sonsbeeck" en „Verslag omtrent de Autographa
van Bellamy", door Mr. A. F. Siffle en Mr. N. J. van Eekelen, hs. Z. G.]. Op verzoek
van Mevr. Kleyn, om uit zijn „vroegeren omgang met Bellamy 00k iets mede te

XLVII

deelen", schrijft Prof. J. H. van der Palm Mijne her inneringen aan Bellamy, „den
19 Januarij 1820 voorgelezen in de Openbare Vergadering der Leydsche Afdeeling
van de Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen", en staat deze aan de
Schrijvers van de Gedenkzuil af (aldaar opgenomen Biz. 213—250; 00k verschenen in
Verhandelingen, Redevoeringen en Losse Geschriften, door J. H. v. d. Palm. dl. Ill —
Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon. 1824). Het Voorberigt van de Gedenkzuil
biz. iv noemt de namen der „voornaamste achtbare begunstigers" van dit werk (zie
biz. 132 het antwoord van Francina Baane aan Mevr. Kleyn). In 1822 is de Gedenkzuil
uitgegeven: „Aan Mejufvrouw Francina Baane, weleer de hartsvriendin van Jakobus
Bellamy, opgedragen, door hare vrienden, de Schrijvers". Zij wekten op tot het
„plaatsen van een eenvoudig gedenkteeken, aan de wand der kerke, nabij zijn graf"
(Voorberigt biz. vn, en biz. 215; zie Aant. 7, slot). Over de aan Fransje gezonden
Gedenkzuil, zie Aant. 15, slot.
2) Door vriendelike bemiddeling van Prof. Philippe Godet te Neuchatel gewerd
mij uit het Archief te Vevey een volledige opgave van de kinderen van „maitre JEAN
de
de
LOUIS BELAMY (ook: BELAMY of BELLAMI). Als 3 kind, 2 zoon, wordt genoemd:
,,21 octobre 1698... BELLAMI, JAQUES, fils d'hon. Jean Louis Bellami de Colombier,
„habitant, et de Marguerite Agathe Burchod. Jug: bapt. le 21 8bre. Marr. JAQUELINE
„Meyer, veuve de David Burchod, mere grand de l'enfant".
Hon. = honorable, „un titre, que Ton donne dans les contrats a ceux qui n'en ont
„point d'autres et que prennent les petits bourgeois, les marchands et les artisans".
(Revue des deux Mondes 1886. III. p. 350).
Maitre Jean Louis zal dus geweest zijn „un artisan ayant acquis sa maitrise".
Jug. = jugaux, echtgenoten. Jean Louis was „habitant a Vevey", maar behield, evenals
zijn kinderen, als „bourgeois de Colombier" (zie Testament Jaques Bellamy, Bijlage I)
de rechten, verbonden aan het Zwitsers burgerschap. „Les habitants" hadden slechts
„le droit de sejour et quelques petits avantages, tres inferieurs aux Bourgeois" (Prof.
Godet). — Opvallend is de verschillende naamspelling. 's Dichters Grootvader tekende
zich, blijkens de naamopgave in het Doopregister te Maastricht en het Testament
van 1730 (Bijlage I): BELLAMY, hoewel hij te Vevey als BELLAMI staat ingeschreven.
's Dichters Vader staat in Trouwboek en Begrafenisregister te Vlissingen als JAQUES
BELLAMY. De dichter zelf, in geen Doopregister te Vlissingen genoemd (zie Aant. 7),
ondertekent zijn eerste verzen wel eens JAQUES BELLAMY, zoals Vader en Grootvader
heten (0.a. een vers „ter 43ste verjaring" zijner moeder, 13 Okt. 1772, hs. Z. G.).
Al heel spoedig schrijft hij doorlopend BELLAMI, maar sedert Febr. 1785 (zie Dl. II
biz. 163 en 164) met overtuiging BELLAMY, als hij heeft gehoord van een DR. JAMES
BELLAMY, en een toneelspeelster ANNE GEORGE BELLAMY te Londen („waar ook mijn
vaders vader gewoond heeft"), aan wie hij meent verwant te zijn. Het Jaarverslag
Kon. Oudheidkundig Genootschap 1911, biz. 54 vermeldt een ELIZABETH BELLAMY,
met wie Hendrik de Keyser de jonge (f 1665 te Amsterdam) in Engeland was gehuwd.
J. P. Hasebroek. Een Dichteralbum van voor honderd jaar (Amst. Hoveker en Zoon,
1886) biz. 103 noemt een j . A. BELLAMY, Nederl. consul te Plymouth. De Nouvelle
Biographie Generate (Paris, Firmin Didot freres, 1855) vermeldt: JOSEPH BELLAMY,
„theologien americain, 1719—1790", de toneelspeelster ANNE GEORGE, maar niet
DR. JAMES BELLAMY. Bekend is de Amerikaanse schrijver EDWARD BELLAMY door zijn
Looking backward. Life in 2000 (Boston 1888). Volgens 'nmededeling Arch. Vevey
(1913) woonden daar nog „BELLAMY, veuve, ELISE, menagere, et BELLAMY, ANNA-THERESE,
pensionnaire", evenals de Zeeuwse dichter, afstammelingen dus van „maitre Jean Louis".
II
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3) De Gedenkzuil biz. 10 genoemde „Familieaanteekeningen" zijn niet bewaard
gebleven. In Pamela van Richardson komt 00k zo'n Zwitser voor, in dienst van een
„voornaam Britsch Heer" (Ned. vert. 1759) dl. II, biz. $$$-. „een eerlyke Zwitser,
die my in myne reizen opgepast heeft, een Man, dien ik vertrouwen kan". Deze
Monsieur Colbrand is, evenals Jaques Bellamy uit Vevey (zie Dl. I biz. 2) „een reus
van een Man . . lang van benen, maar zoo maager als een scharminkel" (biz. 344).
Een eigenaardig volksoordeel over de in West-Europa dienende Zwitsers {Pamela,
biz. 372): „het is de gewoonte van dat volk in ieder natie een vrouw te hebben".
(Over 's dichters podagra als erfelike kwaal, zie Aant. 5).
4) De volgende opgave gewerd mij, op verzoek, van het Gem.-Archiefte Maastricht:
(„Extr. ex Reg, 105.) 1719. Mei 21. is gedoopt, JACOB, zoon van JACOB BELLAMY en
MARIA ELIS. SUNCLEER. (Janskerk. Brab.). De St. Janskerk is sedert 1632 afgestaan aan
de Ned. Herv. Gemeente. Brab. beteekent, dat de doopeling van Brabantsche of
Staatsche nationaliteit was. De stad Maastricht was tweeheerig. Zij stond onder het
gezag van den Hertog v. Brabant, gerepraesenteerd door de Staten Generaal der V. P.
sedert 1632, — en onder dat van den Prins-Bisschop van Luik. De inwoners van
Maastricht waren dus of van Brabantsche of van Luiksche nationaliteit. De nationaliteit van de moeder bepaalde de nationaliteit van het kind, volgens het toenmaals
geldend rechtsbeginsel: Partus sequitur ventrem".
De moeder, 's dichters Grootmoeder, wier naam Suncleer sterk doet denken aan
een verbasterd Fr. of Eng. Sinclair, moet dus blijkens het achter haar naam vermelde Brab. te Maastricht inheems of van Staatse herkomst zijn geweest, althans als
zodanig zijn beschouwd. De trouwakte van BELLAMY—SUNCLEER is noch in de trouwboeken der Ned. Herv. Gem. noch in die der Waalse Gem. te Maastricht gevonden.
Het huwelik zal dus elders en niet te Maastricht zijn gesloten.
5) Herinneringen aan GROOTVADER Bellamy:
1. Hebben de biezonderheden uit de „Twede Missive aan H. H. S. S. der Alg. Vad.
Lett., wegens enige Handschriften" (Bijlage VIII) enige grond van waarheid?
2. Grootvader komt bij schoondochter en kleinkind inwonen (Dl. I, biz. 2).
3. Eigenzinnig en koppig (Dl. I, biz. 288).
4. „Mijns vaders-vader (heeft) in Londen gewoond" (7 Febr. 1785, Dl. II, biz. 164).
Het is onzeker, wanneer hij overleed, in elk geval na 1768 (Arch. Vliss.); volgens
de „Twede Missive" (Bijlage VIII) zou het in 1767 moeten zijn.
Nagtglas, dl. I, biz. 30, deelt mede, uit de oorspronkelike aant. van Prof. J. W. te
Water: „Men heeft wel eens gefluisterd, en Bellamy scheen het zelf te gelooven dat
er, door vader of grootvader, aanzienlijker bloed door zijn aderen vloeide zodat zijn
podagra een erfelike kwaal was". Nieuwe Dichtkimdige Mengelingen van Vrouwe
Kleyn—Ockerse (Amsterdam, Schalekamp, en v. d. Grimpel, 1817) Voorberigt II,
noot b. noemt het „voeteuvel bij hem een droevig erfdeel zijns vaders, en waarvan de
ligtere aanvalleri reeds van zijne kindschheid af hadden begonnen hem te folteren";
hetzelfde Gedenkzuil biz. 209 en Poet. Sped, (zie Dl. II, biz. 330). Bellamy zelf schijnt
er op te zinspelen in een brief aan Ockerse (Dl. I, biz. 194).
Herinneringen aan GROOTMOEDER, Moeders moeder (Saertje v. d. Abeelen? Dl. I,
biz. 278):
1. Niet naar de avondschool, maar bij Grootmoeder (Dl. I, biz. 3 en 328).
2. „zooals ik mijn Grootmoeder dikwijls heb hooren zeggen".. verhaal over Neef
de Luitenant en Grootvader (Dl. I, biz. 566). Grillige fantasie van Bellamy zelf?
3. Grootmoeder stervende (Dl. I, biz. 279).
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6) MR. IZAAK HURGRONJE PHENIXZN. (1724—1776), zoon van Phenix H. (1691—1752)
en kleinzoon van Isaak H. (1652—1706) [N. Ned. Biogr. Wdb. Ill, 623 en 624; Nagtglas, dl. I biz. 433] huwde in 1752 met Johanna van Dishoeck (1734—1767), was
sedert 1745 Li-d van de Vroedschap te Vlissingen, sedert 1750 herhaaldelik Schepen,
werd in 1758 Rekenmeester van de W.I. Comp. ter Kamer Zeeland, in 1761 Rekenmeester in de Prov. Rekenkamer van Zeeland wegens Vlissingen, en in 1767 Gecommitteerde Raad van Zeeland wegens Vlissingen (Arch. Vliss.). Deze beschermer van
Jaques Bellamy, 31 Aug. 1776 te Middelburg overleden, vermaakte (N. Ned. Jaarboeken Aug. 1776, biz. n24) „by uiterste wille aen den Armen van Heinkenszand
600 ponden Vlaemsch, en beschikte nog 1000 ponden VI. tot een Gestigt ter zelver
plaetse, uit welker inkomsten in 't vervolg, telken jaren twee paren, aldaer trouwende,
eene vereering zullen hebben, mids beiden van den hervormden Godsdienst zijnde,
en 12 jaren onder die Parochie gewoond hebbende". — Brieven Dr. Gallandat (hss.
Dr. J. A. Gallandat Huet te Alkmaar) 22 Sept. 1776 (biz. 346).. „il y a une periode
dans son Testament du (Conseiller Hurgronje) qui est assez singuliere. II y a fait un
Legs de / 12000 a sa Seigneurie de Heinkenszant dont Tinteret servira a donner
/ 100 a chaque jeune fille de la paroisse qui se mariera".
v. Sonsbeeck vermeldt deze „Heer I. Hurgronje nog (1793) te Middelburg wonagtig",
maar volgens Arch. Vliss. kan dit geen I. of J. Hurgronje zijn geweest {Gedenkzuil
biz. n ) ; v. Sonsbeeck moet zich in de naamletter hebben vergist.
7) JACQUES BELLAMIJ (let op de spelling van voornaam: in Vlissingen ingeschreven
als JAQUES, zie Aant. 2) Chercher te Vlissingen, volgens Uittreksel uit het gde Witte
Register met de letters S.S. berustende in het Rijksarchief Depot in Zeeland. Fol. 225,
in afschrift mij, op verzoek, uit het „Oud Archief van Zeeland" verschaft.
Dyserinck, Ter Nagedachlenis, biz. 44, Aant. 4: „Dit Bonendijk, Bonendijke of
Boondijk was een oude polder, eerst ten jare 1372, daarna in 1390 bedijkt. De
gronden behooren thans tot de Zuidwatering van Walcheren". — Vragenlijst Lambrechtsen aan Simon v. d. Swalme (hs. Z. G., zie Aant. 1.70) vermeldt de ouders
als: JAQUES BELLAMIJ van Maastricht en SARA HOEVENAGEN van Coudekerke. — SARA
HOEFNAGEL moet zijn geboren 13 Okt. 1729 (volgens een vers van haar ruim 14-jarige
zoon: „ter verjaringe van mijn eerweerd. Moeder out geworden 43 Jaar den 13 van
Wijnmaand 1772" (hs. Z. G.) en ondertekend „Jaques Bellamy" (zie Aant. 2). -Volgens het Middelburgs Begrafenisboek is „SARA HOEVENAGEL, gest. 17 Maart 1807,
77 jaar, en begr. 25 Maart op het Westkerkhof, kosten: 10 schellingen". De Heer
C. N. J. de Vey Mestdagh te Vlissingen deelt mij mede, dat op het achterschutblad
van zijn eks. Gedichten van Bellamy (v. d. Post, 1842) staat aangetekend: „Sara
Hoefnagel, des dichters moeder, overleden te Middelburg in de Heerenstraat 23 Maart
1807 oud 77 jaar, ten huize van haar schoonzuster Magdalena Hoefnagel—J. van de
Griend, welke 3 April 1807 overleed, oud 75 jaar".
De 12 Nov. 1757 geborene staat niet vermeld onder „Gedoopten en Lidmaten der
Gereformeerde Kerk" te Vlissingen (Arch. Vliss.); hoewel hij JACOBUS zal zijngedoopt,
tekende hij zich in 1772 JAQUES (zie boven), waarschijnlik uit familieoverlevering en
herinnering aan zijn Zwitserse grootvader, die hij tot 10- of 11-jarige leeftijd kan
hebben gekend.
JAQUES BELLAMY uit Maastricht is begraven op het „Middelkerkhof, ter plaatse waar
nu de hoofdwacht is" (Dyserinck, Ter Naged. biz. 44. Aant. 4).
Een uitvoerige aantekening over 's dichters geboortehuis (Dyserinck, Ter Naged.
biz. 4. Aant. 3) heeft Dyserinck bijgeschreven op de Vragenlijst Lambrechtsen—
v. d. Swalme (hs. Z. G.).

L
Een kanttekening van Lambrechtsen in zijn Ontwerp-levensbeschrijving(Aant. 1.70):
„zijne gedagte over 't gezigt zijner wieg" wordt Gedenkzuil biz. 11 in verband gebracht met Mijn Geboortedag (Dl. I biz. 128).
In Bellamy's geboortehuis op de „Oostzijde Oudehaven, Kadaster G. 13" is 12 Julie
1880 een gedenksteen onthuld (Dyserinck, Ter Nagcdachte?iis biz. 3—16); de naam
Oudehaven is toen veranderd in Bellamy-kade, en na de demping in 1908 isditgehele
terrein Bellamypark genoemd; de overkant heet in de volksmond nog Bierkaai.

Foto van de Gedenksteen (Z. G.) met de namen van de leden der Bellamy-commissie
in 1880: Dr. J. W. Callenfels, P. Forbes Wels, J. H. de Ruyter, pastoor W. J. van
der Meer, W. C. van Duuren Dutilh, Ds. S. A. de Gaay Fortman, Dr. Joh s . Dyserinck,
P. G. de Vey Mestdagh, F. Wibaut, F. C. Stewart Schultz, E. G. J. Stuart, A. Smit.

De gedenksteen is van arduin, het medaillon, twee duim diep uitgehouwen, zwart
gepolijst, het borstbeeld, haut-relief, van wit Cararies marmer, naar het geschilderd
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portret van Corn, van Cuylenburg (Dl. I biz. 269) gebeeldhouwd door de beeldhouwer G. J. den Hollander, Middelburger van geboorte. De ziel van deze huldigingscommissie was de Voorzitter Dr. Joh. Dyserinck, die in zijn Ter Nagedachtenis van
Jacobus Bellamy (Middelburg J. C. & W. Altorffer 1881) de geschiedenis van de
plechtigheid neerschreef, met bijvoeging van een katalogus der toen op het Stadhuis
gehouden Bellamy-Tentoonstelling. Het geschriftje droeg hij op aan Mr. A. M. Becius,
die als 80-jarige grijsaard de plechtigheid bijwoonde, „de eenige overgeblevene der
vier Zeeuwsche studenten, die in 1825 den gedenksteen voor Bellamy in de Nicolaikerk te Utrecht lieten plaatsen" (Ter Naged. biz. 9; Dl. II biz. 322, noot 2). De
plaatsing van deze gedenksteen was geschied naar aanleiding van de opwekking der
Schrijvers van de Gedenkzuil (Voorberigt biz. vn en biz. 215), nadat „Bestuurders
van de Vlissingsche afdeeling der Maatschappij tot nut van 't algemeen" bij schrijven
van 13 Des. 1823 aan „Directeuren van het Zeeuwsche Genootschap van Wetenschappen te Middelburg" een vergeefse poging hadden gedaan, „door gemelden Heer
Ockerse goedgevonden en toegejuigd", om een gedenkteken op te richten, niet te
Utrecht, zo als de Schrijvers van de Gedenkzuil bedoelden, maar in „het kerkgebouw
der hervormde gemeente" (St. Jacobskerk) te Vlissingen (Brief in hs. Z. G.). Van
dat plan is echter niets gekomen. De 4 Zeeuwse studenten (Dyserinck, die de namen
ongetwijfeld heeft gehoord van Mr. Becius, noemt er 4: Ter Naged. biz. 37 en 50,
aant. 14; de Utr. Studentenalmanak voor het jaar 1826 spreekt op biz. 117 van een
„trits van ware Muzenzonen") die in 1825 de gedenksteen op het graf in Utrecht
plaatsten, zijn: Daniel Marinus de Superville (1801—1866; Nagtglas dl. 2 biz. 726),
Adriaan Marinus Becius, Johannes Cornelis Schorer [(1801—1856; Nagtglas dl. 2
biz. 601), zoon van Jacob Hendrik Schorer (Aant. 39 i. n.)J en Johan Willem van
Sonsbeeck (1804—1875), oomzegger van Bellamy's jeugdige in 1797 overleden levensbeschrijver, die in 1854 diens Bellamiana aan het Zeeuwsch Genootschap heeft geschonken (Aant. i.8°; Nagtglas dl. 2 biz. 680).
8) Van 1770 tot 1779 is Bellamy bij bakker KLEEUWENS geweest (Gedenkzuil'biz. 13
zegt: „sedert 1776"; Kopie Sonsb.: ,,1769—'72 broodbakker, 1772—'75 koekebakker").
Inhoud der Digtstukjes van Jacobus Bellamij berustende onder de Ervgenamen van
wijlen Christiaan Kleeuwens (hs. Z. G.) noemt 53 titels (waaronder 1 „in Prosa") en
de opgave van het aantal regels van elk vers. Volgens de opgave zijn er 13 voor zijn
„patroon", diens vrouw of kinderen; enkele van deze verzen zijn bewaard gebleven,
in hs. of in Kopie Sonsb. Onder de titels vielen mij op:
3.
10.
13.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
32.
35.
37.
39.
40.

Achilles . . . . 18 (regels) (Dl. I biz. 16, Aant. 10).
Galathe . . . . 50.
Aan mijn vriend L. C. . . . . 72 (Dl. I biz. 27).
Tobias knout . . . . 40 (Dl. I biz. 17, Aant. 10).
gedagten onder het waken by een stervenden in Prosa.
op de pijn in zijn keel . . . . 18 (Dl. I biz. 13).
Brief aan zijn patroon . . . . 36
(ibid.).
Berouw van Cain . . . . 20 (Bijlage VI).
Op de afbeelding van Adm. Tromp . . . . 4.
Anders op denzelven . . . . 4.
Eneas tot de overgeblevene Trojanen . . . . 16 (Dl. I biz. 17).
Het monster aan band . . . . 18 (Dl. I biz. 26).
den Romeynsen held Ajax . . . . 14 (Dl. I biz. 17).
Op de vryheyd . . . . 24.
Op de afbeelding van Adm. de Ruiter . . . . 6.
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41. anders op den zelven . . . . 2.

42. Schoonheyd .... 24.
43.
45.
46.
48.
Luimig: 8.
29.
51.

Bevalligheyd . . . . 12.
Elize . . . . 6.
Aan Dorinde . . . . 8.
Pilatus . . . . 18 (Dl. I biz. 28).
De overstroming met zeepsop . . . . 14.
Sneeuwvermaak . . . . 42.
Invallende gedagten op het zien van Eenige Ratten . . . . 8.

Francois Kleeuwens, 'sbakkers zoon, biedt deze versjes najaar 1792 de Uitgevers
Mens, den Hengst en van Vloten ter uitgave aan (Zie Aant. 1.30).
In 1822 is deze Francois Kleeuwens boekhandelaar te Goes; de bovengenoemde
versjes heeft hij geleend aan de Schrijvers van de Gedenkzuil (biz. 13, nbot, en
biz. 20, noot).
Als Uitgever van het Maandboekje der stad Goes (1827) plaatst hij daarin (biz. 91)
Bellamy's vers op de 28ste verjaring van zijn moeder (Dl. I biz. 13); volgens hs. Z. G.:
Aan Mej. M. C. K. (nr. 1 v. d. „Inhoud"); Gedenkzuil biz. 24 had het opgenomen,
zonder titel, en gedagt. 1770 als „voor een vriend".
Over EVERT CLYVER, zie Aant. 39 i. n.
GABRIEL MANNE, gedoopt 15 Mei 1757, was de zoon van Hendrik Manne en Maatje
Stevens (Arch. Vliss.). Na 1780 schijnt de vriendschap allengs te zijn verkoeld.
9) In 2 schriften, hs. Z. G., (1772 en 1777) staan Bellamy's oudste verzen. Te Water
kende geen ouder gedicht dan van 1777; Gedenkz. biz. 24 geeft als oudste vers een
verjaarvers van 1770, dat van 1776 blijkt te zijn (Aant. 8, Dl. I biz. 13).
De twee neven zijn: CORN, WEYE, (gedoopt 14 Okt. 1757, zoon van Abraham Weye,
beurtschipper op Goes) en, ISAAK MORTIER (ged. 23 Nov. 1757, zoon van Is. Mortier,
van Ritthem, en Jacomina Bastiaanse, van West-Souburg). (Meded. Arch. Vliss.).
Van de felle KOU spreekt 00k een ander versje: Op het verblijf van myn Moeye
Adriana Moens tot Middelburg 1772. (Aan het slot: Finis).
Over de VEEPEST: N. Ned. Jaarb. Des. 1771; Jan. Mei 1772 enz.; Kist, Neerlands
Bededagen dl. I biz. 200, 289, 296 vgg.; dl. 2 biz. 421; verder Knappert, Gesch. Herv.
Kerk dl. 2 biz. 2, noot; Hartog, Sped. Geschr. (i s t e druk) biz. 173. (Gargon, Walchersche Arcadia, dl. 2 biz. 57 noemt mond- en klauwzeer „de vliegende kreeft").
FEESTVIERING 6 APRIL: Brahe, Vlissings Eeuwvreugde, waaraan ik veel ontleende,
en N. Ned. Jaarb. Apr. 1772. Bellamy's vers is in hs. Arch. Vliss. met nog andere
verzen over hetzelfde onderwerp (Gedenkz. biz. 20, noot, biz. 157). Kuypers, Voorberigt
B.'s Leerredenen (1790) biz. 9 vermeldt verkeerd, dat „Neerlands Doorlugtige Erfstadhouder" bij de feestviering tegenwoordig was (Brahe, biz. 53, bedoelt met de „Souverain
van den Lande" de H. H. Staten). Zie Aant. 39 i. n. Pieter Jacob Clyver.
In JOSEPH TOT HOOGE STAATD VERHEVE treft een echt Zeeuwse vorm als egtenisse
voor hechtenis. De Dl. I, biz. 9 bedoelde verzen zijn:
Syn's Heeren Vrouw die Was bewoogen
over dezen jongeling.. . .
Zij Wierd vervoerd door minnelusten
door Josephs schoonheydt weggevoerd
ja Nimmermeer had zy geen Rusten
maar Was Van min Geheel ontRoert
Maar het Gebeurde dag aan dag,
Dat zy hem Zogte te verleyde
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Maar Joseph die die listen zag
Zogt die zoo veel hy kon te myden
Althans 't Gebeurde op een dag,
dat zy Was in het huys Alleen
en dat se niemant anders Zag
Zoo Smeekte ze hem door Gebeen
blijft gy nog al even koud,
komt legt u by my neder,
dat g'U van liefde dus onthoud,
Want ik bemin U teder
enz.

10) Het „Klinkdicht" KERSFEEST is Gedenkzuil biz. 191 hier en daar willekeurig
veranderd; in het hs. Z. G. zijn deze veranderingen in spelling en leestekens, met
zwarter inkt, duidelik te onderscheiden.
DULCE ET DECORUM enz. is ontleend aan de Decker, Rijmoefeningen, 1726, Puntdichten I biz. 20, nr. 79; Klinkdichten biz. 223. De naam EX TEMPORE kan hij aan
Poot hebben ontleend {Gedichten, 1726, dl. 2 biz. 185). 29 JULIE 1776 ontleent hij
aan de Decker: „geen zagter Bed voor 't Eerelijk gemoed, dan 't bed van Eer"
[Rijmoefeningen, Heldendichten biz. 335). Onder de hss. Z. G. is 00k een aantekening
over de „zugt tot waare eer onafscheydelijk aan braave gemoederen"... ondert. R. G.;
dit ontleende B. aan de Algemeene Spectator (Amsterd. P. H. Charlois) dl. 1 biz. 137,
nr. 18, van 19 Febr. 1742. Het motto van 9 Nov. 1776 is: „om lang te leven na dit
leven, die drift is niemand afteraan" (Zeeuws Gedichten, 1721, biz. 370). De aantekening
in het ZAKBOEKJE (hs. Z. G.), ontleend aan de kort na 22 Maart 1777 naamloos verschenen Historie van de Satisfactie der stad Goes enz. (door H. L. v. d. Spiegel), luidt:
De Vryheid in het burgerlyke heeft, zoo wel als in het Godsdienstige, hare bepalingen: vrij te zijn heet niet ontslagen te wezen van alle banden van gehoorzaamheid
of te leven gelijk men wil; tusschen de gehoorzaamheid der ingezetenen, in een
Vrijen en in een Willekeurigen Staat, is, dat ih Den Eersten de Wetten regeeren, en
in den tweeden de Wil van Den oppergebieder.
Historie van de Satisfactie der stad Goes 1777.
ACHILLES, PoZtische Mengelstoffen dl. 7 biz. 265. Blijkens de kopie van Sonsb.
moeten H. H. Kunstregters heel wat in spelling, woordgeslacht en woorden hebben
veranderd.
Over Heinrich Anselm von Ziegler's ASIATISCHE BANISE oder das blutig — dock
muthige Pegu, alles in historischer und mit dem Mantel einer annehmlichen Heldenund Liebesgeschichte bedeckten Wahrheit beruhend. (Leipzig 1688); dl. 2 in 1721 door
J. G. Hamann — zie Hettner, Lit. Gesch. des i8-en Jahrhundcrts, III, 1, biz. 143 en
144; ibidem II, biz. 423. „Eene wanschiklijke Hoogduitsche Roman, welke men 00k
aangevangen heeft in 't Nederl. over te zetten, doch dat gelukkig maar bij een deel
is gebleven" (Verzameling van Hekelschriften^ uit het Hoogd. van G. W. Rabener —
Amsterdam, P. Meyer 1766 — Voorbericht v. d. Schrijver, noot op biz. 6; biz. 7).
„Eene platte, ouwerwetsche Hoogd. Roman" (van Alphen, Dichtkundige Verhandetingen, 1782, biz. 44). Hendrik Stillings Kindsheid, Jongelingsjaren en Vreemdelingschap (Arnhem, W. Troost 1786) biz. 206 en 208.
Er schijnt 00k een Nederl. vertaling te zijn geweest van Lebensgeschichte TOBIAS
KNAUTS, des IVeisen, sonst der Stammler genannt. Aus Familiennachrichten gesammlet,
een Duitse Tristram Shandy door Wezel (1773), volgens Hettner, III, 111, biz. 363 een
„Carricatur". De Nederl. vert, heb ik niet kunnen machtig worden. Zie Aant. 8 nr. 15.

LIV
Op de Gezangen van

J.

LODESTEIN.

(hs, Z. G. 1778).

o Lodestein! op wiens gezangen

het godsvolk nog ten reie gaat ••...
. . . . • daar gij in 't bang gevaar,
den lof des Hemels blij deed t hooren.
't Zij gij voor 't heilig dankaltaar,
de zege zingt, van Neerlandsch vlooten.
't zij gij een' droeven treurtoon zett'
't zij gij het heil der gunstgenoten
weer zongt . . . . .. enz.

Zie Proost, Jodocus van Lodenstein (Arnst. 1880), blz, 253: dat Lodenstein in 1779.
nog veel werd gelezen.
Verheerliking van LE FRANCQ. vAN BERKHEY:
1°. fragment van 10 regels (Kopie Sonsb. blz, 159) over "den Phenix, door wiens
helden veer de daen der fiere Leidenaaren" enz.... naar aanleiding van Berkhey's
Het verheerlykt Leyden, bi.i het Tzoeede E'euwgeti.ide -van deszeljs heuchlyk Ontzet enz.
(Leyden 1774).
2°. Vers van 1777 (hs. Z. G.): "Gelijk een Adelaar met onnavolgbre vlugt" enz.
3°. Aan J. Le Francq van Berkhey (Gedichten 1826 blz, 201); hs. Loosjes, Haarlem,
gedagt. 7 April 1779, met een zinspeling op de bekroning door het Leidse en Haagse
Genootschap. "Kunstliefde spaart geen Vlijt" bekroonde zijn De Lof der Dankbaarheid (Poe'tische Mengelstoffen dl. I blz, 197). Op de Alg, Verge 5 van Oogstmaand
1773 werd hem de gouden eerpenning uitgereikt (P oe: Mengelst. dl. II blz, 15 I).
"Kunst wordt door Arbeid verkregen" vereerde hem op de Alg. Verg. 12 van
Bloeimaand 1774 (volgens de Handelingen der Alg. faer]. Verge 1770-1777, BibI.
Maatsch. Ned. Lett.) "tot eene erkentenisse voor deszelfs aengewende vlijt, en
tevens ter verdere aenspooringe van deszelfs Kunstvermoogens" den "eersten Penning, welke door het Genootschap wordt uitgedeeId, en in 't zilver gemunt is"
(ontworpen door Nicolaas Reyers, Kunstschilder te Leiden). Zie een zeer ongunstig
oordeel over v. Berkhey, in Brieuen van v. Goens, dl. I blz, 2 I 7; dl. II blz, 19;
minder ongunstig in de Brieuen van Wolff en Deken (uitgegeven door Dyserinck)
o.a, blz. 200 en 207.

II) lONA WILLEM TE WATER (1740-1822) heeft een uitvoerige autobiografie gegeven
in zijn Leuensberigt van Jona Wiliem te Water, door hem ais Emeritus-Hoogleraar in
18 I 7 begonnen, en na zijn dood uitgegeven (zie ook NagtgIas, dl. 2 blz, 929). Bengt
Ferrner tekent aan in zijn Dagboek uan een reis door Nederland in I759 (BiJ·dr.
Meded. Hist. Gen. XXXI bIz. 408, noot 2; 435, 436) dat hij in Utrecht kennis maakt
met de Theol. Studenten Swavingh en te Water. Als voorzitter van de Maatsch. Ned.
Lett. te Leiden (1803-1822) herdenkt Prof. te Water in 1805 (Handelingen blz, II)
Kleyn en "den vermaarden Bellamy"; in 1809 (Handelingen bIz. 5): HinI6pen en
zijn "uitmuntende vrienden Bellamy en Rau"; over een levensbeschrijving van Bellamy voor het Veruoig op 't Geletterd Zeeland van de la Rue, zie Aant. 1.6°. Over de
Aanteekeningen rakende J w. te Water, door zijn jongste broer Willem (hs. Arch.
Vliss., eerst in bezit van Ds. A. Loeff, Aant. 15, blijkens katalogus Bellamy-Tentoonstelling, II Maart 1886, "Utrechtsche Kunstkring"), zie Bijiage XVII. Over te Water's
kostbare bibliotheek, 23 Okt. en volgende dagen, 1823 door S. en J. Luchtmans te
Leiden geveild, zie Bibliothecafla Te Waterana (Arch. Vliss.). Nagtglas Inleiding dl. I
blz, VII, en de bovengenoemde Aanteekellingen rakende J. W. te Water.
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12) JAN CORNELIS BAANE was scheepskapitein; een van zijn voorvaderen kan geweest
zijn de „kapitein-buitvaarder" in 1576 Jan Bane, vermeld in Het Zeeuwsche prijzenhof te Vlissingen 1575—77 (Bijdr. Meded. Hist. Gen. dl. XXXVII biz. 286, 294, 304,
306). Jan Cornelis Baane (f 4 Maart 1760) was gehuwd met Maria van Mil. Hun
3 kinderen (Arch. Vliss.; volgens Gedenkzuil biz. 118 waren er 4) zijn: NEELTJE,
gedoopt 20 Okt. 1754 (Aant. 14); FRANCINA, geb. 6 April, ged. 9 April 1758 (Aant.
14, 15 en 67); JAN CORNELIS, ged. 20 Julie 1760. Ook deze Jan Cornelis gaat varen,
en vertrekt Aug. 1780 als jong matroos naar Batavia; 16 Aug. 1786 komt hij van
deze eerste reis terug, door hem beschreveri in: Reis door een gedeelte van Ned. 0. Indie,
waarbij gevoegd is een verslag van de expeditie door *s lands eskader, onder bevel van
den kapitein ter zee J. P. van Braam, volvoerd tegen de vorsten van Malakka, Salangoor
en Riouw (Amst. 1826). Na verdere zeediensten keert hij in 1802 in Nederland terug
en vestigt zich op het slot Bruelis bij Kapelle op Zuid-Beveland (N. Ned. Biogr.
Wdb. I, 205; S. Kalff, Een zeeofficier van de O.I. Gonip. — Java Bode 18 Jan. 1902
en vgg. — Jan en Fransje Baane — Java Bode 17 Maart 1906 en vgg. — Nederland — 1907, III, biz. 271 vgg.).
De WED. BAANE—VAN MIL (f 9 Febr. 1798) had een manufaktuurwinkel (Dl. II
biz. 159); in het Begraafnisboek van Conrad Busken (hs. Dr. J. A. Gallandat Huet te
Alkmaar) staat op ,,24 Jan 1784 onder de Diff. Reek, en Uitgaven, aangaande den
Rouw" een post aan „Juffw Baane".
13) Er zijn 3 jeugdverzen van Bellamy (hss. Z. G.) aan Ds. te Water: 3 Julie
1777 (Dl. I biz. 18); 6 Jan. 1778 (Dl. I biz. 21), en een uit 1778 of '79 over de
„beloofde hulp".
In de bibliotheek van te Water waren 3 drukken van v. Haren's gedicht (veilingskatalogus nr. 2695; zie Aant. n ) : Aan het Vaderland (1769) en de Geuzen (1772 en
1776); zie Busken Huet, de van Harens biz. 109. Over Bellamy's bewerking van
v. Haren, zie Bijlage IV; over te Water's taalkundige hulp aan B. (Dl. II biz. 184).
Ds. te Water en O. Z. van Haren leerden elkaar persoonlik kennen door het
Zeeuwsch Genootschap te Vlissingen; 28 Junie 1774 was van Haren tot „Bestierder"
(Direkteur) gekozen, en als 2de Sekretaris hield te Water briefwisseling met hem
(Verhandelingen Z. G. dl. 4 biz. 20; over schenkingen van v. Haren aan het Genootschap: Verhandelingen dl. 5 biz. 52; dl. 6 biz. 225).
Zomer 1779 met Mr. Nic. Corn. Lambrechtsen op reis in Groningen en Friesland
(Dl. I biz. 116), bezoekt Ds. te Water de Friese dichter te Wolvega, kort voor diens
dood (f 2 Sept. 1779), z i e Aant. rakende J. W. te Water (hs. Arch. Vliss.) biz. 29
en Mnemosyne dl. 13 (1824), Hareniana door H. W. Tydeman, biz. 194, noot:
„Wijlen de Hoogleeraar Te Water heeft mij meermalen verhaald, dat hij, O. Z. van
Haren kort voor deszelfs dood bezoekende, denzelven veelvuldige tracasserien had
hooren vermelden, waaraan hij ten prooi was".
14) Over het geslacht UDEMANS, zie
CORNELIS HENDRIKSZ. UDEMANS geb.

Nagtglas, dl. 2 biz. 795.
1599 te Bergen op Zoom, neef van Ds. Godefridus Udemans (Knappert, Gesch. Herv. Kerk dl. I biz. 186) was goudsmid te Veere,
en, als geleerd schrijver, een vriend van Cats, een bekende van Huygens.
Zijn zoon CORNELIS is in 1665 Notaris en Vendumeester te Veere.
Diens zoon GOSARDUS wordt 28 Jan. 1709 poorter van Vlissingen en huwt met
A. Witboom (Arch. Vliss.).
In 1713 wordt geboren hun zoon ROGIER (ROSIER), gedoopt 19 Sept.; gehuwd met
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Margaretha Burgerhout, heeft hij 3 dochters en 2 zoons: PIETER GIDEON (ged. 1 Aug.
1747) en GOSARDUS (ged. 12 April 1750).
PIETER GIDEON huwt SARA JOHANNA TEERLINK (dochter van Christina Bekker en
Joris Teerlink, en nichtje dus van BETJE WOLFF). 20 Junie 1787 wordt hun zoon
ROSIER geboren (Dyserinck, Brieven van Wolff en Deken, biz. 297; Gallandat Huet,
Van en over Betje Wolff, biz. 171 en 172).
GOSARDUS, „zilverkashouder" in de St. Jacobstraat te Vlissingen (volgens Echte Lijst
Geplunderde Huizen te Vlissingen in 1787, en zie Aant. 25) is 24 Des. 1774 ondertrouwd met NEELTJE BAANE (meded. Arch. Vliss.; Aant. 12); door haar schoonzuster
Sara Johanna Udemans—Teerlink staat Neeltje dus in betrekking tot de familie
Bekker, en op deze wijze, behalve door Bellamy's persoonlike kennismaking in
Amsterdam (Dl. II biz. 4) kan 00k FRANSJE in betrekking zijn gekomen tot BETJE
WOLFF (Dl. II biz. 333).
ROSIER, zoon van Gosardus

Udemans en Neeltje Baane, wordt geboren 3 Nov. 1775.
In 1790 is Gosardus Udemans Sekretaris van Kapelle bij Goes, waar Adriaan Loosjes
met Fransje het gezin bezoekt (Aant. 67). ROSIER UDEMANS huwt in 1799 Hendrika
Standaert uit Goes; Rosier heeft verscheiden dochters gehad: 12 Julie 1880, bij de
onthulling van de gedenksteen in Vlissingen, leefden er nog twee, hoogbejaard in
Middelburg (Dyserinck, Ter Nagedachtenis, biz. 13):. Cornelia Maria, f 12 Maart 1881,
78 jaar oud, en Philippina Johanna, f 28 Des. 1885, 83 J a a r o u d. CORNELIA MARIA
was in 1833 gehuwd met MR. ALEXANDER FRANgois SIFFLE (1801—72), door* zijn
moeder Pauline Beljaart, een kleinzoon van Notaris Gerardus Beljaart (Dl. II biz.
2
S3; Nagtglas dl. 1 biz. 18 en dl. 2 biz. 630). Mr. A. F. Siffle, behuwdneef dus van
Francina Baane, was evenals zijn vader Notaris te Middelburg. Een zijner dochters
heeft Rosier, naar zijn tante Francina Baane, Francina genoemd (zie Aant. 15).
Na de dood van Moeder Baane (9 Febr. 1798) schijnt Fransje de eerste jaren nog
al veel bij familie en vrfenden te hebben gelogeerd; herhaaldelik bij haar vrienden
Loosjes te Haarlem (zie Aant. 67). Betje Wolff, uit Frankrijk terug, schrijft zomer
1798 aan Mej. J. A. Huet—Busken te Vlissingen {Brieven Wolff en Deken, uitg.
Dyserinck, biz. 293): „waar zouden wij gelogeerd hebben?.. Bij Fransje? die heeft
zelf geen huis". Aagje Deken, 2 Aug. 1800, aan Mej. Huet (biz. 354): „Fransje is
thans reizende door onze Vryje gelukkige vergenoegde Republiek als of ze aangesteld
was, am den staat van onze Marine, Vestingwerken, dyken en dammen te inspecteeren". (Biz. 355) Aagje aan Loosjes: „Waar zwerfd en doold en zwierd toch onze
Fransje Baane". (Zie verder over Fransje in deze Brieven: 15 Mei 1799 (biz. 316)
„Fransje schijnt niet zeer opgeruimd en wat zwaar te tillen aan de onvermydelyke
rampen van dit haast voorbysnellend Leeven"; en Betje Wolff's kies, fijn gevoel op
biz. 295 en 292).
Volgens Gedenkzuil biz. 131 vestigt zij zich in 1807 of 1808 {Navorscher 1890,
biz. 286: sedert 1817) in Kapelle bij Goes, waar haar zwager Gosardus Udemans
sekretaris is, en haar broer Jan op Bruelis woont (Aant. 12). Gedagt. „Cappelle
in Zuidbeveland 16 meij 1815" is haar antwoord op een brief van Mr. Lambrechtsen (Aant. 1.70). Te „leyden 30 Septr. 1825" schrijft zij, op verzoek van Mevr.
Kleyn—Ockerse, een kort vriendschapswoord in Kleyns Album, op de keerzijde van
het door Bellamy beschreven blad. [Een dichter-album van voor honderd jaren, door
J. P. Hasebroek, biz. 136, 155). In de Navorscher 1890, biz. 286, vertelt J. G. Frederiks enige biezonderheden, die de Heer A. Visser onderwijzer te Kapelle, heeft
opgetekend, uit de mond ener bejaarde vrouw, die Fransje Baane nog gekend had:
„zij ging wonen in een knap burgerhuis, in welks achterste helft een arbeidersgezin
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gratis huisde, mits de vrouw de kamers der Juffer in orde hield... Zij was zeer
vriendelijk, middelmatig van grootte en van schoonheid, doch van Bellamy had de
oude zegsvrouw nooit iets vernomen. De Juffer bracht haar meesten tijd door bij eene
weldadige en nog in vrome gedachtenis geblevene dame, mevr. van Citters. Nadat
men te Kapelle de kat van de Juffer had vergiftigd, verliet zij het dorp en ging te
Goes inwonen bij haar zwager Udemans, voormaals secretaris van Kapelle. Tante
bleef (volgens getuigenis der nichtjes Udemans), buiten model in de kleeding... ze
waren ook een beetje bang voor Tante, die soms wat zonderling kon doen". Het
overlijdensbericht in de „Goese Courant" luidt: „Op den i7 den October dezes jaars
(1837) is te Goes in den ouderdom van bijna 80 jaren, overleden Mejufvrouw Francina
Baane, die in de geschiedenis onzer vaderlandsche letterkunde, als de door Bellamy
innig geliefde en treffend bezongene Fillis, bekend is. Zij was eene vrome, zedige,
verstandige Vrouw, die de nagedachtenis van haren overleden minnaar haar leven
lang vereerd heeft. Zij is nimmer gehuwd geweest". Navorscher 1890, biz. 286: volgens
de Heer Hartman, secretaris van Goes- „is zij op de algemeene begraafplaats in de
3 de klasse begraven, maar niet voor den armen"... „het lag wel een weinig in haar
geest", vervolgt de Heer Frederiks uit andere bron, „zelf die bepaling gemaakt te
hebben, want zij had geld genoeg om een beter graf te betalen". Haar behuwdneef,
de „gelegenheidsdichter" Mr. A. F. Siffle, heeft 8 Nov. 1837 in het Middelburgse
Departement der Maatschappij „Tot Nut van het Algemeen" een gedicht voorgelezen
Ter gedachtenis aan mijne geliefde Tante, Mejufvrouw Francina Baane, overleden te
Goes, den 77 October 1837, daarna verschenen Alg. Vad. Lett. 1837, II, biz. 795.
15) Wat ik mededeel omtrent Bellamy's betrekking tot de familie UDEMANS, en
over de wisseldichten met NEELTJE, heb ik ontleend aan 'n verzenschrift van 1777—'78
(hs. Z. G.), Kopie Sonsb. en 'n vers: Aan Mejujfer N. Baane, Okt. 1778 (hs. Maatsch.
Ned. Lett.).
[De POST VAN PINDUS (verg. Poot, Gedichten, dl. 2, Brieven, biz. 8: ,,'k heb
tijdingen nog jongst van Helikon gekregen") wijst op de Raguogli di Farnasso van
Trajano Boccalini (1556—1613), „gazetier ofheiel d'Apollon", die, door hoge geesteliken in Rome beschermd, al wat hij verkeerd vond, hekelde. Omstreeks 1670 schijnen
de Raguogli in het Nederl. te zijn vertaald. Vondel dicht dan Op Trajaen Bokkalyn's
Kundtschappen van Farnas (Unger t. p. biz. 335; van Lennep, dl. 12 biz. 49 verwijst
naar Oudaen, Foezij dl. 2 biz. 41). Antonides (4de dr. 1730) biz. 345 Op de kundschappen van Farnas, door den Romein Trajaen Bokkaliin beschreven; en nu in 7
Nederlantsch gedrukt bij Hero Galama. Zo leert de i8 de eeuw spreken van een „Post
van Parnas, Pindus of Helikon"].
Van de BELLAMY-PAPIEREN (brieven, verzen, enz.) in Fransjes bezit, heeft v. Sonsbeeck zomer 1793 kopie genomen; in 1815 heeft ook Mr. Lambrechtsen er een en
ander van gezien (Aant. 1,4°, 7 0 ); van Mens zal Lambrechtsen Fransjes brieven van
1786 en '87 (Dl. II biz. 334—340) hebben gekregen, nu ook berustend in de verzameling Z. G. In 1819 heten Fransjes brieven in Middelburg (bij haar neef Rosier
Udemans?) „verzegeld", om volgens haar beschikking na haar dood „ongeopend
verbrand" te worden (Gedenkzuil, biz. 132). Enige relieken heeft Fransje zelf tot haar
dood bewaard. lets daarvan erft haar vriendin Corn. Johanna Loosjes, geb. Herdingh
te Haarlem (Aant. 67); het meeste komt in bezit van haar achternichtjes UDEMANS,
hoofdzakelik van CORNELIA MARIA, gehuwd met MR. A. F. SIFFLE (Aant. 14). Bij diens
dood in 1872 erft dit van hem zijn behuwdneef DS. ADRIAAN LOEF^F, in 1864 gehuwd
met HENRIETTE ROSINA MARINISSEN, dochter van de naar haar oud-tante genoemde
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FRANCINA UDEMANS e n

v a n DANKER JOHAN JACOB MARINISSEN ( N a g t g l a S , d l . 2 b i z . 1 3 2 ) .

De oudste zoon, DS. F. J. J. LOEFF, predikant te Breda, draagt nog heden in zijn voornaam FRANS de herinnering aan Bellamy's verloofde. In 1880 staat Ds. Adriaan Loeff
te Dordrecht zijn Bellamiana af voor de Bellamy-tentopnstelling te Vlissingen {Ter
Naged. biz. 13, 19 vgg.); in 1886, 11 Maart, voor de Bellamy-tentoonstelling, bijeengebracht door de „Utrechtsche Kunstkring" (zie katalogus). Toen Ds. Loeff in 1908
zijn emeritaat nam, schonk hij aan het Archief te Vlissingen: Bellamy's ALBUM (Dl. I
biz. 117), het MINIATUURPORTRET (Dl. II biz. 228) en het BOEKGESCHENK van Vlissingen (Dl. II biz. 39) (meded. Arch. Vliss.). In 1911 schonk Dr. Dyserinck aan
het Arch, te Vlissingen de VADERL. GEZ. (herdruk) met inschrift: „Aan Francina
Baane van haaren Bellamy" (Dl. II biz. 286). Mevr. de Wed. Loeff—Marinissen te
Voorburg bezit nog het eksemplaar GEDENKZUIL, in 1822 door de Schrijvers aan
Fransje geschonken met inschrift: „Ten geschenke, aan Jufvr. F. Baane, van W. A.
Ockerse en" (de 2de handtekening onbreekt). „Over de portretjes van B. en F. B.
zit met ouwels een papier geplakt. Tante Fransje moet dit zelf gedaan hebben, omdat
het zien van die portretten haar zoo aandeed", schreef Ds. Loeff 20 Okt. 1880 aan
Dr. Dyserinck. Waar de eksemplaren: VADERL. GEZANGEN (i ste druk): „Aan Francina
Baane van haren Zelandus" en GEZANGEN MIJNER JEUGD: „Aan Fillis van haaren
Dichter" zijn gebleven, weet ik niet.
AFSCHEID AAN J. VAN IPEREN (Boekzaal der Geleerde Wereld, Aug. 1848 biz. 193).
In de Bibl. Maatsch. Ned. Lett, is Afscheid van de Classis van Walcheren (4 Juny
1778), en de Gemeente van Ter Veere (14 Juny 1778), nevens de Eerste Leerrede op
het 0. I. Compagnie-schip Europa (uitgesprooken op de reede voor Rammekens, den
5den van Hooimaand 1778) door Josaa van Iperen (Amsterdam, Allart 1779).
16) PLACCAET van 23 Des. 1776 zie N. Ned. Jaarb. Des. 1776 biz. 1419. Als
afzonderlike druk berust het in de Bibl. der Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, die het heeft opgenomen in de door haar uitgegeven Bouwstoffen tot de
Geschiedenis van de Levensverzekering en Lijfrenten in Nederland (mededeling van
Prof. Brugmans); zie 00k Hartog, Sped. Geschr. (i ste druk) biz. 339.
WOELINGEN TE VLISSINGEN, najaar 1778, zie: Levensberigt / . W. te Water, biz. 28—35;
Aant. rakende J. W. te Water (hs. Arch. Vliss.); Algemeene Bibltotheek (Amst. Jan
Doll 1778) biz. 638 vgg.; N. Ned. Jaarb. Sept. 1779 biz. 1019; Winkelman, Geschiedenis en Plaatsbeschrijving van Vlissingen (1873) biz. 151; Knappert, Gesch.
Herv. Kerk, II biz. 116; Nagtglas, dl. 2 biz. 678; 00k het Dagboek van C. R. Busken
en Brieven Dr. Gallandat (hss. Dr. J. A. Gallandat Hnet te Alkmaar).
17) DIDERICUS VAN CRUYSSELBERGEN (Cruiselbergen, Cruisselenberg, Kruijsselbergen)
is in 1728 te Leiden geboren [17 Nov. 1760 wordt 00k een Leonard van Cruijselbergen van Leiderdorp als Poorter van Vlissingen ingeschreven (meded. Arch. Vliss.)].
Didericus volgt in 1753 Wagenaar op als Rektor der Latijnse School te Vlissingen;
Jona Willem te Water (Aant. 11) wordt daar zijn leerling, en getuigt van hem
{Levensberigt biz. 7): „als zijnde een echt leerling van den grooten Hemsterhuis,
bragt (hij) mij op den regten weg om iets meer van 't Grieks te leeren". Volgens
meded. Arch. Vliss. huwt hij 11 Mei 1756 (gelijk met Jaques Bellamy en Sara Hoefnagel) met Maria Gene; 7 Sept. 1767 wordt zijn zoon LEONARDUS JOHANNES geboren.
Maria Gene overlijdt 27 Jan. 1782 (troostvers van Bellamy: Kopie Sonsb. biz. 98),
en wordt 1 Febr. begraven. Pieter Paulus is als leerling der Lat. Sch. te Vliss. bij
Rektor v. Cruysselbergen aan huis geweest, en prijst hem zeer (Nagtglas dl. 2 biz. 353).
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Didericus van Cruysselbergen behaalt in 1770 de eerste door het Zeeuws Genootschap
uitgeloofde gouden eerpenning (Verh. Z. G. dl. 2 Voorber. biz. 15). In 1784 wordt de
Rektor ontslagen, waarom is onbekend, en vlucht, zodat Sept. 1784 de Rektorsplaats
. te Vlissingen vakant is, volgens de oproeping in de Boekzaal der Geleerde Wereld,
Sept. 1784, biz. 3 6 1 : „het tractement bedraagt / 600 jaarlyks, / 100 voor vuur, licht
en schuurmaterialen, vrye woning, vrydom, van Stads accynzen, van togt en wagten
aan de Stads Poorten". 23 Maart 1785 wordt Hendrik van Royen Rektor te Vlissingen, en de leermeester van Antony van der Woordt. Over Mr. Hendrik van Royen
van Ipenburg (1760—1844), vriend van v. d. Palm, zie: Nagtglas, dl. 2 biz. 543;
Wenckebach, Ged. Ant v. d. IVoord, biz. 84; JV. Ned. Biogr. Wdb. I l l , 1102.
18) Over KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT, zie Hoeksma, Jacobus Bellamy,

biz.

31—36. Op een Vergadering „ i 6 van Grasmaand 1773" worden 5 rangen van het
Genootschap ingesteld. De isU rang zijn de 5 leden-oprichters, het BESTUUR: Joannes
van Spaan, Carolus Vlieg, Hermannus Wielheesen, Gerrit Beyer, Johan van Hoogstraten. Zij beoordelen de „ontvangen vaarzen", doen hun aanmerkingen „den dichteren
schriftelijk toekomen", verkiezen de nieuwe Leden, naar eigen of anderer „Kunstgenooten" voorstel, schrijven de „stoffen uit om naar de Eerprijzen te dingen" en
beoordelen de ingezonden vaarzen. De 2de rang zijn 12 BUITENGEWONE LEDEN (in
1777 zijn er al 20). alien „Dichters en der nederlandsche taale kundig", met welke
Bestuurderen „voornaamelijk den Zangberg stichten". De j d e rang zijn de HONORAIRE
LEDEN, die het Genootschap „eer en luister bijzetten", „Lieden van verhevene kundigheden, geene Dichteressen uitgeslooten". De 4de rang zijn BUITENGEWONE LEDEN VAN
VERDIENSTEN, „Schitterende flonkersterren, die den trans des gewijden Zangtempels versieren" (in 1773 behoort o.a. Joh. le Francq van Berkhey tot deze rang). De sde rang
zijn de AANKWEEKELINGEN, Jongelingen, waarin zich klaar ontdekken een heerschende
zucht tot de poezije, een natuurlijk dichtvuur, en veelbeloovende bekwaamheid, om
met der tijd aanzienlijke voorderingen te kunnen maken.. Zij worden al$ Voedsterlingen aangenomen, zonder eenige kosten, van wat staat zij 00k zijn mogen. Van
tijd tot tijd moeten zij eenige blijken geven van hunne naarstigheid en vorderingen
aan dat Lidt, hetwelk uit de Bestuurderen vrijwillig het opzicht daarover aanvaard
heeft. Zij genieten, mondeling, of bij gemeenzaame brieven deszelfs onderrichting in
de taal en dichtkunde... twee hunner, welke telken jaare de kunst meest bevlijtigd
en de grootste voortgangen daarin gemaakt hebben, worden op de Alg. Verg. beschonken met een Boekdeeltje, dat jaar door 't Genootschap uit te geven". Tegelijk
met Bellamy wordt zijn latere Utrechtse vriend Pieter Philip Jurriaan Ondaatje
„Aankweekeling" van K. sp. g. VI. {Poetisehe Mengelstoffen dl. 7).
19) AAN MIJN GEBOORTESTAD (tekst volgens hs. Z. G.), het eerst uitgegeven in 1819
(afgestaan door Mr. Nic. Corn. Lambrechtsen) in Mnemosyne (Tydeman en v. Kampen)
IV biz. 297; op biz. 298 staat daar een aantekening over de Ruijter's geboortehuis,
April 1811 door de Fransen afgebroken (Nagtglas dl. 2 biz. 560); Bellamy heeft het
dus nog gekend.
HET ROTTERDAMS TONEELGEZELSCHAP speelde Julie 1779 t e Vlissingen, zie Haverkorn
van Rijsewijk, De oude Rott Sekouwburg, biz. 2113 heeft B. daar misschien Claudius
Civilis van Willem Haverkorn den Jongen zien vertonen? (Aant. 20).
SCHIPBREUK VAN DE WOESTDUIN [Dr. Gallandat Huet te Alkmaar herinnert zich,
dat zijn grootmoeder Koosje Busken (Aant. 38) vaak vertelde, ,/s avonds in de kerk"
van de Schipbreuk te hebben gehoord (Zaterdagavond 24 Julie 1770, dus, Koosje was
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toen 20 jaar oud)]. Zie Berigt wegens het verongelukte O. I. schip Woestduin, en de
reddingen der schepelingen door de Gebroeders Naerebout (Middelburg, P. Gillissen 1780),
door Ds. te Water naamloos uitgegeven- (Levensberigt, biz. 386 en 197). Deze uitgave
zou gevoegd worden bij de „plaaten, op welke het vergaan van het schip, en de
manmoedige reddinge van een groot getal schepelingen, afgebeeld waren", waarschijnlik de 4 pfenten van Eng. Hoogerheyden (A. Fokke Willz. en M. Sallieth
sculps. 1780). Zie verder: N. Ned, Jaarb. Julie 1779, D*z- 7*9 e n J a n * I 7 ^ ° ^ z - I0&Over de gebroeders NAEREBOUT: Nagtglas dl. 2 biz. 250 en Zeeuwsche Volksalmanak
1837 biz. 34.
Over het VERZAMELEN VAN STENEN, zie Hartog, Sped. Geschr. (i s t e druk) biz. 196;
als „Modewissenschaft" in Duitsland: Wilhelm Bode, Charlotte von Stein (Berlin 1910)
biz. 169.
20) Een vers Geruste Staet uit de Bed. Vad. Lett. 1778. biz. 472, volgt B. na in
een luimig Gerust is best (Kopie Sonsb. biz. 155).
Over CLAUDIUS CIVILIS kan Bellamy gelezen hebben in: Walcheren, gedicht van
Elizabeth Wolff (i s t e druk 1779) biz. 30 vgg., biz*. 37: „'t schudden hunner scherpe
speeren", enz. Er was een Treurspel Claudius Civilis van Willem Haverkorn den
Jongen (Amst. I. Duim, 1779) besproken in de Nederd. Dicht- en Tooneelkundige
Bibliotheek 178-1 (Amst. A. J. v. Toll) biz. 169 vgg. Het treurspel was „gegrond op
de eerste geschiedenissen onzes Vaderlands, 't schilderd den Hersteller der Bataafsche
Vrijheid". De toneelspeler Passe speelde de titelrol. Van Alphen, Theorie der K. en IV.
dl. I, Inleiding biz. 5 noemt 'n Claudius Civilis als treursdel van Steenwijk.
DE DICHTER AAN DE LIEFDE, behalve dit in de Alg. Vad. Lett, geplaatste vers zijn
er nog 2 hss. Z. G. met hetzelfde opschrift, het ene van 1778: over de almacht van
liefde, het andere z . j . be vat drie variaties op de 2 slotregels van het vers van 1779;
de RONDEELvorm kan hij hebben ontleend aan de Poetise he Mengelstoffen dl. 1 biz. 62
en 77; dl. 4 biz. 168.
AAN DENT MORGENSTOND (naar Kleist); Menne, Einf. d. deutschen Literatur auf die
niederl. biz. 24, hoot 3 noemt alleen 'nvertaling in T. D. Lett. Kabinet dl. 2 biz. 357,
niet deze van B. in de Vad. Lett.
21) Pieter BOONE te Vlissingen (16 Febr. 1753 ondertr. met Maria Nortier) heeft
2 zoons: PIETER (ged. 13 Okt. 1756) en ABRAHAM (ged. 5 Jan. 1759), naar alle waarschijnlikheid neven van Adriaan en Piet Nortier (Aant. 37). Piet en Abraham zijn
beiden vrienden van Bellamy, Piet meer dan Abraham, die wat onbeduidend schijnt
[ n Junie 1794 stuurt Fransje 6 brieven van Abraham B. aan van Sonsbeeck en
schrijft (hs. Z. G.): „ik geloof niet, dat ze veel betekenen. Daar is Boone de man
niet naar"].
PIETER, Apotheker, ondertr. 31 Mei 1781 met Corn. Jacoba Rochussen Jongerheld
(Francois van Capelle wordt 3 Junie 1782 zijn zwager; Aant. 55). Het bruiloftsvers,
dat B. voor Piet Boone dicht, prijst Ds. Kuipers (Dl. I biz. 334), zie Dyserinck,
Ter Naged. biz. 53. Piet Boone^ heeft 4 zoons en 2 dochters (Arch. Vliss.).
ABRAHAM ondertr. .17 Mei 1783 met Levina Schansman „jd. van Sluijs in Vlaanderen". Hij woont op „de kleine markt" te Vlissingen. 19 Maart 1784 wordt zijn
zoon Pieter geboren (Arch. Vliss.); najaar 1785 een dochter (Dl. II biz. 301, noot 3).
22) Hoe Bellamy ANAKREONTIESE VERZEN heeft leren kennen, is niet uit te maken,
evenmin welk vers door „losheid, waarheid, natuur" zijn smaak heeft gewijzigd
(van Kampen, Gesch. Ned. Lett, en JVetensch., biz. 384 denkt wel wat heel onwaar-
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schijnlik aan de Geuzen). Aan v. d. Woordt schrijft B. (Dl. I biz. 171): dat hij, toen
hij zijn eerste anakreontiese versjes schreef, „Gleim niet dan bij naam kende"; in
zijn Inleiding Gezangen (Dl. II biz. 185): dat hij „in dien tijd Gleim noch iemant
der hoogduitsche dichters kende.. Anacreon alleen bij naam... en een enkel verrijmd
stukje". Ockerse zegt in zijn bespreking der Gez. m. / . (Bijlage XVI biz. xxxvi):
„wij meenen uit zekre (bron) onderricht te zijn, dat de gezangen mijner jeugd ontworpen zijn in eenen leeftijd, welke den dichter nog geen de minste gelegenheid
gegeven hadt, om de schriften (van Anacreon, Horatius, Petrarca) te lezen, te verstaan, of schoon te vinden".
Toch moet Bellamy, al is het alleen maar voor het metrum, voor de vorm, anakreontiese voorbeelden hebben gehad: een edeler voorbeeld dan de prullige Bardietjes.
In 1779 kan hij behalve deze Bardieijes van Swildens, de anakr. verzen in de Poet.
Mengelstoffen hebben gelezen, de Dichtlievende Verlustigingen van Kasteleyn, en
v. Alphen's vertaling van Riedel, die Jan v. d. Woordt bezit (Dl. II biz. 279). Door
twee Vaderlandsche Vrienden, dat hij 00k kent, komt eerst uit in 1780.
In zijn bespreking van de Gezangen mijner Jeugd, ± 1784 (Bijlage XVI), tracht
Ockerse de dichter te verdedigen „als een origineel... Vallen zijne gezangen in het
vak van Anacreon en andere uitlandsche dichters van naam, dit bewijst niets meer,
dan dat de Genius der Dichtkunde Godlijk, onveranderlijk is.. de mensch blijft
mensch! de dichter blijft dichter in alle eeuwen" (biz. xxxvi).
Wat ik heb kunnen verzamelen aan anakreontiese verzen tot 1781, volgt hier:
Over Nederl. vert, van Anakreon in 1688, 1717, 1726, zie Hoeksma, Jac. Bellamy,
biz. 55.
1770. Proeven van Dicht- en Letteroefeningen, bestaande in bijbelsche' keurstoffen en
Zedendichten, Lierdichten en Gezangen, leerzaame fabelen en zinnebeelden, Mengeldichten,
enz: Onder de Zinspreuk Per haec ad altiora, door H. T. T. K. Batavia. Ter StadsDrukkerije van Francois Tetsch, voor den Maaker, Anno 1770). De dichter heet:
H. T. Terkamp, volgens naamlijst K. sp. g. VI.: „Ordinaar Klerk ter Sekretarije van
Hunne Hoogedelheden te Batavia''). In de Lierdichten en Gezangen (biz. 43 vgg.)
staan 6 rijmloze verzen: 2 navolgingen van Horatius, 3 van Anacreon (waarvan er
2 naar Hagedorn), en Lentezang (Aan Fillis).
1771. De Rhapsodist (Amst. P. Meyer) dl. 1 biz. 477 wggt verdedigt rijmloze verzen;
„Anakreons lierzangen ademen enkel vermaak. Zij vallen kort, en bestaan uit eene
aangenaame gedachte, die in eenen geestigen draai uitloopt". Biz. 480: Aan de
Dichtkunst (rijmloos); biz. 482: Morgenlied (rijmloos) naar Gesner.
1775. Proeven Poe'tische Mengelstoffen (K. sp. g. VI.) dl. 3 biz. 183: Cupido door
Bacchus overwonnen (luimig; rijmende 3 voetige jamben); biz. 199: Het Minnewicht
was moe gegaan (rijmende 4 voetige jamben).
1776. Dichtkundig Onderzoek van }sHeeren Jacob Cats' „Cupido verloren en uitgeroepen", door Bilderdijk; eerst in 1780 uitgegeven in Tael- en Dichtlieve?ide Oefeningen
(K. w. d. A. v.) dl. 3 biz. 271, met vertaling van enkele versjes van Anacreon.
1777. Proeven Poe'tische Mengelstoffen dl. 5 biz. 174: De gewekte Min (rijmende
viervoetige jamben) naar Anacreon uit het Fransch.
1778. Proeve van Minne-dichten, in rijmlooze Vaarzen. Ln navolging der Latynsche
en Grieksche Voetmaaten door Hermanus Theodorus Terkamp, Medelid van het Haagsch
Dichtlievend KonstGenootschap, onaer de Zinspreuk: Konstliefde spaart geen Vlijt, enz.
A Is een Geschenk voor zijne Vrienden. (Te Batavia, By Lodewyk Dominicus, StadsDrukker, op de Tygersgragt, 1778). Nr. 15 is een vert, naar Anacreon; nr. 3 en 5
zijn vert, naar Cronegk; nr. 7 naar Janus Secundus; nr. 9 en 12 oorspronkelike
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anakreontiese versjes: Het leeven en Natuur boven al, Anacreonticum Satyricum (ook
opgenomen in de Poetische Mengelstoffen, 1778, dl. 6 biz. 176 (rijml. $\ jambe).
1779. Dichtlievende Verlustigingen, bestaande in uitgelezene Stukken der voortreffelijkste Hoogduitsche Dichteren, in Nederd. vaerzen gevolgt, door P. J. KASTELEYN.
(Amst. A. J. van Toll 1779). De Stads-Bibliotheek van Haarlem heeft 'n eksemplaar
van dit merkwaardige boek. Het bevat, behalve Lofzangen en Zededichten, Bijschriften,
Schimp- en Puntdichten ook 34 rijmloze Anacr. Gezangen en Minnedichten, naar Gleim,
Kleist, Hagedorn, Klopstock, Lessing, Weisse, Uz enz. Over Kasteleyn, apotheker te
Amsterdam, zie „P. J. Kasteleyn (1746—1794). Een Amsterdamsch Chemicus uit het
laatst der iSde eeuw", (Chemisch Weekblad, 1914, nr. 1). Zie ook Dl. I biz. 182, noot 1.
1779. Riedel. Theorie der schoone Kunsten en Wetenschappen (vert, door v. Alphen)
dl. 1, biz. 150: „Kleine, tedere gewaarwordingen van wijn en liefde worden dikwijls
bij uitnemendheid naif genoemd, en dezen konden wel eene bijzondere klasse van
het naive uitmaken. Men zal dergelijken in Anacreon, Hooft en Poot en anderen
aantreffen".
1779. Mijn Verlustiging, door Bilderdijk, naamloos in 12 „afdruksels" voor zijn
vrienden uitgegeven (Kollewijn, Bilderdijk, Dl. 1 biz. 97 en 98). In 1781 werd het,
iets gewijzigd, herdrukt (Kollewijn, dl. 1 biz. 123). Behalve vert, van Anacreon bevat
het enkele rijml. anakr. Lierzangen.
1779. Bardietjes. Eene nieuwe soort van Gedichtjes. (Amst. Holtrop, 1779). Deze
Bardietjesdichter is MR. J. H. SWILDENS (van Doorninck, BibL v. Ned. Anonymen en
Pseudonymen, biz. 42). Behalve rijmloze anakr. versjes bevat de bundel 7 vertalingen
van Anacreon. Zie de bespreking Alg. Vad. Lett., 1779, ^ z - 617; de Verdediging der
Bardietjes tegen de Schrijver der Alg. Vad. Lett. (Amst., Holtrop, 1780) besproken:
Alg. Vad. Lett., 1780, biz. 222. Zie het oordeel van Ockerse, Bijlage XVI biz. xxxv.
In 1779 schrijft Bellamy zelf ook zijn eerste anakr. rijmloze versjes:
HetKuschjeQ),
Aan Mamie, Liefdezugt, Het gtbrek in Chloris (Dl. I, biz. 32, 37, 41, 44).
Over HEX GEBREK IN CHLORIS schrijft Willem Adriaan de Ridder te Emmerik aan
Kleyn (Aant. 45, slot), 6 Jan. 1782 (Tijdschrift Ned. Taal en Lett. dl. 32 biz. 251):
„ . . d e besten (uit Bilderdijks Mijn Verlustiging) zijn in Rammlers Lyrische Blumenlese te vinden, de Heer J., die, nadat de kundige schrijvers der Letteroefeningen de
rijmelooze Bardietjens hadden afgekeurd, in derzelver plaats nu en dan een rijmeloos
of ongerijmd stukjen leverd, heeft bij Rammler ook zijn beste stukjen gevonden:
zijnde het gebrek van Cloris,\
Het enige vers nu, dat ik in Rammlers Lyrische Blumenlese (Leipzig 1774) heb
gevonden, waarop de Ridder kan doelen is: Daphnens einziger Fehler (dl. 1 biz. 287):
Sie hat das Auge,
Die Hand, den Mund
Der schonen Psyche.
Sie hat den Wuchs,
Die Gottermiene
Das holde Lacheln
Der jungen Hebe.
Sie hat Geschmack
Und Weltmanieren,
Und weiss zu reden,
Und weiss zu schweigen.
O ! wtisste Daphne
Nur noch zu lieben!
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Er is wel enige overeenkomst in vorm, en, al blijft het mogelik, dat Bellamy het
bundeltje van Rammler onder de ogen heeft gehad (zie Dl. I biz. 131, noot; 139, noot),
evenals ^der teutsche Merkur 5. band" (Aant. 53; zie ook Dl. I biz. 140, noot), — zouden
we een dergelijk versje niet even goed van zijn oorspronkelike luim mogen verwachten?
In 1780 en 1781 schrijft Bellamy nog tal van anakreontiese rijmloze verzen, in 1782
grotendeels opgenomen in de Gezangen mijner Jeugd.
1780. Proeven van Dichtlievende Kleinigheden, tot uitspanning van de?i geest ('s Graavenhaage, Is. v. Cleef). Deze zijn van Hendrik Riemensnijder (Menne, Einflusz der
deutschen Literatur auf die niederl. dl. 1 biz. 3 1 ; KalfT, Gesch. Ned. Lett. dl. 6 biz*. 209).
In 1780 verschijnt te Utrecht (Wed. J. v. Terveen en Zoon) een bundeltje anakreontiese verzen onder de titel Door twee Vaderlandsche Vrienden. Deze twee Vad.
Vrienden zijn Kleyn, en, naar ik meen, van Gogh (Rec.o. d. Pec. 1807, dl. 2 biz. 82:
„Kleyn met eenen Akademievriend"). 1 Aug. 1781 schrijft van Alphen aan Kleyn
(Tijdschr. Maatsch. Ned. Lett., dl.-32 biz. 244): „De kleine digtstukjens door twee
vrienden onlangs uitgegeven en bij Terveen gedrukt, vermoed ik dat van u zijn".
6 Jan. 1782 W. A. de Ridder aan Kleyn (hs. Maatsch. Ned. Lett. — KalfT liet dit
gedeelte van de brief weg — Tijdschr. t . a . p . biz. 250): ..„zend mij uwe Lierdichtjens
ras toe". Bellamy meldt 20 April 1782 aan v. d. Woordt (Dl. I biz. 171), dat hij
kennis heeft gemaakt met een der „vaderlandsche vrienden", nl. Kleyn. Ik vermoed,
dat Frans van Gogh de 2 de Vad. Vriend is: i°. zie de yerzen van Kleyn en van Gogh
in Bellamy's album (Dl. I biz. 192); 2 0 . zie brief van Kleyn aan B. 29 Maart 1784
(Dl. II biz. 30). De bespreking der Gez. m. J. door Ockerse vermeldt het bundeltje
als van 1780 en noemt het van weinig belang (Bijlage XVI biz. xxxv en xxxvni).
Vermoedelik is dit bundeltje ook wel eens BARDIETJES genoemd, omdat het, hoewel
beter, toch veel overeenkomst had met de in 1779 verschenen Bardietjes van Swildens.
Zo kan ook Uyttenhooven de bundel Door twee VaderL Vrienden bedoelen, als hij
9 July 1781 aan Kleyn schrijft [Tijdschr. Maatsch. Ned. Lett. dl. 32 biz. 257): „Ik
ben zeer begeerig naar de bardietjes, ik zal Ockerse verzoeken ora ze mij te zenden".
Zo zou ook te verklaren zijn, dat (Beknopt Levensherigt aangaande W. A. Ockerse
door H. W. Tydeman en J. Clarisse, Voorrede van Vrugten en Resultaten van een zestigjarig Leven, 1826, dl. 3, biz. 9) Ockerse, Kleyn en van Gogh (zie Aant. 45) als
schrijvers worden genoemd van een bundel Bardietjes (daaruit overgenomen door
v. Doorninck, Bibl. v. Ned. Anonymen en Pseudonymen).
Ik heb het bundeltje niet kunnen bemachtigen. In de Alg. Vad. Lett. (1781) biz. 520
vond ik een bespreking van deze . . . „soort van rymlooze lierdichtjes, met welke
manier van opstellen zommigen thans veel op hebben. Tot nog valt die Dichttrant
niet zeer in den smaak der Natie; en 't komt ons niet voor, dat de twee Vaderl.
Vrienden denzelven door deezen hunnen arbeid bevallig zullen maaken: egter willen
we wel erkennen, dat ze de Toonmeeting, daar 't hier byzonder op aan komt, vry
wel in agt genomen hebben. Men leeze, tot een voorbeeld, het volgende kleene
Dichtstukje, over de duurzaamheid der V riendschap:
Gelijk het hart der bloemen
Zig aan het steeltjen vasthoudt
Na dat de blaadjes kwijnend
Rondom zijn afgevallen 5
Zo moet het hart der vrienden
De smarten van dit leven,
De bitterste ongenoegens,
De dood zelfs overleven."
II
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23) Een in zijn Zakboekje opgetekende aanhaling uit het 5 d e deel der ZEDELIJKE
VERHALEN, getrokkai uit de werken van de Heeren d1 A maud, Merrier, en binderen der
beste hedendaagsche schrijvers. Met nieuw-geinventeerde Kunstplaaten versierd (dl. f>
verscheen in 1780) bewijst, dat Bellamy sinds 1780 of '8i deze ZEDELIJKE VERHALEN
heeft gelezen, en daaruit dus naar alle waarschijnlikheid de talrijke gevoelstermen
heeft geput, die hij sinds 1780 zo herhaaldelik gebruikt, en die hem in 1779 nog
vreemd zijn. Van deze Zedelijke Verhalen verscheen sinds 1776 jaarliks 1 deeltje
(prijs: / 1-16), tot 1781 (dl. 6) te Amsterdam bij A. Mens Jansz. en A. E. Munnikhuizen; tot 1786 (dl. 10) bij Mens alleen (in 1784 verscheen geen deeltje). De StadsBibliotheek te Haarlem bezit een volledig Eksemplaar in 10 delen. In deze Zedelijke
Verhalen kan hij hebben gelezen over (ik doe maar enkele grepen): Verrukking over
het zalig landleven: dl. I l l , 1, biz. 5 3 ; dl. IV, 3, biz. 192. Eenzaamheid en droefgeestigheid in het stille statige bosje: dl. IV, 2, biz. 86, 95. Zaligheid van tranen,
aangename droe/geestigheid: dl. IV, 2, biz. 60, 9 2 ; dl. IV, 3, biz. 330; dl. V, i,blz. 10.
Gevoelig hart, het grootste ongeluk: dl. IV, 2, biz. 16. De stem van het hart is de
stein van Natuur: dl. V, 1, biz. 64 vgg. Verheven zielen: dl. IV, 1, biz. 81. Verrukking over de Eerdienst van vriendschap: dl. IV, 1, biz. 90 vgg. Vooroordeel dat ouders
beslissen over het hart der kinderen: dl. V. 3, biz. 264, 282. Spot met wijsgeren:
dl. IV, 1, biz. 24, 26. lets van Natuurlike Godsdienst: dl. I l l , 3, biz. 276.
De bedoelde aanhaling staat in h e r ZAKBOEKJE 1779 (hs. Z. G.) biz. 15; eronder:
„zedelijke verhalen deel 5, pag. 18. in Bazile, naar d'Arnaud". Dit BAZILE moet
Bellamy met belangstelling hebben gelezen: in veel zal hij zich aan Bazile verwant
hebben gevoeld. Zie het verhaal van „de Gravinne van G X X X " in Dl. I biz. 287.
24) HET TEDER MEISJE. Daphnis I (Gessner Schriften, Reutiingen 1789) biz. 219,
tot een vogeltje: „Wem rufst du? deinem Gespielen?".. Van Daphnis bestaat in
1777 al een Ned. vertaiing, besproken Hedend. Vad. Lett, 1778 biz. 92.
OOK NU is HIJ FRANSJE NIET ONVERSCHILLIG (Dl. I biz. 49). Dit alles is samengevat

uit allerlei hss. Z. G.; hs. Maatsch. Ned. Lett. {Aan Phyllis)) Kopie Sonsb; Gedenkzuil] enz. Klaagzang hs. Maatsch. Ned. Lett., ondert. B. (Volksalmanak 1837, biz.
120, geeft een facsimile van dit vers, ondert. , J . Bellami").
DE WANDELING — verzet tegen de invoering van de nieuwe Psalmberijming, zie
Hartog, Sped. Geschr. (i s t e druk) biz. 2 7 1 ; Knappert, Gesch. Herv. Kerk, dl. II,
biz. 143 (verzet op Walcheren); verder Ypey en Dermout, Gesch. ChristeL Herv.
Kerk in NederL, dl. IV, biz. 8 4 ; van Iperen, Kerk. Hist. v. h. Psalmgezang, dl. II,
biz. 438 vgg.
DE GEVONDEN VREUGDE. Daphnis I (Gessner Schriften, Reutiingen 1789) biz. 213
en 214: Amor helpt „durchs Gebusche" de geliefde zoeken, wijst de weg; het met
een „kransje van bloemen aaneenstrengelen" der „handen", doet denken aan Anacreon
(ed. Rose 1890) nr. 19.
25) AAN MEJUFVROUW N. BAANE, Echtgenoote van den Heere G. Udemans, op haaren
26 verjaardag 19 Okt. 1780. hs. Z. G. (keerzijde hs.): „Ik ondergeschreeven als
Zilversmid bekenne gewaerdeerdt te hebben in het Sterfhuis van wijlen M e v r o u w . . .
Mr. J. W. van Sonsbeeck, als v o l g t . . . " (volgen allerlei berekeningen met potlood)
Zie Aant. 14.
Van JACOB AAN RACHEL zijn 2 hss. Z. G.; verder Kopie Sonsb. biz. 1; Gedenkz.
biz. 292 en Gedichten (1826) biz. 171. Een dergelijke Rijmbrief van Jacob aan
Rachel in Lier- Veld- en Mengelzangen door El. WolfF—Bekker (Hoorn, Tjallingius
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1772); en Bilderdijk Dichtwerken dl. V biz. 244 (Kollewijn dl. 2 biz. 305). Macquet,
DichtL Uitspanningen dl. 1 biz. 6: Heldinnebrief van Rachel aan Jacob,
26) DS. BROUERIUS BROES (in het Albumvers aan Bellamy — Dl. II biz. x x v m —
ondertekent hij zich Broerius Broes) werd in 1757 te Velp geboren; in 1779 Predikant te Vuren en Dalem; 1780 Pred. te Vlissingen (in de plaats van Ds. te Water,
die daar in 1765 Ds. Petrus Broes, Brouerius' vader, heeft vervangen); Jan. 1782
bedankt voor een beroep naar Deventer (Boekz. d. gel. Wer. 1782 biz. 99 en 221;
vers van B.: Kopie Sonsb. biz. 96); 1784 Hoogleraar te Leiden, waar hij 14 Junie
zijn intreerede uitsprak, en 1799 overleed. Hij was een ijverig lid van K. sp. g. VI.;
1773 Aankwekeling; 1774 Buitengewoon Lid; 1778 uit de Buitengewone Leden gekozen „tot het maken van aanmerkingen op de Dichtstukken, die hun uit de vergaderinge der Bestuurderen worden gezonden"; 1785 Honorair Lid; in de Poetische
Mengelstoffen, van dl. 2 tot dl. 8 (1782) staan verzen van hem, daarna niet meer (zie
hiervoor Dl. I biz. 318). Siegenbeek, Gesch. d. Leidsche H. Sch., dl. 1 biz. 363 roemt zijn
„grondige kennis, kiesche smaak, vrije edele denkwijze"; verder ibid, dl. 2 biz. 226
en 227; beschuldigd van „onregtzinnigheid": Ypey en Dermout, Gesch, Christ, Herv.
Kerk in Nederl. dl. I l l biz. 674 vgg.
Zijn vader was DS. PETRUS BROES (1726—1796), die gehuwd met een dochter van
de Amst. Pred. Brouerius Brouwer (Nagtglas dl. 1 biz. 82) achtereenvolgens Pred.
was te Velp, Nieuw-Loosdrecht, 1762 te Vlissingen, 1765 te Haarlem, 1770 te
Amsterdam. Hij woonde op de Prinsengr. over de Elandstraat en was de schrijver
van De peinzende Christen, Bundel van stichtelijke gedachten voor de Eenzaamheid
(Amst. Schouten en Wessing, 1784); in 1863 verscheen nog een 8 ste druk.
Een jongere broer van Brouerius is WILLEM (1766—1858), van 1804 tot 1837
Predikant te Amsterdam; nog een broer is PIETER (zie Dl. II biz. 28), 1777 Aankwekeling van K. sp. g. VI., 1781 Ordinaris Klerk ter Secretarye (zie Leven Mr, C. en
D, J, v, Lennep, dl. 2 biz. 102 en 103).
27) BELLAMY'S DAGBOEK (26 Nov.—6 Des. 1780) hs. Z. G. We vinden er heel
duidelike herinneringen in aan Lavaters Geheim Dagboek (vert, uit het Hoogd. —
Amsterdam M. de Bruyn 1780); bijv. dl. 1, biz. 13: verstrooid in de kerk\ biz. 147:
hoort de preek met het oor van een kunstrechter\ biz. 166: twijfel\ biz. 60 en 6 1 :
Christus vergeten; biz. 79: gedachten aan sterfelikheid; verzen ingevoegd tussen de
tekst, als op biz. 72 en 75; biz. 135: wekeliks overzicht) dl. 2 biz. 75: plan opgegeven
van een volledig dagboek. Hij leerde bij Lavater de namen kennen van Klopstock,
Gellert, Jeruzalem, Rabener, Uz, en Wielands jeugdveroordeling van „den zwerm van
anakreontische zangers, predikers der wellust en roekeloosheid", zoals Lavater die
geheel overneemt. OVER DE PHYSIOGNOMIE, door j . c. LAVATER, Deel I, (Amsterdam
Joh. Allart) verscheen in 1780; dl. 2 en 3 in 1781; dl. 4 in 1783. Bellamy's overdenking van de „zoogenaamde schrandere uitzigten" wijst naar Lavaters Physiogn,
dl. 1 biz. 16 vgg.; biz. 18: „eene snelle en tintelende beweeging van het oog, en een
doordringend verstand en eene uitschitterende schranderheid, zullen wel menigvuldig
bij den anderen gevonden worden".. biz. 19: „een geopend en levendig oog, 'twelk
ons, om zo te spreken, als te gemoet snelt"... In zijn strijd tegen rationalisten
en „aufklarer" sloot Lavater zich aan bij dwepers en wonderdoeners, waarover hij,
omstreeks 1784 herhaaldelik wordt bespot; zie Brieven van Goens, dl. 2 biz. 304,
noot (13 Apr. 1784). Ook Goethes oorspronkelike verering daalt dan aanmerkelik
(zie hiervoor Dl. II, biz. 197, noot 2).
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28) „Den 26Xb: kreeg men hier de Eerste tijding der Vredebreuk met Engeland"
[Dagboek van Conrad Rutger Busken (Dr. J. A. Gallandat Huet te Alkmaar)].
VERSTERKING VAN VLISSINGEN : N. Ned. Jaarb. Jan. 1781 biz. 264—265. AAN MIJNE

(begeleidende brief, hs. Z. G.): 2 hss. Z. G.; volgens Kopie Sonsb.
biz. 197 ontbreekt in de tekst Alg. Vad. Lett. 1781, II biz. 92, een regel:

VADERLANDEREN

. . van Ed el Heldenvuur, Gij zult dit Land bewaaken
met onverwrikbren moed. ik zie enz

29) Bellamy's betrekking tot Fransje van Febr. tot eind Junie 1781 heb ik samengevat uit verschillende verzen: onuitgegeven (hss. Z. G. en Kopie Sonsb.), en uitgegeven in Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet, Gez. m. J. en Proeven.
30) DE LENTE (hs Z. G.). 8 Aug. schrijft B. aan Wielheesen, Sekret. van K sp. g. VI.,
(brief hs. Z. G.): „bladz. 3 Reg. 24 is, dunkt mij nu beter dan de vorige. doch zoo
hij niet aan den smaak der Bestuurderen bevallen mogte, dat men hem dan, volgens
de gemaakte aanmerkinge, verandere". In 'ths. was reg. 24 van't vers oorspronkelik:
V heir der blijde vogels zingi nu, dat het klinkt van al V geluid (met variant van de
2de helft: en verspreidt zijn schel geluid), daarna in 'ths. veranderd: veld en bosschen
wedergalmen van der vog'len schel geluid; zo is de regel gedrukt in de Poe'tische
Mengelstoffen dl. 9 (1783) biz. 214. DE LIEFDE, hs. Z. G.; over de aanmerkingen van
H.H. Bestuurderen, zie Brief 2 April 1782 (Dl. I biz. 164). Zie 00k Brief Sept. 1781
(Dl. I biz. 106).
31) MR. DANIEL RADERMACHER (1722—1803) zie N.Ned.Biogr. Wdb.ll, 1152; bevriend met Betje Wolff, zie Brieven, uitg. Dyserinck i. n. Over het GESCHENK AAN
AARDENBURG, Notulen Vroedschap Aardenburg „Dinsdagh den 12 Juny 1781" (Arch.
Aardenburg) . . . „geresolveert.. om (Beeckmans) Rappier in een glase kas daar toe
Extra (vervaardigd) in de Collegie Kamer van desen Stadhuijse te plaatsen ten Eijnde
s' mans naam en daden in Zegening moge blijven en werden overgebragt tot in het
laatste nageslagt, en zal op de kas de volgende inschriptie werden gesteld
Zie Beekmans Degen, in Wiens onverwinbre Vuist,
Hij 't Veege NederLandt (door 't Fransch geweLd verguist)
op d'Aardenburgse Wal' Manhaftig deed' herLeeven:
Door Radermacher's gunst, de roest des tijds ontheeven."

Volgens de Gedenkz. biz. 234 is dit tijdversje van Bellamy. Nu nog staat het in de
Oudheidskamer te Aardenburg-op de „glase kas", ondert. „Bellamy". Het PROMOTIEBERICHT staat Boekzaal der Geleerde Wereld, Aug. 1781, biz. 243, met het vers,
waarmee „onze jonge en veelbelovende Dichter J. Bellami.. deze edelmoedige daad
des meergemelden Heere Radermacher (heeft) vereeuwigd"; 00k Kopie Sonsb. biz. 15,
waar de slotverzen anders. zijn dan in. de Boekzaal d. Gel. Wer. [Vorsterman van
Oyen, Beremiing van Aardenburg, biz. 76 en 97 bewijst dat Beeckman te zeer wordt
geprezen, ten nadele van Anthony Peurssens, de eigenlike ziel van het beleg]. De rede
de Ardenburgi Obsidione is uitgesproken door des Rektors zoon, en niet door Samuel
Radermacher (verg. Boekz. d. Gel. Wer. t. a. p. en Dyserinck Ter Naged. biz. 53).
Maar deze Samuel kan geen zoon van Mr. Daniel zijn geweest, zoals de Boekzaal
vermeldt, daar Daniel slechts dochters had (Nagtglas dl. 2 biz. 461). Het moet geweest zijn FRANgois REINIER RADERMACHER, zoon van Jac. Corn. Mattheus (1741—
1783), A7. Ned. Biogr. Wbd. II, n 53. Deze Francois is 8 Julie 1780 uit 'sGravenhage
in Vlissingen gekomen (meded. Arch. Vliss.), promoveert 10 Julie 1781 van de Lat.
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School, maar blijft nog tot zomer 1782 leerling van het Atheneum te Middelburg.
Als Francois Reinier student in Utrecht wordt, schrijft zijn Leermeester Prof, te
Water „den 26 Aug. 1782. Op Goltzstein, bij Middelburg" aan Prof. M. Tydeman
(hs. Maatsch. Ned. Lett.): „De jonge Heer Radermacher, zoon van den Edelen Heere
Radermacher, Gewoonen Raad van Neerlands Indie en edelmoedigen begunstiger van
alle nuttige Wetenschappen, zal dezen brief aan UWEd. overhandigen. Hij was mij,
sedert ruim anderhalf jaar, een alleraangenaamst leerling; bezit zeer goede vermogens,
en daar bij eene zeldsaame leergierigheid, aanhoudende naarstigheid en voorbeeldige
zedigheid.
Onder de Jongelingen van zijne geboorte, rijkdom en jaaren
zal men weinigen aantreffen, die Hem gelijk zijn. Hij zal, derhalven, mijne achtinge
en liefde behouden, en de Uwe, naar ik hope, haast verwerven". Zie 00k Brief van
Mr. Nic. Corn. Lambrechtsen, 19 Jan. 1783, Dl. I biz. 302.
LEONARDUS JOHANNES v. CRUYSSELBERGEN, 's Rektors zoon, was in Julie 1781 nog

geen 14 jaar (Aant. 17). Over zulke jonge studenten zie Leven van Mr. C. en D. / .
v. Zennep, dl. 3 biz. 17; Kollewijn, Bilderdi/k, dl. 1 biz. n o . Rau was 14 jaar, toen
hij student werd; v. d. Palm 15; Ockerse 16; Kleyn en Hinlopen 17 en Uyttenhooven 19; Bellamy ruim 24 jaar.
32) SLAG BIJ DOGGERSBANK. W. de Clercq, {Verhandeling enz. biz. 308) noemt met
ingenomenheid Bellamy „onder de jeugdige Zangers, welke bij den slag van Doggersbank de krijgsklaroen geblazen hadden". OP DE AFB. VAN ZOUTMAN EN BENTINCK
(Bericht over de portretten: Boekzaal der Gel. Wer. Okt. 1781 biz. 626 en Diemerof Watergraafsmeersche Courant van 26 Junie 1782): Gedenkz. biz. 3 1 1 ; Gedichten
(1826) biz. 220. Over de KANTATE DOGGERSBANK, Dl. I biz. 314 en Aant. 61.
DE PHYSIOGNOMIEKUNDE (Dl. I biz. 105). Kopie Sonsb. biz. 198: „de Physiognomiekunde heeft veel overeenkomst met dat van Grotius lumina Junonis enz. en van
Angerianus wen hij zijn meisje bij de godinnen vergelijkt".
Hermannus Wielheesen, Sekret. van K. sp. g. VI. was 25 Aug. 1781 overleden;
Sekret. werd nu Hendrik v. d. Burch. De in Sept. tot K. sp. g. VI. gerichte brief
(hs. Z. G.) was aan de Penningmeester GERRIT BEYER, waarschijnlik loco-sekretaris
(Dl. I biz. 107).
33) JAN VAN DER WOORDT (1741—94) was een neef der Baanes (Dl. II biz. 307),
en een vriend van Conrad Rutger Busken (x\ant. 38). Zijn vader Lambrecht v. d.
Woordt was zilversmid te Vlissingen (Verhandelingen Z. G. dl. n biz. 29), in 1772
Deken van het zilversmidsgilde (Brahe, Vlissings Eeuwvreugde biz. 274). Jan v. d.
Woordt was koopman en dreef slavenhandel (Nagtglas, dl. 2 biz. 1002): „een zijner
slavenschepen, onder Kapitein Cornelis Minlust^ heette De gulden Vrijheid, en op
den spiegel prijkte waarschijnlijk het sprekend geslachtswapen: een gouden bijbel in
een rood veld". (Over Slavenhandel, zie Encyclopaedic van Ned, West-Indie — Nijhoff
en Brill, 1914). Wenckeback, Gedichten A. v. d. Woordt (1843) D^z« 74 • » n e t voorwerp van zijns vaders handel streed ten eenenmale met des zoons (Antony's) geheelen
aanleg, denkwijze en geaardheid".
Enkele biezonderheden (woning, karakter enz.) zie Wenckebach, biz. 76; biz. 96:' het
oordeel van Rektor van Royen. Over zijn belangstelling in Kunst en Wetenschap:
Verhandelingen Z. G., 1775, dl. 4, Voorbericht biz. 25 (een geschenk van „penningen
en munten" aan het Genootschap); id. dl. 5 biz. 52. Hij bezat van Alphen's Theorie
(Dl. II biz. 279) en Lavaters Physiognomic (Dl. I biz. 104); zijn vers „Ter gelegenheid
van het Tweede Eeuwgetij der Nederlandsche Vrijheid, ingehaald te Vlissingen, den
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6 April 1572", opgedragen aan het Z. G. (hs. Arch. Vliss.) is 00k in druk verschenen
(Middelb. z. j . ) . Het Dagboek van Conrad Busken (Dr. Gallandat Huet te Alkmaar)
vermeldt een vers van Jan v. d. W. voor Buskens zilveren bruiloft, ,,9 van Lentemaand 1776". Bellamy noemt hem „kunstgenoot" (Dl. I biz. 14).
Jan v. d. Woordt is 11 Sept. 1762 ondertr. met JOSINA WOUTERSEN (overl. 1787).
In 1778 schijnt hij een kind te hebben verloren (Gedenkzuil biz. 154; Dl. I biz. 14).
In Bellamy's brieven worden genoemd de oudste zoon LAMBRECHT (geb. 27 Mei 1763),
de dochter HELENA (geb. 7 Aug. 1765; Jan. 1795 geh. met Anthonij Hermanus Bonn;
zie Wenckebach biz. 67) en de jongste zoon ANTONY, „de Vlissingsche Holty" (geb.
3 Nov. 1769; gedoopt Antoine, Wenckebach t. a. p.).
34) De volledige titel i s : VERTELSEL VAN DE TON, behelzende het merg van alle
kunsten en weetenschappen, Geschreeven tot algemeen nut des menschelyken geslachts,
Mitsgaders een Verhaal van den Strydt der Boeken In de Boekzaal van St. James,
Door den beroemden DR. SWIFT. Uit' het Engelsch vertaalt door P. le Clercq, (f Amsterdam, Voor Rekening van de Compagnie. 1735). De bedoelde sluitrede staat op
biz. 151. Op den Strydt der Boeken wijst, naar alle waarschijnlikheid, 00k het „Ritmeester", „Generaal", „ligte troepen" in een brief van Bellamy aan Mens, midden
Nov. 1784 (Dl. I I biz. 134);

10 Febr. 1785 EEN PERTINENT VERHAAL enz. (Dl.

II

biz. 164) doet denken aan de titel van Swifts Battle of Books in het Ned. vert. Een
pertinent en waarachtig Verhaal van den Strydt voorgevallen tusschen de Boeken enz.
Eigenaardrg, dat Bellamy's „de kunst om te kruipen in dicht", naar het schijnt een
omschrijving van Swifts „digressions", 00k voorkomt bij Lublink de Jonge Zeven Verhandelingen over verseheide Onderwerpen voorgelezen in het Genootschap „Concordia
et Libertate" (Amsterdam 1783) biz. 109: „Het Pathos van Zwift of, liever, zyn
Kunst om te kruipen in dicht, heeft deeze Bombast (gelyk de Engelschen het noemen)
scherp genoeg aan de bespotting ten prooi gegeeven". Heeft Lublink de Jonge dit
ontleend aan de „Missive" in de Alg. Vad, Lett, (zie Bijlage V I I en VIII, slot), of
zou er een andere, gemeenschappelike bron zijn?
35) TAAL- DICHT- EN LETTERKUNDIG KABINET of

verzameling

van

Verhandelingen,

de Taal- Dicht- en Letter kunde betrfffende; benevens eenige Dichtstiikken: ten nutte
onzer Dichtlievende Landgenooten bijeenvergadert en uitgegeeven door G, Brender a
Brandis.
(Amsteldam. Bij C. Groenewoud op 't Water). Deel 1 verscheen Najaar
1781; de Voorrede is gedagt. 14 Aug. 1781. Tot 1784 verschenen 6 din. Van
1785—'87 verschenen 2 din.: Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn of verzameling
van Verhandelingen enz. uitgegeven door G. Brender a Brandis. Het 1815 door
H. W. Tydeman en N. G. van Kampen opgerichte Tijdschrift M?iemosyne wil werken
(blijkens Voorberigt van dl. 1, biz, 7) volgens „het plan van wijlen den verdienstelijken G. Brender a Brandis". Gerrit Brender a Brandis (1751—1802) was Leermeester
in Wiskunde, examinator van stadsmaten en gewichten, en wijnroeier te Amsterdam.
Invloed van v. Alphen op Brender a Brandis, zie de Koe, v, Alphen's Lit, en Aesth,
Theorieen, biz. 166. Over T. D, Lett, Kab, zie A. G. v. Hamel Romantiek en Wetenschap (Onze Eeuw, April 1916, biz. 52 vgg.).
ONOPENGESNEDEN BOEKEN: Gedenkzuil biz. 312 [Hartog, Sped, Geschr, (i s t e druk)
biz. 186 en 187; Willem Leevend, dl. 4 biz. 299 en dl. 6 biz. 57].
PETIT-MAITRES : Gedenkzuil biz. 312 en 313; Gedichten (1826) biz. 223.
HET KEURSLIJF : v. Wolzogen Kiihr, De Nederl, Vrouw in de iste helft der i8de eeuw
(Brill 1914) biz. 170. Over het in Rousseau's Emile (Livre 5) verworpen „corps
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de baleine", zie o. a. Hed. Vad. Lett. (1778) biz. 20, waar wordt besproken: Bederving van het Menschelyke Geslacht, door het Gebruik der Baleinen Keurslyven. Vertaeld
uit het Fransch van den Hcer Bonnoud (Te Dordr. by Abr. Blusse 1777), en Alg.
Vad. Lett. (1782), 2, biz. 140: „Aanmerkingen over het schadelijk gebruik van Keurslijven, en over den krommen Ruggegraat of bogchels, door Jacob van der Haar,
gedagt. 's Hertogenbosch, 28 Maart 1782". Bellamy's gedicht wordt genoemd in:
Leven van Mr. C. en D. J. van Lennep, dl. 1, biz. 155, in „De geschiedenis van
de paruik", door „Zwaaneveder" (D. J. v. L.).
Een opmerking over de „monsteragtige" KAPSELS der Dames, zie Dl. II biz. 65.
36) DS. ANE DRIJFHOUT (1741—1822) een zeer geleerd man, jaren lang in het Bestuur
van het Z. G., bevriend met Prof, te Water. Zie Nagtglas, dl. i biz. 168; Ypey en
Dermout, Gesch. Christel. Herv. Kerk in Nederl. dl. IV biz. 46; Knappert, Gesch.
Herv. Kerk dl. II biz. 253.
STUDIEFONDSEN van Bellamy:

1. Een jaarliks te Vlissingen bijeengebrachte som van ongeveer/200 (Zie Aant. 39).
2. Het „fonds Zwart" te Amsterdam van / 3 0 0 , in driemaandelikse uitkeringen van
/ 75, waarbij een Professoren-testimonium moet worden overgelegd (Hoeksma biz. 6,
noot 6).
3. Het fonds „van den Heer van Borselen" (Dl. I biz. 155), waarschijnlik van
Jhr. Jan van Borselen, Eerste Edele van Zeeland, die in 1755 00k Jona Willem te
Water geldelik heeft gesteund (Levensberigt J. W. te Water biz. 12). Op een Professoren-testimonium schijnt de Heer van Citters(?) te Middelburg dit geld in de grote
vakanties te hebben uitbetaald (Dl. II biz. 7 en 247). Er is 00k nog sprake van een
fonds te Middelburg, „daar de Heer Drijfhout directie in heeft" (Dl. I biz. 157);
19 Mei 1782 schrijft Broes aan Bellamy (de brief wordt aangehaald Dl. I biz. 167),
dat hij „nopens" dat fonds „geen bericht" heeft; Jan. 1783 doen Lambrechtsen en
Broes er nog eens moeite voor (Dl. I biz. 303 en 305), en schijnt het aan Bellamy
te zijn verstrekt (Dl. II biz. 7).
4. Jan. 1784 bezorgt Zeebergh, pensionaris van Haarlem, Zelandus (door bemiddeling
van Lambrechtsen en Broes?) geldelike steun uit een „deel van een bepaald legaat":
100 „dalers", d.i. / 150, jaarliks; Pieter Paulus betaalt dit uit in den Haag, door de
Uitgever C. Plaat voor B. geind (Dl. II biz. 4, 5, 6, 7, 215, 217). 31 Maart 1782
(Dl. I biz. 155) schreef Broes al aan Bellamy over „iets dat nog in den Haag gedaan
kon worden, maar afgesprongen was", waarschijnlik met betrekking tot ditzelfde fonds.
(Pieter Paulus was een Vlissingse schoolvriend van Lambrechtsen, zie Aant. 17 en
Lofrede op Nic. Corn. Lambrechtsen door A. C. van Citters, biz. 7).
5. Over de „pauw prebende" te Utrecht (Dl. I biz. 117) heeft men mij niet kunnen
inlichten.
Vermoedelik heeft Bellamy dus kunnen rekenen, als alles geregeld werd uitbetaald,
op een ondersteuning van / 600 a / 700 (zie Aant. 39, biz. LXXII bovenaan).
37) VOLKSWAPENING en geruchten van een landing der Engelsen: Brieven Gallandat (hs.
Dr. Gallandat Huet te Alkmaar) en N. Ned. Jaarb. Aug. 1781 biz. 1586; Sept. biz. 1799.
KAAPVAART: de Jonge, Gesch. Ned. Zeewezen, dl. 6 biz. 142 vgg. (00k over Pierre
le Turcq en Nicolas Jarry). Zie 00k hlz. LXXVI.
Junie 1794 krijgt van Sonsbeeck, op zijn verzoek, door bemiddeling van Fransje,
van ,Juffr. Bellamy", 'sdichters Moeder, een Eksemplaar van het KAPERSLIED (Brief
hs. Z. G.). Zie 00k Zeeuwsche Volksalmanak 1838, biz. 104.

LXX
JAN NORTIER, reder te Vlissingen (Nagtglas dl. i, biz. 484) had 7 zoons (meded.
Arch. Vliss.), van wie in Bellamy's brieven worden genoemd: PIET, d. i. de oudste
zoon, Petrus Johannes, geb. 25 Aug. 1754, Sekretaris der Vrijkompagnie op 6 April
1772 (Brahe, Vlissings Eeuwvreugde, biz. 32 en 269), en A. nl. JAN ADRIAAN, geb.
30 Nov. 1757. N. Ned. Biogr. Wbd. II, 1005 noemt een Adriaan Nortier, geb. 1791
te Vlissingen, bekend geneeskundige te Rotterdam, evenals diens zoon Petrus Johannes
(1818—1891).
MARIA NORTIER, gehuwd met PIETER BOONE SR. (Aant. 21) kan een zuster van de
reder zijn geweest.
Er zijn 2 Boekhandelaren CORBELYN te Vlissingen : THOMAS C, bij de „ Yzere Brug",
en zijn zoon ALBERT C, op de Beurs; beider huizen zijn eind Sept. 1787 geplunderd
\Echte Lijst gepl. Huizen binnen VI. 1787; Voorbericht Leerredenen Bellamy', door
Ds. Kuipers (1790)].
CONCORDIA ET LIBERT ATE, hs. Z. G. Volgens Dyserinck (Ter Nagedachtenis^Wz. \i)
is het „later afzonderlijk als pamflet door een van B.'s vrienden (Ockerse?) uitgegeven", met het volgende voorbericht: „Deze Ode is reeds gedrukt in den Post van
den Neder Rhijn. De Heeren schrijveren van dat weekblad hebben 'er eenige veranderingen in gemaakt, van welke ik, voor zooverre mij die beter toeschenen dan
het oorspronkelijke,* gebruik hebbe gemaakt. Het is met voorweeten des Dichters,
dat ik zijne Ode uitgeeve. Hij is mijn byzondere Vriend, dit is de rede dat ik dit
Dichtstuk gaern afzonderlijk — en wel gedrukt — hebben wilde". (ondert. W
).
Ik heb dit „pamflet" niet kunnen bemachtigen, evenmin als Aan een Verrader des
Vaderlands (Dyserinck biz. 48).

De „Post" verandert
de slotregels van Str. 2 . . . . Dat Monster, dat ons Neerland haat,
Verbreekt de Pijlers van den Staat.
Str. 6:
„Hoe! roept de Krijgsman woedend uit
„Moet Bato's Naneef smadelijk lijden,
„Dat Albion zijn voorspoed stuit?
„Wat wederhoudt zijn arm van strijden ?
„Wat schrikdier heeft zijn magt beperkt,
„Daar 't snoodst geweld zijn val bewerkt ?"
de slotregels van Str. 7 :
De Koopvaardij riep Dapperheid
Tot hulp \ maar 't was . . . . enz.
Str. 1 1 : Keer Eendragt! keer! mijn Neerland schreijt!
Gij kunt 's Lands Maagd haar roem hergeven,
Uw vuist, het stuur der Dapperheid,
Heeft haar wel eer uit stof verheeven!
Keer schoone! en staa der vrijheid bij!
Op dat ons Land weer Neerland zij.

38) CONRAD RUTGER BUSKEN (1717—1794) uit Alpen bij Wezel, was eerst apothekersbediende te Amsterdam, en sedert Julie 1744 te Vlissingen (Dagboek, in bezit van zijn
achterkleinzoon Dr. Gallandat Huet te Alkmaar). Maart 1751 huwde hij JacobaBaert,
verwant aan enkele Vlissingse regeringsfarnilien (Nagtglas, dl. 1, biz. 91). Hij had 4
dochters; de 3 de SUZANNA, geb. 31 Mei 1766, overleed 21 Febr. 1782 en werd 1 Maart
begraven (von Wolzogen Kiihr, De Nederl. Vrouw in de iste helft der i8de eeuw —
Brill, 1914 — biz. 179: „de begrafenis van een rijke dochter, door jonkmans naar
haar laatste rustplaats gedragen, werd wel eens een gelegenheid tot vrijerij"). De
jongste dochter, JACOBA ADRIANA, werd in 1773, veertien jaar oud, bij het verlaten
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der Latijnse School te Vlissingen „met een deftige Prijs gerenumereert en beschonken"
(zie ook Aant. 19 en Bijlage XVII). Junie 1783 is zij ten huwelik gevraagd door
DR. JAN CORN, BAERTS, Nov. 1783 door Is. Henri Gallandat (Aant. 39 i.n.) en Aug.
1789 gehuwd met de Waalse Predikant te Vlissingen SAMUEL THEODORE HUET, oudste
zoon van Daniel Theodore Huet, (geb. in 1724 te 's Gravenhage, 1748—1763 Waals
Predikant te Vlissingen, daarna te Utrecht, waar hij 21 Mei 1795 overlijdt). Ds. Daniel
Theodore Huet en Dr. David Henri Gallandat (Aant. 39 i.n.) waren zwagers, beiden
gehuwd met een Mej. Joly. Twee zoons van Ds. Dan. Theod. Huet studeren theologie
in Utrecht: de bovengenoemde Samuel Theodore (1759—1826) en Pierre Daniel
(1761—1810); een van beiden heeft 2 Okt. 1782 als proponent Bellamy bezocht
(Dl. I biz. 236, noot 2). De Vlissingse predikant Samuel Theodore, echtgenoot van
Koosje Busken, — zij wonen in de St. Jacobstraat — is zeer bevriend met DR. J. C.
BAERTS, met Rektor HENDRIK v. ROYEN en met de jonge ANT. V. D. WOORDT (Wenckebach, Ged. A. v. d. Woordt, biz. 90). Uit het Dagboek van Conrad Busken blijkt, dat
de Buskens bekenden waren van de Baanes en van Jan v. d. Woordt, zodat Bellamy,
behalve als goede buur, ook op deze wijze kennis kan hebben gemaakt met de
Apotheker-Dichter, want — Busken dichtte: zie 't vers in B.'s Album (Bijlage XV);
Brahe, Vlissings Eeuwvreugde, biz. 94, 149 vgg.; Taal- en Dichtoefeningen van
„Kunst wordt door Arbeid verkregen", dl. 2 biz. 183; [Betje Wolff spot met de
„Poeet-Apotheker... Comandeur van de Klisteerspuit" (Brjeven Wolff en Deken,
uitg. Dyserinck, biz. 107, no)]. Blijkens Handelingen der Alg. JaerL Vergaderingenv. h.
Genootschap „Kunst wordt door Arbeid verkregen" gehouden teLeyden 1770—77 (Bibl.
Maatsch. Ned .Lett.) zijn Coenraad Rutgerus Busken en zijn dochter Jacoba Adriana
28 Aug. 1776 benoemd tot Honorair Lid; Koosje „bedankt beleefdelijk,, voor de „verkiezing", haar vader wordt op de Ledenlijst van 1777 vermeld als „Oud-Kapitein der
Schutterije, en Schepen van deEerwaerde Keure en's Lands Vierschaere te Vlissingen".
39)

Oorsprongelyke Lyst van Inteekening voor de Studien van Bellami, begonnen 1782.
en gecontinueerd tot zyn dood. (hs. Z. G.)

Wy ondergeschreve verklaren mits dezen ons zelven te engageeren, om tot bevordering der
Studien van Jacobus Bellami, ter tyd toe hy Proponent zal zyn geworden, jaarlyks voor ult°.
Maart te zullen Contribueeren in handen van een of meer Heeren hier na te benoemen, zoo veei
als door ieder respective agter zyn naam staat aangeteekend, te beginnen met Maart 1782.
A. P. Lambrechtsen van Ritthem
N. C. Lambrechtsen
I. F. Pottey Turcq
Pieter Jacob Clijver
P. G. Schorer
Robert Hendrik Du Pon

voor
voor
voor
voor
voor
voor

Zes Zeeuwschen Ryksdaalders.
vier Ryxdalers.
vier Ryksdalers.
vier Zeeuwsche Ryksdaalders.
Vier Zeeuwsche Ryksdaelders.
Vier Rixdlrs.

1782.
Jacob van Dishoeck
H. Booms
A. J. V. Borssele
L. C. van Sonsbeeck
N. C. Lambrechtsen voor den Heere Willem
Jan C. van Hoorn van Burgh
Evert Clijver
Da. Hs. Gallandat
Catarina Reyniersen Thoren wed. de Chuy

voor vier Rixdaelders.
voor vijff Rixdaalders.
voor vijff Rixdaalders.
voor Vier Zeeuwsche Ryksdaelders.
Grave van Hogendorp
voor agt Ryxdalers.
voor Vier Rijkxdaalders.
voor Vier Rijksdaalders.
voor twee Ryksdaalders.
voor 2 rd.

LXXII
D. W. van Lynden. heeft betaalt, in eens, aan handen van Dhr. Pensionaris N. C.
Lambrechtsen, vijftig Zeeuwsche R d : om geduurende de Jaaren van Studien van
voorgem, Jacobus Bellami, jaarlyks te worden verdeelt na goedvinden, van een Heer
Directeur of Directeuren over deze inschrijving.
W. Zs. Van Borssele
voor vyff ryxdaalers s'jaars.
J. W. Bouwens
voor vier Rijksdaalders.
Radermacher
voor Vier Rijksdaalders.
(na de dood van haar Zoon heeft de Wed. Bellamy erbij geschreveri):
De welE: heeren welke zich tot bovenstaande hebben verbonde hebben betaalt ten Jaare 1784
en mijn zoon is gestorven ten jaare 1786 dus resteerter nog twee Jaaren welke bovengemelde
heeren verzogt worden te betaalen
W ed -' bellamij
HENDRIK BOOMS werd 23 Mei 1767 Raad van Vlissingen, sedert tot 1780 herhaaldelik Schepen (Arch. Vliss.).
ADRIAAN JAN VAN BORSSELE VAN DER HOOGE VAN GELDERMALSEN,

Raad

van

Vlis-

singen {Gedenkschriften Gifsb. Jan v. Hardenbroek, dl. IV biz. 9; Brahe, Vlissings
Eeuwvreugde biz. 250).
WILLEM ZEELANDUS VAN BORSSELE was de zoon van Jhr. Jan van Borssele, Eerste
Edele van Zeeland, de beschermer van J. W. te Water {Levensberigt biz. n ; Aant. 36).
2V. JVed. Jaarb. Aug. 1782 biz. 963.
JACOB WOUTER BOUWENS werd Raad 2 Maart 1782 (Arch. Vliss.).
MR. EVERT CLYVER, Jacob fil. geb. 5 Mei 1729, Raad sedert 10 Julie 1751, herhaaldelik Schepen sedert 1754, 3 Mei 1764 Burgemeester, en sedert Mei 1761 Commissaris
te water, of, van de monstering (raeded. Arch. Vliss.; zie Dl. I biz. 3). „De monstering geschied doorgaans te Middelburg op een Oost-indies Schip, als het zeilree ligt"
(Le Francq v. Berkhey. Verdedigende ophelderingen van „de Bataafsche menschlijkheid", Leiden, 1804, biz. 209).
PIETER JACOB CLYVER, Raad van Vlissingen, in 1782 Burgemeester; een der 3
burgers, die 6 April 1772 aan het Vrijheidsbeeld op de Middelburgse Poort de
Standaard in de hand gaven (Dl. I biz. 6; Brahe, Vlissings Eeuwvreugde, biz. 34 en
250); de twee anderen waren Abraham Louyssen en Jan Bekker Jr.
JACOBUS VAN DISHOECK, zoon van Mr. Antonie Pieter van Dishoeck d'Oudhuizen;
6 April 1772 was hij „Capitein Lieutenant" van de „Vry Compagnie" (Brahe, Vlissings
Eeuwvreugde biz. 32 en 268).
MR. ROBERT HENDRIK DU PON, Schepen en Raad van Vlissingen, een der oprichters
van het Zeeuwsch Genootschap in 1769 (Nagtglas, dl. 2 biz. 416).
DR. DAVID HENRI GALLANDAT, van Zwitserse afkomst (1732—1782), te Vlissingen
Lector Anatomiae, Chirurgiae et Artis obstetricandi. Zie Nagtglas, dl. 1, biz. 239 vgg.
Over zijn promotie tot Doctor Medicinae te Harderwijk, „zonder uit de stad te gaan",
en over zijn openbare lessen te Vlissingen, twee jaar lang, gevolgd door Regenten,
Predikanten en anderen, zie Levensberigt J. W. te Water, biz. 343 en 380. Zijn zoon
ISAAC HENRI (1761—1823) vestigt zich als geneesheer te Hulst, en huwt, in 1783,
na afgeslagen „acces" bij Koosje Busken, te Hulst met Henriette Catarine Cardon.
Hun dochter Marie Charlotte Louise Gallandat (1789—1850) huwt Pierre Gideon
Huet, med. doct. te I^eiden, 2de zoon van Koosje Busken, en Samuel Theodore Huet
(Aant. 38).
MR. WILLEM GRAAF VAN HOGENDORP (1734—1799), Schepen en Raad te Vlissingen,
Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit op de Maas {Het geslacht van Hogendorp —
Rotterdam, Oldenzeel, 1867, — biz. 34).
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MR. JAN CORNELIS VAN HOORN VAN BURGH NICZN. werd 23 Junie 1763 Sekretaris

van 's Lands Vierschaar, was van 1769 tot 1776 herhaaldelik Schepen van Vlissingen,
overleed 15 Maart 1786 (Arch. Vliss.).
Burgemeester ANTHONY PTETER LAMBRECHTSEN (1726—1793), sinds 1764 HEER VAN
RITTHEM, was een halve broer van NICOLAAS LAMBRECHTSEN (1716—1780), die gehuwd
was met MARIA KROEF.

Hun zoon NICOLAAS CORNELIS LAMBRECHTSEN (1752—1823) was dus een oomzegger

v. d. Burgemeester. Over Mr. Nic. Corn., Bellamy's edele beschermer, in 1774 tweede
Pensionaris, 1780 eerste Pens, van Vliss., gematigd patriot, zie Lofrede door A. C.
v. Citters {Nieuwe Verh. Z. G. dl. 4, en Nagtglas dl. 2 biz. n ^gg.)> In 1788 als
Regent „geremoveerd", yestigt hij zich metterwoon te Middelburg, waar hij 8 Aug.
1790 huwt met Jonkvr. Maria Petronella Schorer; 1815 erft hij de ambachtsheerlikheid Ritthem.
DIRK WOLTER BARON VAN LYNDEN was afgevaardigde van Zeeland ter Vergadering

der Alg. Staten en Pensionaris van Goes {N. Ned. Jaarb. Aug. 1782 biz. 963). Over
Zelandus' A an den HoogEdelen Geboren Heer Dirk Wolter Baron van Lynden enz. enz.
(1782) een verheerliking van v. Lynden als patriot, zie hierachter Titels, Vertalingen
enz. „Did" van Lynden was zeer bemind in Zeeland, zie Gedenkschriften
Gijsbert
Jan v. Hardenbroek, passim, vooral dl. IV biz. 24.
MR.

ITEL FREDERIK POTTEY TURCQ, Pens, en Sekret. der Stad Tholen, April 1781

benoemd tot Raadsheer in den „Hoogen Raade van Holland, Zeeland en Friesland"
{N. Ned. Jaarb. April 1781, biz. 971, waar de naam J eel luidt in plaats van Itel);
Honorair Lid van het Haagse Genootschap K. sp. g. VI. {Poet. Mengelst. dl. 8 biz. 4 ) ;
io Aug. 1784 Lid der door de Staten van Holland naar Rotterdam gezonden Staatscommissie, i. c het oproer van 3 April (Colenbrander, Patriotteny dl. 2, biz. 70, noot).
Hij was waarschijnlik een broer of neef van Mr. Bonaventura Johan Turcq, en een
zoon van Justinus Turcq of van Mr. Willem Hendrik Turcq, Burgemeester van Tholen
en Gecommitteerde Raad van Zeeland {N. Ned. Biogr. Wdb. I l l , 1252).
MR. DANIEL RADERMACHER, z i e A a n t . 3 1 .
CATARINA REYNIERSEN THOREN was de Weduwe van CLAUDE DE CHUY, Burgemeester

van Vlissingen, overleden in 1774 (Nagtglas, dl. 2 biz. 492), op wiens overlijden de
n-jarige Antony van der Woordt een lijkzang moet hebben gedicht (Nagtglas, dl. 2
biz. 1003). De Wed. de Chuy woonde op een buiten bij Vlissingen en was een nicht
van de Apotheker Conrad Busken, door diens huwelik met Jacoba Baert {Dagboek
Conrad Busken).
MR. PETRUS GULIELMUS SCHORER (1750—1798) werd in 1775 Raad, daarna Sekretaris van Vlissingen en ontvanger van de „huisschatting". In 1775 is hij gehuwd met
Jacoba Susanna van Essen uit Middelburg, en h a d 3 dochters. Bellamy's vers Aan
Schorer (Bijlage XV biz. xxvn) kan ik niet te recht brengen. Volgens Arch. Senaat
Utr. Hogeschool zijn daar tussen 1777—1782 alleen gepromoveerd JOHAN WILLEM
SCHORER,

29 Junie

1778, en JACOB HENDRIK SCHORER,

22 Maart 1779, beiden uit

Middelburg, en zoons van Mr. Johan Gulielmus Schorer en Anna Maria Baronesse
de Perponcher Maisonneuve. Bellamy's vers (de door v. Sonsbeeck opgegeven datum:
,,28 Aug. 1782" blijft onverklaard) zal dus waarschijnlik wel een van deze twee
Schorers betreffen: de jongste van de twee broers, Jacob Hendrik (1760—1822), is
de zeer bekende Burgemeester van Middelburg en Goeverneur van Zeeland (Nagtglas,
dl. 2 biz. 599). Zie Aant. 7, slot, over zijn zoon Johannes Cornelis.
MR. LEONARD CONSTANTIJN VAN SONSBEECK (1739—1812), eerst Pensionaris van

Vlissingen, 1780 in plaats van zijn vader Rekenmeester in de Provinciale Reken-
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kamer van Zeeland, als i ste Pensionaris opgevolgd door Mr. N. C. Lambrechtsen.
In 1787 werd zijn huis — hij was een erkend Patriot — geplunderd, in 1788 werd
hij als Regent geremoveerd, en vestigde hij zich metterwoon te Middelburg. Hij
was gehuvvd met Johanna Regina van Hoorn, zijn zoon was JAN WILLEM, de jonge
levensbeschrijver van Bellamy (Aant. 1.40 en 7, slot). Over vader en zoon: Nagtglas,
dl. 2, biz. 676 en 679.
40) In het aantekeningboekje 1779 (hs. Z. G.) staat op biz. 128 en 129 (onder
elkaar, wat ik hier naast elkaar zet): „Drijfhout. Prof. Tydeman. Prof. Segaar. Prof.
Bonnet. Dom. Hinlbopen. mr. van A(l)phen. Prof. Rau. A. van Paddenburg. d'Heer
Wachendorf en zuster — — — Prof, luchtmans. Nahuys.
Am(sterdam)
Dom. Teike. Dom. Broes. Heer van Beem. Radermacher
Rottd. ds. Bonnet.
Schepen Baertman 00m en Neef over het Londens veer. D. De Bosch.
"
De hier genoemde Utrechtse Professoren zijn (enkele biezonderheden ontleen ik aan
de Nauwkeurige Beschrijving der... fjo*fA Verjaring.. Utr. Hoge School... 31 Met
1786.. biz. 4 vgg.):
Prof, MEINARD TYDEMAN (1741—1825), zie N. Ned. Biogr. Wdb. II. 1464.
Prof, CAROLUS SEGAAR, 1724 te Leiden geboren, Predikant te Utrecht, werd 1766
„Hoogleeraar der Grieksche Tale", en 1780 „Hoogleeraar in de Uitlegkunde des N. T."
Prof, GIJSBERT BONNET sinds 1760 Hoogleraar der Godgeleerdheid (Aant. 60).
Prof, SEBALDUS RAU, uit Herborn, Hoogleraar der Oosterse Talen (Aant. 48).
Prof, PETRUS LUCHTMANS, 1733 te Leiden geboren, Med. Doct. sinds 1759 Hoogleraar der Ontleed- en Heelkunde; 1777 Hoogleraar der Vroedkunde.
Prof, PETRUS NAHUYS (1737—1794) van Monnikendam (zoon van Ds. Petrus Nahuys?
N. Ned. Biogr. Wdb. I. 1356), A. L. M. Phil, et Med. Doct.; te Harderwijk Hoogleraar „der beschouwende Genees- Ontleed- en Heelkunde", 1775 te Utrecht beroepen als Hoogleraar „der Genees- Plant- Scheikunde, en natuurlyke beschouwing
van 'smenschen ligchaam". Zie Brieven van Goens, dl. 2 biz. 59; Brieven Wolff en
Deken (Dyserinck) biz. 27.
DS. JACOBUS HINLOPEN (Aant. 46); DS. JACOBUS TYKEN (Dl. I biz. 116); DS. PETRUS
BROES (Aant. 26); DS. BONNET te Rotterdam (?); wel heb ik ergens gevonden: G. W.

T. Bonnet van Rotterdam, als Student te Utrecht in „Wijsgeerte en fraaie Letteren".
ABRAHAM VAN PADDENBURG was „Akademiedrukker" (Dl. I biz. 168, noot 3, en
biz. 346).
„d'Heer Wachendorf" is ongetwijfeld MR. CORNELIS ANTONIE VAN WACHENDORFF,
Advokaat te Utrecht, Oudraad der Vroedschap; sedert 1775 Sekretaris van het
Gerecht (18 Des. 1783 komt Mr. Jan Hinldpen als zodanig naast hem staan); overigens
een geleerde, die met de oprichters van de Maatsch. van Ned. Lett, van 1766 af in
letterkundig verkeer is {Brieven van Goens^ dl. 1, biz. 141; Huydecoper Proeve enz.
(2de druk door van Lelyveld, 1782) biz. 209; Scheltema, Herinneringen Mr. J. Hinlopen, biz. 204; Bijdr. Meded. Hist. Gen. dl. XXXI biz. 413. van Wachendorff woonde
„op de Nieuwegragt bij de Jeruzalemsteeg" (volgens Stichtse Almanak 1782).
YAN BEEM, zie Dl. I biz. 153.
Schepen BAERTMAN te Rotterdam?
D. DE BOSCH zou kunnen zijn B(ernardus)

de Bosch, die hij in Amsterdam bezoekt
(Dl. I biz. 146 en 147), maar D. blijft onverklaard.
De naam DRIJFHOUT boven het reeksje betekent misschien dat hij voor Ds. Drijfhout
de eerstgenoemden moet groeten (of hun brieven moet bezorgen?)
RADERMACHER ?
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41) STERNE. „Sterne heeft sentiment voor het hart" (Dl. I biz. 379). „Het origineel
Engelsch portret van Sterne,.. (heeft) met het afbeeldsel van Bellamy eenige overeenkomsten", volgens Gedenkzuil biz. 175. B.'s gevolgtrekking (Dl. I biz. 171): „De
Natuur heeft mij den aanleg tot het schrijven van een Tristram gegeven".
Hieronder volgt, wat mij in een of andere uiting van Bellamy doet denken aan
Tristram Shandy of Yoriks Sentimentele Reis; ik verwijs steeds naar de Ned. vert,
van Brunius (1779):
Dl. I biz. 145: „Samenzijn met de JufTr. in de schuit", Sent. R. Bk. 2 biz. 150:
het geval van Kiesheid. „Aaneenschakeling van gedachten" (Ideeenassociatie van
David Hartley, zie Hettner, Lit. Gesch. des i8ten Jahrh. I biz. 385), Tr. Sh. Bk. 1
biz. 13; Bk. 5 biz. 158. „Zagtelijk wrijven", Tr. Sh. Bk. 8 biz. 40 en 44: een van
Mevr. Wadmans „attaques" op Oom Tobias' hart. Met Eng. uitspraak schrijft Bellamy:
Wetman.
Dl. I biz. 152: „Yoriks reis met zes hemden en een satijnen broek", Sent. R. Bk.
1 biz. 2.
Dl. I biz. 165: Sternes kennis van het „menschelijk hart", Sent. R. 2de stuk biz.
81, luidt: „dewijl ik vast verzekerd ben, dat wanneer ik eene slechte daad doe,
zulks zekerlyk zyn moet in den tusschentyd, tusschen de eene liefde en de andere:
zo lang dit interregnum duurt vind ik, dat myn hart als gesloten is,
zo haast
myn liefdevuur weder aangestoken is, dan ben ik enkel edelmoedigheid en goedhartigheid; en genegen om alles in de waereld voor, of met iemand te doen, als men
my slechts bewyzen kan, dat het geene zonde is". In dezelfde geest Tristram Shandy,
boek 8, biz. 81 en 103.
Dl. I biz. 282: „Redetwist van verstand, hart, wil en voorzichtigheid", Sent. R.
dl. 1 biz. 50 en 51.

Dl. I biz. 387: (naar vorm en kleur) Verhaal van de „Gravinne van G***", hoewel de inhoud doet denken aan een der Zedelijke Verhalen ... naar d'Arnaud enz.
dl. 4, nr. 2 (Aant. 23 en Dl. I biz. 287, noot).
Dl. I biz. 361: „Hendrik de knecht", Sent. R. Bk. 1 biz. 85: de zoonen en dochteren der armoede [dit verhaal van B. wordt zeer geprezen v. Hall Gemengde Schriften:
(1848) biz. 189}.
Dl. II biz. 15: „Neusverhandeling", Tr. Sh. Bk. 3 biz. 143, 166, 173 (over neuzen); Bk. 4: Vertelling van „Slawkenbergius, de nasis" (op biz. 43 een noot met vermelding van bronnen zoals 00k in de brief); biz. 73: neuzengeleerdheid. (Zie 00k
Aanhangsel op Willem Leevend dl. 9 biz. 2 vgg.).
Dl. II biz. 17: „Castratie", Tr. Sh. Bk. 4 Hfdst. 27 vgg.: „geschiedenis van Phutatorius"; Bk. 5 biz. 87 en 106.
Dl. II biz. 160: „Het nigtje of de dogter in de herberg" enz., Tr. Sh. Bk. 8 biz.
28: „de dochter van de herbergier in Montreuil".
Verder Dl. II biz. 21 van Ockerse: „St. Ursula met de elfduizend maagden", Tr.
Sh. Bk. 5 biz. n ; Dl. II biz. 23 van Ockerse: Het Sleeperspaard, 0.a. Sent. R. biz.
95: De doode Ezel. Dl. II. biz. 53: De Recensent van Uyttenhooven is 00k in Sternegeest.
42) CONCORDIA, Treurzang tussehen Zeeman, Oorlogsman, Koopman, Visser, Burger
en Waarmond („Post v. d. Nederrijn" nr. 64, 16 Maart).
HENDRIK HOUTAM, „Gerechtsbode en Concherge van het Raedhuis te Gouda", (volgens Ledenlijst K. w. d. A. v. in de Handelingen Alg. Jaerl. Verg. 1770—77) kreeg
in 1775 de Gouden Eerpenning van K. sp. g. VI. voor zijn Prijsvers over De beste

LXXVI
opvoeding "der Jeugd, Un nutte van dit gemeene best, (Poe'tische Mengelstojfen dl. 3 biz.
219; op bl. 222 staan de door B. aangehaalde versregels: Dl. I biz. 150).
Met DE VLISSINQER deed Pierre le Turcq voordelige kaaptochten op 7 Febr., op
1, 2 en 7 Maart 1782; 18 Maart glorierijke ontvangt te Vlissingen en huldiging (de
Jonge, Gesch. Ned. Zeewezen dl. 6 biz. 152 vgg.; N. Ned. Jaar b. Mrt. 1782 biz. 367;
zie hiervoor Dl. I biz. 126, noot 3). Ook dicht Bellamy een 28 Maart gedagt. versje
Op den laatsten kruistocht van den Vlissinger (Kopie Sonsb. biz. 46).
Het VADERLANDSCH DICHTSTUK van Berkhey is De Zeetriumf der Bataafsche
Vrijheid, een verheerliking van de slag bij Doggersbank; met de ARCADIA wordt bedoeld
Eerbare Proefkusjes van Vaderlandsch Naif, in de Arkadische Vrijerijen van Dichtlief en G/oorroos, door Johannes le Francq van Berkhey (Amst. Joh. Allart 1782)
. . een poging tot proeve van „nationale naiveteit" in de geest van Gessners Daphnis.
HET STADS-MUZIEKCOLLEGE TE UTRECHT door Jhr. Mr. J. C. M. van Riemsdijk (Utr.

Beyers 1881) biz. 9, io, 19. De oorspronkelik vrije toegang tot de concerten werd
in 1778 opgeheven. Verder Scheurleer, Het Muziekleven in Nederland in de i8de eeuw^
biz. 61 en 62. Over Concerten in Vlissingen heb ik niets kunnen vinden, dan enkele zinspelingen in de Brieven Dr. Gallandat (hs. Dr. J. A. Gallandat Huet te Alkmaar). Nagtglas dl. 1 biz. 309 vermeldt wel een Rederijkerskamer te Vlissingen.
Mej. ATWEL schijnt een vriendin der Lambrechtsens, die Bellamy in zijn eerste
jaar te Utrecht op verzoek van Lambrechtsen geld voorschiet. Onder de Intekenaren
op Over de physiognomie van Lavater (Allart. Amst. 1780) vond ik Henry Attwell
te Utrecht. Nagtglas, dl. 1, biz. 308 vermeldt een Mary Attwel „van Engelsche
afkomst", te Vlissingen gehuwd met Jacob Guepin, en als hun zoon de „dichter
Jean Guepin Jacobsz. overl. 1766".
ALLIANTIE MET AMERTKA. Colenbrander, Patriotten dl. 1 biz. 226 vgg.; De erkenning van den Noord-Amerikaanschen
Staat door de Republiek der Vereenigde Nederlanden, (Nyhoff, Bijdragen 3 d e R. dl. 7 biz. 181); over het „huis van Commercie te
Vlissingen" enz.: Diemer- of Watergraafsmeersche Courant nr. 44 (12 April); volgens
de N Ned. Jaarb. April 1782 biz. 509 leverden de kooplieden te Vlissingen 23
Maart hun verzoekschrift in (Dl. I biz. 158).
AFZONDERLIKE

VREDE MET ENGELAND

(zie

ook

Aan

den Dichter

A. E.,

Dl. I biz.

261): Colenbrander, Patriotten, dl. 1 biz. 209 vgg., 230; Blok, Gesch. Ned. Volk dl.
6 biz. 391 vgg.; biz. 3 9 3 : Maart 1782 . . „van een afzonderlijken vrede met Engeland,
waarbij de republiek een goed figuur had kunnen maken, was nu geen sprake meer
en de fransche bondgenoot was van zijn zijde niet geneigd zich ter wille van de
machtelooze Republiek opofferingen te getroosten. Zoo ging ten slotte alles buiten
de Republiek om" (Dl I biz. 159).
De DIEMER- EN WATERGRAAFSMEERSCHE COURANT (Bijdragen

voor Vad. Gesch. en

Oudh. 1870 dl. VI biz. 365 vgg.) van 1 April 1782 bevat een uitvoerige verdediging
door „Ouderwetsche Zeeuwsche Patriot" van den Post van den Nederrijn en verwerping van elke afzonderlike vrede met Engeland. Dit betoog, dat blijkbaar volkomen
naar Bellamy's gevoelen is (Dl. I biz. 163), heette ter plaatsing geweigerd door het
Oranje-gezinde Weekblad (onder redaktie van Rijkhof Michael van Goens) De Ouderwetsche Nederlandsche Patriot (Bijdr. Vad. Gesch. en Oudh. N. R. dl. IX biz. 231
vgg.), en daarna opgenomen in de fel-patriottiese Diemer- en Watergraafsm. Crt.
(Over deze „mince letter Zelandoise" — 1 5 April 1782 — zie Brieven van Goens, dl.
2. biz. 172). In het zelfde nr. der D. en Watergr. Crt. staat het prulvers van F.
PATRIOT JUNIOR (Dl. I biz. 163), waarop Bellamy in zijn brief doelt: Op V Verklaaren der Onaf hanglijkheid van Noord-Amerika, door de provintien Holland en West*
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vriesland". HET GERUCHT, waarop den Hengst doelt (Dl. I biz. 168), betreft het
plan, (Colenbrander, Patriotten, dl. i, biz. 196 en 208; de Jonge, Gesch. Ned, Zeewezen, dl. 6, biz. 20 en 21): „dat de vloot der Republiek een transport hannoveraansche troepen, dat (in April) onder zwak geleide van den Wezermond naar Engeland
stond te vertrekken, onderscheppen zou". In Mei voer het transport, door de mist,
ongedeerd voorbij.
43) In 1771 geven van Alphen en v. d. Kasteele onder de letters S. en M. uit
een Proeve van Stigtelyke Mengelpoezy. Eerste Ontwerp, in „een klein aantal afdruksels, om die aan dezen en geenen (hunner) goede vrienden uit te deelen"; in 1772
„maken" zij „deze eerste rijmoefeningen algemeen" en geven uit Proeve van Stigtelyke Mengelpoezy door H. v. Alphen en P. L. v. d. Kasteele. Omdat de inhoud van
deze bundel „noch dezelfde is met, noch een vervolg van de voorige", noemen de
schrijvers dit Het Eerste Stukjen: zij „hopen dat door den tijd uit op elkander volgende stukjens een bekwaam boekdeeltjen zal kunnen (worden) saamgesteld, en met
voorrede, lijste der veersjens, en aanwijzing der zangwijzen voorzien". In 8 opeenvolgende uitgaven (1772—1782) is dit Eerste Stukje steeds weer vermeerderd herdrukt, en het Voorberigt van 1772 „of woordelik herhaald of geh'eel weggelaten"
(Nepveu, Dichtwerken van Mr. H. v. Alphen, 1871, biz. VII, noot). Een „vervolg
of 2 de Stuk" is dus eigenlik nooit verschenen (Brief van den Hengst aan Bellamy,
Dl. I biz. 168). Zie over deze Proeve van Stigtelyke Mengelpoezy. Kalff, Gesch. Ned.
Lett. dl. VI biz. 96 en 290, onderaan — de gestadige vermeerdering van elke herdruk verklaart het daar geopperde bezwaar; Menne, Der Einflusz der deutschen
Literatur auf die niederldndischc, I biz. 58, noot.
Achter in de Stigtelyke Mengelpoezy van Hieronymus van Alphen en Pieter Leonard van de Kasteele (Te Utregt, bij de Wed. Jan van Terveen en Zoon, Boekverkepers in de Lijnmarkt MDCCCLXXXII) staat een „Lijst der Digtstukjes. Bij sommigen van welken de wijzen gevoegd zijn, waar op zij gemaakt zijn", met verwijzing
naar Schutte, Voet, Lodestein, 'n Psalm of ander Lied, en: „tot" de uit Gellert vertaalde liederen „kan de muziek van Bach gebruikt worden".
Als er in 1785 sprake is van muziek voor enige Gezangen van Bellamy, wil Mens
die wel uitgeven (DL II biz. 230), zo zij in de ; ,smaak ' is „als die voor van Alphen
en van de Kasteelen" en voor „Schutters Gezange", maar niet „uitgewerkt kunstig
Muzyk zo als voor de Oden van Kleyn": een afzonderlike uitgave van zulke meer
nieuwerwets vokale muziek is hem te duur, maar Bellamy wil ze niet anders. „Schutters Gezange" zullen zijn: Siichtelijke Gezangen, op de beste Ltaliaansche, en eenige
in dien smaak nieuwgemaakte Zangwijzen\ bij verscheidene gelegenheden gedicht, door
Rutger Schutte, pred. te Amsterdam (zie Dl. II biz. 230, noot 3). In zijn Voorrede
geeft de dichter „rekenschap", dat, behalve verscheiden bekende Psalmwijzen, „zoo
veele vreemde, inzonderheid ltaliaansche Wijzen, op het voorhoofd der gezangen staan";
de nieuwe muziek, „sierlyk in koperen plaaten gesneeden, is zoo geschikt, dat ze
achter elk deeltje geplaatst, of 00k afzonderlyk in een bandje kan gebonden worden"
44) „Den 2 den van Wynmaand 1759" richtten enige studenten in „Godgeleerdheid
en Regtskunde" te Utrecht: „Petrus Ameshoff, Meinard Tydeman, Z. H. Alewijn,
E. H. Putman, Bruinings, van Wolde, A. Kluit, Henr. Arn. Kreet" een Letterkundig
Genootschap op, dat als zinspreuk aannam Dousa's „symbolum: Dulces ante omnia
Musae" (Hinldpen, Lofrede op S. E. J. Rau, 1808, biz. 16). In 1775 gaf het Genootschap uit zijn eerste Proeven van Oudheid- Taal- en Dichtkunde (A. van Paddenburg,
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en J. van Schoonhoven). [Zou Bellamy deze Proeven, en een in 1782 verschenen
2de Deel> bedoelen met de in de Inleiding van zijn Poetische Spectator (Dl. II biz. 47)
genoemde Proeven van dichtkundige Letteroeftnin gen ? (of misschien de Verhandelingen
en Dichtstukken in het Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet! Aant. 35)]. Het getal
der Leden van „Dulces", aanvankelik 8: „ses gewoone en twee buitengewoone" (Kluit
en Kreet zijn de Extraordinarii) breidde zich steeds uit, vooral toen een ander
„dichtlievend Genootschap, Vlijt kweekt kunst, eind 1779 in Utrecht opgericht", met
„Dulces" samensmolt (Berigt aan den Lezer, Deel II der Proeven van Oudheid-, Taalen Dichtkunde, 1782). „Eenige Hoogleeraars" (vooral Meinard Tydeman, zelf medeoprichter van „Dulces", en Gijsbert Bonnet) „achteden het niet beneden zich, hunne
kweekelingen in het vervaardigen van Letterkundige opstellen te oefenen" (Hinlopen
t. a. p.). In het 2de Deel der Proeven, waarvan het Bericht aan den Lezer is gedagtekend „laatste van Grasmaand 1782", wordt ,Jacobus Bellami, Theol. Stud." als de
laatste der Buitengewone Leden vermeld. In de Bibliotheek der Maatsch. Ned. Lett,
te Leiden berust een HS.: „Bestiering en Wetten van het Genootschap ten opbouw
van Neerlands Taal- en Dichtkunde, onder Zinspreuk: Dulces ante omiiia Musae".
Daar Bellamy een zeer ijverig Lid van „ Dulces" is geweest, en zelf 00k eenmaal voorstellen tot hervorming schijnt te hebben gedaan (zie Dl. I biz. 270), laat ik de voornaamste artikelen van dit Reglement, betreffende inrichting en werking, hieronder
volgen [Blijkens het „Berigt aan den Lezer" in Dl. II der Proeven (1782) is er
„sederd de uitgaaf onzer eerste Proef, in het jaar 1775, geene meldensweerdige verandering in de schikking of inrigting des Genootschaps voorgevallen"]:
Art. 2.

(Het Genootschap) zal weekelyks des Woensdags avends (in 1782 is hetDonderdags avonds^ N.)
van 5—9 uuren vergaderen aan de huizen der (ses gewoone) leeden, by beurten.
Art. 3. Deszelfs oefeningen zuilen precys ten half 6 beginnen, en te dien einde ieder lid voor
't slaan dier klok (te reekenen naar het Domsuurwerk) niet tegenwoordig zynde, 3 st.
boeten moeten
Art. 5. Ieder der gewoone leeden zal op zyn beurt (gedurende zes zitiingen) voorzitter des genootschaps zijn en in die hoedanigheid (1) de kas bewaren (2) de zittingen en .oeffeningen
des genoodschaps openen (3) alles in omvrage brengen...
Art. 6. Na deze (zes weken) zal hij (zes andere) het schrijvers ambt bekleeden, wiens post zijn
zal (1) de wetten te handhaven (2) boetens te innen en de inkomsten en uitgaven der
kasse te behandelen (3) in het wetboek van alle handelingen des genootschaps aantekening te houden.. . enz.
Art. 10. De buitengewoone leeden zuilen zich verplich'ten (1) uit het genootschap nooit zonder
hooge noodzaakelykheid af te blyven (2) des niet meer dan tweemaal achter een te
zuilen mogen af blyven, en voor de derdemaal de gewoone boetens . . . . te zuilen schuldig
zijn, (3) en nimmer zonder eenige bydrage tot het groote oogmerk dezes genootschaps
te zuilen in 't genootschap verschynen
Art. 11. De gewoone leeden z u i l e n . . . tot het volgende werk ten nutten des gemeenen genootschaps verbonden zyn. Voor eerst zal de voorzitter het genootschap openen met eene
omvrage, wie der Heeren iet merkwaardigs het onderwerp des genootschaps rakende
vernomen of by hem zelven bewerkt mede te deelen hebbe, zullende ieder verplicht zyn
hier op 't genootschap met het een of ander, op boete van — 4 (st.) 't zy taalkundige
verhandeling, dichtstuk of iet diergelyks te dienen.
Art. 12. Vervolgends zal ieder der gewoone leeden in het gezelschap inleeveren en voorleezen
een getal van 20. plaatsen uit achtbaere schryveren van tweederleie soort: 10. naamelyk,
fraaye woordschikking, verheeven gedachten, enz. vertoonende uit eenigen der meest
achtbare schryveren der I 7 d e en i 8 d e eeuwen, en 10 andere om hooggaande regelmatigheid (analogie), vreemd gevormde of thans onbruiklyke woorden, nadenkelyke spelling
enz. enz. meest ten taalbouw dienstig uit eenen schryver van ouder en regelmatiger
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eewe. Die wil, zal voor dit laatste, of ter voldoening NB. van wet 11 eenige by
hem in letterkunstige woordschikking (constructie) gebrachte en vertaalde bladzyden uit
eenig gedenkstuk der Theutonische, Saxische, Gothische of andere spraakvorm onzer
taaltakken, mogen inbrengen.
Boete van verzuim zy voor ieder iotal 6 st. Ieder der leden zal by zyne eerste inkomst
vrye keuze hebben uit welken schryver deze plaatsen te zoeken, doch by de eens begonnene zonder verandering verplicht zyn te blyven, en van 't begin tot het eind al wat
'er aantekenswaardig in voorkomt, het genootschap mede te deelen.
Art. 13. Noch zal 'er elke byeenkomst (van) het Genootschap worden voorgeleezen (door ieder der
gewoone leeden op zyn rang) eene 't zy oorspronglyk by hem in 't Neerduitsch opgestelde, of uit eene andere taale overgebrachte redevoering, dienende om het waarnemen
van alle goedgekeurde taal en spelregels te gewennen, en 00k eenige verhevenheid en
sierlyke netheid van styl te bejaagen, te welker einde ieder lid verplicht zal zyn dusdaanige redevoering met aandacht te huis te overleezen, en op door den maker tusschen
geschoote witte bladen alle by hem ontdekte feilen of plaatsen, die zyns oordeels sierlyker of vloeyender zyn moesten of konden, aan te tekenen, of niets hebbende aangemerkt 3 st. te boeten. Hy op wien de beurt der eerste en laaste redevoering van het
Academisch jaar valt, zal verplicht zyn, (ten zy hy met een der medeleeden ruile) met
dezelve het genootschap plechtig in eene der kerken van deze stad te openen en te
sluiten
Art. 14. De na dit overschietende tyd zal men besteeden in het lezen der beste nieuwe werken
over onze taalkunde, als van Verwer, ten Kate, Huydecoper. By ieder regel of aanmerking, 't zy spelling, of taal betreffende by hem gemaakt zal men omvraagen of alle de
Heeren die toestemmen, zoo jaa: zal men die op een lyst kortelyk byeen tekenen, en
vervolgens in de bovengemelte redenvoeringen tegen dezelve gezondigd wordende voor
ieder fautje door den maker 4 penningen aan de kas betaald worden: zoo neen, zal de
voorzitter dezelve tegen alle tegenwerpingen verdedigen en dit dus een aangenaam en
nuttig gesprek opleveren, vooral zoo de Heeren zich hierop voor af te huis wat bereid hebben.
Art. 15. Al het ter tafel gebrachte zal ieder der heeren tot zyn byzonder gebruik aan zyn huis
mogen hebben, doch niet langer dan 24 uuren op boete van
enz
Art. 17
en zullende het des 00k niemand vry staan, een ander met zich in 't genootschap
te brengen, dan die buiten de stad woonachtig, en een kenner of liefhebber onzer
oeffeningen zy.
Art. 18. Al waar een order in te pas komt, als in het ontvangen van 't genootschap, stemmen,
rondgaan der ambten, papieren, enz. zal geschieden naar onderstaande intekening, die
tot een verbintenis aan deze wetten strekken zal.
Gedaan dezen 2 d e n van Wynmaand 1759.

{volgen de 8 namen in het begin dezer
Aa?it. genoemd).

„Dulces ante omnia Musae", dat (blijkens Voorrede Dl. I, Proeven^ 1775) „min of
meer den grond heeft helpen leggen" tot de in 1766 te Leiden opgerichte „Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde" (de Koe, van Alphens Lit. Aesth. Theorieeri) biz. 42), is omstreeks 1790 met het te Utrecht 00k bestaande Genootschap
„Vlijt is de Voedster der Wetenschappen" (zie Aant. 79) samengesmolten tot het
Dichtgenootschap „Tot Vlijt vereenigd". [De Recensent 00k der Recensenten dl. 3,(1808)
biz. 497, in een bespreking van Hinl6pens Lofrede op S.F% J.Rau\ volgens Scheltema,
Herinner ingen aan Mr. Jan Hinlopen (1822) biz. 257J.
Wat Scheltema in deze Herinneri7igen (biz. 194 vgg.) vertelt van letterkundige
vriendenkringen te Utrecht, (± 1780—± 1785) naast „Dulces", is hier en daar niet
juist: „Eerlang ontstond (naast „Dulces") een klein gezelschap van bekwame jongelingen, welke zich naauwer vereenigden... In het eerst (1780 of 1781) bestond dit
II
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gezelschap uit een klein getal ijverige jonge lieden: F. G. van Lynden tot Hemmen,
J. H. Swellengrebel en G. van Bosveld (misschien waren er meer), die aan het huis
van Hinlopen bijeen kwamen en opzettelijk handelden over de Poezij en de theorie
van dezelve". (Rau en Bellamy worden dan het eerst „tot hetzelve aangenomen",
meent Scheltema — ten onrechte). „Dit gezelschap werkte geheel in stilte, en bleef
onbekend in de letterkundige wereld; het had niefs genootschappelijks zelfs geen
zinspreuk. Eerlang ontstond er, waarschijnlijk uit de kiem van dit gezelschap, een
grootere kring, die der genialische vrienden, zoo als Bellamy ze noemde", volgens
andere leden: „de keurelingen". Bij Rau, Hinlopen en Bellamy werden toen, volgens
Scheltema, aangenomen: Kleyn, Carp en Ockerse — ook dit is niet juist: dit zestal
is niet terzelfder tijd in Utrecht geweest „Ook deze kring werkte in stilte, en voerde
geen leus of spreuk. Nti en dan (werden de besprekingen bijgevvoond) door Academieof gezelschapsvrienden van Bellamy: Uyttenhooven, v. Gogh, Ondaatje, Rijk, de
Ridder, S c h u l l . . . " Volgens de gegevens van Scheltema zullen er dus tot Febr. 1782
vijf „keurelingen" zijn geweest (van Bellamy is als zodanig eerst in 1784 sprake):
Hinlopen, Rau, Kleyn, Carp en Ockerse; Febr.—Sept. 1782 waren er dan vier: Hinldpen, Rau, Kleyn, Carp; en sedert het vertrek van Kleyn, najaar 1782, tot najaar
1784 drie: Hinldpen, Rau, Carp; daarna weer vier (Dl. II biz. 285 en 351). Hinlopen
zelf in zijn Lofrede op Rau (1808) biz. 75, aant. 22, biz. 17 en 83, spreekt als gelijktijdig van het viertal, najaar 1784, en van Kleyn (ofschoon Sept. 1782 al uit Utrecht
vertrokken), waarschijnlik^ omdat in Hinlopens herinnering na 20 jaren, de 2 tijdvakjes ( ± : 1780—Sept. 1782, en Najaar 1784—1786) als de aangenaamste, samensmelten tot een.
45) JOHANNES PETRUS KLEYN werd 4 Junie 1760 te Hoge Zwaluwe geboren. Na
het overlijden van zijn Vader, Rentmeester van de Domeinen des Stadhouders in de
beide Zwaluwen enz., hertrouwde zijn Moeder met Ds. W. van Gendt, Predikant aldaar. In 1777 werd Kleyn Student in de Theologie te Utrecht, maar ging in 1779
over tot de Rechten. Met Ockerse en van Gogh schreef hij een bundel Reisfragmenten en Anecdoten (in Sterne-geest), met van Gogh gaf hij een bundeltje anakreontiese versjes uit: Door twee VaderL Vrienden (Zie Aant. 22 slot). Aug. 1782 gepromoveerd in de „beide Regten", vertrok hij 28 Sept. naar de Hoge Zwaluwe,
waar hij het beheer der Landgoederen van zijn Moeder op zich nam. Zijn uitspanningen waren Muziek en Jacht. n Julie 1784 huwde hij met ANTOINETTE OCKERSE,
geb. Junie 1763 (Aant. 49). In 1794 uitgeweken naar Wageningen, werd hij 1795
Gecommitteerde ter Verg. van H . H . Mog., en 1796 te Arnhem Raadsheer van den
Hove Provinciaal van Gelderland tot zijn dood, 20 Febr. 1805.
Een Korte Levensschets werd opgesteld door Ds. Ahasuerus van den Berg, en
medegedeeld door Prof. J. W. te Water in de Openingsrede der Jaarl. Verg. Maatsch.
Ned. Lett., 2 van Hooimaand 1805 (Handelingen 1805, biz. 11). Een Levensbeschrijving
.gaf W. (W. A. Ockerse) in De Recensent ook der Recensenten, dl. 2 (1807) biz. 71
vgg.; op biz. 83—84 staan Kleyns verschillende dichtbundels genoemd. Een 2 d e deel
der Oden en Gedichten wordt in 1785 alleen door G. T. v. Paddenburg uitgegeven,
dl. 1 in 1782 door J. M. v. Vloten en A. v. Paddenburg; Aug. 1785 doet v. Vloten
zijn zaken aan kant (Dl. II biz. 252), maar 31 Mei stuurt hij nog 'n pakje boeken
aan Kleyn, waarschijnlik het nu door G. T. v. Paddenburg van hem overgenomen
2 de deel der Oden en Gedichten, en schrijft (hs. Z. G.; Dl. II biz. 233, noot 4): „Wel
vriend! wat zijt gij lang weggebleven met de opgaaf der prezent exemplaren!! —
Hier nevens de resteerende 29 exempl. Bilderdijk is al afgezonden — ook zou die
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weder opzegging wat laat geweest zijn". Over de Krijgsliederen {Rec. o. d. Rec. dl. 2
biz. 8 3 : in 1785 verscheen een i s t e deeltje, in 1786 nog 'n 2 de en 3 de ), zie Gedenkzuil biz. 247, en hiervoor Deel II biz. 259, noot 1. Over Kleyns gedicht, met muziek
van Frederik Nieuwenhuysen, 31 Mei 1786, zie Dl. II biz. 332.
In Mnemosyne (1815) I, en Mnemosyne (1816) II, zijn uitgegeven uit Kleyns nagelaten papieren: Verhandeling over de fraaije Knnsien en Wetens chappen in het algemeen, en de Dichtkunde in het byzonder, met „Redevoeringen" over het Epigram, en
het Herdersdicht..
Uit het Voorberigt (van W. A. Ockerse) der Nieuwe DichtL Mengelingen door
Vrouwe A. Kleyn-Ockerse (Amsterdam 1817) blijkt, dat Kleyn een volledige Thcorie
der Dichtkunst heeft willen schrijven. Ockerse geeft hier (biz. XI—LX) wat hij aan
aantekeningen van Kleyn over het Lierdicht heeft g e v o n d e n . . . „gerangschikt, saamgeschakeld, verhelderd" . . . Volgens de Rec. 0. d. Rec. dl. 2 biz. &6, 87 maakte Kleyns
„musikaal gevoel het hem gemakkelijk, voor de Compositie te arbeiden, en den
Componist, bij zijne stukken Musiek te maken. Toonkunstig, zoo wel als Dichterlijk,
vervaardigde en beschaafde hij zijne s t u k k e n . . . . Hoewel een voorstander van het
rijmloos gedicht, gaf hij niettemin, in al wat voor den Zang geschikt was, het rijm
de voorkeur... het rijmen stond hem gemakkelijk ter hand". Over verzen van Kleyn
op muziek van Nieuwenhuysen, zie Dl. I biz. 201, 408; Dl. II biz. 28, 230, 332;
ik weet niet, of er nog iets van deze gedrukte muziek bestaat. Over Kleyns Album:
Dl. I biz. 234, noot 1; daarin komt 00k voor een vers van Jung Stilling {Een DichterAlbum van voor honderd jaren, J. P. Hasebroek, 1890, biz. 304); biz. 320: „de door
Kleyn vertaalde werken van Stilling werden uitgegeven bij W. Troost te Arnhem"
(00k het in 1786 verschenen Hendrik Sailings Kinds heid, Jongelingsjaren en Vreemdelingschap?); ± 1795 w a s Kleyn in briefwisseling met Stilling, en zond hem Bellamy's vers Aan Stilling (Dl. II biz. 305), waarop Stilling antwoordde: „Het Liedje
van den zaligen Bellamy, mij door u meegedeeld, heeft mij zeer bevallen, terwijl het
mij 00k beschaamd heeft. Ach! ik ben een zwak vat: Gode alleen zij de eere!"
Aan de briefwisseling van Kleyn en Antoinette Ockerse (Dl. I biz. 348, noot 7;
Dl, II biz. 19, noot 1) ontleende ik de datum van hun huwelik: Zondag 11 Julie
1784. Hun oudste zoon Pieter Rudolf (Dl. II biz. 233) was schilder, geldelik gesteund door Koning Lodewijk Napoleon, en werd dodelik gewond in de slag bij
Quatre-Bras, door zijn moeder in een „aandoenlijken lijkzang bezongen" {DichterAlbum biz. 231, noot). Brieven uit de nalatenschap van Kleyn, zie Tijdschrift Ned.
2aal en Lett. dl. 32, biz. 242 ('n opmerking in een dier brieven, Aant. 22, biz. LXII).
46) JAN HINLOPEN (geb. 25 Okt. 17 59 te Utrecht, overl. 21 Dec. 1808 te Amsterdam), zie N Ned. Biogr. Wdb. III. 591. Gekozen tot lid der Utr. Vroedschap, 12
Okt., 1782, voegt hij zich bij de Oranjegezinde „minderheydt" {Gedenkschrifien Gijsbert
Jan v. Hardenbroek, dl. IV, biz. 188, 204; Diemer- en Watergraafsmeersche Courant, nr. 144), 18 Dec. 1783 wordt hij Sekretaris van het Gerecht naast Mr. Corn.
Antonie van WachendorrT (Aant. 40 en Dl. II biz. 2.57). Zijn zinspreuk was: „La
vertu pour guide". Hij was een neef van Ds. Broes (Dl. I biz. 305). Z\e verder
Busken Huet, Lit. Fant. en Krit. dl. 24: Bellamy en zijn kring, biz. 2^;'Leven van
Mr. C. en D. J. v. Lennep, dl. 2 biz. 298 en dl. 3 biz. 269.
VERZEN van Hinlopen staan in: Proeven van Oudheid- Taal- en Dichtkunde (van
„Dulces") 1782, II, biz. 305; Mnemosyne (1818) biz. 315—320; Mnemosyne (1824)
biz. 33T, 407; Lofrede op Ran (1808) biz. 17, 124, aant. 62: Sur la mort de Monsieur
Ran (hiervoor Dl. II biz. 353). Schouwburg van In- en Uitlandsche Letterhinde
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1809 biz. 581, 582. Van Hinlopen zijn 00k Evang. Gez. nr. 49 en 56; nr. 71 en
135 zijn vertalingen naar Gellert Over zijn vert, van Anacreon zie hiervoor Dl. II
biz. 96; vert, van Claudius: zie van Hall, Gemengde Schriften, (1848) biz. 181 (hiervoor Dl. II biz. 343) en De Nienwe Taalgids, 1917, biz. 44—46. Zie verder Gedenkzuil biz. 43, noot en Rec: 0. d. Rec. (1809) dl. 4 biz. 262 vgg., naar alle waarschijn.likheid geschreven door Ockerse. Over Hinldpens aandeel aan de Poet. Spectator,
zie Dl. II biz. 120 vgg. en Aant. 75. Wat Hinlopen, zomer 1793, schrijft aan v.
Sonsbeeck (Gedenkzuil biz. 206; gedeelten uit de brief Dl. II biz. 351, 352) is een
niet geheel juiste herinnering: „De Poetische Spectator was eigenlijk zijnen oorsprong
verschuldigd aan ons wekelijksch Gezelschap; Bellamy had redaktie en korrespondentie op zich genomen", zie echter Dl. II biz. 43, 61, 62, 63 en 328. Al werd Hin16pen allengs Bellamy's liefste vriend, toch geloof ik dat Postmus (Oud-Holland en
de Revolutie, biz. 86) zijn invloed op B. overschat. Over Hinlopens herinneringen
aan Bellamy, zie behalve de brief aan v. Sonsbeeck, zomer 1793 (Dl. II biz. 351),
Lofrede op S. F. Ran (1808) biz. 78, aant. 22; Boekzaal der Geleerde Wereld, Okt.
1848, biz.'451.
Over DS. JACOBUS HINL6PEN, vader van Mr. Jan, Oranjegezind predikant te Utrecht
(Gedenkschriften Gijsbert Jan van Hardenbroek, dl. IV biz. 204), zie Nagtglas dl. 1,
biz. 385; Scheltema, Herinneringen aan Mr. Jan Hinlopen, biz. 183 en 184; Gedachtenis van wijlen Jacobus Hinlopen door J. Heringa Ez., (Kerkel. Raadvrager
en Raadgevcr dl. 1, biz. 135). Over de „Vaderlandsche Predikatien" van Vader Hinlopen, zie Almanack en Politiek Zakboekje voor de Vereenigde Nederlanders (Amsterdam by W. Holtrop 1782). Volgens Kernkamp, Jan Nieuwenhuizen herdacht (Amst.
1906) biz. 18, is de Schrijver J. H. Swildens (Dl. I biz. 370, noot, en Aant. 22).
47) JACOBUS VAN BOSVELT, eind 1782 Predikant te Waverveen, Nov. 1783 in de
Beemster, Junie 1785 te Deventer. Is hij de G. VAN BOSVELD op biz. LXXX?
ABRAHAM BOWIER, Aug. 1782 beroepen te Vaasen (Ti/dsckr. Ned. T. en Lett. dl.
32 biz. 249); najaar te Est, Nov. 1785 pred. te Zeist (Boekzaal der Geleerde WereId i. d.).
ROBERTHUS ALBERTHOMA CHEVALLIER ( 1 7 5 5 — 1 8 1 4 ) en PETRUS CHEVALLIER ( 1 7 6 0 —

1825) zijn zoons van de Groningse Hoogleraar Paulus Chevallier of Chevalier (1722—
1796; Aant. 77), in 1752 gehuwd met Marg. Geertruid Alberthoma. Biezonderheden
omtrent beide zoons, die predikant zijn geweest, heb ik ontleend aan Bulletin de la
Commission de Vhistoire des Eglises Wallonnes, 1889, biz. 359 vgg. en aan de Boekzaal der Geleerde Wereld van verschillende jaren.
ROBERTHUS ALBERTHOMA studeert eerst theologie, daarna rechten, en vestigt zich
als advokaat te Amsterdam, gaat dan op verzoek van zijn verloofde, Bartha Anna
van Rensselaer, weer theologie studeren; 1778 proponent, achtereenvolgens predikant
te Laren en Blaricum, Apeldoorn, Naarden (waar 2 Julie zijn zoon Paul Alberthoma
wordt gedoopt), en 8 Febr. 1784 als „J. U. D. en Predikant te Naarden" beroepen
te 's Hertogenbosch; 9 Mei preekt hij zijn afscheid te Naarden (Dl. II biz. 52); van
1795—97 predikant te Dordrecht (Schotel, Kerkelijk Dordrecht dl. 2 biz. 622).
PETRUS studeert eerst in Groningen, in 1782 is hij in Utrecht, vanwaar hij 20
Junie vertrekt (Dl. I biz. 200); Julie 1783 wordt hij proponent te Groningen, huwt
27 Julie met Jacoba Arnolda Elisabeth Haesebroeck uit Zutfen (Dl. I biz. 348), beroepen als predikant te Lellens (in Stad en Lande); Aug. 1784 bevestigd als Waals
predikant te Naarden, in de plaats van zijn broer; Maart 1785 beroepen te Zwolle,
waar hij zeer bevriend raakt met Feith (zie ten Bruggencate, Feith, biz. 139); in
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1794 beroepen te Harderwijk, en sedert Nov. 1795 tot zijn dood (1825) Waals predikant te Amsterdam (Rec. 0. d. Rec. dl. 2 biz. 73). Koning Lodewijk Napoleon koos
hem, met Bilderdijk en David Jacob van Lennep, tot zijn leermeester in het Nederlands. {Uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte uit het laatst
der i8de eeuw, door Mr. H. v. A., biz. 236). Omstreeks 1817 was hij bevriend met
Bilderdijk, da Costa, Capadose en Willem de Clercq (Kollewijn, Bilderdijk, dl. 2
biz, 233). In 1825 doopte hij „da Costa's schoonmoeder en schoonzuster, later gehuwd met zijn eenig overgebleven zoon M. J. Chevalier" (Koenen, Geschiedenis der
Joden, biz. 335).
CHEVALLIER „te Amsterdam" (Dl. II biz. 87, SS en 136) kan een neef of achterneef van Piet en Robert Alberthoma zijn geweest: Prof. Paulus Ch. was de 4 d e zoon
uit het 2 de huwelik van Paul Chevallier (1693—1725) te Amsterdam; uit diens i s t e
huwelik had hij 3 zoons. Ik vond ergens een Everard Chevallier, ouderling Ned.
Herv. Gem. te Amsterdam in 1783.
FRANS VAN GOGH behoort, naar alle waarschijnlikheid, tot hetzelfde geslacht als in
de i7 d e eeuw de Remonstrantse predikant Cornelius van Gogh, diens zoon de geneesheer-predikant Matthias van Gogh (N Ned, Biogr. Wdb. I 950) en in onze dagen
de beroemde Vincent [Vincent van Gogh, Brieven aan zijn broeder, (1914) I. Inleiding biz. 1]. Als Theol. Student geeft Frans van Gogh met Ockerse en Kleyn in
1780 of'81 uit: Reisfragmenten en Anecdoten (in Sterne-geest); en met Kleyn: Door
twee Vaderlandsche Vrienden (zie Aant. 45 en 22, slot); zomer 1782 is hij proponent
(Tijdschr. Ned. T. en Letterk. dl. 32 biz. 249: Brief van Chevallier aan Kleyn, iS
Aug. 1782; Kleyn, Oden en Gedichten, 1782, biz. 76: „Afscheidszegen aan mijnen
vriend F. v. G . . " ) ; sinds 31 Aug. 1783 predikant te Abbenbroek; 1785 predikant te
Schiedam (Boekzaal d. Gel. Wereld i. d.).
De Schrijvers van het „Beknopt Levensberigt aangaande W. A. Ockerse" (Vrugten
en Resultaten van een zestigjarig Leven, dl. 3, 1826, biz. 104), melden dat van Gogh
niet „bestendig bij de beoefening der schoone kunsten" is gebleven.
48) SEBALD FULCO JOHANNES RAU werd 16 Okt. 1765 te Utrecht geboren. Zijn vader
is Prof. SEBALDUS R A U (1725—1818), die, geboortig uit Herborn in Nassau, als proponent in 1749 te Utrecht eerst tot Lektor in de Oosterse Talen werd benoemd,
daarna in- 1750 tot Buitengewoon Hoogleraar (Nauwkeurige Besthrijving
i^oste
Verjaring der Utr. Hoge School, 31 Mei 1786, biz. I V ; Bij dr. en Meded. Hist. Gen.
dl. 33, biz. 420: „Herr Rau erschien auf der Catheder im Schlafrock und dictirte
blosz und dabey sehr langsam"; ibidem, biz. 438; Loncq, Hist. Schets der Utr. Hoge
School, biz. 183, 196, 205; Levensberigt / . W. te Water> biz. 9). De jonge Rau werd
in 1780, nog geen 15 jaar oud, Lid van „Dulces"; 17 Junie 1784, nog geen 19 jaar
-oud, „verdedigde hij openlijk een Arabische proeve onder voorzitting van zijn vader";
preekte te Herborn, zomer 1785 (Dl. II. 82); in 1786 Waals predikant te Harderwijk, en 4 maanden later te Leiden; in 1787 Prof, te Leiden, eerst in de Godgeleerdheid, daarna in de Oosterse Talen (E. A. Borger was zijn leerling). Jan. 1794
is hij gehuwd met Jonkvr. Gertrude Stephanie, Gravinne van Randwyck. 12 Jan.
1807 zag hij bij de ontploffing van het kruitschip, dat voor zijn woning lag, een
„arbeid van 20 jaar in rook vergaan". Hij stierf 1 Dec. 1807. Zie Leven van Mr. C.
en D. J. van Lennep dl. 1 biz. 9 3 : Op de afbeelding van S. F. J. Rau, door C. v.
L.; ibid. dl. 2 biz. 38. Lofrede en Lijkzang op S. F. J. Rau. Uitgesproken in de
Openbare Vergadering van de Maatsch. der Ned. Lett, te Leiden, op „den i2 d e n van
Sprokkelmaand" 1808 — de eerste door J. Teissedre TAnge, de laatste door W. Bilder-
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dijk (Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1808). Lofrede en Lijkzang werden besproken in de Recensent 0. d. Rec. dl. 3 (1808) biz. 493, met enige op- en aanmerkingen
(door Ockerse?). J. H. v. d. Palm, Mijne herinneringen aan J. Bellamy (dl. 3 der
Verhandelingen, Redevoeringen en Losse geschriften, 1822, biz. 222 en 224; zie hiervoor Dl. II biz. 155 en 156); Knappert, Gesch. Herv. Kerk dl. 2 biz. 130.
49) WILLEM ANTONY OCKERSE (1760—1826) was uit een oorspronkelik Zeeuws geslacht (Dl. I biz. 243; Nagtglas dl. 2 biz. 289); Febr. 1782 predikant te Baarn en
Eeinbrugge, 1784 te Wijk bij Duurstede; verdere levensbiezonderheden, en over zijn
betekenis als „zielkundig wijsgeer": iV. Ned. Biogr. Wdb. II, 1016. Met van Gogh
en Kleyn, niet met Bellamy (Biogr. Wdb.), gaf hij Reisfragmenten en Anecdoten uit
(Aant. 45); over de in het Biogr. Wdb. genoemde Bardietjes, zie Aant. 22. A. G.
van Hamel [Romantiek en Wetenschap (Onze £euw, April 1916, biz. 64)] vermoedt,
dat Bochelius, de schrijver van de „geestige brief over den Lof der mismaaktheid,
eene bewerking van een Engelsch vertoog" (in het Taal- JDicht- en Letterkundig
Kabinet) een schuilnaam is van Ockerse. In de briefwisseling van Antoinette
Ockerse en Kleyn, (zie Aant. 45), vond ik dat Ockerse 10 Junie 1785 aan Kleyn
het besluit meldt, om zijn „dienst als predikant van nu af neder te leggen"; en dat
hij Sept. 1785 verloofd is {Biogr. Wdb.: 17 April 1787 gehuwd met Alida Baudina
Titiana Bruyn). Zie over zijn eigenaardige schrijftrant (Dl. I biz. 243; Dl. II
biz. 20 en 21) in verband met zijn „temperament", een zelfbekentenis over een
„Zedelijk deficit" in Vrugten en Resultaten van een 6ojarig Leven, dl. 1 biz. 32,
33 en 145; en hiervoor Dl. II biz. 257. Een twistgesprek van Bellamy en Ockerse
vertelt Multatuli, „als in (zijn) jeugd zeer en vogue" in Brieven, 30 Nov. 1845,
biz. 282, en hetzelfde uitvoeriger Ideeen, III (1871) biz. 344, vgg.: „ze zal wel te
vinden zyn in deze of gene levensbeschryving van Bellamy, waarin trouwens niet
veel te beschryven valt". Over de ondertekekening O... en W... van Ockerse,
zie Aant. 63.
ANTOINETTE OCKERSE, geb. Junie 1763, overl. 1827, gehuwd 11 Julie 1784 met
Mr. J. P. Kleyn, gaf in 1822 met haar broer uit de Gedenkzuil op het graf van Jacobus Bellamy (Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz.). lets over haar dichtwerk: Dl. II biz.
23, Aant. 69 en Aant. 45.
50) JOHANNES en WILLEM CARP zijn zoons van George Jan Willem Carp, van Wetter, „gereformeert", in „de Nes" te Amsterdam, die Najaar 1756, oud 31 jaar, is
gehuwd met Johanna Catrina Jacoba Coox, van Rees, „gereformeert, oud 22 jaar,
op 't Ginger7 (meded. Gem. Arch. Amsterdam), WILLEM, de jongste, is 13 Maart 1763
gedoopt; theol. stud, te Utrecht, predikant o. a.'aan de Vuursche, te Waardenburg,
en veel later bij de Engelse Gemeente te 'sGravenhage (f 1822). Zijn zoon, Ds. B. H.
Carp te Middelburg, was 12 Julie 1880 tegenwoordig bij de onthulling van de gedenksteen in Bellamy's geboortehuis te Vlissingen (Aant. 7; Dyserinck Ter Nagedachtenis biz. 10. 19 en 36; Catalogus Bellamy-tentoonstelling te Utrecht op 11 Maart
1886, onder „Portretten"). Het daar genoemde is opgenomen in Dl. II biz. 43, 69, 258,
285 en 311); verder Dl. I. 170.195 (het Album is nu in bezit van W. E. Carp te Baarn).
JOHANNES, gedoopt 6 Febr. 1761, staat als „Lid der vergadering van de Staten
van Holland te Amsterdam" onder de intekenaren op de Gedenkzuil. Deze Johannes
of Johan is 2 maal verward met Willem: i° in de Lofrede op Rau (1808) doorTeissedre l'Ange biz. 133, aant. 76, waar „J. Carp, Vroedschap te Amsterdam" een der
„genialische vrienden" wordt genoemd. 20 Rec. 0. d. Rec. (1807) dl. 2 biz. 71: „J.
Carp, thans Engelsch Predikant te 'sGravenhage" eveneens Rec. 0. d. Rec. (1809)
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dl. 4 biz. 264; beide artikelen zijn, naar alle waarschijnlikheid, van de hand van
Ockerse, die het toch beter kon weten.
51) ADRIANUS UYTTENHOOVEN werd 27 Okt. 1759 te Naarden geboren. (Nagtglas,
dl. 2, biz. 801). Zijn „neiging voor het krijgsleven ofTerde hij op aan den wensch
eener vrome moeder, die hem voor den kansel bestemde". Sept. 1778 werd hij student te Utrecht, 5 April 1784 proponent; (Aandeel aan de Poet. Spect.\ Dl. II biz.
53, 93, 102, 269, 326 en 327); 1785 predikant te Simonshaven, 1787 predikant van
„de kruiskerk, op den z. g. Brabantschen Olijfberg" te Antwerpen, waar hij zijn Geschiedenis der Herv. Kerk te Antwerpen begon, waar van maar een deel is verschenen
(Amsterdam, M. Schalekamp, 1794). In 1790 predikant te Aardenburg, invloed op
Petronella Moens; 9 Mei 1792 gehuwd met Ida van Cuylenborch. 1796 te Brouwershaven. Vooral 00k op zijn aandringen is daar in 1829 een standbeeld voor Jacob
Cats opgericht. Uyttenhooven was een der eerste Schoolopzieners in ons land. In
1831 vestigde hij zich als emeritus te Zierikzee, en overleed 8 Mei 1839 ten huize
van zijn zoon Dirk, Notaris te Vlissingen. \Levensschets van Adr. Uyttenhooven, door
H. M. C. van Oosterzee (zijn schoonzoon) in Zeeland, Jaarboekje voor 1855, t>lz.
62 vgg.]" Zie Dyserinck, Ter JVagedachtenis, biz. 34.
52) DIRK VAN WULLEN werd 5 April 1784, gelijk met Adriaan Uyttenhooven, „na
preparatoir examen" toegelaten als proponent; Jan. 1785 is hij predikant te Warnsveld (Boekzaal d. GeL Wereld i. d.)
JOANNES JUNIUS VAN HEMERT, zie Bijlage XV biz. XXVII ; onder de intekenaren
op de Gedenkzuil staat hij vermeld als „Oud Lid der Regtbank van Amsterdam,
te Utrecht".
JOHANNES KINKER, uit Amsterdam, staat onder de Buitengewone Leden van j u i ces" in Dl. 2 der Proeven van Oudheid- Taal- en Dichtkunde (1782) vermeld als
Med. Student; in het Album Studiosorum staat hij niet ingeschreven, 18 Junie 1787
is hij in de Rechten gepromoveerd (meded. Arch. Senaat Utr. Hogeschool). Kinker
had grote bewondering voor Bellamy, getuige menige plaats in zijn Post van den
Hetikon.
GABRIEL RIJK, Theol. Stud, uit Amsterdam, in 1789 Predikant te Renswoude
(Mengelingen Utrechtsch Genootschap „Vlijt is de Voedster der Wetenschappen",
Wed. S. de Waal, 1789, biz. V).
JAN SCHULL uit Keulen, in het Album Studiosorum niet als student te Utrecht
ingeschreven; bevriend met Kleyn, Uyttenhooven, van Gogh en Bellamy (Maatsch.
Ned. Lett, heeft enkele brieven van hem aan Kleyn; zie hiervoor Dl. I biz. 173,
noot 5; biz. 221, noot 4); Bellamy schreef in zijn Album, 1784 of '85, zie biz. XXVII;
volgens Gedenkzuil biz. 313, noot: „kort na zijn promotie te Keulen gestorven".
53) Een Nederl. vertaling van Uz' PATRIOT (Dl. I biz. 211) staat Alg. Vad. Lett.
(1785) II biz. 357; zie 00k Uit het Leven van een Tijdschrift, Gids 1877, III biz. 98.
Van een van Weiszes „Amazonenlieder" Grablied auf einem in der Sehlacht gebliebenen jungen Helden {Kleine Lyrische Gedichte, Leipzig 1772, biz. 189) vertaalde
Bellamy 2 strofen, bijna woordelik (hs. Z. G.):
uit Weisse.
hier viel de Jongling, onze Vriend,
hier viel de Held daarheen!
Zijn vijand sloeg hij, stervend, nog;
viel zegerijk op hem!
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M. (hd. Mddchen)
der maagden stille wensch was hij,
der Jongelingen nijd;
een oorlogsgod met helm en speer,
Apol in 't vredekleed.
de tederheid legge heur pligten hem af

Andere VERTALINGEN van B.:
N a v o l g i n g u i t e e n v e r t a a l d o n d i c h t . (Kopie Sonsb. biz. 10).
De Godheid ziet het al: niets kan heur oog bedriegen:
Zij slaat het grootst geheim der stervelingen gae.
Verbeelding poog' zomtijds u in den slaap te wiegen,
Wijl straf of gunst verwijlt: zij komen vroeg of spae.
Nooit is de blanke deugd hier onbeloond gebleven;
Nooit 't schrikkelijk gedrogt de on deugd ongestraft.
Dat 's buiten tegenspraak. Naar dat gij hebt bedreven,
Verschijnt ook eens een tijd, die u uw loon verschaft.
1779.

Naar Kleist: Dl. I biz. 42; navolging van Klopstock: Dl. I biz. 213; schertsend:
Dl. I biz. 340 en 341. Er is ook een kopie (hs. Z. G.) van een Duits anakreonties
vers: An Lenette, overgeschreven, blijkens onderschrift, uit „der teutsche Merkur 5.
band"; in „band" 5 (1774) biz. 17 heb ik dit vers ook gevonden (Aant. 22,
biz. LXIII).

54) De Oranjegezinde POST NAAR DEN NEDERRIJN (Ned. Spectator, 15, 22, 29 Julie
en 5 Aug. 1876, door Mr. W. P. Sautijn Kluit), bedoeld als tegenhanger van de
Patriottiese POST VAN DEN NEDERRIJN, werd begonnen eind 1781 of Jan. 1782,. en
gestaakt Junie 1783. De Schrijver was Philippus Verbrugge te Delft, gewezen predikant te Koedijk. De Patriotten, op hun beurt, drukten ook over, „verminkten en
verdraaiden" uit de Oranjegezinde „Ouderwetsche Nederlandsche Patriot" (Aant. 42;
Brieven van v. Goens, dl. 3 biz. 102). De hatelikheid aan het slot van Zelandus'
brief (Dl. I biz. 183) — de Gedenkzuil biz. 235 noemt deze Brief: „Proza'ische brief
over zeker Dichtstuk" — is bij gemis van het nr. van de „Post naar den Nederrijn"
niet meer na te gaan. V e r z a d e n zaj wel een drukfout zijn voor v e r r a d e n , zoals
Sautijn Kluyt, die deze plaats uit de brief aanhaalt, ook schrijft (Bijdr. Vad. Gescn.
en Oudheidk. N. R. dl. 10 biz. 309).
55) GOSARDUS ZANDLEVEN was „Suykerbakker op de Oostzijde" te Vlissingen (Gallandat Huet, Van en over B. Wolff, biz. 31 noemt Capt. Hendrik Santleven). Kopie
Sonsb. biz. 147, 1 Okt. 1781: Gosardus Udemans beweert, „dat B. slegts vriend van
Zandleven was, wijl hij daar gelegenheid had om F. van verre dikwils te zien".
Ibidem biz. 271, dat B. „buiten alle maat jaloers was, en zelfs niet dulden kon, dat
iemand naar haar omkeek.. slegts Zandleven vreesde hij niet, op wien hij al het
vertrouwen omtrent zijn meisje stelde". 1 Maart is ook Zandleven met B. een der
dragers van de lijkbaar van Suzanna Busken. Mei 1785 bezoekt Zandleven B. in
Utrecht, reist waarschijnlik met hem terug naar Zeeland. (Dl. II biz. 251, noot 2).
Zandleven was een groot „liefhebber en beoefenaar van de muzijk", (Dl. I, 407;
Wenckebach, Ged. A. v. d. Woordt biz. 89, noemt hem verkeerd Gerardus). Hij was
patriot; eind Sept. 1787 werd zijn huis verwoest (Echte Lijst gepL huizen 1787).
FRANgois VAN CAPPELLE, uit een familie van reders en kooplieden, had een laken-
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handel in Vlissingen (Nagtglas dl. i biz. 106). Zijn vrouw, Jacoba Elisabeth Rochussen Jongerheld was de dochter van de VI. geneesheer Dr. Arent R. J. (haar zuster
Corn. Jacoba was in 1781 gehuwd met Piet Boone; Cappelle en Piet Boone waren
dus zwagers, Aant. 21). 9 April 1783 wordt hun zoon Johan Pieter geboren, die in
1815, ten spijt van Bilderdijk, Hoogl. in de Nederl. Taal en Letterk. aan het Athenaeum te Amsterdam wordt, „een in alle opzichten bemirinenswaardig mensch, maar
die nooit iets aan taal of geschiedenis gedaan had" {Leven Mr. C. en D. J. v. Lennep, dl. 4 biz. 50 vgg.; biz. 189, 262; Leven van Mr. Jacob v. Lennep biz. 45 en
299). Prof. v. Cappelle schreef {Verhandelingen 2 de Kl. Kon. Ned. Inst. v. Wetensch.
Lett, en Schoone Kunsten te Amst., 1821, dl. 2 biz. 182) Bellamy en Hbltij, waarin
een opmerking over B.'s godsdienstige opvoeding, die ik gebruikte: Dl. I biz. 2.
Prof, van Cappelle overleed 26 Aug. 1829. N. Ned. Biogr. Wdb. II, 299 vermeldt
Francois van Cappelle, geb. 1822 in Amsterdam, rektor der Latijnse school te Doetinchem, waarschijnlik een zoon van Jan Pieter, en kleinzoon van Bellamy's vriend.
56) FREDERIK NIEUWENHUYSEN, uit Zutfen, werd 21 Dec. 1778 in Utrecht aangesteld als organist en klokkenist, 15 Okt. 1784 als „Phonascus", kapelmeester, van het
Stadsconcert. Hij overleed 29 Jan. 1841. Volgens van Riemsdijk, Het Stadsmuziekcollege te Utrecht, biz. 42 „schijnt hij een in alle opzichten verdienstelijk organist
en musicus geweest te zijn". Behalve voor teksten van Kleyn (zie Aant. 4 5 : alle
plaatsen, waar over deze muziek wordt gesproken), van Alphen en Mevr. KleynOckerse, heeft hij 00k muziek geschreven op tekst van Bellamy: Doggersbank
(over deze Cantate de Doggersbank-. Riemsdijk, biz. 43, noot en hiervoor Deel II
biz. 314 en 317), Marsch voor de Compagnie de Zwarte Knechten (Dl. II biz. 12,
noot), Mijn Wensch en Aan Fillis (Dl. II biz. 229, 230, 231, 232). Blijkens door mij
in Utrecht gevraagde inlichting is „alle muziek van Nieuwenhuysen, in hs., indertijd
bij een hevigen brand verloren gegaan".
57) TENDIMUS AD IDEM was een Letterkundig Genootschap te Utrecht. In Alg.
Vad. Lett. (1779) I. biz. 257 staat een aankondiging van de Opuscula Societatis, cui
tessera, Tendimus ad idem (Traj. ad Rhenum apud A. v. Paddenburg 1778): „Dit
Stuk behelst de aenvanglyke vruchten van een Letterkundig Genootschap, welks
Leden zich vereenigd hebben, om, gezamenlyk het zelfde doelwit beoogende, elkander nuttig te zyn, vooral ter beschavinge en uitbreidinge hunner Godsdienstige kundigheden". Levensberigt J. W. te Water, biz. 314: „Men had te Utrecht twee Gezelschappen, onder de zinspreuken Tendimus ad unum (1. idem}) en Tandem fit
surcuius arbor, welke naderhand vereenigd zijn. Zij bestonden oorspronglijk uit Jongelingen, die op de Utrechtsche Akademie zich met lof aan de Letteroefeningen
toewijdden. Zij zochten, van tijd tot tijd, en in die Stad en elders, eenige Honoraire
Leden te verkrijgen
" Ook wordt het Genootschap nog genoemd door Schotel,
Kerkel. Dor dr. II, 623, en in Beknopt Levensberigt aangaande W. A. Ockerse, door
Tydeman en Clarisse, (Vrugten en Resultaten van een 6oj. leven) biz. 3.
58) GERARDUS KUTPERS werd in 1748 te Dordrecht geboren. Zijn vader (1707—
1784), van heel eenvoudige afkomst, klom van „Muntgezel" op tot „Hoofdgaarder
van 's Lands gemeene Middelen", en was een zeer bekwaam en bekend Wis- en
Natuurkundige {Mnemosyne dl. 4 biz. 211 vgg.). Gerardus, de zoon, („Gerrardus"
zoals hij zich tekent) werd in 1767 Theol. Stud, te Utrecht, waar hij, op het kollege
over Natuurrecht van Prof. Meinard Tydeman (Aant. 40) Nic. Corn. Lambrechtsen
uit Vlissingen leerde kennen, en zeer bevriend was met van Alphen en v. d. Kasteele.
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In 1773 proponent, was hij achtereenvolgens Predikant te Zuilen, 1775 te Nieuwerkerk a/d IJsel, en werd Mei 1781 beroepen te Vlissingen (in de plaats van Ds. Ludovicus Schrader, die naar Rhenen vertrok). In 1783, na het overlijden van Ds.
Justus Tjeenk, werd hij 2 de Sekretaris van het Z. G., in 1785, na het vertrek van
Prof, te Water naar Leiden, i s t e Sekretaris. April 1785 is hij te Middelburg gehuwd
(Kopie Sonsb. biz. 349: 3 Mei, „Is Kuipers reeds getrouwd?") met Jonkvr. Sara
Jacoba Akkermans (overl. 1809); 1786 beroepen te Dordrecht. In 1790 gaf hij uit
bij T. Corbelijn te Vlissingen, Twee nagelaaten Leerredenen van J. Bellamy, met uitvoerige Levensbeschrijving (Zie Aant. I. 2 0 ). Hij overleed in Dordrecht n Julie
1815. In Mnemosyne dl. 4 biz. 247 wgg. staat een uitvoerig en vererend Ter Nagedaclitems enz., volgens Schotel, Kerk. Dordr. dl. 2 biz. 605 noot 1, geschreven door
Mr. Nic. Corn. Lambrechtsen. Volgens deze Lofrede was Ds. Kuipers lichamelik niet
sterk; Lambrechtsen prijst zijn werkkracht, sterke geest en eerlik karakter (Nagtglas
dl. 1 biz. 580 noemt zijn levensspreuk „Volmaking"). Zijn hoofdstudie was het Oosters
en „Biographie in Letterkunde" {Mnemosyne t. a. p. biz. 263). Over Kuipers' hand in
de Herdruk der Proeven Verstand, Smaak en Hart (Dordrecht 1790), zie Aant. 74.
Van Vloten, Bloemlezing NederL Dichters 18 h' eeuw, biz. 616 noot, vermeldt bij
Bellamy een brief van Ds. Kuipers aan Martinet (Okt. 1788): „ . . . voor predikant
was hij zo ongeschikt als voor bakkersknegt"; (zie hiervoo* Dl. II biz. 38); verder
biz. 619 noot, uit diezelfde brief(?) . . „zonder de revolutie {van 1787) ware er misschien kans geweest hem eenige post, die weinig applicatie vorderde, tot broodwinning
te bezorgen; maar nu zou dat onmogelijk zijn. Veragting en vervolging zou zijn deel
zijn geweest, en zijn naam met roode letters in het martelaarsboek der vaderlandsche
dichters geprijkt hebben".
59) PETER

PHILIP JURRIAAN

QUINT ONDAATJE was de zoon van Willem Jurriaan

Ondaatje, predikant der Oost. Herv. Kerk te Colombo (zie Ypey en Dermout, Gesch.
Christ. Herv. Kerk, dl. 3, biz. 3 9 3 ; dl. 4, biz. 101 en 102, 117) Hij werd 18 Junie
1753 te Colombo geboren, in 1774 naar Amsterdam gezonden, waar hij de Latijnse
School bezocht, 20 Sept. 1778 ging hij naar Utrecht in de Rechten studeren. 15 Nov.
1782 promoveerde hij tot Doctor „in Philosophia et artibus liberalibus". Leider der
demokratiese Patriotten in Utrecht. Na 1787 uitgeweken naar Frankrijk. In 1794
te Calais gehuwd met Christina Hoevenaar, gescheiden vrouw van Mr. J. C. Hespe
(Dl. II biz. 224; N. Ned. Biogr. Wdb. II, 1094). Sedert nam hij de familienaam
zijner Moeder, Quint, bij de zijne {Memorials and Times of P. Ph. J. Q. Ondaatje,
by Mrs. Davies, met een Inleiding van Prof. Vreede, Werken Hist. Gen. Utrecht,
N. Serie nr. 13)]. In 1820 overleed hij in Oost-Indie. Over zijn zoon N. Ned. Biogr.
Wdb. II, 1021.
Sinds najaar 1783 wonen Ondaatje en Bellamy samen; Navorscher XXII biz. 122,
geeft 'n opmerking van Mevr. Kleyn-Ockerse: „Quint Ondaatje hadt ik liever niet
in (Bellamy's letterkundige) kring gezien, hij was de beste heer niet, en geen kunstvriend"; eenzelfde opmerking: Nagtglas, dl. 2 biz. 801.
De UTRECHTSE SCHUTTERIJ, die „over de 1000 man telde" (Colenbrander, Patriotten, dl. 2 biz. 195), was verdeeld in 8 vaandels of compagnieen, over ieder van
welke een hoofdman uit de Vroedschap, en voorts Officieren uit de Burgerij zouden
gesteld worden; de namen der compagnieen, zie Dl. I biz. 312, noot 1.
Mevr. de Wed. LoerT-Marinissen te Voorburg (zie Aant. 15, slot) heeft mij inzage
gegeven van een brief van Ds. L. Schouten Hz. te Utrecht aan Ds. Loeff te Dordrecht, 4 Aug. 1880, over DE WONING VAN HENDRIK VAN RENSWOUDE, „op de Oost-

LXXXIX
zijde van de Lange Nieuwstraat . . h e t 9 de huis van de Hamburgerstraat af gerekend"
(mi nr. 18). Het huis was in 1880 geheel verbouwd, maar de eigenares, die er voor
de verbouwing in had gewoond, had er hem een nauwkeurige beschrijving van gegeven: naast de straatdeur was „een raam met kleine ruiten. De deur ingaande kwam
men in een kleinen kruidenierswinkel. Daarachter was eene binnen- of woonkamer,
voor 't gezin, dat in B.'s tijd uit man, vrouw en 1 kind (Pieter) bestond, en dat op
een plaatsje uitzag. Voorts ging men met een trap naar boven. Daar had men eene
kleine voorkamer met twee ramen (kleine ruiten), eene bedstede, een klein vast
kastje en een Engelsch schoorsteenmanteltje. Van die kamer ging men over een klein
portaaltje, en twee trapjes af, naar eene achterkamer" — zonder kasten en bedstede
[volgens een kopie (1880) van de „verkoopacte" van dit huis (1808), nu in de Kon.
Bib., naar alle waarschijnlikheid, oorspronkelik van Ds. Schouten]. In bovengemelde
brief grondt Ds. Schouten zijn „conjectuur", dat Bellamy de „achterkamer" heeft
bevvoond op 'sdichters „katten-liefde" (zie hiervoor Dl. II biz. 262): „gelijk wij ons
die dieren 00k niet moeten voorstellen, als vertoevende op de woelige straat, maar
wel in tuinen en op plaatsjes achter de huizen kornende". Toegegeven deze door de
schrijver zelf genoemde „heel snuggere conjectuur", blijkt m. i. uit een brief: Dl. II
biz. 62, dat hij de voorkamer bewoont; tenzij hij, om de verveling van het huisarrest, wel eens op Ondaatjes kamer zat. De „sombere kamer", waar Uyttenhooven
van spreekt (Dl. II biz. 328) kan de „achterkamer" bij Tesschemaaker zijn geweest, die
Uyttenhooven heeft gekend van April 1782 tot Zomer 1783; najaar 1783, de tijd van de
sterke Zelandusroes, lijkt mij minder geschikt voor de door U. bedoelde gesprekken,
en 1 Maart 1784 verlaat Uyttenhooven Utrecht. Zelandus en Ondaatje eten samen:
Dl. II biz. 36. In bovengenoemde brief (4 Aug. 1880) spreekt Ds. Schouten 00k de
wens uit, dat in dit huis een „kleine gedenksteen" zal worden geplaatst, met de
woorden: „hic Jacobus Bellamy obiit n Martii 1 7 8 6 " . . „Dat zal niet veel k o s t e n . .
Dat is Bellamy waard. En zoo wordt 00k de plaats van zijn sterven, evenzeer als die
zijner geboorte, voor de nakomelingschap be waard". Uit een volgende brief, van 26
Aug. 1880, blijkt, dat Ds. Schouten en andere „vereerders" „ten eenen male" hebben
moeten „afzien van (hun) romantisch verlangen.. om 't gebeente van Bellamy's zielsvriendin in zijn graf (te Utrecht) over te brengen", daar er te Goes niet de „minste
aanwijzing kon worden gegeven", waar Francina Baane is begraven (zie Aant. 14, slot).
60) PROF, GIJSBERT BONNET werd in 1725 te Naarden geboren, was achtereenvolgens

Predikant te Amersfoort, Rotterdam, 's Gravenhage, en werd in 1760 beroepen tot
Hoogl. in de Theologie te Utrecht. {Nauwkeurige Beschr. Plegiigheden ter viering
I50'te Verj. Utr. Hoge School\ biz. 7; Ypey en Dermout, Gesch. Christ.
Herv.Kerk,
dl. 3, biz. 583); zie 00k Beknopt Levensberigt aangaande W. A. Ockerse (Vrugten en
Resultaten v. e. 6ojarig Leven, dl. 3 biz. 3) over de omgang van „Vader Bonnet"
met de studenten: op een door hem opgericht „winteravond-leescollegie", voor „meer
gevorderden", en op de genootschapsavonden van „Dulces" en „Tendimus" (Aant.
44 en 57). Zie 00k Aant. 77.
61) Het i s t e deel van v. Alphen's Mengelingen in Proza en PoZzie verscheen Okt.
of Nov. 1783 (zie hiervoor Dl. I biz. 373). Zijn KANTATEN: De Doggersbank, De
Sfarrenheme/, De Hoope der Zaligheid zijn dus niet, zoals v. Alphen ze noemt: „de
eersten van dien aart en vorm, welke in onze taal gemaakt of uitgegeven zijn" —
Zelandus' ZANGSTUK in het 7 de St. der Vad. Gez. (Dl. I. 314) kent hij blijkbaar niet.
Zelandus zal zijn ZANGSTUK hebben gedicht, naar wat hij in Sulzers Allgemeine Theorie
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der schbnen Kunste (1773) las: „ein kleines fur die Musik gemachtes Gedicht von
ruhrendem Inhalt", waarbij muziek, zelfstandig naast en overeenkomstig met het
lyries woord, de door een ernstige gebeurtenis gewekte „Beobach tungen, Betrachtungen, Empfindungen und Leidenschaften,, uitdrukt. Uit v. Alphen's Theorie over
de Kantate in de Mengelingen maakt Bellamy, najaar 1783, enigekorte aantekeningen,
die bewaard zijn gebleven (hs. Z. G.):
aanmerkingen over de Cantate. Pag. 193 over de taal der franssen. 196. over de musikaale poezij, — welke beelden rnoet men in de musiek gebruiken? {Aandagt. wat is
musikaale aandagt? — zij is een godsdienstige — of hartstogtelijke aandagt, die, als het
waare, alle onze zinnen opent en dus den toegang tot het hart verruimt. — de ingespannen — verstandelijke aandagt is zeer van haar verscheiden). 200. of onaangenaame
bewegingen — voor de muziek geschikt zijn.

Onder de hss. Z. G. is 00k een papiertje, waarop een Recitatief en Solo uit een
mogelik ontworpen Kantate over „Volkswapening,,) i.e. de oprichting van „Pro Patria
et Libertate" (?)
De Moed van Neerland scheen te slapen:
De Burger zag, op 't krijgsgeweer,
met oogen, vol veragting, neer
en trapte op 't roestig wapen;
wanneer, voor Utrechts Burgerij,
in glans gehuld de Vrijheid daagde,
den roest van 't rustend slagzwaard vaagde,
En hing den burger 't zwaard op zij!
toen vloog gansch Nederland te wapen —
elk burger hing het zwaard op zij!
Solo.
De Jonglingschap der batavieren
verkiest de kling voor wufte pragt.

62) SAMUEL DE WAAL was uitgever en boekverkoper te Utrecht in de Schoutenstraat; f 19 Des. 1785. Zijn weduwe Johanna Doedes zette met haaroudstezoon JAN,
geb. 29 Junie 1766, de zaak voort; namens zijn moeder betaalde de zoon in 1793
de ioo ste penning (meded. Arch. Utr.). Deze Jan de Waal zal zijn j . DE WAAL, de
dichter ULTRAJECTINUS (zie hiervoor Dl. II biz. 252; Dl. I biz. 343). De Vaerzen van
Ultrajectinus, Pro Patria et Libertate (S. de Waal* Utr. 1784) worden in de Cat.
Bibl. Maatsch. Ned. Lett. I. 473, toegeschreven aan J. M. v. Vloten. Ultrajectinus
was een warm vereerder van Zelandus. Er is nog een J. de Waal, Samuelsz., nl.
Jacobus, geb. 1 April 1768, die in 1813, 45 jaar oud, drogist was op de Oudegracht (Arch. Utr.), maar ik geloof, dat we met meer waarschijnlikheid aan de 2 jaar
oudere boekverkoper Jan kunnen denken. 25 Julie 1785 is deze JAN DE WAAL, 19 jaar
oud, al gehuwd (Dl. II biz. 252). Voor de viering der i5o ste Verjaring der Utr. Hoge
School (31 Mei 1786) dichtte J. de Waal een Zang van Studenten (Solo en Chorus),
opgenomen onder de Peestzangen, achter de Nauwkeurige Beschrijving.. der Viering
v. d. I50ste .Verj\ Utr, H. Sch. (Volgens een mededeling Arch. Utr. staat er „in den
Pojitieken Kruyer van 1784 een brief van Ultrajectinus over het recht der Utrechtsche
burgerij in het verkiezen harer regenten"). Kinker spot met Ultrajectinus, die Ze->
landus heeft „nagebauwd" {Post v. d. Be/ikon, — uitg. v. Vloten — nr. 2 biz. 63).
Zie zijn aandeel in Ter Gedachtenisse van J. Bellamy (1786): Dl. II biz. 343, 346
en bij Titels, Vertalingen enz.
Volgens een mededeling Arch. Utrecht over MULDER, uitgever, komt een: „Jan
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Mulder in 1795 v o o r a ^ s boekdrukker te Utrecht (bij Ledeboer), en als uitgever
aldaar van 1795—1798. Zekere Mulder (zonder voornaam) wordt reeds in 1784 genoemd als uitgever van eene Missive van een Caapsche burger aan zijn vriend te
Utrecht (over de aanstelling van den ingenieur Van de Graaf tot Gouverneur van
de Kaap)". De laatste is, naar alle waarschijnlikheid, de uitgever van Bellamy's Brief
aan van Alphen en zijn Leer rede aan het Volk van Nederland (Dl. I biz. 394, noot
3). De herdruk van de Leerrede geschiedt bij S. de Waal (Dl. II biz. 160).
JAN

MARTINUS VAN VLOTEN, uitgever-boekverkoper

te Utrecht,

was de 3 d e zoon,

de

het 4 kind van Notaris Willem van Vloten (1747 —1782, zie hiervoor Dl. I biz.
245). Hij werd geboren 10 Junie 1760, en overleed te Leiden 17 Okt. 1817. Hij
huwde 16 Sept. 1779, J 9 J a a r ouc^> Geertruy Sebilla van Paddenburg, dochter van
Abraham van Paddenburg (Dl. I biz. 168, noot 3), en was van 1779 l o t x 7^5 m t "
gever te Utrecht (Dl. II biz. 252); Mei 1789 vertrok hij naar Berbice. (Het geslacht
van Vloten, door D. G. van Epen, in de Wapenheraut, Jaargang 11 biz. 289-^-370).
Zijn jongere

zuster

MARTINA ADRIANA (JAANTJE? Dl. I biz. 330, 347, 3 5 1 : A a n

J***) is 15 Mei 1762 te Utrecht geboren, in 1788 gehuwd met Ds. Lucas Egeling,
en 27 Febr. 1824 te Leiden overleden.
WILLEM ANTHONY VAN VLOTEN, voile neef van Notaris van Vloten, is 31 Jan. 1740

te Utrecht geboren; in 1766 proponent te Utrecht; hij bleef maar 15 maanden Predikant, wegens zwakte moest hij zijn emeritaat vragen, en vestigde zich in 1774 op
een buitenverblijf te Gouda: Burgvliet (Dl. I biz. 209). In 1798 begon hij met
W. A. Ockerse, „zijn academievriend", een handel in effecten te Amsterdam, (N. Ned.
Biogr. Wdb. II, 1017), waar hij 11 Maart 1809, overleed. Hij schreef een vlugschrift:
Redenvoering aan de gewapende Burgerij in Nederland (Utr. J. M. van Vloten, 1784;
zie A ant. 68), met een motto van Zelandus, ontleend aan Aan de Utrechtsche Burgeren (Dl. II biz. 20; Dl. I biz. 313); „Klopt uw edel hart niet sterker" en 3 volgende regels.
63) HET GEVAAR VAN SENTIMENTEELE EN ROMANESKE VERBINTENISSEN aan de jonge

Jujfrouwcn ontdekt staat in de Alg. Vad. Lett. 1782, 2, biz. 367 vgg. Menne, Goethe
in der niederL Literatur, vermeldt het biz. 6 8 : „Der anonyme Verfasser wendet
sich gegen die iibertriebene, ausgeartete Sentimentalitat.. Er ist der nuchterne Verstandespadagoge, der, wie Nicolai gegen den Werther, seine warnende Stimme erheben
zu miissen glaubt". Met O . . . zal Mens wel Ockerse (Aant. 49) bedoelen, die zich vaak
aldus ondertekent (zie Bijlage XVI, waar 00k het leesteken . — . o p Ockerse wijst, en
Dl. I I biz. 20), soms 00k W . . . (zie Beknopt Levensbericht W. A. Ockerse door Tydeman en Clarisse, in dl. 3 van Vruchten en Resultaten van een 6ojarig leven, biz.
235). Bijdragen van O . . . vinden we o.a. Alg. Vad. Lett. (1782) II, biz. 512, 557,
611; (1783) II, biz. 132, 175, 177, 214, 319, 508; enige art. over „Zedekundige
Onderwerpen" in beide Jrgg. zijn getekend O. 0 . (Levensbericht biz. 236). In Jrg.
1783, II, biz. 251—256, staat een ongetekend Gedagten over hetoorspronglyk schryven,
ontleend aan Youngs Conjectures on Original Composition, van Ockerse? (zie Aant.
65), en 00k, onget., uit het Eng. vertaald: biz. 361 Aanmerkingen over Vernuft en
Smaak; biz. 469: De Sentimenteele vrouw, dat als een bekrachtiging klinkt van het
bovengenoemde Gevaar van sentimenteele en romaneske verbintenissen.
HET NUT DER VOOROORDEELEN, door de Gebroeders Godowardus en Egbertus
Wysneus; met ophelderende aanmerkingen door de Jufvrouwen
Wysneus, halve zusters der schrijveren. 's Gravenhage, by Isaac van Cleef. 1783. (besproken Alg.
Vad. Lett. 1783, I, biz. 503 — volgens het Register is de prijs / i - o - o ) . Willem
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Leevend, dl. 6, biz. 355: „Zult gy my voor een der Gezusters Wysneusen houden"...
64) Catalogus Prenten Hist. Verzameling Schutterij Amsterdam (1892) nr. 447:
,,(1789) Afbeeldingen der monteeringen van de Gewapende Schutterye en Burgercorpsen in Neederland" (Amst. W. Houtgraaff, boekverkooper in de Hartenstraat), in
kleuren getekend; nr. 72 is het uniform van het „Gordon-Genoodschap" PRO PATRIA
ET LIBERTATE. (Dl. I biz. 364). In het Museum is voorts nog: een Hoed („Offlciersmodel" 1786), zilveren draagpenning, verguld koperen en zilveren erepenningen
(Catal. Penningen, Eereteekenen enz., 1894, nr. 39, 40, 41, 47, 48). Voorts portretten
van Gordon enz. Zie 00k Aant. 71.
65) Edward Young's CONJECTURES ON ORIGINAL COMPOSITION (Hettner, Lit. Gesch.
des i8ten Jahrh, dl. 1 biz. 413, 490) is naar de oorspronkelike uitgave van 1759
herdrukt in Jahrbuch der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft (Berlin, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 1903) dl. XXXIX biz. 16—42. De Duitse vertaling: Gedanken fiber die Original- Werke (Leipzig 1760) is herdrukt in Kleine Texte fur Theol.
und Philol. Vorlesungen und Uebungen (Bonn, A. Marcus und E. Weber's Verlag,
1910) nr. 60. Ik weet niet, of er een Nederl. vert, van heeft bestaan, maar het geschriftje was hier te lande wel bekend. Lubling de Jonge (1766) en v. Iperen (1767)
vermelden het beiden in hun vert, van Youngs Klaagzangen of Nagtgedagten: de
eerste (Voorrede, biz. 23) als Gissingen over de vernuftige Schriften van eigen vinding\ de tweede (biz. 323) als Gissingen over de Eigenvindinge. Zomer 1783 bestaat
er nog geen vert, van, zoals blijkt uit Alg. Vad. Lett. 1783, II, nr. 6, biz. 251: nGedagteu over het oorspronglijk Schrijve?i (ontleend uit Young's Conjectures on original
Composition)", niet ondert.; in de korte inleiding erboven luidt de titel: Gissingen over
't oorspronglijk Schrijven. Het is mogelik, dat Ockerse dit heeft geschreven (Aant. 63).
In zijn pleit voor de oorspronkelikheid der Gez. m. J. (Bijlage XVI en Aant. 22,
biz. LXI; zie 00k een aanhaling uit de Gedenkzuil, 1822, aan het slot dezer aant.)
toont Ockerse de betekenis der Conjectures goed te begrijpen — door zijn breder
ontwikkeling beter dan Bellamy, die oppervlakkiger, mogelik meer met intuitief kunstbegrip eraan ontleent. De kwintessens nu — in hoofdzaak vinden we daar ookietsvan
terng bij Ockerse ± 1784 — is:
Let the Ancients nourish, not annihilate our understandings — Were Ancients more than men ?
Are we less ? — Tho' we are Moderns, the World is an ancient — by the bounty of Nature we
are as strong as our Predecessors, and by the favour of Time . . we stand on higher ground —
„Know thyself, „Reverence thyself" are the means to prevent that men are strangers to their
own abilities — Let the Classics be our Masters . . Some are Pupils of nature only, nor go farther
to school — Originals can arise from Genius only — the wide field of Nature lies open before
Genius.

Het is dus zeer wel mogelik, dat Ockerse Bellamy's aandacht op het geschriftje
vestigde, en dat, zo deze niet de Duitse vertaling heeft gekend, Ondaatje hem met
de Engelse tekst heeft geholpen.
66) Hieronder volgt, wat mij in de Brief aan v. Alphen, Lnleiding Poet. Sped, of
anderszins, deed denken aan een of ander uit de Conjectures, zonder dat ik nog zou
durven beweren, dat B. steeds rechtstreeks eraan heeft ontleend (de Eng. tekst ontleen ik met paginering aan de bovengenoemde bron):
Het aan Young ontleende motto, zie Dl. I. 375 en Dl. II. 141.
19: Imitations are of two kinds, one of Nature, one of Authors: The first we call Originals,
and confine the term Imitation to the second — Dl. II. 4 4 : het groote origineel, de goddelijke
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Natuur; 4 5 : de getrouwe copijen van de waare Natuur; biz. XLII nr. 5: Volg de Natuur; Dl.
I. 376 : Daar zijn duizend dingen in de Natuur, die duizend-maalen gezegd zijn, en nog duizendmaalen zullen gezegd worden; deze dingen te zeggen noem ik geen navolgen; Dl. II. 4 9 : Beschouwt de Natuur, en schildert haar in die manier en met die kragten, die de uwe zijn! (28:
dive deep into thy bosom., know thy self) — [Dl. J. 157 „het groote boek der Natuur" (4 April
1782) zal wel buiten invloed van Young (35: the book of Nature) zijn neergeschreven.]
19: But suppose an Imitator to be most excellent (and such there are) — Dl. I. 376: Een
vertaaler, een navolger kan zijne verdiensten hebben: en veelen hebben mogelijk zoo veele verdiensten als hunne origineelen.
2 1 : the same method. — Dl. I. 376: de manier van den meester.
19: Words tarnished, by passing thro 1 the mouths of the Vulgar — 20: So thoughts when
become too common, should loose their Currency; and wTe should send new metal to the Mint,
that is new meaning to the Press. — Dl. I. 378: het denkbeeld . . . is gemeen — en schier van
den grootsten dichter tot den kleinsten rijmer gebezigd, mogelijk zou men er nog wel een zweem
van nieuwheid aan kunnen geven, die ons treffen zou.
23: There is something in Poetry beyond Prosereason; there are Mysteries in it not to be
explained, but admired — Dl. I. 379: (Die) regels hebben voor mij een eenvoudigheid —een zoo
zuivere natuurlijkheid, die ik wel gevoelen — maar niet uitdrukken kan; biz. 381: Wij gevoelen
er meer bij, dan wij kunnen uitdrukken; Dl. II biz. 4 5 : (stippen en strepen, goed gebruikt)
maken den overgang uit der denkbeelden, die onder woorden gebraeht kunnen worden, tot de
grenzen der loutere geestelijke gewaarwordingen.
38: good books are the medicine of the mind — Dl. I. 409: Mijn voornaamste medicijnen,
wanneer mijn ziel ongesteld is, zijn
18: a -delicious garden of Moral and Intellectual fruits and flowers — Dl. II. 49: (in dezen)
hof heeft de gansche broederschap haar verblijf.
2 1 : All Eminence and Distinction lies out of the' beaten road; Excursion and Deviation are
necessary to find it; and the more remote your Path from the Highway, the more reputable;
29: (the imitator) opens not the least vista thro' the gloom of ordinary writers, into the bright
walks of rare Imagination and singular Design, while the true Genius is crossing all publick
roads into fresh untrodden grounds — Dl. II. 4 9 : driemaal wTee! hem, die het wagen durft, om
door de heggen (van den hof) te dringen — en de waare, ongetooide Natuur, buiten den hof,
schoon te vinden . . de broeders zullen . . de opening in de hegge, met siddering, voorbij wandelen! — 48: trekt gij uwen voet niet terug . . stapt door! strijkt met uwen voet, de lijn, die
het vermogen van uwen geest beschrijven moest, uit! — 49: stapt slechts van den gewoonen
weg af. 96: die moet, van 't krielend pad der rijmers, op schaars betreden wegen gaan!
18: the thronged walks of public Life — Dl. II. 186: wandelen op den weg des levens — (zie
Hoeksma biz. 72).
40: how glorious has he opened a splendid path — Dl. II. 47: wij openen slechts den weg.
20: ambition is always a Virtue in Composition — Dl. I. 390: De zugt tot roem bestiert al
vaak der menschen daden; Ik heb heur prikkel 00k in mijne borst gevoeld.
35: the silent lapse of a single tear does the writer more honour than the rattling thunder
of a thousand hands — 391: 't is mij eer genoeg . . zoo slegts een ed'le ziel mijn zangen heeft
gevoelt . . . Ik zag een held're traan afrollen langs die wangen . . Toen sloeg mijn jeugdig hart. .
met een' verhaasten slag in de opgezwollen borst.
22: (Genius is) the power of accomplishing great things without the means generally reputed
necessary to that end; — Dl. II. 182: „die maate van werkende of rustende bekwaamheid" doet
eerder denken aan Sulzer i.^v.: „blosze Vermogen oder blosze Fahigkeiten des Geistes, die erst
alsdann wiirksam werden, wenn ein innerliches, oder auszerliches Bediirfniss ihre Wurksamkeit
erwekt und unterha.lt.. Die verschiedenen Vermogen der Seele liegen in einer Schlaffen Unthiitigkeit, bis irgend eine Empfindung sie reizt, und dann wiirken sie, so lange diese Empfindung
vorhanden ist".
30: blank verse is verse unfallen, uncurst; verse reclaimed, reinthron'd in the true language of
the Gods — Dl. II. 49: de waare Dichtkunst, die, in een eenvouwig kleed van rijmlooze vaerzen, eerwaardig en staatig voordtreedt.
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35: Must rhyme be banished? I wish the nature of our language could bear its entire expulsion: but our lesser poetry stands in need of a toleration for it; it raises That but it sinks the
Great; as spangles adorn children, but expose men — Dl. II.-250: wanneer men een nuttige
waarheid, op rijm gezegd, gereeder ingang kan doen vinden, dan dezelfde waarheid, in een eenvouwig tooisel van rijmlooze vaerzen hebben zou, dan vordert het belang, om, hierin, der natie
genoegen te geven — 49: offert nooit een edele gedagte aan een klinkende beuzeling op (id. 281).
30: Harmony as well as Eloquence is essential to poetry — Dl. II. 281: ongerijmde vaerzen
moeten zuiver en harmonisch zijn.
38: triumvirate — en een overeenkomstig (Dl. II. 57): „driemanschap" (Uyttenhooven) zal wel
op toeval berusten.

In een Bruiloftsvers {Gedenkzuil biz. 290) schrijft Bellamy: „zij zal haar verzen ??iet
geen klinkend rijm bezoomen", waarbij Ockerse aantekent: „Uitdrukking van Young,
Gedachten over de oorspronkelijke zamenslelling, biz. 99" — (uit welke bron?); Eng.
35: „tragedies fringed with rhyme"', Duits. 36: „mit Reimen verbrdhmlen Tragodien".
Batavus (B. Bosch, zie Dl. I biz. 371) wijdt zijn Lijkzang bij den dood van J.
Bellamy (zie hierachter Titels, Vertalingen enz.) met een motto uit Young: „ach,
had die adelaar gelijkende geest slechts eenen veder uit zijne wieken laaten vallen" \
Eng. 38: „That lose by our author (Addison) would scarce be felt; it would be but
dropping a single feather from a wing11; Duits: 40: „(Addison) verlor gleichsam nur
eine einzige Feder aus einem FlugeV\ (Batavus vertaalt dus blijkbaar uit het Engels).
66) BRIEF AAN VAN ALPHEN. De Bibliotheek Maatsch. Ned. Lett, heeft een eksemplaar. Gedenkzuil biz. 101; Nepveu, Dichtwerken van Mr. H. v. Alphen (Utrecht,
Terveen en Zn. 1871) biz. LI. LII.; J. P. Hasebroek, Dichteralbum van voor ioojaar,
biz. 294 vgg. Zie hiervoor Dl. II biz. 192 (noot): een opmerking over Bellamy's
C h 1 o r i s, in verband met deze Brief in Proeven van Oordeelkunde betreklijk Poe'zy
(Utr. Terveen, 1790) nr. 2 biz. 79 vgg. Zou er 00k enig verband kunnen bestaan
tussen de door B. gekozen ondert. L. D. E. D. en een door v. Alphen zelf gebruikte
ondert. I. D. D. D. en daarnaast, een onbekend E. D.? (Nepveu, biz. XI).
67) ZELANDUS
1. 2. 68. 2 7 2 ) :

tegenover de Vaderlandsche poezie van

A. LOOSJES PZ.

e. a. (Dl. II.

a. (Blusse, A.) Eerkroon op de hoof den der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen,
zeehelden, en andere personaedjen, die het Nederlandsche gemeenebest door getrouwe
diensten en edele daden aen zich verpligten ; doormengd ?net andere vaderlandsche
dichtstukken. Dordr. 1782—83. 2 din. (Ook onder de titel: LAUWERBLADEN VOOR
DE ZONEN DER VRIJHEID), volgens Cat. Bibl. Maatsch. Ned. Lett.
b. DE VADERL. DICHTER, of Verzameling van Gedenkstukken der Vrijheidsliefde.
(Haerlem. A. Loosjes Pz. 1784) Met vignetten en motto:
De burger toont door 't Staal den aert als Batavier,
De Raadsheer door de Pen, de Dichter door de Lier.

(het eks. Amst. Univ. Bibl. bevat slechts 15 van de 44 op de Inhoud vermelde
stukken. Het laatst daarin gedagt. stukje is van ,,12 Juny 1784": Aan de Leden
van het Exercitie Genootsch. te Ley den. By gelegenheid van V Oproer aldaar, op
den JO Juny 1784.
c. In het tweede deel van de Lauwerbladen voor de Zoonen der Vryheid, zijn volgens Boekzaal d. gel. WereId, Sept. 1784 biz. 343, opgenomen: Bekroonde Prijsvaerzen tot Lof van den onsterflyken Bidder J. D. v. d. Capellen tot de Pol,
door de beroemde Dichters J. Bacot, Jan Verveer en A. LOOSJES PZN. (Zie over
Bacot en Verveer: Dl. II. 289 vgg.
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ADRIAAN LOOSJES PZ. (1761—1818) was door zijn huwelik met JOHANNA CORNELIA

HERDINGH (1761—1845) een zwager van Dr. Martin us Nieuwenhuyzen te Edam (Aant.
78). Na Bellamy's dood raakt FRANCINA BAANE zeer bevriend met de Haarlemse uitgeversfamilie. Aug. T790, misschien nadat Vinkeles in Amsterdam haar portret voor
de herdruk Gezangen Mijner Jeugd heeft getekend (Dl. II biz. 340. 334), reist zij
met Adriaan Loosjes terug naar Vlissingen en bezoekt met hem haar zwager en
zuster Udemans in Capelle (Mr. J. Loosjes, Pred. te Tiel, heeft over deze reis 2
brieven, gedagt. 18 en 22 Aug. 1790, van zijn overgrootvader aan diens vrouw te
Haarlem). Busken Huet heeft inzage gehad van deze brieven en ontleent er enige
weinig vleiende woorden aan over „Tante Frans" in zijn De school van Bellamy
(Lit. Fant, en Krit. dl. XXIV biz. 58): 'n enkele losse schertsende opmerking over
haar stemming, door Busken Huet heel onbillik gegeneraliseerd tot een karaktertrek
— zouden we overigens niet kunnen begrijpen, dat Fransje, met het oog op het verleden, wel eens bitter gestemd was tegen haar Moeder? (zie de opmerking van Betje
Wolff in 'n brief, Aant. 14). In 1803 schrijft Fransje een Albumblaadje voor Vincent
Loosjes (1786—1841), 2 de zoon van haar Haarlemse vrienden, in 1822 voor diens
echtgenote Suzanna van Westerkappel (1795—1841); beide Albumblaadjes zijn in
bezit van Mr. J. Loosjes te Tiel, benevens de brief van B. van 2 Jan. 1784 (Dl. II
biz. 1.). Voor de „Nieuwe Vermeerderde Uitgave" van Bellamy's Gedichten in 1826
(na de uitgaven van 1807 e n 1816, zie Titels, Vertalingen enz.) bij de Wed. A.
Loosjes Pz. te Haarlem, zal Fransje uit haar Bellamy-papieren „eenige onuitgegevene
Gedichten" hebben afgestaan, heden in hs. nog in bezit van der „Uitgeefster" achterkleinzoon, Martinus Loosjes te Haarlem, kleinzoon van Vincent (biz. CIII). Een
2 de kleinzoon van Vincent is de bovengenoemde Mr. J. Loosjes, Pred. te Tiel. Een
3 d e kleinzoon, Ds. Vincent Loosjes, Doopsgez. Pred. te Amsterdam, kwam in bezit van
enkele der Bellamy-relieken, die Fransje tot haar dood heeft bewaard (zie Aant. 15),
en waarschijnlik zelf aan haar vriendin te Haarlem die haar nog 8 jaar overleeft, zal
hebben vermaakt(P): het portretje (Dl. I biz. 101); de 2 versjes (Dl. I biz. 83, 114);
en de Gezangen, met inschrift van Bellamy (Dl. II biz. 231).
68) Bedoeld zal zijn het twistgeschrijf over „het borgtogtelyk lijden des Zaligmakers" van twee Rotterdamse Predikanten: de van onrechtzinnigheid op dit punt
beschuldigde JOHAN JACOB LE SAGE TEN BROEK, patriot (Dl. I biz. 371) en de streng-

rechtzinnige Johannes Habbema, naast wie zich, ten aanval, Ds. Petrus Hofstede
plaatste. (Ypey en Dermout, Gesch. Christ. Herv. Kerk, dl. 3 biz. 567 \gg.) Zie de
eigenaardige voorstelling van deze twist in het Dagboek van v. Beeftingck (Bijdr.
en Meded. Hist. Gen. dl. XXXI, biz. 187 vgg.).
MONTGOLFIER, zie Proeven Sm. Verst. en H., i s t e St. biz. 58; N. Ned. Jaarb. Jan.
1784, biz. 224, over „eene Aerostatische proefneming" in ons land. Verder: Alg.
Vad. Lett. (1784) 2, biz. 309; en Cat. Bibl. Ned. Lett. I, 475.
In het „Verzeichniss einiger Biicher in 8 v° wTelche urn beygedruckte preise zu
haben sind bey J. M. v. Vloten" (Utr. 1784) achter de Redenvoering aan de gewapende Burgerij in Nederland (door Ds. W. A. v. Vloten; Aant. 62) staat „ERWINE
VON STERNHEIM, ein trauerspiel. f: — 1 1 " (11 stuiver). Dit „Trauerspiel" zal wel bewerkt zijn naar die Geschichte des Frduleins von Sternheim, van Sophie La Roche
(zie 0. a. Ignatia Lubeley, Novellen, 1910, biz. 138), oorspronkelik door Wieland in
1771 onder zijn naam uitgegeven, en 00k in het Nederl. vertaald: de Hoogduitsche
Clarissa, of de geschiedenis van de freule van Sternheim door C. M. Wieland. Utrecht
1772, 2 din. [Menne, Einfusz d. deutschen Lit. enz. dl. I, biz. 10; Hartog, Sped.
II
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Geschr. (i ste druk) biz. 192.] Op het hs. van Ockerses brief (Dl. II biz. 20) heeft
Bellamy aangetekend: „van Vloten Agathon geleend 12 maart", mogelik de Nederl.
vert, in 2 din. 1780—82; in 3 din. 1783 (Menne, ibid. biz. 11).
69) De titel is niet nieuw: in de Alg. Vad. Lett. (1780) I, biz. 168 is besproken
De Spectator der Jeugd, of Mengelingen ter vorming van het Verstand, den Smaak
en het Hart. Uit het Hoogd. vertaald. (Amsterdam J. v. Gulik 1779).
Een gedeelte der kopie, die B. in handen heeft gehad, is nog in hs. Z. G., 00k de
3 „caternen" (waarin 2 bladen tegen elkaar zijn geplakt, omdat Ockerse voor De
Held te ruim heeft gerekend). De Scholarchale is evenmin geplaatst als Antoinettes
Aan de Vaderl. Meisjes. De Inhoud van het iSTE STUKJE, klein oktaaf (zelfde formaat
en druk als Kleyns Oden en Gedichten in 1782) „op best papier, 16 regels op
elke pagina", is:
biz. 1—9 G e v o e l e n s v a n e e n j o n g e n V a d e r — Ockerse.
biz. 10—20 O v e r D a g b o e k e n
id.
biz. 21—31 V e r d r a a g z a a m h e i d
id.
biz. 32—38 H e t s l e e p e r s p a a r d
id.
biz. 39—54 D e n k b e e l d e n u i t h e t v r o u w e l i j k C h a r a c t e r — Ockerse.
biz. 55—70 O v e r h e t S c h r i j v e n i n c o g n i t o — Ockerse. (hs. Z. G.)
biz. 71 Na e e n h e r s t e l l i n g — (rijmloos vers) — Antoinette Ockerse. (hs. Z. G.)
biz. 73 De S t o r m w i n d — Ode (rijmloos) — Ockerse. (hs. Z. G.)
biz. 75 De H e l d — Ockerse. (hs. Z. G.)
biz. 77—90 Vijf v e r z e n v a n B e l l a m y — (Dl. II biz. 23.)
biz. 93 F a b e l v a n de K a p e l en d e n J o n g e n — Ockerse. (hs. Z. G.)
biz. 94—99 Vijf A n e k d o t e n (hs. Z. G.), waarvan nr. 4 en 5, blijkens de hand, van Bellamy zijn.

Zie de bespreking van dit i ste Stukje der Proeven in de Poet. Sped.: Dl. II biz.
169 vgg. Volgens een aantekening van Mevr. Kleyn-Ockerse in 1826 (zie Aant. 74,
slot) zou De Stormwind zijn van Rau, De Held van Clarisse, en de Fabel van Kleyn
(zie Aant. 74, begin); het hs. van Stormwind en Fabel is echter duidelik van Ockerse,
dat van De Held is wel met enigszins andere letter, maar, volgens Gedenkzuil biz.
66 is het vers „meermalen" toegeschreven aan Bellamy, hoewel „een onzer (nl.
Ockerse) meent vaderlijke regten (daarop) te hebben"; Johannes Clarisse, in 1770
geboren (N. Ned. Biogr. Wdb. III. 237) en in 1784 pas 14 jaar oud, werkt alleen
mee aan het 3 de Stukje in 1794 (Aant. 74).
70) In 1777 is opgericht de Algemeene Bibliotheek, vervattende naanwkeurige en onpartijdige berigten van de voornaamste werken, in de geleerde waereld alom van tijd
tot tijd uitkomende (Amsterdam, by Jan D611); „om de drie maanden" zal, blijkens
het Berigt aan den Leezer „een stukje" worden uitgegeven, „waarin \vy wegens de
aanmerklykste werken, die in Italie, Zwitserland, Duitschland, Frankrijk, Engeland,
en alle deelen der wereld uitkomen, zoo wel als van de beste werken, die ons eigen
Vaderland oplevert... berigt zullen geven". In 1778 verschijnen de 4 Stukjes van
Deel II; in 1782 (Wed. J. Doll) de 4 Stukjes van Deel III. „Hoofdoorzaak der vertraging" was, volgens de Nareden (biz. 683 vgg.), „gebrek aan kopie, maar 00k de
oorlog met Engeland: „toen wende de aandagt der gantsche Natie zich.. geheel en
al op deeze Staats-krakeelen", en overtuigd, dat „onze Bibliotheek" geen belangstelling zou vinden, „ten ware wy geheel van toon veranderden en mede, trots de beste,
aan 't politiceeren gingen... begaven wy ons dus, te dien tyd, en in die omstandigheden, uit het gedrang, echter met een onveranderlyk voorneemen om onzen ge-
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staakten arbeid weder aan te vangen, en nog yveriger dan te vooren door te zetten,
zo ras zich daartoe slegts eene gunstige gelegenheid aan de hand zou doen". In 1784
verschijnt Deel IV, met in nr. iv biz. 596 de bespreking van Gez. m. J. en Vad.
Gez. (zie hiervoor Dl. II biz. 26 en 34). Na 1784 schijnt de Algemeene Bibliotheek
niet meer te zijn verschenen. Volgens Bellamy zijn de Schrijvers „van de cabaal
van de Bosch" (Dl. II biz. 27).
Het Dl. II biz. 64 bedoelde hs. Z. G. is een bericht over de Jaarvergadering (26
Mei 1784) van „Kunst wordt door Arbeid verkregen"; het luidt aldus:
Uit de Leidsche Courant van den 31 meij 1784.
De lof van dm Admiraal de Ruiter voor het einde dezes jaars 1784.
aan Karel de Pecker pieterszoon procureur {Sekretaris v. h. Genootschap. N.)
George Washington
voor den laasten van sprokkelmaand 1785.
tegen het jaar 1786.
de vrijheid der Drukpers.
een verhandeling over:
Het waare boertige.
voor den I maart 1785.
voor het jaar 1786.
welk een prijs heeft men te stellen op het rijm, behoort het zelve tot het wezen der nederduitsche poezij}

Aan de achterkant van dit hs. staat: „Zwolle deii 6 Juny in den ouderdom van 43
jaaren overleedt hier de Baron Johan Derk van der Capellen tot den pol".
71) In de „Historische Verzameling der Schutterij" te Amsterdam (zie Aant. 64)
is een hoogst zeldzaam boekje (Katalogus Boekwerken, Pamfletten enz. 1890, nr. 72),
over de geschiedenis van het Genootschap (22 biz.), geschreven 'door Th. van Leeuwen, Medebestuurder, en opgedragen „Aan de H.H. Bestuurderen, Exerceerende en
Honoraire Leden enz. enz. enz. van het Wapengenootschap.... TOT NUT DER SCHUTTERIJ", met een motto van Zelandus: „Mogten wy die gelukkige dagen beleeven,
waar in wij al het Volk van Nederland, in den Wapenhandel ervaaren, bereid zagen
om hunne voorrechten te beschermen!", blijkbaar, zij het niet woordelik, ontleend
aan Zelandus' Preek (Dl. I biz. 405 en 406).
72) Het Amsterdamse Genootschap CONCORDIA ET LIBERTATE is in 1748 opgericht;
het hield zijn vergaderingen op de hoek der St. Luciensteeg en Pijpemarkt, tegenover
het pleintje van het Burgerweeshuis (zie Dl. I biz. 290). Een zeer ijverig lid was
Cornelis van Lennep (Leven van Mr. C. e?i D. J. v. Lennep, dl. 2, biz. 61).
H e t „AMSTELDAMSCH DICHT- EN LETTEROEFENEND GENOOTSCHAP" o n d e r de zilispreilk:

Wij Streven naa?' volmaaktheid, was in Desember 1783 opgericht door Gerrit Brender
a Brandis (Aant. 35) en Bernardus Bosch (Batavus), Predikant te Diemen (JV. Ned.
Biogr. Wdb. II. 217); het volgde de nieuwe kunstopvatting (Hoeksma, Jac. Bellamy,
biz. 43 vgg.). Jan. 1784 werd als Prijsvers uitgeschreven: de waare Christen, en Mei
1785 de eerste prijs (een gouden medaille ter waarde van 30 dukaten) toegewezen aan
de 22-jarige Petronella Moens. 1 Nov. 1785 werd Mr. Cornelis van Lennep Beschermheer. In 1789 gaf het Genootschap een Dichtbundel uit Dicht- en Letteroefeningen.
(Zie uitvoerig Leven van Mr. C. en D. J. van Lennep, dl. 1 biz. 47; dl. 2 biz. 58).
Dit Amsterdamse Genootschap heeft zich verbonden met het Leidse „Kunst wordt
door Arbeid verkregen", en het Rotterdamse „Studium Scientiarum Genetrix" tot de
„Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde", die 13 Sept. 1800 te Leiden
haar i*te Vergadering hield. In 1806 werd de naam gewijzigd: „Hollandsche Maat-
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schappij van Fraaye Kunsten en Wetenschappen"; in 1818 voegde „Kunstliefde spaart
geen Vlijt" er zich bij, zodat er nu 4 afdelingen waren: Leiden, Rotterdam, Amsterdam
en 's Gravenhage. (Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck, Beknopt overzichtder geschiedenis
van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen. 1800—1900).
73) De grondslag van ROOSJE is een histories feit. Het eerst wordt dit vermeld in
de Alg. Konst- en Letterbode 1818, 1, biz. 368: 10 April 1818 overlijdt te Middelburg
Helena Poelman, oud 101 jaar en 6 maanden, die, geboren in 1717, in haar jeugd
het ongeluk moet hebben bijgewoond. Navorscher 1863 biz. 174 wordt het verhaal,
als gebeurd met „jongelieden uit Westkappel", bevestigd door een 7ojarig landbouwer, die het in zijn jeugd heeft horen vertellen. Nagtglas dl. 2 biz. 412 voegt erbij
de herinnering van een 7ojarige boer, die het van zijn grootvader had gehoord. „Omstreeks 1850", zegt Nagtglas, „leefde te Vlissingen nog in schemerende heugenis bij
oude lieden de herinnering aan deze gebeurtenis, maar 00k wist men nog te verhalen van den treffenden indruk van Bellamy's voordracht van dit vers".
Over het „in zee dragen" als oud Zeeuws gebruik, zie Cats Spiegel van den Onden
en Nieuwen tijdt (Uitg. 1655) biz. 20.. „Plompe zin, plompe min". (Nog geschiedt
het z. g. Stra-rijden op Schouwen, zoals ik eens uit een krantenberichtje heb aangetekend). Als Adriaan Loosjes Zomer 1790 in Vlissingen is en met Fransje en haar
Moeder een rijtoer over Walcheren maakt, draagt hij „Tante Frans" in zee; Brief
22 Aug. 1790 (Aant. 67). Verder: Nieuw Zeeuwsch Liedeboek,.. 2 de Druk, 2 de St.
(Vlissingen J. I. Corbelyn 1814) biz. 5: Boer en Speelreisje door Walcheren, str. 10,
0. a. „Ik draag mijn meisje \ water in".
Het „in zee dragen" geschiedt nooit meer, evenmin als het „smelt steken", dat ik
als spelletje vermeld vond: Smallegange Kroniek van Zeeland, biz. 187; Walchersche
Arcadia dl. 2 biz. 235; Tegenw. Staat (Zeeland) dl. 9, biz. 17; Katechismus der Naluur door J. F. Martinet (Amst. Allart 1785) dl. 2, biz. 369; Walcheren, El. Wolff
(i s t e druk) boek 4, biz. 1^2; Zeeland, Jaarboekje voor 1853, biz. 54, no6t, zegt dat
„smelt steken zelden meer gebeurt". De Heer C. N. J. de Vey Mestdagh, een oude
Vlissinger, schrijft mij dato 2 November 1912: „Het komt wel voor dat onder de
visch die hier van de banken wordt aangebracht zich enkele smelten bevinden. Dat
ze zoo zelden meer voorkomen vindt zijn oorzaak, dat er in het slib niet meer naar
gestoken wordt, als hebbende te weinig waarde. Het in zee dragen is geheel in onbruik geraakt, en wordt sedert menschengeheugenis niet meer gedaan".
Van zeer be voegde zijde gewerd mij nog enige nadere inlichting over de smelt of
zandaal, door een „opziener der visscherij in Zeeland, een der beste practici op visscherijgebied" te Bruinisse. Hij schrijft dato 8 Febr. 1916: „Voor zoover mij bekend,
wordt er op zandaal geen speciale jacht gemaakt. Van graven aan de zeekusten in
Zeeland is mij totaal niets bekend. Meermalen worden zoodjes gevangen in de weervisscherijen op de Oosterschelde en de Grevelingen, bij kleine partijtjes, zoo ongeveer
30 tot 60 stuks per getij. Het is een 1 voet lange ronde zeer smakelijke visch, die
veel overeenkomt met de prik, en de eigenschap heeft zich op een gegeven oogenblik in de grond te wroeten: het komt dan in bijna verticalen stand te staan, met
den kop in den grond (meestal zandgrond), slaat geweldig met den staart, en schiet
dan in schuine richting in den grond, doch is met eenig krabben met de hand er
weer uit te halen. Het is zilverachtig aan den buik, zonder schubben, op den rug
zijn sommige groen, andere geelachtig gekleurd".
Zie verschillende Zeeuwse volksuitgaven van Roosje-. Dyserinck, Ter
biz. 26 en 27.
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19 Des. 1803 leest Mr. J. P. Kleyn in het Letterkundig Genootschap „Prodesse
Conamur" te Arnhem voor: Verhandeling over de fraaye Kunsten en Wetenschappen
in het Algemeen, en de Dichtkunst en Dichikunde in het byzonder (zie Aant. 45, en
Voorberigt van Mnemosyne, 1815, 1). Kleyn noemt het doel van Roosje (biz. 24):
„een waarschouwing des verstands . . . voor deze gevaarvolle speelzieke gewoonte der
jongelieden aan de zeekusten"... en wil doen horen „tot welken hoogen graad van
volkomen zinnelijke daarstelling der waarheid (Bellamy) zijne verdichting weet te
verlevendigen", maar verandert enkele versregels, zoals hij ze beter vindt.
In 1820 spreekt v. d. Palm van zijn grote bewondering voor Bellamy's voordracht
van Roosje in zijn Herinneringen aan J. Bellamy (zie Aant. 1. 8° en Dl. II biz. 156,
en het* hierboven aangehaalde uit Nagtglas, dl. 2 biz. 412); Mr. J. Scheltema. Herinneringen aan Mr. Jan Hinlopen, 1822, biz. 200: „hoe wij weenden bij de vertelling
Roosje!" Zie een opmerking van'Hinlopen over Roosje in Des. 1784: Dl. II biz. 158.
Omstreeks 1850 „werd Roosje dikwerf gekozen voor het proefstuk, dat aspiranten
van rederijkerskamers moesten voordragen om als lid toegelaten te worden". {Jacobus
Bellamy. Utr. J. W. Leeflang, 1886, biz. 13 noot).
In Zeeland (Jaarboekje voor 1853, biz. 40—54) is Bellamy's Roosje door Mr. A. F.
Siffle (behuwdneef van Francina Baane; Aant. 14) „overgebragt in het SteedschZeeuwsch". Zie 00k Aant. 78, slot. Roosje, op muziek en vertaald, zie Titels, Vertalingen enz.
74) Inhoud van het 2DE

STUKJE

der

PROEVEN VOOR HET VERSTAND, DEN SMAAK EN

HET HART.
biz. 101 —103. Aan C i d l i . [toegeschreven aan Kleyn, die echter, volgens eigen getuigenis,
26 Mrt. 1794 aan v. Sonsbeeck (hs. Z. G.) aan de 2 eerste Stukjes der Proeven niet heeft meegewerkt]. Het vers is van Rau (Lofrede op Rau door Teissedre l'Ange, 1808, biz. 76, Aant.).
biz. 104—122. 7 B i j d r a g e n v a n B e l l a m y (Dl. II biz. 124 vgg.).
biz. 125—146. E w a l d en E l i z e . Romance door Rau.
biz. 147—160. R o o s j e e n z . . . Bellamy.
biz. 163. D r o o m v a n N e r g a l den wijzen. — Uyttenhooven (hs. Z. G.).
biz. 172—190. B r i e f a a n m i j n e Z u s t e r K. — Ockerse (hs. Z. G.).
biz. 191. F r a g m e n t v a n e e n e s e n t i m e n t e e l e H i s t o r i c — Bellamy.

In 1790 verscheen „te Dordrecht, bij De Leeuw en Krap" een HERDRUK van de
2 Stukjes der Proeven, vermeerderd met elf gedichten, door de Uitgevers op naam
van Bellamy gesteld. In hun Voorberigt beweren zij „bezitters van het reeds gedrukte"
te zijn geworden [van de overige eksemplaren en het kopierecht dus, vermoedelik
na het vertrek van v. Vloten, zomer 1785 (Dl. II biz. 252); v. Sonsbeeck vond 00k
inderdaad, zoals hij 2 Mei 1794 aan Kleyn schrijft, hs. Z. G., onder Bellamy's papieren zulk een kontrakt met de Dordtse uitgevers, en Ockerse erkent in de Voorrede van het 3 nE STUKJE, 1794, dat zij dat recht hebben]. „Na de dood van den Heer
Bellamy" hebben de nieuwe Uitgevers, naar zij zeggen, „eenige voorraad, die nog
voorhanden was, 00k in handen gekregen; doch dezelve was te kleen, om 'er een
geschikt bundeltje van te maken", zodat zij besloten tot een herdruk der beide
Stukjes.. „en wij plaatsten bij denzelven het geen wij voor een derde stukje ontvangen hadden, na dat het, volgens de vrijlating en het verzoek der opstelleren, door
een kunst- en letterkundige hand overgezien, en voor de pers vervaardigd was". Het
vignet draagt de naam van Bellamy, een soort reklame blijkbaar. Nu blijkt echter uit
de briefwisseling van Kleyn en v. Sonsbeeck (26 Mrt en 2 Mei 1794, hs. Z. G.) dat
geen der medewerkers van het i ste en 2de Stukje, (Ockerse, Antoinette, Uyttenhooven
of Rau) iets van het plan tot deze herdruk heeft geweten, en dat de Uitgevers ge-
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holpen moeten zijn door iemand, die na B.'s dood zijn papieren in handen heeft
gehad, en er deze elf verzen bij vond, oorspronkelik door B. zelf misschien ook wel
bestemd voor een toekomstig 3 l 0 Stiikje. Het vermoeden van hulp hierbij valt op
Ds. Kuipers, in 1790 pred. te Dordrecht (Aant. 58; Gedenkzuil biz. 61, noot 2 noemt
zijn naam). Naar aanleiding van deze bedriegelike herdruk besluit Ockerse in 1794,
met medewerking van Kleyn, Antoinette en J. Clarisse (Ar. Ned. Biogr. Wdb. III.
227) — Rau, herhaaldelik door Ockerse aangezocht tot medewerking, antwoordde
niet, waardoor een verkoeling tussen beiden ontstaat (Levensberigt Ockerse, 1826,
biz. 103) — als vervolg der 2 in 1784 verschenen Stukje een 3 de uit te geven (G. T
v. Paddenburg, Utrecht) onder een nieuwe titel (hoewel het ook wel 3 de Stukje der
Proeven wordt genoemd): NIEUWE PROEVEN VOOR HET VERSTAND, DEN SMAAK EN HET
HART. Volgens Ockerse [Pee. 0. d. Pec. (1809) dl. 4 biz. 271] bevat dit bundeltje niets
van Bellamy; in de Gedenkzuil (1822) biz. 68 is Ockerse echter niet zeker van Julia
(3 de St, biz. 123), „in (Bellamy's) geest gedicht, een Krijgslied, maar wij herinneren
ons deszelfs oorsprong met geene genoegzame zekerheid", en Het Jongetje (3 de St.
biz. 138) „waarin Kupido zijne koddige rol speelt, en de luim van B. dartelend zweeft";
Ockerse neemt het, als weinig bekend, op in de Bijlagen van de Gedenkz. (biz. 274).
Mij klinken ze geen van beide toe als van Bellamy: ze missen zijn toon. Mevr. KleynOckerse (slot van deze Aant.) schrijft Het Jongetje toe aan Bellamy of Clarisse; aan
wie Julia toe te schrijven, weet zij niet.
In de Voor rede van het 3DE STUKJE (1794) weerlegt Ockerse het Voorberigt van
1790. Hij zegt dat de elf bijgevoegde verzen maar op naam van Bellamy zijn gezet
„als de beste recommandatie',, en verzekert dat ze niet van B. kunnen zijn {Ockerse
herkent er misschien eigen tuerk onder), en zo al, had B. geleefd, hij zou ze niet gedrukt
hebben. Ockerse erkent dat de Leeuw en Krap in 1790 eigenaars van de overige
eksempl. en van het Kopierecht waren, maar de beweerde toestemming en medewerking der Schrijvers van de 2 eerste Stukjes hebben zij niet gevraagd; waren de
Schrijvers geraadpleegd, de voorraad van een 3 de Stukje zou niet te klein zijn geweest.
De Herdruk van 1790 is dus geheel buiten de Opstellers van de 2 eerste Stukjes
omgegaan. Een in 1794 toegezegd vervolg van de NIEUWE PROEVEN met „een of an-deren Bellamiaanschen brief" is niet verschenen.
In 1825 worden de 3 Stukjes der Proeven te Rotterdam „opnieuw uitgegeven dooren met eene inleiding van T. Olivier Schilperoort" (Dyserinck, Ter Naged. biz. 25);
in 1825 nog eens bij A. F. H. Smit te Rotterdam, maar nu vermeerderd met de n
verzen van de Herdruk in 1790 (De Leeuw en Krap), naar 't heet, „door Bellamy en
eenigen zijner Kunstvrienden". In het eksemplaar van deze uitgave, dat aan Mevr. KleynOckerse heeft toebehoord, staan de namen „der auteurs bij den Inhoud geschreven"
(Navorscher XXII biz. 122); deze namen zijn niet altijd juist, zie voor het i sle Stukje
Aant. 69, slot; Aan Henriette in het 2de Stukje schrijft zij, ten onrechte, toe aan
Hinldpen. Naar aanleiding van het Vignet dezer uitgave zegt zij: ;;Clarisse ligt daar
op rozen, zeker omdat hij nog leeft. Uyttenhooven evenwel, die ook nog springlevendig is, staat met de dooden op de Tombe. Ik denk, dat hij door eene annonce,
hier of daar, wel protest zal aantekenen. Quint Ondaatje hadt ik liever niet in dezen
kring gezien, hij was de beste heer niet en geen kunstvriend,; (Aant. 59).
Onder invloed waarschijnlik van de Herdruk van 1790 verscheen in 1791 Verzdmeling van Stukjes, van Vernuft en Smaakjn naarvolging van Bellamy. Met Muziekplaatjes. (Amst. J. v. Werven Boekverkooper).
Zo bleef Bellamy's naam verbonden aan de Proeven, hoewel ze toch eigenlik een
schepping waren van Ockerse.
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75) Over HEIMAN DULLAERT (1636—1684) schreef Verwey in het Tweemaandelijksch
Tijdsehrift, 1898, 1, biz. 447 vgg., naar aanleiding van het stuk in de Poet. Spect.\
zie 00k Dr. H. J. A. Ruys in Oud-Holland (1913) biz. 170 vgg.; biz. 173, aant. 8
vermeldt 1 schilderij van hem, dat „weinig aan Rembrandt doet denken". Scheltema,
Her inner ingen aan de verdiensten van Mr. J. Hinlopen biz. 200: „Zeker is, dat de
levensschets van H. Dullaert uit (Hinlopens) pen is gevloeid... Hinldpen had 00k
een keurig en krachtig dichtstuk op Dullaert vervaardigd en in het gezelschap (der
„keurelingen") voorgelezen. Aangemoedigd om hetzelve bij de levensbeschrijving te
voegen, heeft hij dit uit nederigheid nagelaten". Over Hinldpens belangstelling in
het „geestelijk lied" zie Aant. 46 en Bennink Janssonius, Gesch. v. h. Kerkgezang bij
de Herv. in Nederland (1863) biz. 192 (in verband met de opmerkingen daarover in
de Spectatorb\)&Ta,gz). Over Hinlopens liefde voor muziek: Dl. II. 84.
v. Sonsbeeck twijfelt er in 1793 aan, en vraagt het Hinldpen zelf (hs. Z. G.), maar
het antwoord is niet bewaard gebleven. In plaats van het door Hinlopen, „uit nederigheid" geweigerde vers, kan Bellamy er uit eigen beweging de Psalmbewerking aan
hebben toegevoegd; de „vriend" die de opmerking maakt, is dan natuurlik Hinlopen.
In zijn brief van 28 Des. 1784 (Dl. II biz. 158) noemt Hinlopen wel de 4 andere
bijdragen v. d. Poet. Spect., maar niet die over Dullaert^ wat dus mede zou kunnen
gelden als bewijs van Scheltema's bewering.
76) HS. Z.G. (Dl. II biz. 140-144):
plan.
1. Hoe is de toestand van ons toonneel?
2. Hoe moest het zijn?
middelen tot verbetering.
1. keus der stukken: treurspelen — blijspeelen — Drama's — iets over de klugten.
2. Dichlers moeten aangemoedigd worden, door de bestuurders van den Schouwburg.
Sulzer.
3. over de Acteurs. —
1. Hoe zijn ze in 't algemeen?
2. hoe moesten zij zijn?
Sulzer. 3. vereischten in een goed Acteur.
middelen, om hier verbeteringen in te maken.

wat is een treurspel? — verhand. —•
moeten de Helden altijd vorsten — grooten zijn? — aid:
Men ontleene de stof tot treurspelen en drama's uit onze historici — voor onze blijspelen —
uit onze zeden — onze gewoonten: vid: dezelfde verhand.

77) Over de PRACTICALE PREEK (naar de Engelse synthetiese preekmethode) van
Prof. Ewald Hollebeek te Leiden en Prof. Paulus Chevallier te Groningen, tegen de
ouderwetse preek, naar nationaal-analytiese methode („onder den verderfelijken invloed
nog der scholastiek en vol van rabbijnsche casu'istiek") „geleerdheidsvertoon op den
kansel" .. zie Knappert, Gesch. Herv. Kerk, dl 1, biz. 165; dl. 2, biz. 130 vgg.
Ook Prof. Gijsbert Bonnet wilde hervorming, maar langs andere weg, en als bemiddelend. Hij wilde dat de oude nederlands hervormde predikwijze, van voor de opkomst
der twisten tussen voetianen en coccejanen, weer werd ingevoerd, maar verbeterd
naar de door Hollebeek aangewezen methode, en noemde die de analyties-synthetiese.
De beide hervormingen Hollebeek-Bonnet zijn samengelopen: de oude nederlandse
predikwijze werd hersteld, doch geschoeid op nieuwe leest. Zie Ypey en Dermout,
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Gesch. Christ. Herv. Kerk, dl. 4, biz. 67—74. Hartog, Sped. Geschr. (i s t e druk) biz.
143 geeft een menu in analytiese preektrant.
78) WETTEN DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN HET ALGEMEEN, v a n M a a r t 1 7 8 5 , e n

„byvoegsels tot dezelve" (Arch. Maatsch. Amsterdam):
2. . . . zullen in de vooruaamste plaatsen] van ons Gemeenebest, en by elk Departement Penningmeeslers worden, aangesteld, welke de Leden aanneemen, de toelaagpenningen inzaamelen
enz.. . .
3. Niemand echter zal als Lid worden aangemerkt, dan na vooraf de contribute betaald
te hebben.
4. Deze Contributie zal bepaald blijven op een Ducaat jaarlijksch

DR. MARTINUS NIEUWEN-HUYZEN (1759—T793)> geneesheer te Edam, door zijn huwelik met Anna Maria Herdingh een zwager van A. Loosjes Pz. (Aant. 67), was
Sekretaris van de door zijn vader opgerichte Maatschappij tot Nut van het Algemeen
(JV. Ned. Biogr. Wdb. I I . 993). Bellamy bespreekt zijn Gezangen in de Poet. Sped.
(Dl. II biz. 104 ygg.). Kernkamp, Jan Nieuwenhuyzen herdacht (Amst. 1906) biz. 32
noemt hem „levendig, opgewekt, idealistisch, een kind van zijn tijd, met vast vertrouwen op een betere toekomst"; biz. 4 4 ; „Wat bij Jan Nieuwenhuyzen in gedachte
is gerijpt, heeft Martinus in daden omgezet". Ofschoon Martinus sinds de oprichting
van het Genootschap vooral op verbetering van bet schoolwezen aandrong (Kernkamp, biz. 23) bleef dit doel toch voorlopig bijzaak. 9 Aug., op de i s t e Alg. Verg.
te Amsterdam (de 3 d e sinds de oprichting), werd in de geest van Martinus (en van
Bellamy: Dl. II biz. 219) besloten tot het oprichten van een „Philanthropijn" [als
dat van Basedow, zie Hartog, Sped. Geschr. (i s t e dr.) biz. 140], kweekschool voor
onderwijzers, vooral ten dienste van behoeftige kinderen (Kernkamp biz. 37). De
eerste uitgave van Schoolboekjes dagtekent van 1791.
In 1788 gaf M. Nieuwenhuyzen (volgens Cat. Maatsch, Ned. Lett.) uit De geest der
Nederl. Dichters, een soort van bloemlezing, met voorbeelden van „Bevallig, Naif,
en Romansen", waarin hij Roosje van B. niet noemt. Zijderveld, De romancepoezie
in Noord-Nederland van 1780 tot 1830 (Amst. 1915) twijfelt of N. wel de Schrijver
is (biz. 66 en 69).
79) VLIJT IS DE VOEDSTER DER WETENSCHAPPEN werd in 1784 door 3 of 4 Utr.

Studenten opgericht, en breidde zich allengs uit (DL I I biz. 283 en 340). Na de
Bundel Ter Gedachtenisse van J. Bellamy (1786) gaf het Genootschap in 1789 uit
Mengelingen (Utrecht, Wed. S. de Waal) met een uitvoerig Voorbericht over oprichting, groei, werking, toekomststreven: een band leggen „tusschen alle de Kunstgenootschappen van ons vaderland dienende tot een gemeenschappelijk overleg, op welk
een wijze men door de kunst-liefde het meeste voordeel aan de waarheid en de deugd
zou kunnen toebrengen.. (zodat) al die Maatschappijen haar krachten vereenigden
om Nationaale ondeugden te bestrijden of recht vaderlandsche zeden aan te kweeken". In 1790 is het Genootschap samengesmolten met „Dulces ante omnia Musae"
(zie Aant. 44, slot).

TITELS, HANDSCHR1FTEN, VERTALINGEN.
In TITELS en HANDSCHRIFTEN geef ik een volledig overzicht van alle poezie en proza
van Bellamy — uit gedrukte bronnen, of, tot heden ongedrukt, uit hs. — in mijn werk
geheel of gedeeltelik opgenomen, of alleen vermeld [de biz. achter de titel wijst, tot 1784
naar Dl. I, vervolgens naar Dl. II]. Daar de hss. Loosjes, Haarlem (zie Aant. 67)
mij eerst in handen zijn gekomen, toen Dl. I al afgedrukt was, zal ik nu nog, waar
ik dit niet eerder heb kunnen doen, deze bron vermelden.
Aan TITELS voeg ik toe: LIJKZANGEN en GRAFSCHRIFTEN (en bronnen over Bellamy,
als aanvulling van de Inventaris.. v. d. Os, Vlissingen).

TITELS.
I. POEZIE EN PROZA VOOR „K. SP. G. VL." EN TIJDSCHRIFTEN.
1. PROEVEN VAN POETISCHE MENGELSTOFFEN (uitgegeven door het Genootschap „Kunstliefde spaart geen Vlijt" — bij C. van Hoogeveen Jr. te Leiden).
De verzen zijn ondertekend J. B. Van de, voor zover bekend, ingestuurde 18
verzen staan er maar 5 gedrukt in de POET, MENGELST. ; 2 plaatst B. later zelf in het
i ste Stukje der PROEVEN, I in het 2de Stukje, en 1 in de GEZANGEN; van 3 niet aangenomen verzen kennen we de tekst (1 in Kopie Sonsb ; 2 uitgegeven na B'.'s dood),
van 6 alleen de titel.
Dl. VII. 1780.
Op de naamlijst der , ) Aankweekelingen ,, , nr. 3 : Jacobus Bellami, te Vlissingen (30). Onder
de verzen der „Aankweekelingen":
biz. 258. P i l a t u s (1778. 28. 58. Aant. 8).
biz. 265. A c h i l l e s (1777. 4- 16. 28. 58. Aant. 8 en 10).
(beide verzen zijn in kopie, hs. Loosjes, Haarlem).

Dl. VIII. 1782.
Onder de Buitengewone Leden, Des. 1780 aangenomen: Jacobus Bellami te Utrecht (73). Onder
de verzen:
biz. 46. A a n i e m a n d (108; Aant. 35: onopengesneden boeken).
biz. 214. De L i e f d e (97. 98. 106. 161. 163. 164—166; Aant. 30).

Dl. IX. 1783.
biz. 214. D e L e n t e (97. 9 8 ; Aant. 30).

Titels, bekend uit B.'s brieven aan „K. sp. g. VI.":
Brief 14 Febr. 1779 (31): O p de a f b e e l d i n g v a n V o n d e l .
Aan Lyzander.
De deugd.
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Brief tussen 14 Febr. en 9 April (32):
N a c h t b e d e (Kopie Sonsb. biz. 165).
A a n mijn g e b o o r t e s t a d , in 1817 uitgegeven, zie Aant. 19 (31).
Op Smits.
Brief 25 April (32): K u s c h j e .
De v e r g e n o e g d e ,
20 Nov. 1780 stuurt hij:
J a c o b a a n R a c h e l (57. 58. 7 3 ; Aant. 25), in 1822 uitgegeven in de Gedenkzuil.
K a i n (Bijlage v i ; 58. 73. 203), geheel omgewerkt opgenomen in het 2 d e Stukje der PROEVEN
(Voorjaar 1784 heeft B. verzocht beide verzen niet in de POET, MENGELST. te plaatsen: 41. 42).
In 1780 of '81 moet hij nog 3 verzen hebben gezonden, die hij Voorjaar 1784 terugkrijgt: 2
op verzoek, 1 als afgekeurd (41. 42):
A a n G o d (715 Dl. II. 4 1 . 185. 196); afgekeurd, en daarna opgenomen in GEZANGEN.
D e g e v l u g t e V r e u g d e (53).
D e g e v o n d e n V r e u g d e (54).
Deze 2 verzen verzoekt hij Voorjaar 1784 terug voor het i s t c Stukje der PROEVEN.
Mei 1784 b e d a n k t Bellamy voor h e t L i d m a a t s c h a p v a n „ K u n s t l i e f d e spaart g e e n
Vlijt" (42. 73).
„KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT": (behalve bovengenoemde plaatsen): Aant.

1872; Dl. I.

17. 23. 56. 59. 60. 105. 106. 107. 108. 148. 162. 272. 318. 320; Dl. II. 2. 3. 23. 262. 263. LIV.
POETJSCHE MENGELSTOFFEN : Dl. I. 23. 28. 58. 59. 98. 272. 273. 318; Dl. II. 262.

263.

2. ALGEMEENE VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN.
In 1778 leest B. dit maandschrift al, zie Aant. 20.
Zomer 1779 s t uiirt hij zijn i s t e bijdrage; in het geheel zijn er opgenomen 16 verzen,
5 prozabijdragen en 1 Brief; van 1 gezonden, en niet aangenomen bijdrage kennen
we alleen de titel; 2 van de 16 verzen nam de dichter later op in de GEZ. M. J. De
ondertekening der meeste verzen en van de Brief is J . . ; van 1 vers en 3 prozabijdragen , J . Bellami"; van 2 prozabijdragen „Nosce te ipsum".
1779.

n.

biz. 471. D e s c h i m v a n C l a u d i u s C i v i l i s a a n de B a t a v i e r e n (40).
1780. I I .
biz. 231. B r i e f a a n H. H. S. S.. . (Over de BARDIETJES) (42. 43).
biz. 232. L i e f d e z u g t (41. 43).
biz. 233. H e t g e b r e k in C h l o r i s (43. 44; Aant. 22, biz. LXII)
GEZ. M. j .
biz. 272. A a n E e l h a r t (47, noot 2).
biz. 273. A a n d e n m o r g e n s t o n d . Naar het Hoogduitsch, van Kleist) ( 4 2 ; Aant. 20 en 53).
biz. 298—305. De s c h i p b r e u k (proza) (45—47. 48).
biz. 316. D e d i c h t e r a a n d e l i e f d e ( 4 1 ; Aant. 20).
biz. 405. H e t s c h o o n v o o r u i t z i g t v a n een C h r i s t e n (40).
biz. 406. A a n d e n d o o d (47).
biz. 445. A a n e e n m e i s j e (47).
biz. 468—472. De w a n d e l i n g (proza) (50. 51).
biz. 580. D e t w i s t (56. 57).
biz. 581. De s c h r i k (56).
„I4 van wijnrnaande" 1780 verzond de dichter gelijk met de 3 laatste verzen 00k een Brief
van D a m o n a a n F i l l i s (in rijmloze alexandrijnen); maar deze werd niet opgenomen (56. 57).
1781. I I .
biz. 92. A a n mijne V a d e r l a n d e r e n (getekend J. Bellami, 17J81) (74. 75).

cv
biz. 276—281. H e t h u w e l i j k (gesprek van Jocosus en Sincerus) (57. 58).
biz. 283. De o n t d e k k i n g (47)
GEZ. M. J.
biz. 494. De P h y s i o g n o m i e k u n d e (105).
1782.

II.

biz. 40. M i s s i v e a a n de H. H. S. S. d e r Alg. Vad. L e t t . (Wegens eenige handschriften)
„Nosce te ipsum" (107. Bijlage vn).
biz. 44. H e t t e d e r m e i s j e (47).
biz. 175. De z i e l s v e r h u i z i n g (101).
1783- n .
biz. 39. T w e d e M i s s i v e a a n de H. H . S . S. der Alg. Vad. L e t t , (wegens enige handschriften) — „Nosce te ipsum" (Bijlage vm).
1785. II. biz. 601 staat een naamloos R e c e p t , om i e t s s e n t i m e n t e e l s t o e te m a a k e n ,
door N . N . beantwoord met een hekelvers A a n de S c h r i j v e r e n d e r A l g e m e e n e V a d e r l a n d s c h e L e t t e r o e f e n i n g e n . Hartog. Uit het leven van een Tijdschrift (Gids. 1877, III, biz.
119—122) schrijft dit vers toe aan B., hierin gevolgd door Menne, Goethe''s Wert her in der niederl.
Literatur^ biz. 65 • ook de tijdgenoten schijnen het hem al te hebben toegeschreven, want v.
Sonsbeeck brengt het ter sprake, maar betwijfelt het. Mij lijkt het ook heel onwaarschijnlik: hoe
zou Bellamy zich hebben kunnen plaatsen „auf Feiths Seite" (Menne)! Ook zijn geest en woord
van het vers niet van B. 5 bovendien had hij in 1785 een eigen orgaan om zich te uiten.

Uit de brief van Fr. Baane aan Lambrechtsen (16 Mei 1815; zie Aant. I. 70.)
blijkt, dat B. „het mengelwerk van de jaren 1779, I 7^° e n I 78i" voor Fransje heeft
laten inbinden.
ALG. VAD. LETT, (behalve de bovengenoemde plaatsen): Dl. I. 60. 75. 113. 171. 271. 272.
« 337- 35M Dl- II. 27. 34; Bijlage XII en XIII: biz. xx.
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3. TAAL- DICHT- EN LETTERKUNDIG KABINET. (Amst. C. Groenewoud op 't
Water).
Alle bijdragen van Bellamy zijn getekend B.; van de 14 verzen zijn er 5 later opgenomen in de GEZ. M. J.
1781.
biz.
biz.
biz.
biz.
biz.
biz.
biz.

257.
259.
363.
364.
365.
366.
367.

A a n F i l l i s (111)
GEZ. M. J.
A a n de J u f f e r s (108).
De d i c h t e r aan zijnen v r i e n d (60).
K u s c h j e (90) —
GEZ. M. J.
De min aan den d i c h t e r (129).
De j o n g e l i n g e n (125)
GEZ. M. J.
J o h a n (108; Aant. 35).
Aan Densus.

1782.
biz. 117. Z a n g v a n va d e r l a n d s c h e m e i s j e s (135) — — — GEZ. M. J.
biz. 120. C o n c o r d i a res p a r v a e c r e s c u n t (79).
biz. i 2 i . De l i e f d e .
biz. 122. H e t j a w o o r d (52)
GEZ. M. J.
biz. 123. A a n F i l l i s (79).
biz. 245. H e t v e r g e n o e g e n .
TAAL- DICHT- EN LETTERKUNDIG KABINET (behalve de bovengenoemde plaatsen): Aant. 35.
Dl.

I.

108.

148.

151;

Dl.

II.

LXXVIII.

CV1
4. DE POST VAN DEN NEDERRIJN (Utrecht, G. T. v. Paddenburg).
16 bijdragen: 3 in proza, 12 verzen, 1 Brief; 15 ondertekend ZELANDUS, I (nr. 103,
28 Sept.): V. R.; van de 12 verzen neemt Zelandus er later 8 over in zijn VAD. GEZ.
(zie aldaar).
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

47.
58.
68.
71.
73.
74.

28 Nov. 1781. C o n c o r d i a et L i b e r t a t e (122. 124; Aant. 37, biz. LXX).
9 Febr. 1782. A a n de v a d e r l a n d s c h e j o n g e l i n g e n (118. 122. 162).
6 April
„ A a n h e t v a d e r l a n d (159. 162. 163. 168. 182).
20 April „• A a n h e t v a d e r l a n d (159. 169. 1-74. 182, noot 1. 190. 260, noot 2. 307).
4 Mei
„ A a n de v a d e r l a n d s c h e m e i s j e s (183. 184. 193).
4 Mei
.„ B r i e f a a n H. H. S. S. (over de verminking van Zelandus' verzen in de
POST NAAR DEN NEDERRIJN ( 2 I O . 2 1 1 . 2 2 0 ) .

nr. 84. 29 Junie
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

„

D r o o m (over de landing der Engelsen op Walcheren), proza (192.
197. 217).
88. 20 Julie „ De v l o o t in zee (210. 211. 220).
94. 17 Aug. „ De P a t r i o t (211. 335).
103. 28 Sept. „ U i t t r e k s e l uit e e n B r i e f o v e r W a p e n h a n d e l (get. V. R., 12
Sept.) (227. 233. 250).
106. 12 Okt. „ A a n e e n e n V e r r a d e r d e s V a d e r l a n d s (239. 240. 242. 256. noot 1.
262. 270. noot 6. 335)5 zie 00k biz. LXX.
106. 12 Okt. „ A a n God (237. 239. 242).
i n . 9 Nov. „ A a n de V r i j h e i d (258, 262, noot 1).
126. 25 Jan. 1783. B r i e f o v e r v a d e r l a n d s l i e f d e (291. 294. 299).
134. 8 Mrt. „ A a n de U t r e c h t s c h e B u r g e r e n (312. 322. 326. 330. 334).
180. 18 Okt. „ A a n h e t U t r e c h t s c h G e n o o t s c h a p P r o P a t r i a et L i b e r t a t e

(363. 366).
Zelandus dicht 00k een verklarend bijschrift van het Vignet van Dl. II van de POST (Jrg. 1782),
waarschijnlik 00k voor Dl. Ill (Jrg. 1783), get. Z. (314).
POST VAN DEN NEDERRIJN (behalve de bovengenoemde plaatsen): Dl. I. 147. 172. 223. 236.
281. 282. 314. 345. 351. 364; Dl. II. 254.
POST NAAR DEN NEDERRIJN: Aant. 54.

II.

Dl.

I.

182.

183.

345.

351.

VERZENBUNDELS.

1. GEZANGEN MIJNER JEUGD (P. den Hengst Jr. Amsterdam, 1782). Prijs / 1.—
Op het titelblad „Nobilitas sub Amore jacet", en een motto uit Higts „Carmen
Trochaicum in Reditum Veris" (178,. noot 3):
Est Venus vulgaris una, de polo venit altera
Huic litamus, ilia nostris est remota canticis.
Absque te mens nil amoeni, nil venusti concipit
Tuque victura Poetas sola donas laurea.
Inhoud:
1.
2.
3.
4.

Aan
Aan
Aan
Het

F i l l i s . 178. xxxv.
mijne l i e r . 1^7.
een w i j s g e e r . 129. xxxvi.
t r i u m f l i e d . 138. xxxvi.
5. De liefde. 78. XXXVIII.
6. Mijn l i e r . 125. XXXVI.
7. F i l l i s . 101. XXXVII.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
!tje
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
29,
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

A a n F i l l i s . 95. xxxvn.
H e t v e r t r e k v a n F i l l i s . 96. xxxvn.
Aan F i l l i s . 97. xxxvin.
A a n de m a a n e . 80. xxxvn.
A a n F i l l i s . (T. D. L. KAB.) HI. 137. xxxvn.
A a n F i l l i s . 100. xxxvn.
H e t l e n t e w e d e r . 76. xxxvn.
* * * * n ^ , xxxvn.
A a n C h l o e . 83. 332. xxxvn.
De l i e f d e . 84. xxxvn.
A a n F i l l i s . 87. xxxvn.
K u s c h j e . 87. xxxvn.
De v e r g e e f s c h e p r o e f n e m i n g . 87. xxxvn,
D e n a a m e n . 83. xxxvin.
Mijn g e b o o r t e d a g . 128. 171. 374. 378. 379. 381. 382. xxxvi. XLIII.
A a n de wijsheid. 93. xxxvi.
A a n F i l l i s . 78. xxxvin.
A a n d e z e l v e . 92. xxxvn.
K u s c h j e . 88. xxxvn.
K u s c h j e . 89, xxxvin.
K u s c h j e . (T. D. L. KAB.) 90. xxxvn.
D e l i e f d e . 86. 202. xxxvin.
De b e s t e m m i n g . 139. xxxxi.
A a n mijnen v r i e n d K . . . 174. xxxvin.
D e m i s b r u i k t e vrijheid. 94. 171. xxxvi. XLIII.
A a n den s l a a p . 109. xxxvin.
K u s c h j e . 91. xxxvin.
D e d r i e b e v a l l i g h e d e n . 105. xxxvn.
D e v i e r g e t i j d e n . 136. xxxvn.
A a n F i l l i s . 79. 202. xxxvin.
L i e f d e en wijn. 141. xxxvn.
* * * * * n ^ xxxvin.
A a n de m a a n e . 82. xxxvn.
K l a g t . 82. 200. xxxvin.
D e wijsgeer. 130. xxxvi.
O n g e l u k k i g e l i e f d e . n o . xxxvn.
Mijn w e n s c h . 140. xxxvi.
De i j v e r z u c h t i g e . 85.
W a a r o m de l i e f d e g e b l i n d w o r d t . 85. xxxvn. XLIII.
H e t w i j s g e e r i g a n t w o o r d . 131. xxxvi.
H e t j a w o o r d . ( T . D. L. KAB.) 52. 186. xxxvn.
De j o n g e l i n g e n . (T. D. L. KAB.) 125. xxxvn.
E e n o n t d e k k i n g . (ALG. VAD. LETT.) 47. xxxvn.
A a n de m e i s j e s . 133. 377. xxxvin.
A a n de j o n g e l i n g e n . 134. 377. xxxvin.
Z a n g v a n v a d e r l a n d s c h e m e i s j e s . ( T . D. L. KAB.) 135. xxxvin.
De v e r w o n n e n p h i l o s o o p h . 132. xxxvi.
D e w e i f e l e n d e s c h o o n e . 140. 186. xxxvn.
H e t keurslijf. 108; xxxv.i.
H e t g e b r e k in C h l o r i s (ALG. VAD. LETT.) 44. 171, noot 3. xxxvn.

GEZANGEN MIJNER JEUGD (behalve
170.

178.

179.

184.

185.

200

de bovengenoemde plaatsen): Dl. I. 144. 167. 168. 169.

(PHYLLIADE).

203. (FILLIS). 204. 224. 252. 262. 270. 272.

341- 374- 393; Dl. II. 34. 57. 74. 76. 185. 252; Bijlage xvi.
HERDRUK (1790): Dl. II. 253. 334. 338. 339. 340.

278.

CVIII
„NAGELAATEN" GEDICHTEN, gevoegd bij de HERDRUK (1790):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A a n F i l l i s . (Dl. I. 49. 50. 75). (hs. Leiden).
De t r o o s t d e r h o p e . (ibid.).
A a n F i l l i s . (Dl. I. 207, noot 1. 208. 219, noot 4. 220).
A a n J u l i a . (Dl. I. 275); 1 7 ^ 8 2 (volgens hs. Loosjes, Haarlem).
A a n C a t s . (Dl. II. 199).
D e d o o d . (Dl. II. 161).
A a n S t i l l i n g . (Dl. II. 305; Aant. 45).

2. VADERLANDSCHE GEZANGEN (J. M. v. Vloten, Utrecht, 1782/1783, onder de
zinspreuk „Concordia et Libertate". Elk Stukje, 14 of 16 biz. groot, kostte 4 Stuivers (186).
In de VAD. GEZ. staan 8 verzen, eerst in de POST VAN DEN NEDERRIJN verschenen
(biz. CVI).
ISTE STUKJE — begin Junie 1782 (186. 194. 203. 221, noot 4. 248. 265; Dl. II. 81).
1. A a n h e t v a d e r l a n d . (186. 187).
2. J a V r e d e , s c h o o n e H e i l g o d i n . (186. 190).
3. A a n o n z e g e s n e u v e l d e z e e h e l d e n . (186. 189. 194).
2 DE STUKJE — 22 of 23 O k t . ( 2 4 2 . 2 4 5 . 2 4 8 . 252. 2 6 5 ) .
1.

Aan

G o d (POST, nr.

106).

2. D e m o r g e n . (248).
3. H e t v a d e r l a n d s c h e m e i s j e . (213. 388).
4. D e v a d e r l a n d s c h e j o n g e l i n g . (215. 307. 388).
3DE

STUKJE —

3 of 4 N o v .

(252.

253.

262. 264.

268.

270).

1. A a n de v a d e r l a n d s c h e j o n g e l i n g e n (POST, nr. 58).
2. A a n de V r i j h e i d . (253. 278).
3. H e t o n t d e k t v e r r a a d . (256).
4DE STUKJE — voor 25 Des. (282. 286. 289. 305).
1. D e h e l d e n . (282).
2. A a n W a s h i n g t o n . (285. 305).
3. C o n c o r d i a et L i b e r t a t e (POST, nr. 47).
SDE STUKJE — eind Jan. 1783 (295. 304. 307).
1.
2.
3.
4.

A a n h e t V a d e r l a n d . (POST, nr. 71).
A a n E l l i o t . (258. 259. 304. 307; Dl. II. 74. 156).
De j o n g e z e e h e l d . (307. 388).
A a n d e n d i c h t e r A. E. (258. 260. 261. 262. 279. 307).

6UE STUKJE — eind Maart (322. 324. 330. 334).
1.
2.
3.
4.

T e r g e d a g t e n i s s e v a n d e n g e s n e u v e l d e n J a r r y . (308. 309. 322. 324. 330. 334).
A a n d e U t r e c h t s c h e B u r g e r e n . (POST, n. 134).
A a n J * * * * (322. 330. 332. 334).
De j o n g e l i n g e n . (331. 334. 388).

7»E STUKJE — eind April (333. 334. 335- 34i- 33*; Dl. H . 73. 81).
1. D e D o g g e r s b a n k . (314. 322. 324. 332. 333. 335. 361. 408).
2. D e P a t r i o t (POST, nr. 94).
3. A a n e e n e n V e r r a d e r d e s V a d e r l a n d s , (POST, nr. 106).
8STE STUKJE — 17 Nov. (346. 347. 351. 352. 366. 367. 386; Dl. I I . 73. .81).
1. T o e n ik de a f b e e l d i n g
h a d . (366. 367/368).

v a n d e n B a r o n van d e r C a p e l l e n t o t d e n P o l g e z i e n

CIX
2. A a n de N e d e r l a n d e r s . (366. 368).
3. A a n h e t U t r e c h t s c h e G e n o o t s c h a p P r o P a t r i a et L i b e r t a t e (POST, nr. 190).
4. A a n e e n e n v a d e r l a n d l i e v e n d e n P r e d i k e r . (366, 370. 371. 373; Dl. II. xxxr).

9de

STUKJE

— begin Des. (386. 408. 409; Dl. II. 2. 81).

1. A a n V l i s s i n g e n . (7. 386).
2. D e v a d e r l a n d s c h e v r o u w . (386. 388).
3. A a n mijn V a d e r l a n d . (386. 390).
VADERLANDSCHE GEZANGEN (behalve de bovengenoemde plaatsen): Dl. I. 181. 182. 184. 269.
278. 293. 295. 298. 299. 300. 301. 323. 340. 350. 392. 394; Dl. II. 1. 3. 4. 14. 25. 31. 33. 34.
36. 39. 61. 63. 74. 76. 77. 89. 101. 177. 216. 221. 252. 323. 328.

Des. 1783 zijn de 9 Stukjes tot een bundel verenigd, en opgedragen aan Vlissingen.
(392; Dl. II. 38. 39)In 1784 geeft v. Vloten als afzonderlike drukjes uit:
Z e l a n d u s A a n h e t G e n o o t s c h a p v a n W a p e n h a n d e l : P r o P a t r i a et L i b e r t a t e ,
Bij d e s z e l f s e e r s t e v e r j a a r i h g , in F e b r u a r i j 1 7 8 4 . (10. 11); prijs 2 st.
M a r s c h v o o r de B u r g e r - C o m p a g n i e : D e Z w a r t e K n e g t e n t e U t r e c h t : Gecomponeerd door F. Nieuwenhuysen. (12).
Z e l a n d u s bij d e n d o o d v a n J o h a n D e r k , B a r o n v a n d e r C a p e l l e n t o t d e n P o l ;
G e s t o r v e n d e n 6 J u n i j 1 7 8 4 . (76. 77. 78. 81. 82. 87. 88. 89. 93. 95. 157, noot 1).
De Katalogus der Bellamy-Ten,toonstelling: „Utrechtsche Kunstkring", 1886, noemt als nr. 47
van de Uttgegeven Geschriften: A a n h e t G e n o o t s c h a p v a n W a p e n h a n d e l o n d e r de
z i n s p r e u k : P r o P a t r i a et L i b e r t a t e , t e U t r e c h t , bij g e l e g . e n h e i d v a n d e s z e l f s
t w e e d e v e r j a r i n g , d e n 2 F e b r u a r y I 7 8 5 (Prov. Bibl. Zeeland); maar dit vers ondert.
ELEUTHERUS kan niet van Zelandus zijn.

Jan. of Febr. 1785 verschijnt bij v. Vloten een
van ZELANDUS, prijs 4 st. (147. 168. 202. 259):
1.
2.
3.
4.

VERVOLG

op de

VADERL. GEZANGEN

A a n mijn V l i s s i n g s c h e m e d e b u r g e r e n . (148. 166).
K r i j g s l i e d . (150. 159).
D e v a d e r l a n d s c h e j o n g e l i n g e n . (151).
S l a g z a n g . * ( l 5 2 . 259).

In de HERDRUK der VAD. GEZ. (1785) (in 1807 is de prijs van deze HERDRUK
/ 2-10) staat dit VERVOLG voor het 9de STUKJE; verdere wijzigingen in de volgorde
der verzen zijn:
i°. A a n o n z e g e s n e u v e l d e z e e h e l d e n uit het i s t e STUKJE is weggelaten.
2°. 7 d e en 8 s t e STUKJE zijn omgezet; de volgorde is dus: 6 d e , 8 s t e , 7 d e , VERVOLG, 9 d e STUKJE.
Van het 8 s t e STUKJE zijn nr. 1 en 3 vervangen door de 2 in 1784 afzonderlik uitgegeven Zelandusverzen *, het luidt dan:
1. A a n h e t G e n o o t s c h a p v a n W a p e n h a n d e l : P r o P a t r i a e t L i b e r t a t e , bij
d e s z e l f s e e r s t e v e r j a a r i n g , in F e b r u a r y 1 7 8 4 .
2. A a n de N e d e r l a n d e r s .
3. A a n e e n e n v a d e r l a n d l i e v e n d e n P r e d i k e r .
4. Bij d e n d o o d v a n J o h a n D e r k , B a r o n v a n d e r C a p e l l e n t o t d e n P o l .
HERDRUK VAD. GEZ. (1785) (behalve de boven genoemde plaatsen): 101, noot 5. 200. 201.
215. 251. 255. 256. 286. 307.
VOORREDE:

248.

Behalve in de volgorde der verzen heeft de HERDRUK 00k nog andere wijzigingen
[slechts 1 vers: Aan God (2de Stukje, nr. 1) is geheel ongewijzigd overgenomen],
waarvan ik er enkele zal vermelden:
i°.

SPELLING (veranderingen in de HERDRUK kunnen 00k verbeterde drukfouten zijn, zoals

ex
burgerrij, dat burgerij wordt, en Dl. I. 284: wekt veranderd in trekt (in de „Inhoud" achter de
i s t e druk trouwens al verbeterd, wat mij was ontgaan). In de HERDRUK zijn vaderland, vrijheid,
neerland stelselmatig, voor zover nog niet in de i s t e druk, met een hoofdletter gespeld; Vree,
Helden^ Goddelijk, Natuur verliezen daarentegen de hoofdletter. Druktte, belonktte, vleidde worden
verbeterd in drukte, belonkte, vleide\ zelve verandert in zelfde. Gedugt wordt geducht\ scepter —
schepter\ laghje — lagtje\ gruuwt — gruwt\ a'eloud — aelaud {adeloud)\ veragt — veragt\
zvaereldoord — waerelddord\ Vrijheidsstandaard — Vrijheids standaard; ziele-dwang — zieledivang.
Vreede en zcegeteekens veranderen in vrede en zegeteekens, maar schepen en spelen in scheepen en
speelen\ daden en hatende in daaden en haatende.
2°.

WOORDGESLACHT en WERKWOORDVORMEN zijn in de HERDRUK hier en daar nauwkeuriger:

een traage dood wordt een? traagen dopd; onze heldenstoet — onzen heldenstoetyeen hoogen staat —
een1 hoogen staat ; — de vrije staat noemt u heur'1 steun — zijn1 steun ; gevoel uw zelf, wordt
woedend — word woedend\ de stem roep vorsten — roep"1 vorsten\ juicht Vrijheid — juich
Vrijheid,
3 0 . LEESTEKENS zijn veranderd:
als l o g i e s e eis(?): Dl. I. 123. hergeeven; 240. was; waarde; hooren; 259. rang; 284. geld;
kringen; zwoegen ; 285. juk; 309. genaakte, vloog, 119. laurieren; zij noemt u haaren zoon,
en zal. .
a l s o v e r t o l l i g w e g g e l a t e n : Dl. I. 373. Vrijheid noemen Dl. II. 80. woelen des wreedsten
149. getal van slaaven 152. oog van elken jongeling —
t e z w a r e , o v e r d r e v e n l e e s t e k e n s v e r e e n v o u d i g d : Dl. I. 122. gebleven! nu gebleven, 257. dood! nu dood; gedooken!! . . . nu gedooken ! . . . 309. komt!! nu komt! 370.
eer! nu eer, Dl. I. 313. 331. 389. 390; Dl. II. n zijn overtollige streepjes en puntjes weggelaten.
k o m m a ' s b i j g e v o e g d t o t e e n r u s t bij d e v o o r d r a c h t , d u s , v o o r h e t r i t m e
v a n d e z i n : o.a. Dl. I. 118. 119. 122. 123. 160. 161. 187. 212. 213. 216. 240. 249. 254. 255.
257. 259. 262. 283. 284. 285. 307. 309. 310. 312. 313. 330. 370. 372. 387. 388. 389. 390. 391;
Dl. II. 11. 80. 149.
m e e r s p r e k e n d e l e e s t e k e n s g e b r u i k t : Dl. I. 118. 309. 391 dubbele punt; Dl. I. 213
uitroepingsteken; Dl. I. 249: welsprekend streepje.
40. WOORDEN VERANDERD:

Wen vind ik 5 maal vervangen door als\ Dl. I. 368 monster verzaeht tot schcpsel\ 118 de
veder zwaaien verbeterd in de veder voeren\ 191: Vrede^ dogter van het waar geluk wordt Vrede,
Moeder van hit waar geluk.
5°. ZINNEN VERANDERD EN VERBETERD: O.a. Dl. I. l6o. 249. 253. 255. 283. 311. 387; Dl. II. 153.

3. GEZANGEN (Amst. A. Mens Jansz. 1786) Prijs / 1-8-; in 1807: / 1-16-.
Van de 20 verzen dagtekent er 1 uit 1780 (nr. 16); 3 uit 1782 (nr. 12. 4. 2);
1 uit 1783 (nr. 15); en de overige 15 naar alle waarschijnlikheid uit 1784 of voorjaar
1785. ( O n t w e r p - I n h o u d : Dl. II. 198).
Inleiding — U i t e e n ' B r i e f a a n m i j n e n v r i e n d K l e y n (42. 181 —186. 200.^233. 246.
256. 258. 259 („sentimenteele brief").
1. A a n m i j n e v r i e n d en. (186).
2. A a n m i j n e z i e l e . (Dl. I. 275. 276. 277. 279. 305; Dl. II. 188).
3. A a n d e L e n t e . (39. 188).
4. A a n F i l l i s . (Dl. I. 2 1 8 ; Dl. II. 188).
5. D o r i n d e . (138. 186, noot 1. 188. 306. 350).
6. H e t o n w e d e r . (157, noot 1. 188. 189. 349). (Een opmerking over dit vers in de
Navorscher, 1878, biz. 487, mij te laat onder de ogen gekomen, ora die ter plaatse te vermelden,
laat ik hier volgen: de opmerking betreft de versregel „hoe beven honderdjarige eiken", die daar
volkomen juist heet, omdat eiken, bij voorkeur door de bliksem getroffen, zich „voor de werking
dier natuurkracht" door trillen „vatbaar toonen". Van bevoegde zijde, waar ik om licht in dezen
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vroeg, deelt men mij echter mede, dat deze bewering niet is vol te houden: „in wetenschappelijke
berichten is van dat trillen nooit gehoord, dat komt voof rekening van den dichter; de algemeene
statistiek geeft wel den meesten trefkans aan eiken, maar in Nederland aan de populieren, die
er talrijker voorkomen {Ned. statistiek van 1885—1910 noemt 358 populieren, 245 eiken, 114
wilgen, 12 beuken, 6 berken)".
7. D e v e r w a g t i n g . (190).
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C h l o e . (100. 102. 116. 157. 190. XLIV).

A a n W i l l e m C a r p . (191).
A a n e e n e M o e d e r . (144. 157, noot 1. 190. 192).
A a n F i l l i s . (85. 86. 88. 192. 232).
De L e n t e . (Dl. I. 180; Dl. II. 192).
C h l o r i s . (192. XLlv).
A a n S e b a l d F u l c o R a u . (194. 257).
A a n C h l o e . (Dl. I. 383. 393. 410; Dl. II. 3).
A a n God. (Dl. I. 7 1 ; Dl. II. 41. 42. 185. 186, noot 1. 196).
A a n Mr. J a n H i n l o p e n . (82. 196. 257).
A a n A. U y t t e n h o o v e n . (197).
A a n L a v a t e r . (197).
Mijn w e n s c h . (198. 229. 231. 341. 348).

III. PROEVEN EN POETISCHE SPECTATOR.
PROEVEN VOOR HET
v. Vloten) (19. 20. 21. 96.
EERSTE STUKJE (Voorjaar
en de Schrijvers, zie Aant.
nr. 1 van 1783):

VERSTAND, DEN SMAAK EN HET HART (Utr. J. M.
157. 202. xx. xxxin). De 2 Stukjes kosten samen / 1-12.
1784): 22. 41. 94. 96. 168. 169—175. 176; over de Inhoud
69: van Bellamy zijn (nr. 2 is van 1780, nr. 4 van 1782,

1. A a n den S c h i l d e r . (Dl. I. 337. 3 5 1 ; Dl. II. 23. 168. 174).
2. De g e v l u g t e en g e v o n d e n V r e u g d e (zie biz. civ) (Dl. I. 53—55. 9 7 ; Dl. II. 23.
41. 42. 174).
3. In een A l b u m . (23. 174).
4. De d i e h t e r a a n zijn v r i e n d e n (Dl. I. 179; Dl. II. 24. 174) (hs. Loosjes, Haarlem).
5. T w e e a n e c d o t e n (24).
TWEEDE STUKJE (Najaar 1784): 94. 101. 124—134. 137. 158. 159. 177; over Inhoud
en Schrijvers van het 2de Stukje, zie Aant. 71. Van Bellamy zijn (nr. 3 is van 1781,
nr. 1 van 1783, nr. 5 is omgewerkt van 1780):
1. Aan Fillis. (Dl. I. 356; Dl. II. 124).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D e h a r d n e k k i g e o n k u n d e . (124).
F i l l i s . (Dl. I. 9 1 ; Dl. II. 125).
A a n H e n r i e t t e . (99. 121. 125. c.)
K a i n . (biz. civ) (Dl. I. 203, noot 2; Dl. TI. 97. 125. 157. 158. Bijlage vi).
T w e e w o o r d e n o v e r K a i n . (98. 125).
E e n v r a a g . (125).
R o o s j e . (126—132. 137. 138. 145. 156. 158. cxin).
A a n t . o v e r R o o s j e . (127. 132).
F r a g m e n t van e e n s e n t i m e n t e e l e h i s t o r i c (133. 157, noot 1).

DE POETISCHE SPECTATOR, uitgegeeven door eenige vaderlandlievende vrienden.
(Amsteldam, bij A. Mens Jansz.). In 1807 is de prijs / 1.—.
EERSTE STUKJE (1784): nr. i. 3. 4. zijn van Bellamy, nr. 5 staat op naam van Hinlopen, (Aant. 75), nr. 2 is van Uyttenhooven, 1 bijdrage van Uyttenhooven is afgekeurd, (63. 93. 102. 103. 136. 168; hs. Z. G.).
II
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1. I n l e i d i n g (42. 43. 44-50. 51. 52. 58. 59. 61. 64. 70. 93. 101. 158. 159. LXXVHI). (hs. Z. G.).
2. D e R e c e n s e n t . (53-57. 59. 60. 61. 62. 64. 65. 93. 158. Aant. 41). (hs. Z. G.).
3. I s h e t u i t s c h r i j v e n v a n p r i j s v r a a g e n n u t t i g v o o r de D i c h t k u n s t ? (65-68.
103. 158).
4. B e s p r e k i n g G e z a n g e n v a n M. N i e u w e n h u y z e n . (103. 104-115. 116. 158. 217).
5. T e r g e d a g t e n i s s e v a n H. D u l l a a r t . (120. 121-124. 135).
TWEEDE STUKJE (1786): nr. 2. 3. 4. 5, zijn van Bellamy, nr. 1 is van v. Alphen,

nr, 6 van Uyttenhooven. (304. 305, 308. 325, 326); Uyttenhooven verbetert de d'rukproeven van nr. 4 en 5. (269. 326).
1.
2.
3.
180.
4.
5.
(262.
6.

B r i e f v a n v. A l p h e n . (168. 171, noot. 262. 286. 287. 288. 302).
A a n d e n S c h r i j v e r van d e n v o o r g a a n d e n brief. (175. 200. 262. 286). (hs. Z. G.).
B e s p r e k i n g v a n P r o e v e v a n S l a a p d i c h t e n , d o o r C. C. F. H o f f m a n n . (177. 178.
200. 262. 382, noot). (hs. Z. G.).
B e s p r e k i n g v. d. b u n d e l „ V o o r C a p e l l e n t o t d e n P o l " . (288-297). (4 biz. hs. Z. G.).
B e s p r e k i n g v. „ P r o e v e n v a n P o e t i s c h e M e n g e l s t o f f e n " enz. ( i o ^ deel 2^ stuk)
263. 272. 288). (1 biz. hs. Z. G.).
Brief a a n mijne v r i e n d i n C. M. B
(327-331. 334. 336).

POETISCHE SPECTATOR (behalve d e bovengenoemde plaatsen): (37. 60. 74. 75. 8 1 , 8 8 .

89. 92, 95, 96, 117, 134, 137, 140, 167. 178, 202, 203, 224. 283, 288. 302, 303. 306),

IV, AFZONDERLIK UITGEGEVEN GESGHRIFTJES.
1. A a n de I n g e z e U n e n v a n W a l c h e r e n , ondert. „de Walchersche Zeeuw" (Vlissingen,
Corbelyn, 1782): 119. 147, noot 2.
2. K a p e r s l i e d (Vlissingen, Corbelyn, 1782): 120. 121. 147, noot 2. 150. Aant. 37.
3. A a n d e n H o o g - E d e l e n G e b o r e n H e e r D i r k W o l t e r B a r o n v a n L y n d e n , Weegens
de Provincie Zeeland Gedeputeerd ter Vergadering van haar Hoog Mog.de Heeren Staten Generaal
der Vereenigde Nederlanden; Van wegens Hoogstdezelven gewezen Extraord: Envoje, aan het Hof
van Z : K : M: te Sweeden, enz. enz. enz. (Te Makkum, by Tjerk Kalf, en alom in de Boekwinkels.
a 2 St.) (Arch. Vliss.). Het geheel is een geschriftje van 5 biz.; dit vers (biz. 1-4) heeft 7 str.,
elk van 8 regels; op biz. 5 : wDe Friesche Volks-Stem", patriotties vers, niet van Zelandus. Ik
vermoed, dat het Zelandus-vers voor de in Zeeland algemeen beminde „Did" van Lynden (zie
Aant. 39 i. n.) dagtekent, even als de bovengenoemde nr. 1 en nr. 2, uit 1781; naar een aanleiding
heb ik vergeefs gezocht: het is een verheeiliking van de Vrijheid „in dit gezegend Land", door
v. Lynden verdedigd,
. . . Van Lynden spreekt — de Vrijheid leevd!
Hij pleit voor 's Lands aloude Regten . . . .
. . . Van Lyndens naam zal eeuwig leven;
Ze is in 't dankbaar hart des Patriots geschreven...
4. C o n c o r d i a et L i b e r t a t e (zie biz. cvm) moet evenals
5. A a n e e n e n V e r r a d e r d e s V a d e r l a n d s (ibidem), volgens Dyserinck, Ter Naged. biz.
47, 48, afzonderlik, als pamflet zijn verschenen, „zonder plaats of jaartal". (Aant. 37, biz. LXX).
6. A a n m i j n e n v r i e n d F r a n g o i s v a n C a p p e l l e , z i c h 7 in d e n E c h t , v e r e e n i g e n d e
m e t M e j u f f r o u w e J. E. R o c h u s s e n J o n g e r h e l d , d e n 3 v a n Z o m e r m a a n d 1 7 8 2 . (behalve het gedrukte eksemplaar, Z. G., is er ook nog 'n hs. van, Loosjes Haarlem, met 'n variant
van de 2 d e regel: we Ik een kalmte, welk een luister\)\ 184.
7. BRIEF a a n d e n H e e r e en Mr. H. v a n A l p h e n o v e r d e o n l a n g s u i t g e k o m e n Meng e l i n g e n ' i n P r o z e en P o e z i e , (gedagt.) 28 Nov. 1783; (ondert.) L. D. E. D. (zonder naam
van drukker of uitgever: Mulder, Aant. 62): 373. 374. 385. 386. 393. 408. 410; Dl. II. 3. 5.
6. 7. 10. 25. 30. 32. 36. 106, noot 1. 168. 175. Aant. 65 en 66. In deze BRIEF komt voor A a n
mijn m e i s j e (Dl. I. 49. 382).
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8. LEERREDE v o o r h e t V o l k v a n N e d e r l a n d , n a a r N e h e m i a I V vs. 14—1 7 (zonder
naam van uitgever: Mulder, Aant. 62), Jan. 1784 vevschenen: Dl. I. 394. 395; Dl. II. 3. I I ,
noot 1. 14. 20. 25. 28. 30. 32. 77. Aant. 71. Over de HERDRUK: „in Holland, 1784" (160).
Over de afzonderlike ZELANDUS-uitgaafjes (1784, Jan. 1785) bij v. Vloten, zie biz. cix.
Bellamy's PREKEN:
1. H e t v o o r r e g t d e r g e l o o v i g e n (17 Mrt. 1785): 202. 203. 204-214.
2. O v e r d e n k i n g v a n h e t t o e k o m s t i g o o r d e e l (16 Junie 1785): 235. 236-247. 253.
Ze werden in 1790 door Ds. G. Kuipers bij T. Corbelyn en Zoon te Vlissingen uitgegeven als
TWEE NAGELAATEN LEERREDENEN. Met een VOORBERIGT hem betreffende (Aant. 1, 2°). (In 1838

te Dordrecht bij P. Los Gzn. herdrukt zonder Voorrede).

V,

VERZEN O P MUZIEK GEZET,

1. M a r s c h v o o r de B u r g e r - C o m p a g n i e de Z w a r t e K n e g t e n te U t r e c h t : Gecomponeerd door F. Nieuwenhuysen (zie biz. cix).
2. Mijn W e n s c h en A a n F i l l i s , door F . Nieuwenhuysen: 232, biz. cxi en Aant. 43.
3. A a n de M a a n e (biz. evil, nr. 11) in de Herdruk GEZ. M. J. (1790) biz. 27: „Amoroso,
par J. D. Diemer", volgens het VOORBERICHT „ons door eene vriendelijke hand toegeschikt",
(zie 00k Dyserinck, Ter Naged. biz. 27).
4. ROOSJE staat in 1794 al op muziek: „Roosje wordt eens 'sjaars op het Concert te Vlissingen te zijner ere gezongen", schrijft v. Sonsbeeck 2 Mei 1794 aan Kleyn (hs. Z. G.).
Dyserinck, Ter Naged. biz. 50, aant. 12, meldt, dat in 1880 nog „verscheiden liederen van
Bellamy, o. a. Roosje. . naar oude melodieen van voor een halve eeuw (op Walcheren werden)
gezongen".
ROOSJE als „Declamatorium" door Bernard Koch, + 1831, vermeldt Dyserinck, Ter Naged.
biz. 37.
ROOSJE, 1886 met pianobegeleiding van Richard Hoi. (Diehteralbum van voor honderd jaar^
biz. 6).
ROSETTE, l e g e n d e H o l l a n d a i s e , d ' a p r e s B e l l a m y . Suite dramatique pour Piano a 4 mains
par J. Burgmein ( ± 1886). Illustrations de A. Montalti. Poesies de P. Solanges. (G. Ricordi,
Milan), opgedragen „a Madame Marie Berdenis van Berlekom". De tekst is verdeeld in 4 boeken:
1. Le pere et l'Enfant. 2. Fete au bord de la mer. 3. Duo d'amoun (Rosette et Jan). 4. La
vague. (Arch. Vliss.).
5. DORINDE (zie biz. .ex) schijnt 00k als lied te zijn gezongen:
v. Kampen, Gesch. Ned. Lett, en Wetensch. II (1822) biz. 390 zegt: „ Flier l i g t mijn D a m o n
in h e t g r a f . . is meer of min een Volkslied geworden".
Francijntje de Boer {Rec. 0. d. Rec. 1822, biz. 508; zie 00k hierachter biz. e x x ) :
Neen, 'k wist niet, Bellamy! toen 'k nog een kindje was,
En vatbaar voor gevoel, uw lied aan Damon las,
Of als mijn Vader 't soms weemoedig voor mij speelde,
En ik met zachte stem die teedre toonen kweelde,
Zoo vaak met tranen van het reinst gevoel gepaard,
Dat gij van 't schoone lied de teedre zanger waart.
Lektuur voor de Huiskamer (Leiden, A. W. Sijthoff) 1855, biz. 294: „Wie hoorde niet menigmaal uit den mond van het volk dat roerende lied h i e r l i g t mijn D a m o n in ' t g r a f " .
Dyserinck, Ter Naged. biz. 27 vermeldt bij een volksuitgave van Roosje: „Stem. H i e r l i g t
mijn D a m o n in ' t g r a f " .
De Heer J. W. Enschede antwoordt op mijn desbetreffende vraag: dat „ D o r i n d e voorkomt
in het volksliedboekje „De spoorwagen vol met zedelijke liederen Ten dienste van alle fatzoenlijke gezelschappen", 3 <ie verbeterde druk (Amst. F. G. L. Hoist z. j.) biz. 25. De titel is daar:
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H e r d e n k i n g bij h e t g r a f v a n m i j n e n g e l i e f d e D a m o n . De tekst heeft kleine afwijkingen
en de strofen: „Maar ach! uw stoel", en „Doch 'k zal niet lang", zijn tot een samengesmolten.
De jaren van verschijnen van dit zangboekje: „De spoorwagen" moeten gesteld worden tusschen
1839 en 1863 (Jaarboek Amstelodamum XI, 1911, biz. 87, noot 2). Ook staat op een fragmentblaadje van een volksdrukje + 1870 over een spoorwegramp te Meudon aan het eind een
„toepasselijk" lied: Hoort! vrienden! welk een droef geval. Wijs: H i e r l i g t mijn D a m o n in
h e t g r a f " . Over de melodie is niets bekend.

VI. UITGAVEN VAN BELLAMY'S W E R K E N NA ZIJN DOOD.
Over

de herdrukken

van de PROEVEN VOOR HET VERSTAND, DEN SMAAK EN HET

HART, zie Aant. 74; over de PREKEN zie biz. c x n .
De herdruk der GEZANGEN MIJNER JEUGD (te Haerlem, bij Plaat en Loosjes, 1790)

met Fransjes portret door Vinkeles, muziek bij A a n d e m a a n e , „Amoroso, par
J. D. Diemer" en vermeerderd met 7 „Naagelaaten gedichten" (biz. cvm en CXIII),
wordt als Dl. I in gelijke band gebonden met Dl. I I : de herdruk der VADERL. GEZ.
van

1785 (biz. cix) en Dl. I l l : GEZANGEN (biz. ex), waaraan de in 1786 bij Mens

verschenen bundel TER GEDACHTENISSE VAN J. BELLAMY (zie biz. cxvn) werd toegevoegd.
Volgens Dyserinck, Ter Naged. biz. 25, moet in 1804 een 2 d e druk zijn verschenen
van GEZANGEN van J. Bellamy, „en twee Lijkzangen" (?) (Haarlem, A. Loosjes Fz.).
In 1807 verschijnt een 3 d e druk der JEUGDIGE EN NAGELATEN GEDICHTEN (Haarlem,

A. Loosjes Pz.) met een portret van Bellamy door L. Portman, naar het miniatuur
van Mansvelt (228), [dat Fransje aan de Uitgever „vriendelijk (heeft) geleend, als het
best gelijkende" (Voorberigt)] en met Fransjes portret door Vinkeles, geplaatst „boven
den opdragt", boven het i- te vers A a n F i l l i s . Prijs / 2-12.
In 1816 bezorgt de Haarlemse Uitgever A. Loosjes Pz., „het grootste getal der
door (hem) van tijd tot tijd uitgegeven en door aankoop magtig geworden Gedichten
van J. Bellamy uitverkocht zijnde" (Voorberigt), een geheel nieuwe uitgave: GEDICHTEN
VAN j . BELLAMY, EERSTE VOLLEDIGE UITGAVE, met het door Portman naar Mansvelt

gegraveerde portret. De verzen van de 3 bundels: GEZ. M. J. (herdruk), VAD. GEZ. en
GEZANGEN zijn nu verdeeld over 5 rubrieken: Godsdienst, Vaderland,
Vriendschap,
Liefde, Mengelingen. De Uitgever wil dat deze uitgave zal zijn een nationaal „Zakboekje":
„Zoo zal deze bundel, waarin zooveel echt nederlandsch gevonden wordt, misschien bij dezen
of genen de plaats bekleeden van Dichtstukken in vreemde talen, welke tevens met die uitheemsche
talen de verstanden met uitheemsche denkbeelden vervullende, onze zeden meer en meer verbasteren... Mogt deze uitgave strekken, om nog algemeener de voortbrengselen van een der eerste
Vernuften van onzen tijd, welks vroegtijdig verlies wij nog betreuren, onder kunstminnende
vaderlanders te verspreiden, en tevens met zijne kunst edele en regt nederlandsche gevoelens de
harten der jeugd in te boezemen!"

Als deze „dure" uitgave van 1816 „nagenoeg is uitverkocht", zorgt de Wed. A.
Loosjes Pz. in 1826, na een „inteekening, die met goed gevolg bekroond werd",
voor een nieuwe uitgave, die „tegen*minderen prijs algemeen verkrijgbaar gesteld"
zal worden:

GEDICHTEN VAN J. BELLAMY, NIEUWE VERMEERDERDE UITGAVE, met B.'s

portret door P. H. L. van der Meulen naar Mansvelt. De Uitgeefster heeft de bundel
vermeerderd met 63 verzen, „het eerst verschenen in de Gedenkzuil" (1822) — [ A a n
F i l l i s , biz. 177, Gedenkzuil biz. 297, is gedachteloos nog eens opgenomen: het staat
al biz. 115, ontleend aan de GEZ. M. J. (hiervoor Dl. I. 95)] — en met 19 nog „onuitgegevene gedichten", haar in hs. afgestaan door haar vriendin F . Baane.

cxv
[Deze hss. zijn meest alle nog aanwezig, nu in bezit van M. Loosjes te Haarlem,
achterkleinzoon der Uitgeefster; zie Aant. 67 en biz. cm].
Aan de 5 nu „vermeerderde" Rubrieken (der uitgave van 1816) voegtde Uitgeefster
'n 6de toe: Kleine Stukjes (waarvan ze de titel 00k aan de Gedenkzuil ont\teni). Voegt
men nu bij deze nieuwe uitgave, zegt het Voorberigt (dat, met de bovenvermelde
overwegingen, het Voorberigt van 1816 herhaalt), wat van Bellamy is verschenen in
d e PROEVEN VOOR HET VERSTAND, DEN SMAAK EN HET HART ( S m i t , R o t t e r d a m ,

1825),

„in hetzelfde formaat uitgegeven" als deze bundel, „dan zal men nu Bellamy's dichtvoortbrengselen zoo volledig hebben, als men verlangen kan".
Na deze uitgave van 1826 vermeldt Dyserinck, Ter Naged. biz. 26, nog uitgaven
van 1838, 1842, 1844: „een Vlaamsche uitgaaf", 1852 en 1860.

VII.

GEDENKZUIL (1822), GEDICHTEN (1826) EN A N D E R E

GEDRUKTE BRONNEN.
Hieronder volgen de verzen uit de GEDENKZUIL, (de schrijvers beschikten, behalve
over de bovengenoemde gedrukte bronnen, over een schat van bouwstof, hun van
verschillende zijden verschaft, zie Aant. i,8°), in mijn werk te eniger plaatse opgenomen, of verwerkt (welke tekst, rneestal hs. Z.G., ik daarbij gebruikte, verantwoordde
ik in een voetnoot; waar de vermelding van een hs. nog niet is geschied, 00k hs.
Loosjes, doe ik het hier). Het cijfer tussen () verwijst naar de GEDENKZUIL, het 2de
cijfer tot 1784 naar Dl. I, dan naar Dl. II.
1773.
1774.

Als de zon zijn gulden g l a n s e n (26) — 9.
Een Seraf, die op w i t t e v l e r k e n (154) — 14 (hs. Z. G.).
E x - t e m p o r e (27) — 15.
1775. Zang (28) — H e r d e r s Zang 10.
1776. Aan C a l l i o p e , Op mijnen io^en verjaar-dag, 12 November (29) — 9, motto. 15
(hs. Z. G.).
27 Nov. Mijn t e e d r e Z a n g n i m p h zong enz. (24) — 13 (hs. Z. G.).
1776 of '77. Onder h e t b e e l d van Zeeuws (310) — 11 (hs. Z. G.).
Op de a f b e e l d i n g van H. Cz. Poot (310) — 11 (hs. Z. G.).
1777. Aan G. Manne (30) — 14 (hs. Z. G.).
3 Julie. Zoo mogen wij de zuivre l e e r (30) — 18 (hs. Z. G.).
Kersfeest (191) — 15.
1778. 6 Jan. Aan den Wei Eerw. H e e r J. W. te W a t e r (31) — 21 (hs. Z. G.).
1778. B. aan F. B. (118) — 28. 29 (hs. Z. G.).
1779. H e k e l e n d l o f d i c h t j e (22) — 33.
1779 of '8o. Aan mijne g e b o o r t e s t a d (34) — 31 (zie biz. civ).
1780. Aan Mejufvrouw F. Baane (120) — 48.
Aan Chloe (295) — 41 (hs. Z. G.).
Vreezen en h o p e n (295) — 50 (hs. Z. G.).
1 Nov. Klagt van J a c o b en R a c h e l (292) — 57 (zie biz. civ).
28 Nov. Christelijk b o e t g e z a n g (189) — 64—66 (hs.. Loosjes).
1780.? Ken fragment (297) — 50 (hs. Z. G.).
1781. 14 Mei. Aan mijnen V r i e n d , den Heer J. v. d. W o o r d t (144. 145) — 60,
noot 2 (hs. Z. G.).
15 Mei. Aan Manne (137) — 34*, Aant. 8.
Zomer. Het u u r w e r k (134) — 79 (hs. Z. G.).
„
Aan F i l l i s (126) — (hs. Z. G.).
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Zomer. O p B e e c k m a n s d e g e n (234) — 99; Aant. 31.
10 Julie. O p d e d a p p e r h e i d d e r A a r d e n b u r g e r s (234) — 99. 106.
O p d e b e e l t e n i s v a n B e n t i n c k (311) — 100.
O p d i e v a n Z o u l m a n (311) — IOO«
2 Okt. A a n z i j n e F r a n c i n a (124) — 114 (hs. Z. G.).
1781 of '82. 13 Okt. A a n m i j n e M o e d e r (188) — 2. (hs. Z. G.).
1782. 27 Febr. O p d e n b i d d a g v a n h e t j a a r 1 7 8 2 (311) — 142 (hs. Z. G.).
25 April. D e n H e e r en v a n h e t G e n o o t s c h a p : D u l c e s a n t e O m n i a M u s a e
(305) — 175 (hs. Loosjes).
Junie? I n e e n h e v i g e n a a n v a l v a n h e t v o e t e u v e l . (a la FocquenbrocK) (304) — 199.
10 Okt. I n D u l c e s a n t e o m n i a M u s a e {Eerie voorzegging) (306) — 241 (00k hs.
Loosjes).
1782? A a n P u l c h e r i a (312) — 275, noot (hs. Z. G.).
1782 of '83. I n h e t A l b u m v a n A. S c h u l l (313) — Bijlage XV biz. xxvm.
1783. Aug.? A a n F i l l i s (133) — 355.
1784. Voorjaar. E e n f r a g m e n t (276) — Bijlage x.
Nov. A a n H. (313) — 97 (hs. Z. G.).
1784? T e r b r u i l o f t e v a n d e n H e e r . . . en M e j u f v r o u w . . . (290) — Aant. 65 en 66.
1784? V r a a g en w e d e r v r a a g (300) — 148, noot (hs. Z. G.).
1785. Jan. A a n m i j n e F r a n c i n a (298) — 161 (00k hs. Loosjes).
Voorjaar? E e n b e n a u w d e d r o o m (307) — 50, noot 1.

VERZEN uit GEDICHTEN (1826), die de GEDENKZUIL (1822) niet heeft, en die ik heb
opgenomen of verwerkt. Het cijfer tussen () verwijst naar de GEDICHTEN (1826), het
2de cijfer, tot 1784, naar Dl. I. dan naar Dl. II. De tekst, die ik in ieder biezonder
geval volgde, heb ik steeds t. p. in een voetnoot verantwoord.
1776 of '77. V l i s s i n g e n (87) — 16 (hs. Z. G.).
1777. V l u g g e z u c h t j e s (165) — 19 (hs. Loosjes).
1779. 7 April. A a n J. l e F r a n c q v a n B e r k h e y (201) — 17 (hs. Loosjes).
1779 of '80. K l i n k d i c h t (168) — Inleiding (hs. Loosjes).
1780. De d e u g d (22) — 73 (hs. Loosjes).
1781. Zomer. A a n F i l l i s (Men kan enz. 170) — 105 (hs. Z. G.).
5 Aug. D o g g e r s b a n k (94) — 100 (hs. Z. G.).
1781? D e a p e n (223) — 108.
1782. eind Febr. A a n d e n H e e r B u s k e n , bij d e n d o o d z i j n e r v o l w a s s e n d o c h t e r
(206) — 143 (hs. Loosjes).
eind Sept. A a n K l e y n (104) — 234 (hs. Loosjes).
12 Nov. A a n G o d . O p m i j n ' 2 5 s t e n v e r j a a r d a g (16) — 266 (hs. Loosjes).
1783. 14 Mrt. Bij e e n e d o c t o r a l e p r o m o t i e (213) — Bijlage XV biz. xxvu.
Najaar? I n d e v r i e n d e n r o l v a n Prof. J. A. B e n n e t (221)—Bijlage XV biz. xxxnr.
1785. Voorjaar? T e g e n d e a n t i d u v e l i a n e n (214) — 50, noot I (hs. Loosjes).
„
D e r i j m e r s (217) — 50 (hs. Z. G.).
15 Okt. L i e f d e en wijn (169) — Dl. I. 141, noot; Dl. II. 299, noot (hs. Loosjes).

VERZEN ontleend aan andere gedrukte bronnen:
1778. Hooimaand. V a a r w e l a a n J. v. I p e r e n (Bockzaal der geleerde Wereld, Aug. 1848,
193) — 24.
3 Nov. O p R o o s j e s d e r d e n v e r j a a r d a g (Zeeuwsche Volksalmanak 1839, 76) — 22.
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VIII.
VERZEN,

uit gedrukte bronnen, door mij niet opgenomen of vervverkt:

TAAL- DICHT- EN LETTERKUNDIG KABINET (biz. CV):
1781.
1782.

Aan Densus.
De liefde.
Het v e r g e n o e g e n .

GEDENKZUIL ( 1 8 2 2 ) :
1779 of '8o. Meisje! laat u niet bedriegen (119).
1780. A a n zijn M e i s j e (121).
1780. A a n d e M a a n (122).
Dierbaar meisje^ vreugd mi//is levens (122) (hs. Z. G.).
1782. 4 Mrt. A a n F i l l i s (129) (hs. Z. G.).
1781. 6 April. A a n F i l l i s , o p h a r e n V e r j a a r d a g (130) (hs. Z. G.); het jaartal moet zijn
1781, zie Aant. 12.
1781. A a n d e M i n (303) (hs. Z. G.).
z.j. D e s t e r v e n d e J e z u s (192) (hs. Z. G.).
J e z u s o p s t a n d i n g (192) (hs. Z. G.).
A a n F i l l i s (299) (hs. Z. G.).
O p e e n e s c h o o n e (312).
Aan
(312).
A a n J o h a n (312).
GEDICHTEN (1826):
1781. Aug. A a n F i l l i s . (Gij vergt enz. 170) (hs. Loosjes).
1782. begin Mrt. A a n F i l l i s (169) (hs. Z. G. en Loosjes).
z.j. E e n g e v a l , d a t m e e r g e b e u r t (222) (hs. Loosjes).
D o r i n d e (222) (hs. Loosjes).
Op e e n e s t e r (222) (hs. Loosjes).
O r o n t (223).

LIJKZANGEN EN GRAFSCHR1FTEN (343—352),
LIJKZANGEN.
1, 1786. TER GEDACHTENISSE VAN j . BELLAMY (Amsteldam, A, Mens Jansz.), een
aan de Wed., Bellamy en Fr. Baane opgedragen bundel, uitgegeven door het Utrechts
Genootschap „Vlijt is de voedster der Wetenschappen" (Aant, 79), De bundel bevat
13 nrs, waaronder 1 in proza, 3 rijmloze verzen en 2 grafschriften, en is later gevoegd bij de GEZANGEN (zie biz, cxiv), Uit de Naamlijst der Leden, gevoegd bij de
Mengelingen van het Genootschap (Wed, S, de Waal en Zoon, 1789), zijn de naamletters onder de meeste bijdragen terecht te brengen. Er zijn er 3 bij van j . D.
W(AAL), d. i. Ultrajectinus (Aant. 62): nr. 6. 8. en 11 („een zangstuk"). P. WAGENAAR jz. tekende een passend vignet voor de bundel (341).
2, BATAVUS bij den dood van Jacobus Bellamy, Zelandus; Gestorven den n Maart
1786. (Utrecht, Wed. J. v. Terveen, en Zoon 1786). Batavus is Ds. Bern. Bosch te
Diemermeer (Ns Ned. Biogr. Wdb. II. 218; hiervoor Dl. I. 371). Zie een motto uit
Young, Aant. 65.
3, A. DEKEN, Traanen gestort bij het overlijden van den uitmuntendsten Dichter
Jacobus Bellamy, in den bloei zijns levens gestorven, elf Maart 1786 binnen Utrecht.
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('s Graavenhage, bij Isaac van Cleef, 1786)'. Str. 18 over Betje Wolff (333); hetzelfde
bij LIEVE v. OLLEFEN, aan Fr. Bane enz. str. 18 en 19 (zie nr, 9).
4. M. c. v. HALL. Jubelzang bij de iso ste verjaring der Utr. H. Sch. 31 Mei
1786. Str. 13 over Bellamy (332).
5. j . HAZEU CORN:ZOON. Lijkzang op den Heer Jacobus Bellamy (a Zelandus) S.
S. Theol. Stud. — Overleden binnen Utrecht 11 Maart 1786. Uitgegeeven, door het
Vaderlandlievend Gezelschap te Edam: Ten Spreuke voerende:
De Deugd en Trouw, brengt cms bij een,
En strekt, tot Nut van 't Algemeen.

{Edam, A. Tolk. Stads Drukker, 1786). Opgedragen „aan de Edele Heeren Leden,
van alle Vaderland- en vrijheidlievende Societeiten, Genoot- en Gezelschappen, in
Nederland". De Uitgever heeft „alles aangewend", dat deze uitgave „betreklijk Plaaten Letterdruk . . . waardig" kan zijn om „agter de Werken, (die mede zindelijk zijn
uitgevoerd) van den Heer Bellamy geplaatst te worden". Dit is echter niet geschied:
achter die „Werken" is de bundel van „Vlijt is de voedster der Wetenschappen" geplaatst (nr. 1). Zie over bundel, vignet en schrijver: 341. 342.
6. j . P. KLEYN. Bellamy (Gedenkzuil 247), „overgenomen uit de niet zoo algemeen
in omloop zijnde Krijgsliederen van MR. j . P. KLEYN en VROUWE A. KLEYN geb. OCKERSE (Utr. G. T. v. Paddenburg, 1786) zie Aant. 45. In die Krijgsliederen moet
00k een „welgelijkend schadiiwbeeld van Bellamy zijn geplaatst", hoogstwaarschijnlik
het silhouet, dat nu nog in Kleyns Album ligt (Dl. I. 233. 234; Gedenkzuil, 175).
Busken Huet noemt dit vers van Kleyn „verreweg het fraaiste van alle versjes, na
B.'s dood vervaardigd" [Bellamy en zijn kring, biz. 23).
7. L. E. Ter Gedachtenis van mijn vriend Jacobus Bellamy, Student in de Heilige
Godgeleerdheid op de Academie van Utrecht, overleden den elfden van Lentemaand
1786 (Vlissingen, Pieter Roelofs) (Z. G.).
8. H. WEYTING. Memoriae Jacobi Bellamy. Stud: Ultraj: Poetae Eximii. (Ondert.)
„Admirationis ergo", (hs. Maatsch. Ned. Lett.).
9. LIEVE VAN OLLEFEN. Aan Francina Bane, de ongelukkige Minnaaresse, van den
ontijdig gestorvenen Nederlandschen Dichter, J. Bellamy (Amst. J. B* Elwe, 1786).
Str. 18 en 19 zijn (volgens voetnoot) woorden van „Mejuffrouw Elizabeth Wolff, geb.
Bekker"; zie hiervoor nr. 3.
10. s. F. RAU. Bij Bellamy's dood (Teissedre l'Ange, Lofrede op Ran, 1808, biz.
S^} aant. 22, biz. 86—89). Gedenkzuil 246 noemt het een „Alkaische Ode". Hoewel
de inhoud doet vermoeden, dat het vers dagtekent uit 1786, is dit toch niet zeker (319).
11. MR. w. H. SELS. Over het graf van Bellamy, met muzikale „kompositie" van
B. Ruloff. T. W. Broxtermann vertaalde deze Lijkzang, „met eenige uitlatingen", in
het Duits {Gedenkzuil 241, 242). Het eksemplaar, dat Dyserinck had, was afkomstig
van de dames Udemans, die het van Tante Fransje erfden (Aant. 15). De tekst staat
in Gedenkzuil 239.
12. MR. w. H. SELS? (zie Gedenkzuil 217). Kunstoffer aan de Nederlandsche Vrijheid, bij het Graf van J. Bellamy, overleeden binnen UtreGht, den 11 Maart 1786
(Middelburg, Henrik van Osch); (ondert. op biz. 12):
La Lecture et la Poesie
Ont ete toujours mon Genie.

13. A. SOEK. Aan de zalige schim van den Dichter J. Bellamy; op biz. 64 van De
vrugt van ledige Uuren (Leyden, P. Pluygers 1786). Deze bundel, met een motto
van Zelandus (uit De vaderlandsche jongeling, zie hiervoor Dl. I. 216, boven aan) is
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geheel van Bellamy doortrokken, waarover Kinker Soek hekelt in zijn Post v. k. Helikon
(uitg. v. Vloten, biz. 180—183).
14. TEXELIUS. Vaderlandsche Gezangen, nr. 1 (Haarlem, A. LoosjesPz. 1786), 12 biz.
druk met 2 rijmloze verzen: Aan Bellamy en Aan Francina Bane. De schrijver noemt zich
. . . van d'echten tuk
Der rustige West-friezen.
Aan Texels schuimend strand
Aanschouwde ik 't eerste dag-licht.

15. 1789. A. VEREUL. Bij het Graf van Bellamy, [herdrukt achter de Lofrede op
/". Bellamy (Redenvoeringen 1790) biz. 172—176]. Ook hiervan bezat Dyserinck een
eksemplaar, dat oorspronkelik heeft behoord aan Fransje, van wie de nichtjes Udemans
het hadden geerfd. Over een vertaling in het Duits door Broxtermann, zie VERTALINGEN, b i z . CXXVIII.

16. 1790. PETRONELLA MOENS. Op den dood van den Heere Bellamy; biz. 139—
143 van Dichtkundige en prosaische mengelwerken (Haarlem, Plaat en Loosjes).
17. 1794. j . w. v. SONSBEECK. Op den dood van Bellami, kantate [het eerst gedrukt in Mnemosyne (1817) biz. 300—314, „medegedeeld door de Heeren N. C. Lambrechtsen en H. van Royen". (hs. Bibl. Prov. Arch. Zeeland, volgens Dyserinck,
Ter Naged. biz. 30)].
18. 1795. BROERIUS BROES, lofdichtje op Bellamy (4 regels, rijmloos), „bij gelegenheid der plaatsing (1793) zijner beeldtenis (en der beeldtenissen van Juffrouw Moens
en den Heer Kasteleyn) in het Pan Poeticon Batavum": biz. 39—42 (Naschrift) in
Aanmerkingen over het Evangelitim van Matthaeus. Derde Proeve. (Leiden J. v. Thoir
1795). In zijn kantate haalt van Sonsbeeck deze 4 regels, enigszins gewijzigd,
aan. (346).
19. 1798. ELIZABETH WOLFF, over Bellamy: Aan Vlissingen, str. 58—63 [Gedichten
en Liedjes voor het Vaderland — Is. v. Cleef).
GRAFSCHRIFTEN.
1. c. p. CHASTELEIN. (323).

2. H. D. v. L(eeuwen), te Raamsdonk, 2 korte grafschriften in nr. 13 van TER
GEDACHTENISSE VAN j . B. (zie hiervoor nr. 1, biz. cxvn).
3. BATAVUS. biz. 12 van zijn LIJKZANG (nr. 2). Boekzaal der geleerde Wereld 1848,
452, vertelt Th. H. Pauw wat hij zich herinnert van Hinl6pen over Bellamy te hebben
gehoord. Hinlopen moet hem eens hebben gevraagd, of hij Batavus' grafschrift op
B. kehde, (waaruit dus zou kunnen worden opgemaakt, dat Hinlopen dit mooi vond).
4. HAZEU. een 4regelig grafschrift in de „Opdragt" van zijn LIJKZANG (nr. 5); op
biz. 17 uitvoeriger.
5. L. E. (hiervoor nr. 7) op biz. 6.
6. A. v. D. WOORDT (Kopie Sonsb. biz. 384).
7. w. A. OCKERSE (Gedenkzuil 233).

De meeste bovengenoemde titels, ook van VERTALINGEN (biz. cxxix vgg.), heb ik
kunnen ontlenen aan Dyserinck, Ter Nagedachtenis (1880) en aan de INVENTARIS der
Boeken, Handschr if ten, Kaarten, Prenten en andere voorwerpen, gelegateerd aan de stad
Vlissingen door WILLEM VAN DER OS, Candidaat in de Rechten aan deRijks-Universiteit
te Utrecht, geboren te Vlissingen den 10 December 1864 en overleden te Utrecht den 29
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Oklober 1890 (gedrukt bij J. C. & W. Altorffer 1891) biz. 105—118. Aan deze belangrijke lijst van 118 Bellamy-bronnen zou ik nog een en ander kunnen toevoegen:
1788.

POST VAN DEN HELICON (uitgave v. Vloten): over B. handelen nr. 1. 2. 3. 5.

9. 11. 18. 36. (volgens Kollewijn, Bilderdijk I, 211, noot, komen bijdragen van Bilderdijk voor in nr. 2. 5 en 9; maar de Bellamy-zinspelingen zullen wel van Kinker zijn).
1789.

MENGELINGEN van

het

Genootschap

„VLIJT IS DE VOEDSTER DER WETEN-

SCHAPPEN" (Utrecht, Wed. S. de Waal en Zoon): biz. 8 en 14. In Bellamy's geest
gedicht zijn verzen op biz. 22. 36. 50. 85. Zie over het Genootschap: Aant. 79 en
LIJKZANGEN n r . I .
1790.

PROEVEN VAN OORDEELKUNDE BETREKLIJK DE POEZIJ (Utl*. W e d . J . Van T e r -

veen), door S. P . v. d. Meulen, nr. 1; de Voprrede is een lofspraak op Bellamy;
biz. 9—24: „beoordeeling" van H e t o n w e d e r ; nr. 2 (1791) biz. 25—40: OVER TWEE
LENTEZANGEN VAN B. (1782, hiervoor Dl. I. 180; 1784, hiervoor Dl. I I . 39); biz. 4 1 :
IETS OVER DE ROMANZE (Zijderveld, De Romancepoe'zie in Noord Nederland

van

7/80—

I8JO, biz. 71 vgg.); biz. 74: C h l o r i s vergeleken met Ovidius' Phoebus en Daphne
(hiervoor Dl. I I . 192, noot).
1792. j . CLARISSE Gedichten. (Utr. H . v. Otterloo, 1792), met een motto uit de
GEZANGEN van Bellamy: slotstrofe van Aan mijne vrienden (Dl. II. 187).
1795. BROERIUS BROES. Aanmerkingen over het Evangelium van Matthaeus. Derde
Proeve (Leiden J. van Thoir, 1795). In het Voorbericht een rijmloos vers Liefde tot
de vijanden\ in een Naschrift (biz. 39—42) verdedigt hij rijmloze verzen en prijst
in het biezonder die van Bellamy, waaronder er zijn, die hij „waardig" oordeelt „om
in alle taalen overgezet te worden" (Lofdichtje op B , zie biz. cxix).
1796.

R. FEITH en j . KANTELAAR. Bijdragen ter bevordering der Schoone Kunsten

en Wetenschappen. (Amst. Joh. Allart, 1796), 3 d e Stuk biz 519—551: „Over het invoeren van Engelen en Duivelen in Dichtstukken" (ovei B.'s C h l o r i s en C h l o e ,
hiervoor Dl. I I . 192, noot).
1803. MR. j . p. KLEYN over R o o s j e (zie Aant. 73).
1805.. JERONIMO DE VRIES, „eerste Stads Klerk ter secretary van Amsterdam" krijgt
de „gouden eerepenning" voor de door de „Bataafsche Maatschappij van Taal- en
Dichtkunde" uitgeschreven Prijsvraag: „Welke zijn de vorderingen, welke is de verachtering der Nederduitsche Dichtkunde gedurende de i 8 d e eeuw, in vergelijking van
vroegere tijdperken.." [in 1810 uitgegeven als Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde (Amst. Joh. Allart), 2 din.]. Biz. 297—308 handelen met warmte
over B.
1808—1809. DE RECENSENT OOK DER RECENSENTEN, zie Aant. 1. 5 0 .

1808.
23:

Lofrede op S. F . J. Rau (zie biz. CXVIII, nr. 10 en Aant. 48); biz. 89, aant.

MR. j . HINL6PEN. Sur la Mort de Monsieur Rau, met een herinnering aan BEL-

LAMY (353).

1809. GEDENKSCHRIFTEN van de Koninklijke orde der Unie voor de jaren 1807—
1809, biz. 182—186: Rede van j . H. V. D. PALM, als Redenaar der Orde, met een
herinnering aan Rau en Bellamy. Een dergelijke herdenking door PROF, TE WATER,
zie hiervoor Aant. 11.
1812. j . F . HELMERS. De Hollandsche natie in zes zangen, biz. 180:
Tyrteus van mijn land! nog blijft me uw zang bezielen!
En ik zweer op uw graf, nooit voor den dwang te knielen.

1815—1822. zie Aant. 1, 7 0 en 8°.
1821. j . P. v. CAPPELLE. Bellamy en Holty (Aant. 57).
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1822. FRANCIJNTJE DE BOER. Aan de Stichters van de Gedenkzuil op het graf van
Bellamy {De Rec. o. d. Rec, biz. 508). Zie hiervoor biz. cxm.
1822. MR. j . SCHELTEMA. Herinnering aan de verdiensten van Mr. Jan Hinlopen.
(zie Aant. 44, slot, biz. LXXX).
1824. w. DE CLERCQ. Verhandeling ter beantwoording der vraag: Welken invloed
heeft vreemde letterkunde . . . e n z . . . gehad, op de Nederlandsche taal- en l e t t e r k u n d e . . .
enz.. biz. 300: „Eene nieuwe soort van Poezij was er door Zelandus ontstaan... (hij
was) tegelijk Anacreon en Tyrteus" (Aant. 32).
1826. DE ARGUS II (Brussel, P. M. de Vroom) biz. 476: bespreking van de HERDRUK (Rott. Smit. 1825) van de PROEVEN VERST. SM. EN H . ; V e r d r a a g z a a m h e i d

op biz. 463 aangehaald, is niet van Bellamy, maar van Ockerse (*\ant. 69).
1848. MR. M. c. v. HALL. Gemengde Schriften. Biz. 121 vgg.: lets over de hum in
Karakter en Geschriften (met grote bewondering voor B.; zie hiervoor Dl. II. 343);
biz. 185: „B. moet de geschriften van . . . Claudius gekend hebben; hetgeen B.'voelde
en dacht, was meer in den geest van Claudius dan in dien van Sterne" (de Clercq,
Verha?ideling . . . enz , biz. 300).
1854. In een vers A e n h e t H i s t o r i s c h G e n o o t s c h a p t o t U t r e c h t (Kronyk Hist, Gen. X) ziet PRUDENS VAN DUYSE (str. 9) „Utrechts Bellami" zijn „bliksem"
slingeren „naer den kop dier valsche munters in historie", die hun „bakermat onwaerdig" zijn. Het vers heeft als Zelandusmotto: ,,'s Lands eer, 's Lands heil, uw
roem, dit alles moete u drijven" (Dl. I. 119).
Na de lezingen van BUSKEN HUET over „Bellamy en zijn kring", winter 1860—1861,
en de eigenaardige Romantiek over Bellamy, als pleit voor Volksweerbaarheid, door
BARON VAN HEECKEREN in 1867 (Inventaris . . v. d. Os, Vliss.), na het krachtig pionierswerk van j . v. VLOTEN (1878) en van DYSERINCK (1880), na de uitvoerige, onontbeerlike katalogus der BELLAMY-TENTOONSTELLING „Utrechtsche Kunstkring" (1886),
ten slotte:
1890. j . P. HASEBROEK. Een Dichteralbum van v66r honderd jaar. (Amst. Hoveker).
1898. ALBERT VERWEY. Heiman Dullaert. {Tiveemaandelijksch Tijdsckrift, 1898,
I. biz. 447).
1901. Jacobus Bellamy als criticus. (Gids, D e s , biz. 452) van mijn hand.
1903. DR. J. HOEKSMA. Jacobus Bellamy. (Amst. Boek- Kunst- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebr. Binger).
1915. DR. A. ZIJDERVELD. De Romancepoezie in Noord-Nederland van 1780 tot
1830. (Amst. Kruyt). Over Bellamy 0. a.: biz. 61 vgg., 72 vgg., 236 vgg.
1916. DR. G. E. OPSTELTEN, Brieven van Mr. A. C. W. Staring, n d e S t u k (Haarlem,
Tjeenk Willink). Over Bellamy, Kleyn, Ockerse, Mevr. Kleyn-Ockerse, Hinlopen, zie
het Register.

HANDSCHRIFTEN.
VERZEN EN PROZA.
Wat er nog over is aan hss. van, door Bellamy zelf of na zijn dood uitgegeven
poezie en proza, heb ik steeds t. p. in een voetnoot vermeld (zie biz. c m over de
hss. Loosjes, Haarlem). Hieronder volgt het belangrijkste van wat aan verzen en proza
door Bellamy zelf niet is uitgegeven, noch na zijn dood is verschenen in GEDENKZUIL
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(1822) of GEDICHTEN (1826), en uit Kopie Sonsb. (Aant. 1,4°) of hs. door mij geheel
of gedeeltelik is overgenomen, of alleen vermeld (zie ook Aant. 24 en 29). Daar verreweg de meeste dezer hss. berusten in het Z. G., vermeld ik alleen Kopie Sonsb. en
bronnen van elders (Leiden = Maatsch. Ned. Lett.; Vliss. = Arch. Vliss.). Over
de hss. Kleeuwens, zie hieronder.
Ook nu wijst de biz., tot 1784 naar Dl. I, dan naar Dl. II.
V e r z e n s c h r i f t e n 1772 en 1777 — 4. 5. 8. 9. 10. 11. 15; Dl. II. 204 (noot). Aant. 9.
V e r z e n s c h r i f t 1777—'78 van Neeltje Baane (Vliss.), blijkens inschrift van Ds. A. Loeff
(Aant. 15) „gevonden in de nalatenschap van Mej. P. J. Udemans te Middelburg" — 11. 16. 21.
22. 23. 2 5 ; Bijlage II.
Z a k b o e k j e 1777 — 16. 20. 21. 28. 179.
Z a k b o e k j e 17/479 — 20. 48. 144; Bijlage III.
1772. A i r v o o r d e M a a g d e n d e r s t a d V l i s s i n g e n . . 6 A p r i l . . (Vliss.) — 7.
1776. 29 Julie, 9 Nov. ( v e r z e n ) — 16.
1777- 4 Jan. H e t m o n s t e r a a n b a n d — 18. Aant. 8.
12 Nov. D a n k o f f e r a a n h e t O p p e r w e z e n o p mijn 2 0 s t e v e r j a a r d a g — 15.
23 Des. H u w e l i k s z a n g v o o r Mr. F. A. v. R o s e v e l t C a t e a u — 13.
1777. V e r z e n v o o r B e r k h e y en M a c q u e t — 17.
R i j m b r i e f a a n F. B a a n e — 19.
V r i j h e i d (Kopie Sonsb. 130) — 16.
1777? O p d e p i j n i n zijn k e e l — 13. Aant. 8.
1777? L o f d i c h t o p E r a s m u s ' Lof der zotheid — 16.
1777 of '78. A a n J. W. t e W a t e r over de „beloofde hulp" — Aant. 13.
1778. 3 Febr. O p d e n d o o d v a n A e g . P e t r e u s (Kopie Sonsb. 156, 171) — 24.
22 Sept. H e t g l a n s r i j k z o n n e l i c h t h e e f t 6 5 m a l e n . . . — 21.
20 Okt. A a n M e j u f f e r N. B a a n e (Leiden) — 21.
7 Nov. R i j m b r i e f a a n L. C. — 27. Aant. 8.
Najaar. T a f r e e l v a n h e t b e s t e h u w e l i j k — 23.
„
H e t h e i l v a n d e n v r e d e — 23.
1778. A a n P r o f . J. W i l l e m s e n — 24.
O p de g e z a n g e n v a n J. L o d e s t e i n — 175 Aant. 10.
A l l e e n s p r a a k v a n G. U d e m a n s (vinker) — 121.
H e t a c h t s t e g e z a n g u i t . . A a n het V a d e r l a n d . . op een vrijen t r a n t gev o l g d — 2 1 ; Bijlage IV.
1779. 29 Jan. A a n h e t V a d e r l a n d (Kopie Sonsb. 166) — 33.
Zomer. A a n M ( a n n e ) (Kopie Sonsb. 11) — 37.
V a a r w e l a a n J. W. t e W a t e r — 39.
Okt. V e r j a a r v e r s a a n P i e t B o o n e — 4 1 .
1779? E e n g e s c h i e d e n i s u i t h e t l a n d d e r P h a n t a s i e — Bijlage V.
1780. 1 Mrt. N a g e d a g t e n o p d e n b e d e d a g — 4 5 ; Dl. II. 320, noot 1.
Zomer. K l a a g z a n g (Leiden) — 50.
29 Junie en ? P r o z a o n t b o e z e m i n g e n — 50. 52.
10 Aug. B r i e f v a n B. a a n F r . B a a n e — 52.
19 Okt. A a n M e j . N. B a a n e , e c h t g e n o o t e v a n G. U d e m a n s o p h a a r 2 6
v e r j a a r d a g — 55*
14 Nov. A a n d e e e n z a a m h e i d — 60.
26 N0V.-4 Des. G e h e i m D a g b o e k — 60-70. 354, noot.
1781. S l a g bij D o g g e r s b a n k , proza — 100.
Najaar. T w a a l f a m b a c h t e n , d e r t i e n o n g e l u k k e n , proza — 113.
16 van Slagtmaand. I n s c h r i f t v r i e n d e n a l b u m (Vliss.) — 117; Bijlage XV; de
verzen: biz. x x v m vgg.
1782. Jan. A a n B r o e s (Kopie Sonsb. 96) — 143.
eind Jan. V e r s bij h e t o v e r l i j d e n v a n M a r i a G e n e (Kopie Sonsb. 9 8 ) — A a n t . 17.
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1782. 6 April. M i j n F i l l i s , d e z e d a g w a s mij e e n h e i l i g f e e s t . . . (Kopie Sonsb
47) - 168.
Junie. O p e e n e n s c h o o n e n d a g in h e t j a a r I 7 • • (proza) — 196.
20 Junie. A f s c h e i d a a n P i e t C h e v a l l i e r (Arch. Utr. Studentengezelschap Bellamy) — 200.
begin Julie. A a n h e t g e r u g t (Kopie Sonsb. 66) — 210. noot.
??
A a n d e n s c h i l d e r (Kopie Sonsb. 40) — 269.
1783. 7 Mrt. A a n m i j n e n v r i e n d , d e n H e e r B. (Kopie Sonsb. 24) — 318.
eind Mei. H u w e l i k s v e r s v o o r A. B o o n e — 341. 342.
1784. U i t d e L e i d s c h e C o u r a n t v a n d e n 3 1 meij 1 7 8 4 — xcvn.
3 Des. O v e r d e t o o n n e e l p o e z i j , e n o v e r h e t t o o n n e e l , in o n s v a d e inl a n d — 140.
R u u w e s c h e t s v a n e e n ' g o e d e n T o o n n e e l s p e l e r , en het p l a n —
142. Aant. 76.
1784 of '85. B e s p r e k i n g (2 fragmentjes) v a n M. A. d e R u y t e r , d o o r A, L o o s j e s Pz.
— 272, 273.
„
„ I n ' t A l b u m v a n d e n H e e r H e s p e (Kopie Sonsb. 6) — 225.
BIJLAGEN, voor zover nog niet vermeld: I X . X . X I . biz. xx, noot: b e s p r e k i n g (^gmentje)
P r o e v e v a n M e n g e l p o e z i e v a n I s a a c v a n H a a s t e r t : BIJLAGE X I I . X I I I . X I V . X V .
I. 1 A a n S c h o r e r (Z. G. en Kopie Sonsb. 224).
VARIA (biz. XLI—XLIV; Dl. II. 197, noot 1): waarbij nog genoemd kunnen worden:
G r o t i u s e n zijn v r o u w o p L o e v e s t e i n . E e n R o m a n z e (alleen de titel)—127, noot 4.
Mijn G e n i e ! — M o g e l i j k z o u m e n e n z . . . — 182, noot I.
Aant. 5 3 : f r a g m e n t j e s v a n v e r t a l i n g e n door B.
Aant. 6 1 : R e c i t a t i e f en S o l o uit een ontworpen K a n t a t e ?
„
korte a a n t e k e n i n g e n door B. uit v. A l p h e n .

In hs. niet bewaard gebleven, en alleen in titel bekend, zijn (zie 00k biz. cm):
R i j m b r i e f v a n D a m o n a a n F i l l i s — Dl. I. 56. 57.
B r u i l o f t s v e r s v o o r P i e t B o o n e — Dl. I. 334.
Plan: B r i e v e n v a n e e n m i n n a a r a a n zijn m e i s j e (Dl. II. 88. 338, noot 1).
ANDERE HANDSCHRIFTEN,

door mij opgenomen of vermeld:

c. v. v. POLDER. O p d e P r o p o s i t i e s v a n v e e l e S t e e d e n i n o n s V a d e r l a n d (Aug.
1782) — 223.
j . DE WAAL. A a n d e n W e l e d e l e n H e e r O n d a a t j e op deszelfs aanspraak aan het Genootschap van Wapenhandel onder de Zinspreuk Pro Patria et Libertate te Utrecht, den 14 van
Zomermaand 1783. (Ondert.) de Waal Vrijheidlievend Burger in de Compagnie Schutters de
Hantvoetboog. 1 7 ^ 8 3 . — 343.
G. BELJAART. D a n k A d d r e s aan de Wel:ed:manhafte Heeren d'Heeren Jan Joseph Negre en
lucas van Steveninck Az: voor het geschenk van twee vaandels aan 't middelburgs Exercitie
genoodschap luctando Emergentes, op den 8 Augustus I 7 e vijf en tagtig — 253.
Brief aan de POETISCHE SPECTATOR, 26 Okt.

1785 —

283.

Bespreking van de GEZ. M. J. door OCKERSE — Bijlage XVI; biz. LXI.
Kopie van OCKERSE en UYTTENHOOVEN voor de PROEVEN (Aant. 69 en 74), van UYTTEN-

HOOVEN voor de POET, SPECT. (De R e c e n s e n t ) , en de afgekeurde kopie van U. — (biz. cxi).

T e s t a m e n t v a n J a q u e s B e l l a m y , Londen 1730 — Dl. I. 1; Bijlage I.
L y s t v a n I n t e e k e n i n g v o o r d e S t u d i e n v a n B e l l a m i — Dl. I. 143; Aant. 39.
I n h o u d d e r D i g s t u k j e s v a n J. B. b e r u s t e n d e o n d e r d e E r v g e n a m e n v a n
w i j l e n C h r i s t i a a n K l e e u w e n s — Aant. 8. Over deze hss. Kleeuwens ter aanvulling nog
het volgende:
Blijkens katalogus Bellamy-Tentoonstelling
„Utr. Kunstkring" 1886, Handschriften, nr. 8, zijn
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er „Gedichten en brieve^ van J. B. door F. Baane gelegateerd aan den Heer Kleeuwens te Rotterdam". Het is mij niet gelukt enig spoor van deze hss. te ontdekken. Volgens een mededeling
Arch. Rotterdam is „de Heer Johannes Maarten Kleeuwens, oud-rijksontvanger, geboortig van Goes,
26 Des. 1901, oud 87 jaar, te Rotterdam overleden. In het Rotterdamsch Archiefverslag 1908,
biz. 43, nr. 170 worden eenige stukken genoemd van Kleeuwens afkomstig, maar geen Bellamypapieren".
B e s t i e r i n g en w e t t e n v a n h e t G e n o o t s c h a p . . „ D u l c e s a n t e o m n i a M u s a e "
(Leiden) — Dl. I. 177; Aant. 44.
W e t t e n d e r M a a t s c h a p p i j t o t N u t v a n h e t A l g erne en (Arch. Amsterdam) — Dl. II.
217. 218; Aant. 78.
D a g b o e k C. R. B u s k e n (hs. Dr. J. A. Gallandat Huet te Alkmaar) — Aant. 12. 16. 28.
33« 38. 39 5 Dl. II. 333.
D a g b o e k L e o n a r d v a n Z w i j n d r e g t (familie v. Zwijndregt te Haarlem) — Dl. II. 57. 58.
A a n t e e k e n i n g e n r a k e n d e J. W. t e W a t e r , door zijn broer Willem te Water (Vliss.) —
Bijlage XVII; Aant. 11.
A l b u m b l a a d j e s v a n F. B a a n e v o o r V i n c e n t L o o f j e s e n zijn v r o u w — Aant. 67.
B r i e f van „Bestuurders van de Vlissingsche afdeeling der Maatschappij tot nut van 't algemeen", 13 Des. 1823 — Aant. 7, slot.

De Inventaris v. d. Os, Vliss. biz. 105, vermeldt een door Bellamy zelf keurig geschreven, ingebonden verzameling van al zijn verzen, naar de verschillende gedrukte
bundels woordelik, en met dezelfde paginering overgeschreven. Deze bundel bevat:
1. Gezangen mijner Jeugd.
2. V a d e r l a n d s c h e G e z a n g e n (i*te druk).

3. V e r v o l g der Vaderl. Gez.
4. Z e l a n d u s bij d e n d o o d v a n J o h a n D e r k , B a r o n v a n d e r C a p e l l e n t o t
den Pol.
5. G e z a n g e n (met de B r i e f aan Kleyn). Opmerkelik is, dat hij zijn naam hier schrijft met
de slotletter ij\ waar hij Mens voor waarschuwt (Dl. II. 2 0 1 ; zie 00k 285: de krul boven de naam).
Alleen ontbreekt aan. deze bundel: A a n h e t G e n o o t s c h a p : P r o P a t r i a et L i b e r t a t e
bij d e s z e l f s e e r s t e v e r j a a r i n g , in F e b r . 1 7 8 4 .

BRIEVEN.
De brieven van Bellamy aan Fransje, alleen bekend in kort excerpt Kopie Sonsb.
fAant. 1, 40), heb ik steeds t. p. in een voetnoot aangegeven. Van de brieven van
Fransje aan Bellamy heeft v. Sonsbeeck er maar 1 geheel afgeschreven, en voor ons
bewaard (Dl. II. 312). De meeste der naar het hs. uitgegeven brieven zijn in hs.
Z. G.; waar ik hieronder niets aangeef, is het hs. Z. G., anders vermeld ik de bron:
Kopie Sonsb., Leiden = Maatsch. Ned. Lett., Vliss. = Arch. Vliss. of anderszins.
Voor de volledigheid noem ik in dit verband 00k enkele brieven, die niet meer in
hs. over zijn en die ik heb ontleend aan een gedrukte bron. De biz. wijst, tot 1784,
naar Dl. I, dan naar Dl. II.
BRIEVEN VAN BELLAMY (150, waarvan 15 alleen in gedrukte bron) a a n :
H. H. s. s. ALG. VAD. LETT. 7 (5 kopie door hemzelf, 2 J. W. Muller, Leiden).
1779. 15 Des. (40); Des. (43). 1780. 25 Junie (46); 6 Aug. (Muller) (48. 51)5 14 van wijnmaand (Muller) (56).
1781. 3 Jan. (57); 10 Jan. (75).

WED. BELLAMY. 5 (1 gedrukt).
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1782. 20 Mrt. (149)5 1 April (161)5 10 Nov. (266).
1784. Febr.? (Dyserinck, Ter Naged.
38, zonder vermelding van bron) (13). 1785. midden Junie (235).
G. BONNET. I ( K o n . Bibl.).
1785. na 16 Junie (247).
A. BOONE. 4,
1782. 19 Sept.? (226)5 J 3 Nov. (270).
1783. 7 Mei (338)5 14 Junie (342).
P. BOONE. I .
1782. 19 Sept. (225).
B. BROES. I I .
1 8
1782. 24 Mrt. (152); 4 April (156)5 15 April (166)5 S e Pt- ( 2 6 2 ) 5 5 D e s - ( 2 75)7 3 - 29
Des. (Dl. II. 4).
1784. 22 Jan. (6)5 29 Jan. (8)5 1 April (31)5 19 Junie (72)5 18 of 16
Junie (76).
j . p. D E BRUYN. i ( L e i d e n ) .

1785. 22 Nov. (298).
JUFFR. DE BRUYN. 2 (Leiden).
1784. 16 Nov. (118. 136). 1785. 10 Febr. (164).
FR. v. CAPPELLE 8 (1 kopie Vliss.; 1 gedrukt; v. Hall, Gemengde Schriften,

151; 6

gedrukt: Ned. Sped. 1870, 323 vgg.; zie 00k Dyserinck, Ter Naged. Inl. XI, 5 2 ; Navorscher 1879, 23).
1783. 15 Okt. (365)5 18 Des. (407)5?? (v. Hall) (366).
1784. eind Mrt. (Vliss.) (29. 83,
noot) 4 Mei (38)5 30 Sept. (91).
1785. 14 Mrt. (202)5 9 M e i ( 2 2 7)w. CARP. 1 (gedrukt Gedenkzuil 8^).
1783. eind Jan. (306).
F. v. GOGH. 3 (Vliss.).
1782. 7 Aug. (209).
1783. begin April (327)5 najaar '83 of voorjaar '84 B. en Uyttenhooven (15).
J. P . KLEYN. 9 (7 Vliss., 2 gedrukt).
1782. Junie (00k hs. Loosjes) (198. 300)5 10 Julie (201)5 eind Julie (204)5 7 Aug.? {Gedenkzuil 180) (208)5 22 Okt. (245)5 e i n d ° k t . {Gedenkzuil 155) (246)5 17 Des. (281).
1783. 1719 Mrt. (324).
1784. 31 Mei (233).
„KUNSTLIEFDE SPA ART GEEN VLIJT , \ 9 (kopie door hemzelf).
1779. Wielheesen: 3 Febr. (30)5 v. Spaan: na 14 Febr. (31)^ 25 April (32). 1780. v. Spaan:
20 Nov. (58)5 v. Spaan en Wielheesen: 27 Des. (73). 1781. Wielheesen: 8 Aug. (98. 105.
Aant. 30)5 Beijer: Sept. (106. 107). 1782. H.H. Bestuurderen: 2 April (163—166).
N. C. LAMBRECHTSEN. 3 .
1782. 28 Julie (211).
1783. eind Jan. (303).
1784. 6 Des. (146).
A. LOOSJES. i (Mr. J. Loosjes, Tiel).
1784. 2 Jan. (1. 175, noot).
G. M A N N E . 2 (1 g e d r u k t ) .

1779. 2 4 J u l i e (34)j najaar {Gedenkzuil 138) (38).
A. MENS JZ. 57 (1 gedrukt, 7 Leiden).
1782. begin Des. (273).
1783. 15-16 Jan. (297)5 2 8 J a n - ( 2 99)5 3 1 J a n - (299); 8 Febr.
(300)5 5 Mrt. (320. 329)5 15 Mrt. (322. 331)5 7 April (332)5 9 Mei (338)5 15 Mei (340)5 16
Aug. (353); 3 Sept. (Alg. Konst- en Letterbode, 1853, 34) (357)5 begin Okt. (359)5 Okt. (361)5
1
10 Des. (393)5 2 9 D e s - (4 1 1 )7^4- l& M r t - ( 2 5)> 2 6 M r t - ( 2 8 )? midden April (34. 36)5 20
April (37)5 voor half Mei (51)5 18 Mei (58)5 ± 20 Mei (60)5 begin Junie (65)5 11 Julie (74)5
14 Aug. (87)5 20 Sept. (90)5 30 Sept. (95)5 begin Nov. (103)5 5 ^ T ° v - C 1 1 ^); ± 2 0 Nov. (120)5
eind Nov. (4 briefjes: 134. 135. 136). 1785. midden Jan. (160)5 2 d e helft Febr. (167)5 6 Mrt.
(Leiden) (200)5 I 0 Mrt. (idem) (202)5 l9 Mrt. (215)5 2 ^ April (222)5 I of 2 Mei (226)5 ± 6
Mei (227)5 m idden Mei (229)5 2 0 Mei (230)5 eind Mei (231)5 begin Junie (234)5 28 Aug.
(Leiden) (255)5 5 0 k t - (idem) (262)5 2 N o v - ( 2 8 6 ) 5 ± 6 N o v - ( 2 8 7)5 ± 8 N o v - (Leiden) (288)5
10 Nov. (idem) (288)5 13 Nov. (idem) (297)5 6 D e s . (302)5 12 Des. (304). 1786. 31 Jan. (308).

CXXVI
M. NIEUWENHUYZEN. i (Arch. Maatsch. Nut v. h. Algemeen, Amsterdam).
1785. 15 April (218).
w. A. OCKERSE. 4 (2 Kon. Bibl., 2 gedrukt).
1782. begin Junie (194); 2 Nov. (250. 293, noot 4).
1784. eind Febr. of begin Mrt. (Alg.
Konst- en Letterbode, 1848, 242. (20. XCVi); voorjaar (fragmentje, aangehaald in Beknopt Lcvensberigt aangaande W. A. Ockerse^ biz. 35) (23).
D. RADERMACHER. I.
1781. 20 Okt. (99).
j . DE VEY. 1 (de Vey Mestdagh, Vliss.).
1782. 8 Des. (274).
w. H. VROOME. 2 (Leiden).
1784? 2 rijmbriefjes (33).
J. W. TE WATER. I.
1785. 15 April (220).
A. VAN DER WOORDT. 2.
1785. 30 Okt. (279); 2 Nov. (281).
J. VAN DER WOORDT. 13.
1781. 13 Aug. (103. 107). 1782. 16 Mrt. (146); 24 Mrt. (150); 1 April (162); 15 April
(170); 5 Okt. (236); 5 Des. (277); 29 Des. (286).
1783. Des. (408).
1784. 31 Okt. (101);
6 Des. (145).
1785. begin Jan. (158).

BRIEVEN AAN BELLAMY (105, waarvan 1 alleen in gedrukte bron) v a n :
B. BROES. 6.

1782. 31 Mrt. (154); 19 Mei (167); 10 Nov. (264).

1783. 22 Jan. (305).

1784. midden

Jan. (5); 1 Febr. (9).
J. P. DE BRUYN. 3 .
1784. 18 Mei (63).

1785. 27 April X 2 2 3)j

I2 Mei

( 2 2 5)-

w. CARP. 3. (1 gedrukt).
1782. 24 Des. (293).

1783. 9 Jan. (294); 16 Aug. (Gedenkzuil 95) (352).

VAN DEINSE. I.
1786. 21 Jan. (307).
P. DEN HENGST. 2.
1782. 4 April (167); eind N0V.-3 Des. (270).
j . HINLOPEN. 4. (3 Kopie Sonsb. 190. 192).
1784. 16 Aug. (81); 30 Aug. (84); eind Des. (158).
JS. D ' H O Y .

1785. 22 Aug.-i Sept. (Z. G.) (257).

I.

1785. 13 Aug. (254).
j . p. KLEYN. 8. (6 Leiden, 1 Kopie S o n s b , 1 Vliss.).
1782. Junie (Kopie Sonsb. 198) (198); 3 Julie (300); 14—18 Julie (203); 4 Aug. (206); eind
Okt. (Vliss.) (247).
1783. 30 Mrt. (325).
1784. 29 Mrt. (30). 1785. 17 Sept. (258).
G. KUIPERS. I . (Kopie Sonsb. 277).
1783. 17 April (333).
„KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT". 6.
v. Spaan 3 : 1779. 14 Febr. (31); 9 April (32).
na 7 Mrt. (320).
1784. 5 Jan. ( 3 ) ; 3 Mei (42)..
A. L00SJES. I .
1784. 8 Junie (68).

1780. 14 Des. (58). v. Burch 3 :

1783.
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J. LUBLINK DE JONGE. I .
1785. 10 Junie (235).
J. J. VAN DER MEER. I.
1785. 22 April (221).
A. MENS JZ. 2T.
178a. 28 Mei (185).
1783. 13 Jan. (295); 16 Jan. (298); 4 Febr. (300); 10 Mrt. (321.332);
20 Mrt. (323); 13 Mei (339); 28 Julie-i Aug. (349); 4 Aug. (352); 18 Nov. (368).
1784.
24 Mrt. (27); 14 Julie (75)5 20 Aug. (88)- 4 Nov. (115).
1785. 3 Mei (226); 26 Mei (230);
30 Mei (233); 31 Aug. (256); 4 Nov. (286); eind Nov. (303); 9 Des. (303).
M. NIETJWENHUYZEN. 3 .
1785. 8 April (217); 20 Mei (219).; 22 Sept. (219).
W. A. OCKERSE. 4.
1782. 19 Okt. (243. 250).
C. PLAAT. 5.
1783. 4 Julie (345).

1784. midden Mrt. (20); 19 Mrt. (21); midden April (22).

1784. 16 Jan. (4).

1785. Mrt. (215); 21 April (217); 8 Aug. (253).

C. VAN DER POLDER. 2.
1780. 12 Julie (48). 1783. 27 Aug. (223).
A. UYTTENHOOVEN. 16.
1782. 23 Aug. (219) 18-19 Sep1- ( 2 3 ° ) ; 2 6 Sept. (236); 2 Nov. (252)-, 28 Nov. (270).
1783. I Aug. (349).
1784. 4 Mrt. (18)5 ± 18 Mei (59); begin Junie (62); 18 Junie (69);
30 Sept. (93); 30 Okt. (103. 137); 27 Nov. (137).
1785. 28 April (225); 7 Okt. (273); 10
Nov. (297).
J. M. VAN VLOTEN. 4.
1783. v66r'6 April (333); 23 of 24 Julie (347).

1784. 24 Julie (61).

1785. 6 Aug. (252).

J. DE WAAL. I .
1785. 25 Julie (252).
P. WAGENAAR JZ. I.
1784. 20 Aug. (89).
J. W. TE WATER. 2.
1784. 30 Junie (73).

1785. 19 April (220).

A. VAN D E R W O O R D T . 7. (6 L e i d e n ) .
1785. 17 Sept. (276); 3 Okt. (278); 17 Okt. (279); 23 Okt. (281); 9 Nov. (282); 13 Nov.
(283).
1786. 13 Jan. (Z.G.) (307).
G. ZANDLEVEN. I.
1785. Mei? (251, noot 2).

BRIEVEN VAN A N D E R E N (geheel of gedeeltelik overgenomen, of kort vermeld).
v. ALPHEN aan KLEYN

2. (Leiden): 1 Aug. 1781 (Aant. 22, biz. LXIII); 23 Okt.

1782 (246).
F. BAANE aan MENS 3 : 1786. 6 Nov. (334); 13 Des. (356. 340); 1787. 18 Mrt. (338).
BROES aan de WED. BELLAMY: 22 Mrt. 1786 (325).
BUSKEN HUET aan DYSERINCK (Leiden): 13 Nov. 1880 — Inleiding.
CARP aan MENS 3 : 1786. 24 Febr. (311); 4 Mrt. (316); 5 Mrt. (317).
P. CHEVALLIER aan KLEYN (Leiden): 18 Aug. 1782 (203. Aant. 47).
v. CRUYSSELBERGEN aan TYKEN : 14 Okt. 1781 (117).
II
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M. DRIJFHOUT-VAN BEEM aan V. CRUYSSELBERGEN: 22 Febr. 1782 (142).
DYSERINCK aan LOEFF (kopie in mijn bezitj: 18 Okt. 1880 (Aant. 15).

Brieven van DR. GALLANDAT (Dr. J. A. Gallandat Huet te Alkmaar): (Dl. I. 120;
Aant. 6. 16. 37. 39 i. n. 42).
DR. A. HARLINGH aan F. BAANE: 27 Febr. 1786 (313).

„ „
„
„ de WED. BELLAMY 4 : 1786. 27 Febr. (314): 2 Mrt. (316); 6
Mrt. (317); 9 Mrt. (319).
HiNLOPEN aan F. BAANE (Gedenkzuil, 212): 1 Julie 1786 (332. 318).
„
„ KLEYN (Gedenkzuil, 214): 11 Mrt. T786 (320).
„
„ v. SONSBEECK {Gedenkzuil, 202): Zomer 1793 (351. Aant. 46).
KLEYN aan ANTOINETTE OCKERSE ( H . E. Kleyn. 's Gravenhage): (Dl. I. 348, noot 7.

Dl. I I . 19, noot 1).
KUIPERS aan MARTINET: Okt. 1788 (Aant. 58).
LAMBRECHTSEN aan TYDEMAN 2. (Leiden): 3 Mrt. 1782 (143. 144); 19 Jan. 1783(302).

A. LOOSJES PZN. aan zijn vrouw 2. (Mr. J. Loosjes, Tiel): 18 en 22 Aug. 1790
(Aant. 67 en 73).
MENS aan de WED. BELLAMY: 13 April 1786 (326).
OCKERSE aan KLEYN (H. E. Kleyn, *s Gravenhage): 10 Junie 1785 (Aant. 49).
OCKERSE aan UYTTENHOOVEN (Zeeland, Jaarboekje

1855, biz. 108, noot 6 ) : (Dl. II. 71).

ONDAATJE aan ? (Leiden): 18 of 19 Mrt. 1786 (324).
CASPARUS RENSING (Maatsch. Nut v. h. Alg., Amsterdam): 14 Des. 1 7 8 4 ( 2 1 7 ^ 0 0 1 4 ) .
w. A. DE RIDDER aan KLEYN (Leiden): 6 Jan. 1782 ( 1 7 1 ; Aant. 22, biz. LXII,LXIII).
SCHOUTEN aan LOEFF 2. (Mevr. de Wed. Loeff-Marinissen

te Voorburg): 4 en 26

Aug. 1880 (Aant. 59).
SCHULL aan KLEYN 2. (Leiden): 1 Aug. 1780 (173, noot 5). 20 Aug. 1782 (221, noot 4).
JUNG STILLING aan KLEYN ±

1795: (Aant. 45).

TYKEN aan v. CRUYSSELBERGEN 2 : 1781, 12 Sept. (116); 18 Okt. (117).
UYTTENHOOVEN aan KLEYN (Leiden): 9 Julie 1781 (Aant. 22 biz. LXIII).
„

„

MENS: 27 Mei 1786 (326).

v. VLOTEN aan KLEYN: 31 Mei 1785 (233, noot 4 ; Aant. 45).
TE WATER aan TYDEMAN 2. (Leiden): 26 Aug. 1782 (Aant. 31). 28 Jan. 1784 (7, noot 2).

Verder zijn er 4 gedrukte brieven:
21
17
14
18

Sept. 1784 v. h. „Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap" (91).
Mei 178$: geboorteaankondiging van Pieter Rudolf Kleyn (Arch. Vliss.) (233; Aant. 45).
Julie 1785: uitnodiging Alg. Verg. Maatsch. Nut v. h. Algemeen (251).
Mrt. 1786: rouwbrief van B.'s overlijden aan Mens (Leiden) (322).

Onder de Bellamiana Z. G. zijn nog *n i9tal brieven, die betrekking hebben op
de plannen tot een levensbeschrijving van Bellamy (in hoofdzaak de briefwisseling
van v. Sonsbeeck met Kuipers, Kleyn, Hinlopen enz.), waarvan ik een en ander heb
meegedeeld in Aant. 1 (00k Dl. I I . 69, noot 3 ; Aant. 74 en £ 5 ; cxiu).

V E R T A L I N G E N . (Zie biz. cxix, onderaan).
Voor zover bekend, zijn er 70 verzen van Bellamy vertaald: uit de GEZ. M. J. : 3 4 ;
VAD.

GEZ.: 16; GEZ.: 1 3 ; NAGEL. GED.: 3 ; GEDICHTEN (1826): 3 ; PROEVEN: i ; er zijn

77 Duitse vertalingen bekend, 13 Franse, 2 Italiaanse, 1 Engelse.

CXXIX
D u i t s (77).
1790 en 1791. J. Bellamy's Gedichte. Aus dem Hollandischem. (Wien, Ignaz Alberti), met de portretten van B. en Fransje, naar Vinkeles, door CI. Kohl. Volgens
Gedenkzuil, biz. 3 en 237, zijn deze vertalingen van T. W. Broxtermann, die in Utrecht
gestudeerd heeft. Behalve 60 verzen van B. uit de 3 bundels (GEZ. M. J. : 30; VAD.
GEZ.: 16; GEZ.: 12; NAGEL. GED.: 2) heeft hij ook de LIJKZANGEN van Sels en Vereul
vertaald (biz. CXYIII). Menne, Goethe's Wert her in der niederl. Lit. (Leipzig, 1905) biz.
89, noot 2, schrijft deze vertaling toe aan von Eichstorff (maar Menne vermeldt t. a. p.,
dat v. Eichstorff in 1799 in Oldenburg is geboren).
1826. Deutsche Blumenlese aus niederlandischen Dichtern (nebst einer Abhandlung
iiber die niederl. Poesie) durch p. j . L. VON EICHSTORFF, erster Lieutenant der Artillerie in Konigl. Niederl. Diensten. (Namur, bei D. Gerard, Buchdrucker 1826);
hierin staan 4 verzen van B. vertaald. (Over v. Eichstorff, 1799—1848, zie Menne,
t.a. p. 89, noot 2).
1834. ROSCHEN. Eine poetische Erzahlung aus dem Nord-Niederlandischen von Bellamy. Ein Versuch von L. J. F. JANSSEN (Emmerich, Johann Lambert Romen 1834).
Deze vertaling, in „slecht en gewrongen" Duits, naar men mij van bevoegde zijde
zegt, wordt zeer geprezen in De Vrie?id des Vaderlands (1835) biz. 33 door Q. (NIC.
BEETS, volgens Dyserinck Ter Naged. 27).
1835. Versuch einige der vorziiglichsten niederlandischen Gedichte ins Deutsche
zu ubertragen. (Cleve, F. Char 1835). B l z - 3 6 ~ 4 2 • ROSCHEN. Eine Geschichte von
Bellamy. In de „Vorrede" wordt de vertaling van JANSSEN (1834) veroordeeld, en de
Vriend des Vaderlands (1836) biz. 95, heeft veel aan te merken op deze van 1835
(die toch beter is dan die van 1834), en meent, dat Janssens vertaling in het VERSUCH is gebruikt. Gunstiger oordeelt de Recensent ook der Recensenten (1836) biz.
44. De schrijver van het VERSUCH blijkt te zijn F. W. VON MAUVILLON, die het volgend jaar uitgeeft:
1836. Auswahl niederlandischer Gedichte, ins Deutsche ubertragen von F. W. VON
MAUVILLON (Essen, Badeker 1836). Biz. 164: ROSCHEN. Eine Geschichte von Bellamy,
d. i. de vertaling van 1835, met enkele kleine veranderingen in woorden en leestekens. De Vriend des Vaderlands van 1837 en 1838 zwijgt van de AUSWAHL; de Recensent ook der Recensenten (1837) biz. 193, noemt alleen* de namen der dichters en
de titels der verzen.
1845. BATO. Blumenlese hollandischer Gedichte alterer und neuerer Zeit. Uebersetzt von DR. LUDWIG GROSZ. Nebst einer Zugabe von G. H. VAN SENDEN. (Siegen und
Wiesbaden. Friedrich'schen Verlagsbuchhandlung 1845). Hierin zijn elf verzen van
Bellamy vertaald [de bron is GEDICHTEN (1826)], waaronder biz. 49: ROSCHEN. Op
biz. 184 wordt Janssens „Uebersetzung" (1834) en „edler Charakter" tegen Mauvillon
verdedigd. Deze vertaling van ROOSJE is beter dan de twee vorige.
1859. Rundschau iiber die neueren Hollandischen Dichter, von G. ARNOLD. [Album
des Literarischen Vereins in Numberg filr 1859. (Nurnberg, Verlag Bauer und Raspe)
biz. 153]. Biz. 163—166 handelt over Bellamy, met vertaling van 1 vers; op biz.
166 heet ROSCHEN „ein wiirdiger Vorlaufer der Vosz'schen Luise, eine Zelandische
Idylle".
F r a n s (13, waarvan 2 in proza).
1820. Melanges de Poesie et de Litterature des Pays-Bas par L. G. VISSCHER, membre
de plusieurs societes litteraires (Bruxelles, Chez Hublou, Imprimeur, rue des Eperon-
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niers, et chez tous les principaux Libraires du Royaume 1820). Twee verzen van B.
in prozavertaling.
1829. Lemons de Litterature Hollandaise, traduite en frangais, par L. v. RAOUL,
Professeur a PUniversite de Gand (Bruxelles. Chez H. Tarlier. 1829). Preface biz.
35 over Bellamy, „dans le genre erotique, plus chaste et aussi elegant que Parny";
verder biz. 297. Zes verzen van B. zijn vert. (Univ. Bibl. Gent). (Over Raoul:
Bibliographic Nationale, XVIII, Bruxelles, 1905).
1839. Etrennes Nationales. Chants patriotiques, dedies a son Altesse Royale, le
Prince d'Orange; par AUGUSTE CLAVAREAU, Chev. de l'Ordre du Lion Neerlandais;
membre de la Societe Litt. de Leyde; Correspondent de I'lnstitut des Pays-Bas
(Maestricht F. Bury-Lefebvre 1839). Biz. 93 : e e n v e r s v a n B.
1841. Impressions de l'Ame. Melange de traductions du hollandais, de Tallemand,
de Panglais et de poesies du Traducteur; par AUGUSTE CLAVAREAU, membre de la
Societe de Litt. de Leyde, corresp. de I'lnstitut des Pays-Bas, Chev. de l'Ordre du
Lion Neerlandais (Utrecht L. E. Bosch et flls. 1841). Biz. 32 : MARIE (vert, van ROOSJE).
1846. Imitations de quelques fleurs de Poesie Hollandaise, par F. L. A. DE JAGHER
(Utrecht J. de KruyrT. 1846): twee verzen van B.
1850. Etudes Nationales. Traductions et Imitations du Hollandais, par F. L. A. DE
JAGHER (La Haye, Imprimerie C. H. Susan 1850). Een vers van B.; biz. 160: Notice
Biographique.
E n g e l s (1).
1823. CHLOE, from the Dutch of Johannes Bellamy. By GEORGE BORROW, Monthly
Magazine Vol. 56, 1823, biz. 43 [Chronological Bibliography, II. 356: „Life, writings
and correspondance of George Borrow by William J. Knapp'' (John Murray, London
1899)]. (De Heer A. G. C. v. Duyll Sr. heeft mij op deze vertaling gewezen).
1826. „In England ist vor Kurzem eine Englische Anthologie aus hollandischen
Dichtern herausgekonlmen,, (Inlciding Deutsche Blumenlese, v. EICHSTORFF). — ?
I t a l i a a n s (2).
1818. Alcune Poesie Olandese in versi
due lingue, da F. L. BIANCHI (Groningen
Behalve ROSINA nog een ander vers van
biz. 83, was F. L. Bianchi, „Lector in

Italiani recati per uso dei dillettanti delle
Presso W. van Boekeren Libraio 1818).
B. Volgens Utr% Studcntenalmanak 1826,
de Italiaansche Taal- en Letterkunde",

tot 1825.

VERTALI'NGEN van

34 GEZANGEN MIJNER JEUGD. (de biz. bij de GEZ. M. J. en VAD.

GEZ. wijst naar Dl. I, het jaartal naar de vertaling).
Mijn g e b o o r t e d a g (128)

1. Mein G e b u r t s t a g (1790, biz. 78).
2. Meine Geburt (1845, biz. 43)«
3. Mein G e b u r t s t a g (1859, biz. 164).
Het g e b r e k in C h l o r i s (44)
1. E i n F e h l e r an C h l o r i s (1791, biz. 160).
2. Le defaut de G l y c e r e (1829, biz. 34).
. . une bergere aimable et sage . .
3. Chloris' F e h l e r (1845, biz. 41).
De v e r g e e f s c h e p r o e f n e m i n g (87)
1. D e r v e r g e b l i c h e V e r s u c h (1790, biz. 73).
2. L'essai i n f r u c t u e u x (1829, biz. 32).
. . Hier j'Stais chez ma bergere . .
. . Tu le vois bien, o ma Lucile..

CXXXI
Aan Fillis ( i l l )

I. An F i l l i s (1790, biz. 55).
2. a P h i l i s , poeme erotique de B. (1820, biz. 49, proza).
Mijn l i e r (125)
1
(i79<>, biz. 40).
2. Ma L y r e (1829, biz. 74).
. . . . Je veux, emule de Pindare,
Chanter les jeux et les combats . .
.. Chante Zemire . .
Je chantai la belle Zemire,
Son doux parler, son doux sourire.
De v e r w o n n e n p h i l o s o o p h (132)
I. D e r u b e r w u n d e n e P h i l o s o p h (1790, biz. 150).
2. L e p h i l o s o p h e v a i n c u (1850, biz. 57).
. . Cleon (B. Lysander).
. . Climene (B. Chloe).
docte Philosophic,
qui fait la charme de la vie,
et dont la douce gravite
nous montre l'humaine folie. .
(B. doorluchte wijsbegeerte, die ons boven d'aard verheft).
H e t w i j s g e e r i g a n t w o o r d (131)
1. D i e p h i l o s o p h i s c h e A n t w o r t (1826, biz. 86).
2. La r e p o n s e p h i l o s o p h i q u e (1829, biz. 32).
. . Damis, Cleon, Silvie (B. Cleon, Cato, Fillis).
E e n o n t d e k k i n g (47)
I. E n t d e c k u n g (1790, biz. 144).
. . das fragte ich meine Schwester (B. zangster).
2. E n t d e c k u n g (1845, biz. 38).
. . so fragte ich meine Muse.
H e t l e n t e w e d e r (76)
1. F r u h l i n g s w e t t e r (1790, biz. 62).
2. F r u h l i n g s w e t t e r (1845, biz. 35).
Z a n g van v a d e r l a n d s c h e m e i s j e s (135)
1. G e s a n g v o n d e n v a t e r l a n d i s c h e n
M a d c h e n (1790, biz. 152).
2. G e s a n g v a t e r l a n d i s c h e r M a d c h e n
(1826, biz. 107. Elegie).
F i l l i s (101) 1790, biz. 41.
A a n F i l l i s (95) 1790, biz. 46.
A a n d e m a a n e (80) 1790, biz. 52.
A a n F i l l i s (100) 1790, biz. 59.
D e l i e f d e (84) 1790, biz. 67.
A a n F i l l i s (87) 1790, biz. 69.
K u s c h j e (87) 1790, biz. 71.
A a n F i l l i s (78) 1790, 85.
K u s c h j e (88) 1790, biz. 89.
K u s c h j e (90) 1790, biz. 93.
D e l i e f d e (86) 1790, biz. 96.
A a n d e n s l a a p (109) 1790, biz. 106.
K u s c h j e (91) 1790, biz. 108.
A a n de m a a n e (82) 1790, biz. 121.
K l a g t (82) 1790, biz. 123.
O n g e l u k k i g e l i e f d e ( n o ) 1790, biz. 130.
Mijn w e n s c h (140) 1790, biz. 131.
W a a r o m de l i e f d e g e b l i n d w o r d t (85) 1790, biz. 135.
D e j o n g e l i n g e n (125) 1790, biz. 143.
D e w e i f e l e n d e s c h o o n e (140) D a s z w e i f l e n d e M a d c h e n . (1790, biz. 158).
H e t k e u r s l i j f (108) D i e S c h n i i r b r u s t . (1790, biz. 156).
De w i j s g e e r (130) D e r P h i l o s o p h (1845, biz. 39).
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A a n e e n w i j s g e e r (129) A un P h i l o s o p h e (1846, biz. 41).
. . Je chante . . ma Glycere . .
D e m i s b r u i k t e v r i j h e i d (94) L ' a b u s o d e l l a L i b e r t a , d e l s i g n o r B e l l a m y (1818,
biz. 28).
VERTALINGEN Van 16 VADERL. GEZ.
A a n e e n e n V e r r a d e r d e s V a d e r l a n d s (240) A n e i n e n V e r r a t h e r d e s V a t e r l a n d e s
(1791 biz. 131), hier en daar zeer vrij
vertaald.
Le t r a i t r e a la Pa t r i e (1829, biz. 68).
L e t r a i t r e a la P a t r i e (1839, biz. 93).
A a n W a s h i n g t o n (285)
A n W a s h i n g t o n (1791, biz. 95).
O d e a W a s h i n g t o n (1829, biz. 100).
A a n h e t V a d e r l a n d (187)
An d a s V a t e r l a n d (1791, biz. 9$).
An d a s V a t e r l a n d (1845, biz. 46).
I
D e D o g g e r s b a n k (314)
7 9 i . biz. 97. . . Furten, seyd die lauten Zeugen. . .
A a n G o d (2.39)
A n G o t t . (1791, biz. 100).
H e t v a d e r l a n d s c h e m e i s j e (213)
D a s v a t e r l a n d i s c h e M a d c h e n . (1791, biz. 103).
De v a d e r l a n d s c h e j o n g e l i n g (215)
D e r v a t e r l a n d i s c h e J i i n g l i n g . (1791, biz. 107).
A a n E l l i o t (259)
A n E l l i o t . (1791, biz. 114).
D e j o n g e z e e h e l d (307)
D e r j u n g e S e e h e l d . (1791, biz. 118).
A a n d e U t r e c h t s c h e B u r g e r e n (312)
A n d i e U t r e c h t e r B u r g e r . (1791, biz. 120).
A a n J * * * (330)
An J . . . (1791, biz. 123).
. . Sey der Bataver auch wiirdig,
Sey ein Bataver wie du!
D e j o n g e l i n g e n (331)
D i e J i i n g l i n g e . (1791, biz. 125).
A a n P r o P a t r i a et L i b e r t a t e (Dl. II. 11)
An d i e G e s e l l s c h a f t d e s W a f f e n h a n d e l s P r o P a t r i a e t L i b e r t a t e (1791,
biz. 126).
. . . der alte Bataver lebt neu . . .
D e v a d e r l a n d s c h e j o n g e l i n g e n (Dl. II. 151)
Die vaterlandischen Jiinglinge.
(1791, biz. 135).
S l a g z a n g (Dl. II. 152)
S c h l a c h t g e s a n g . (1791, biz. 138).
A a n mijn V a d e r l a n d (390)
A n m e i n V a t e r l a n d . (1791, biz. 141) (vrij vert.).
VERTALINGEN van 13 GEZANGEN. (de biz. bij de GEZ. wijst naar Dl. II).
C h l o e (100)

Chloe' (1791, biz. 33).
Chloe., from the Dutch.. (1823).
A a n e e n e M o e d e r (144)
An e i n e M u t t e r * ( i 7 9 i , biz. 40).
. . Fritzchen schlaft (B. Jantje).
An e i n e M u t t e r (1845, biz. 31).
. . Kindlein schlaft.
D o r i n d e (138)
D o r i n d e (1791, biz. 23).
D o r i n d e (1826, biz. 122, Elegie von B.).
A a n m i j n e v r i e n d e n (186)
An m e i n e n F r e u n d e n . (1791, biz. 7).
A a n mijne z i e l e (Dl. I. 275)
An m e i n e S e e l e . (1791, biz. 10).
A a n de l e n t e (39)
An d i e F r i i h l i n g . (1791, biz. 15).
H e t o n w e d e r (188)
1791, biz. 27.
A a n W. C a r p (191)
1791, biz. 37.
A a n S e b a l d Fu.lco R a u (194)
An S e b a s t i a n F u l c o R a u . (1791, biz. 51).
A a n Mr. J. H i n l o p e n (82)
A n H e r r n J. H i n l o p e n . (1791, biz. 66).
A a n A. U y t t e n h o o v e n (196)
1791, biz. 71.
Mijn w e n s c h (198)
Mein W u n s c h . (1791, biz. 77).
C h l o r i s (192)
C h l o r i s (1826, biz. 65, Elegie VOD B.).
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VERTALINGEN
Haarlem

uit de NAGELATEN GEDICHTEN (1790), uit GEDICHTEN (Wed. Loosjes,

1826), en PROEVEN VOOR HET VERSTAND, DEN SMAAK EN HET HART (Smit,

Rotterdam, 1825) — 7:
Aan Cats (Dl. II. 199)
An Cats (1791, biz. 179).
Aan S t i l l i n g (Dl. II. 305)
An S t i l l i n g (1791, biz. 186).
Aan Julia (Dl. I. 275, noot i )
A. J u l i e , poeme erotique de B. (1820, biz. 52, proza).
D e d i c h t e r aan zijn vriend (Dl. I. 60)
An e i n e n F r e u n d (1845, biz. 33).
Aan H. (Dl. II. 97)
A n a k r e o n (An H.) (1845, b l z - 37)D o r i n d e (Uitg. 1826, blz. 222)
D o r i n d e (1846, blz. 45). Carlin, B: Fidel.
R o o s j e (Dl. II. 128) is 5 keer vertaald, en eens muzikaal bewerkt ( R o s e t t e , legende
hollandaise, zie blz. CXIII); er zijn 3 Duitse vertalingen (1834, 1835 en 1845; zie blz. CXXVIII en
cxxix), 1 Franse en 1 Italiaanse:
M a r i e (Auguste Clavareau, Impressions de VAme, '1841, blz. 32).
. . . . M a r i e est morte! est-il possible?
„Marie a peri dans la mer!"
Et partout la dune sensible
Repete ce sanglot amer!
R o s i n a, Romanzo (Akune Poesie Olandese enz. 1818, blz. 31):
Nella Zelandia un onest' uom vivea
Aveva una bambina.
Che a quanti conosceanla estremamente
Era proprto carina.
Bella, a gloria di tutta la citta
A vista d'occhio crebbe
Ne v'era padre per il suo figliuolo
Che scelta non l'avrebbe —
Che la cara ragazza era bellina,
Ben formata e graziosa!
Oh! quanto era gentil, di virtu colma,
Civile e spiritosa!
enz.

LIJST VAN PORTRETTEN, PRENTEN, VIGNETTEN
EN FACSIMILE'S.
DEEL I.

i. JACOBUS BELLAMY, naar een krijttekening van Reinier Vinkeles, waarnaar het
„kopje" in 1785 is gegraveerd (biz. cxxxvi, nr. 33): „ad viv. del. et sculp." Mr. S.
Muller Fz. te Utrecht heeft mij op dit portret opmerkzaam gemaakt. Het Utr. Gem.
Arch, heeft er een foto van, met bijschrift, dat de tekening is van Jacob Maurer, de
Utrechtse schilder en „teekenmeester aan de Renswoudsche stichting". Mijn reproduktie is naar deze foto genomen: de oorspronkelike tekening was zoek. In voorlopige twijfel drukte ik mij wat voorzichtig uit (Dl. II. 201): Vinkeles' „ad viv. del."
op het gegraveerde „koptje" bleef vooralsnog een raadsel, 00k, dat Bellamy, die met
lichte kunstenaarsijdelheid zo ingenomen is met al zijn portretten, en er herhaaldelik
in zijn brieven over schrijft, over dit Maurer-portret nu juist zou hebben gezwegen.
Na enig vorsen is het origineel eindelik voor den dag gekomen: de Heer Ant. W. M.
Mensing te Amsterdam heeft het in zijn partikulier bezit. Het is een prachtig, levend
portret (hoog 36 cM. breed 2 6 ^ cM.), en de eerste aanblik — ik vergeet dat niet
licht — was verrassend! Het portret draagt geen handtekening, „maar de naam van
Maurer is er aan de keerzijde opgeschreven door den vroegeren Chef der firma Fred.
Muller, den Heer F. Adama van Scheltema (in 1899 overleden)". De Heer Mensing
is overtuigd, „dat de Heer Scheltema dezen naam er niet op zoude gezet hebben, wanneer hij daarvoor geen goeden grond had", en vermoedt, „dat de naam op oud opzetpapier zal hebben gestaan". Jacob Maurer kan het portret echter niet hebben getekend,
omdat hij in 1780 al is overleden, en Bellamy eerst in 1782 in Utrecht komt. Uit
de sterfregisters Gem. Arch. Utr. blijkt: ,,31 Augustus (1780). De Heer Johan Jacob
Maurer bij St. Servaas Hek, laat na zijne vrouw en ses minderjarige kinderen. Is begraven, komt voor de armen / 2 . — " . (Ook Wurzbach* meldt wel als sterfjaar 1780,
maar dit berust alleen als „conclusie" op het, aan een art. van Mr. Muller ontleende,
feit „dat Maurer tot 1780 directeur is geweest van het Utrechtsche schilderscollege").
Het aan Maurer toegeschreven portret moet dus, overeenkomstig het „ad viv. del."
van 't gegraveerde „kopje", Vinkeles' oorspronkelike tekening voor de gravure zijn
geweest. De overeenkomst is treffend — op de tekening ligt het haar alleen iets
meer over het oor, en op de gravure zijn de gelaatstrekken scherper, vinniger, zou
ik haast zeggen: mogelik betreft dit de „verandering", die Bellamy in het portret
heeft gewild, naar hij aan Mens schrijft (Dl. II. 301). Hij heeft het getekende portret,
dat wij juist veel gevoeliger, veel meer levend vinden, misschien wat mak gevonden,
en iets vuriger van uitdrukking gewenst. (?)
2. PROF. j . w. TE WATER, naar een Lithografie van L. Springer (Rijksprentenkabinet) — 30.
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3.

PROF. BROERIUS BROES, silhouet (Z. G.) — 59.

4. FRANSJE met haar „daagse mutsje", door Bellamy zelf getekend ? (Ds. V. Loosjes,
Amsterdam) — 101. II. 157, noot 4.
5. MR. Nic. CORN, LAMBRECHTSEN. P. Gaal ad viv. del. Rein. Vinkeles sculp. 1793.
(Rijksprentenkabinet) — 116.
6. UTRECHT, OUDEGRACHT BIJ DE GAARDBRUG. Tekening O. I. inkt zonder naam ± 1800.
(Gem. Arch. Utr.). Het huis van Tesschemaaker is nu Oudegracht Tz. 34. — 148.
7. MR. j . p. KLEYN, silhouet uit het Album van W. Carp (W. E. Carp te Baarn) — 170.
8. DS. w. A. OCKERSE, Rein. Vinkeles ad viv. del. et sculp, (begin i9 de eeuw)
(Rijksprentenkabinet) — 193.
9. ANTOINETTE KLEYN-OCKERSE, silhouet uit het Album van W. Carp (W. E. Carp
te Baarn) — 195.
10. Silhouet van ZELANDUS uit het Album van Kleyn (H. E. Kleyn te 'sGravenhage) — 233, 273, noot 3 ; II. 30.
Voor ik wist, waar Kleyns Album was, had ik al een reproduktie laten maken
van dit schaduwbeeld naar 'n eksemplaar in het Z. G., dat waarschijnlik 00k een
reproduktie van het oorspronkelike is (Zelandia Illustrata I. 551). Het oorspronkelike,
dat in het Album ligt, is kleiner en op karton geplakt. Naar alle waarschijnlikheid is
dit het „expressieve" portret, dat (Gedenkzuil 175) door Kleyn is geplaatst v66r een
zijner Krijgsliederen (Aant. 45 en biz. cxvni).
11. JACOBUS BELLAMY, naar het geschilderd portret van c. v. CUYLENBURG (Z. G.) — 269.
Het 4regelig versje eronder heb ik ontleend aan Kopie Sonsb. biz. 40. Dit portret is in 1807 door de Wed. Bellamy nagelaten aan Mr. N. C. Lambrechtsen,
die het op zijn beurt naliet aan het Z. G. Volgens Gedenkzuil 176 heeft „weinige
jaren" v66r 1822 „de Kunsthandelaar J. van Ledden Hulsebosch eene inteekening
(geopend), ter uitgave eener gravure van Bellamy's beeld in IV t0 formaat, door den
beroemden Heer P. Velijn naar dat schilderij te vervaardigen; doch die onderneming
bleef zonder gevolg, bij mangel van het noodige getal lnteekenaars", Zie verder
Aant. 7 (biz. L, LI).
12. Twee tekeningetjes van B. in een brief — 278.
13. AMSTERDAM. „GEZICHT LANGS DE PIJPENMARKT, genomen van den hoek der
St. Luciensteeg, met het Stadhuis en de Jan Roodepoortstoren in het verschiet. Op
den voorgrond: de brug over den uitloop van de Begijnesloot, waar tegenwoordig
het gebouw Concordia staat". Tekening van J. de Beyer 1775. {Atlas Louis Splitgerber, Museum Fodor, Amsterdam). Deze tekening staat 00k in Eigen Haard(1907),
biz. 697, bij een artikel van A. Th. Hartkamp Het gebouw Concordia te Amsterdam
en een 25/arig krantenjubileum. Het bijschrift heb ik hieraan ontleend — 290.
14. „Onvolkomen schaduwbeeld van ZELANDUS", als ondertekening van een brief
aan Mr. Lambrechtsen — 304.
15. Vignet DOGGERSBANK. Cuilenburg delin. Iz. de Wit Jansz. sculp. (Vad. Gez.
1783, biz. 96) — 317.
16. Schaduwbeeld van F. v. GOGH, door B. in een brief. — 329.
17. DR. p. PH. j . QUINT ONDAATJE. A. L. M. Ph. D. et J. U. D. Borstbeeld links,
naar Fouquet, door Chretien. Geschenk van M. P. J. Ondaatje te Londen aan Gem.
Arch. Utrecht. — 343.
18. UTRECHT. GEZICHT UIT DE LANGE NIEUWSTRAAT OP DE ST. PAULUSPOORT (1744),

naar J. de Beyer. De oorspronkelike tekening berust in de verzameling van H. M. de
Koningin-Moeder te Soestdijk (foto Gem. Arch. Utr.). Het huis van v. Renswoude
is nu nr. 18. — 359; zie 00k Aant. 59.
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19. Sluitvignet VAD. GEZ., A. Hulk Jzn. delin. Iz. de Wit Jansz. sculp. — 391.
20. Vignet opdracht VAD. GEZ. „ .,
„
„
„ „ „
„
„ —392.
21. Vignet titelblad VAD. GEZ. ,, „
„
„
„ „ „
„
„ —392.
2J. Facsimile brief van BELLAMY, eind Des. 1783. — 411.
DEEL II.
23. Monument j . BELLAMY. J. van Meurs del. D1 Veelwaard sculps., titelblad Gedenkzuil op het graf van J. Bellamy, door W. A. Ockerse en A. Kleyn-Ockerse
(Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz. 1822). Volgens de Schrijvers ziet men in dit Silhouet
van ± 1785 vooral „de zachtheid, de zedelijke gevoeligheid, dus de ware edelheid
zijner ziel.. doorstralen, hetvvelk dus de verandering ten goede, die er bij hem had
plaats gehad, ten voile uitdrukt". Over het schaduwbeeld van Fransje zegt het Voorberigt vm: „Ongaarne gaven wij, ter vermijding van een te zeer in het oog vallend
kontrast door ongelijke jaren, de voorkeur aan een jeugdiger omtrek van Jufvrouw
Baane's gelaat, boven een, dat haar nog meer gelijkende, maar ruim dertig jaar later,
voorstelt". Dit latere schaduwbeeld van Fransje is onbekend.
24. AMSTERDAM. GEZICHT UIT DE UTRECHTSCHE STRAAT NAAR DE UTRECHTSCHE POORT

(Nieuwe Atlas der Stad Amsterdam. Anist. bij D. J. Chauguion en P. den Hengst.
1783) (R. W. P. de Vries). — 35.
25. Tekeningetje van* BELLAMV in een brief, midden April 1784. — 36.
26. Silhouet van MR. JAN HINLXSPEN, uit het Album van W. Carp (W. E. Carp te
Baarn). — 43.
27. -Silhouet van s. F. RAU, uit het Album van W. Carp (W. E. Carp te Baarn)—69.
28. MR. j . HINLOPEN als Staatsraad van Koning Lodewijk Napoleon, 1808; de
oorspronkelike schilderij, in 1866 aan de Gemeente Utrecht geschonken door de erfgenamen van zijn zoon Jelmer Hinlopen, berust nu ten Stadhuize aldaar (foto Gem.
Arch. Utr.). — 85.
2 9 . AMSTERDAM. GEZICHT VAN DE BEEREBEYDT OP DE BUYTEN AMSTEL ± 1 7 6 5 . NuW-

land (d. i. L. F. v. Nieuwland) ad viv. et fee, te Amsterdam bij P. Fouquet Junior
(Rijksprentenkabinet). — 117.
30. PROF. j . H. v. D. PALM. Ch. H. Hodges invenit, P. Velijn sculp. (Rijksprentenkabinet). — 154.
31. VLISSINGEN. DE HAVEN (2de helft i8 de eeuw). Dirk de Jong ad viv. del. M.
Sallieth sculp. (Amst. bij P. IJver. J. Smit en Zn.) (Rijksprentenkabinet). — 162.
32. PROF. s. F. RAU. L. Portman sculp, naar Ch. H. Hodges (Rijksprentenkabinet). — 193.
^ . JACOBUS BELLAMY, door Reinier Vinkeles ad viv. del. et sculp.; naar de oorspronkelike tekening (nr. 1) (titelblad Gezangen 1785). — 201.
De Schrijvers van de Gedenkzitil (biz. 175) noemen dit portret „wel gelijkende", het
„drukt veel van het krachtige, geestige, naive en zachte van zijn karakter uit. Voorhoofd en neus zijn zeer genialisch; de mond en kin ademen eene vriendelijke zachtmoedigheid. In het oog schittert een buitengewoon 4evendig vuur. Over het geheel
ligt een waas van opregte rondheid; alles tekent vastheid en mannelijkheid vangeest".
De Duitse vertaling van B.'s Gedichten, door Broxtermann, 1790—1791 (zie
biz. cxxix), heeft dit Vinkeles-portretje, evenals dat van Fransje (nr. 47), door
CI. Kohl.
34. JACOBUS BELLAMY, miniatuurportret door Mr. A. J. van Mansvelt (Arch. Vliss.)..—
228 en Aant. 15.
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In 1807 is dit portret in „koper gebracht door den Kunstgraveur L. Portman",
in 1826 door P. H. L. van der Meulen (biz. cxiv). Het Z. G. heeft nog 2 portretjes
van 'Bellamy door v. Mansvelt (I is 'n potloodtekening, geschenk van Dr. A. P. van
Mansvelt te Utrecht (Zelandia Illustrata, i ste Vervolg biz. 24 vermeldt I, maar II
wordt niet genoemd).

I

II

I is getekend in een medaillon-lijst, alsof het aan de muur hangt boven een console, waarop behalve bloemen en lauwertakken een lier ligt en een bazuin. Dit doet
mij vermoeden, dat A. J. v. Mansvelt ook de ongenoernde tekenaar is van het Vignet
Herdruk VAD. GEZ. (nr. 36): de bazuin is 0. a. precies dezelfde.
35. Vignet AAN FILLIS (nr. 2 der Z a n g s t u k k e n , op muziek van F. Nieuweilhuysen) (Arch. Vliss.). — 232. cxm.
36. Vignet Herdruk VAD. GEZ., I. de Wit Jz. sculp., zonder naam van tekenaar.
Ik vermoed, dat Mr. A. J. v. Mansvelt de „liefhebber" is, die dit Vignet heeft getekend. — 255. (zie nr. 34 en biz. 116).
37. Silhouet van FRANSJE, uit het Album van W. Carp (W. E. Carp te Baarn). — 258.
38. Silhouet van BELLAMY, „ „
„
„ „ „
„ „ „ „ „
—258.
Het doet denken aan het silhouet op het Monument, nr. 23.
39. MR. j . p. KLEYN, naar een geschilderd portret van ?(H. E. Kleyn te 'sGravenhage). — 259.
40. MEVR. A. KLEYN-OCKERSE, naar een geschilderd portret van ?(H. E. Kleyn te
's Gravenhage). — 260.
41. ANTONY v. D. WOORDT. Silhouet, naar de Uitgave van zijn Gedichten door
Wenckebach (1843). — 276.
42 Handtekeningen der 4 „genialische vrienden" (W. E. Carp te Baarn). — 285.
43. w. CARP, naar het pastelportret van Ch H. Hodges (W. E. Carp te Baarn). — 311.
44.

UTRECHT. GEZICHT IN TRANSEPT EN KOOR DER ST. NICOLAASKERK, uit h e t N . W.

met preekstoel. Pentekening door C. van Hardenburgh ± 1790 (Gem. Arch. Utr.). — 322.
45. Facsimile uit de brief van F. BAANE aan A. Mens, 6 Nov. 1786. — 335.
46. Facsimile handtekening T. BAANE — 340.
47 FRANCINA BAANE. Rein. Vinkeles ad viv. del. et sculp. {Herdruk GEZ. M. J.
1790) (zie nr. 33). — 340.
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48. Vignet van TER GEDACHTENISSE VAN J. BELLAMY (Amst. A. Mens Jansz. 1786).
Wagenaar inv. et del. Jonxis sculp. — 341.
49. Titelplaat van de LIJKZANG op den Heer Jacobus Bellamy (a Zelandus) S. S.
Theol. Stud. enz. enz. door J. Hazeu CorniZoon (zie biz. cxvm) J. Buys inv. et
del. A. Tolk. excud. C. Brouwer sculp. 1786 (Amst. Univ. Bibl.). — 342.
50. j . w. VAN SONSBEECK. Silhouet met uitvoerig bijwerk in O. I. inkt, door J. H.
Reygers 1820 (Zelandia Illustrata, Vervolg I. 26). — 351.
51. Monument j . BELLAMY. J. H. v. Doelen inv. Iz. de Wit Jansz. sculp. Met
blauw-grijze omslag: „Te Gouda By M. van Loopik en Comp. 1791; de prijs is
/ — : i 2 : — . Proefdrdkken / 1:—". De i ste uitgave had een drukfout in de zinspreuk:
„Dignum la/zde virum enz."; 00k het voor mij gereproduceerde eksemplaar uit het
Rijksprentenkabinet, waarop met potlood de n is veranderd in u. De 2de uitgave had
laude (Dys. Ter Naged. biz. 39). — 353.
52. Facsimile uit het TESTAMENT van JAQUES BELLAMY, 1730. (Z. G.) — Bijlage 1.
53. Foto van de gedenksteen in Bellamy's geboortehuis te Vlissingen (Z. G.) —
Aant 7 (biz. L).
54. Twee Bellamy-portretten van v. Mansvelt, hiervoor bij nr. 34.

REGISTER.
Titels zijn kursief, namen van steden en Genootschappen gespatieerd gedrukt; de
romeinse cijfers wijzen naar Bijlagen, Aantekeningen enz.
A.
Abeele, Saartje v. d., I. 278. Aant. 5.
Adams, John, I. 158.
Adolus de Opmerker, zie Ondaatje.
A. E., I. 258, 260 noot 1, 261, 307.
De gefnuikte heerschzucht, I. 260, 279.
Agidius, II. 224.
Algemeene Bibliotheek, zie Bibliotheek.
Algemeene Vaderlandsche Letter oefeningen, zie biz. civ.
Mart, Joh., II. 81, 288.
Almanakken van Lau en Krelis, II. 159.
Alphen, Mr. Hieronymus van, I. 17, 108, 170, 171, 203, 204, 245, 278, 386. II, 5,
6, 30, 43. Aant. 56, 58.
Bijdrage Poetisehe Spectator, II. 168-175, 2 ^6.
Dichtkundige Verhande/ingen, I. 278. II. 47.
Kantaten, I. 314.
Klaagzang, II. 106, 107.
Mengelingen in Proza en Poezie, I. 373-377, 382> 3 8 3, 385> 393? 4*0. H. 3,
7, 32, 36> 167, 168, 175.
RiedeL Theorie Schoone Kunsten en Wetensc happen, I. 165, 375, 385. II. 47,
279. LXII.

Alphen, H. v. en P. L. v, d. Kasteele,
Proeve van Stigtelyke Mengelpoezie, I. 168. II. 230.
Amsterdam,
C o n c o r d i a et L i b e r t a t e , II. 235. Aant. 34.
Dicht- en L e t t e r o e f e n e n d G e n o o t s c h a p , II. 91, 96.
H i e r n a V o l m a a k t e r , II. 287.
T o t n u t d e r S c h u t t e r i j , II. 90, 94.
Anacreon, I. \2jn00t 1, 171, 377. II. 96, 97, 178, 185, 200, 346. xxxv, xxxvi, xxxvn.
Aant. 22.
Antonides v. d. Goes, I. 9, 10, 17, 26, 375, 376. II. 64.
Op de kundschappen van Pamas, door den Pomein Trajaen Bokkaliin beschreven.. Aant. 15.
Arends, II. 224.
Ariosto, xxxiv.

CXL
Arnaud, Baculard d', I. 48, 323.
Zedelijke Verhalen, I. 44, 2 8 7 ; / ^ / , 301 noot 1, 321, 322, 323, 324.
Arnhem,
P r o d e s s e c o n a m u r , xcix.
Assenraad, W. van, II. 298 noot 2.
Attwell, Mej., I. 154, 155, 157, 158, 166, 226.
B.
Baane, Jan Cornelis, I. 18.
— , Jan, Cornelis Jr., I. 18, 52, 2 6 5 ; / ^ / 1. LVI.
— , geb. van Mil, Wed. Maria, I. 18, 5 5 , 7 5 , 109, 113, 114, 146, 202, 208, 216,
224, 281, 317, 355, 356, 357. I I . 73, 74, 75, 159,
312,

337.

LVI, LXXI,

xcv.

— , Neeltje', zie Udeinans.
Bacot, Ds. Gerard Jacob George,
Prijsvers „Cape//en tot den Po/'\ II. 289, 293, 294. Aant. 67.
Baerts, Dr. Jan Cornells, I. 217, 2x9, 411. II. 77, 102, 145, 158, 166, 236. LXXI.
Banise) Asiatische, I. 17. iv.
Bankert, I. 45.
Bardietjes, zie Swildens.
Basnage, Jacob,
Vervolg op Flavins Josephus, II. 39, 136.
Batavus, zie Bern. Bosch.
Beeckman, Elias, I. 99.
—
, Maria, I. 99.
Beem, M. v., zie Drijfhout.
— , Mej. v., I. 153.
Bekker, Elizabeth, zie Wolff.
Beljaard, Gerardus, I I . 253, 254.
Bellamy, Anne George, I I . 164.
— , Dr. James, II. 164.
— , Jaques (Jacob), I. 1, 2, 288. II. 164. in, x m , xiv.
— , Jaques (Jacob) Jr., I. 1, 2. II. 163, 341.
— , (Belamy, Belamy, Bellami) Jean Louis, I. 1.
— , geb. Hoefnagel, Wed. Susanna, I. 2, 3, 37, 6r, 62, 69, 144, 147, 149, 161,
219, 225, 264, 265, 266, 277, 305, 337, 338,
342. II. 7, 10, 13, 29, 77, 92, 163, 235, 252,
256, 3*°> 3l3> 3M, 3*5> 3*6, 3 J 7 , 3 ^ , 3*9,
320,

322,

323,

324,

326,

332,

Aant. i , 4 ° .
Bellamy geb. Suncleer, Maria Elisabeth, I. 1.
Bennet, Dr. Jan Arnout, I. 373. xxvm, xxxi.
Bentinck, Wolter Jan Gerrit, I. 100.
Berckel, van, I. 257. II. 5 noot 4.
Berkenhoff, II. 310 noot 1.
Berkhey, Joh. le Francq van, I. \&$noot 1, 350, 37 r.
Aan Pieter 'tHoen, I. 346.
De Bataafsche menschelijkheid, I. 3717/00/ 1. LXXII.
Eerbare Proef kitsjes van vaderlandsch naif, I. 151, 168 noot 1.

341.

LXXII

CXL1
Verheerlijkt Leiden, I. 17.
De Zeetriumf der Bataafsche vrijheid, I. 151, 272, 273, 279.
Beyer, Gerrit, I. 107.
Bibliotheek, Algemeene, II. 26, 34, 36.
Bilderdijk, Mr. Willem, I. 106, 184/200/ 2. II. 154. Aant. 45, 48.
Dichtkundig onderzoek van Cats' „Cupido verloren en uitgeroepen"', LXI.
Mijri verlustiging, LXII.
Olinde en Theodoor, II. 127 noot 2.
Bingley, I. 34.
Blok, I. 232.
Blokhuisen, I. 245.
Blokhuizen, Mej., I. 203.
Boer, Francijntje de, cxin, cxx.
Boisot (Boissot), Louis de, I. 7.
Bonnet, Prof. Gijsbert, I. 302, 306, 361, 362. II. 203, 247, 316, 318, 321, 324. LXXVIII.
Aant. 77.
Navorsingen, I. 399.
Beschouwingen, I. 399.
Booms, Hendrik, LXXII.
Boone, Abraham, I. 224, 225, 226, 266, 267, 334, 335, 336, 338, 341, 342, 343. II.
301 noot 3.
— , Pieter, I. 41, 144, 149, 150, 224, 262, 267, 286, 306, 334.
— , geb. Schansman, Levina, I. 341.
Boot, Ds. Johannes Cornelis,
De opwekking van Lazarus, II. 2/5, 266, 268.
Borgstein, I I . 302.
Borssele, Jhr. Jan van, I. 155, 157. II. 7 noot 1. LXXII.
— , Willem Zelandus van, LXXII.
— , van der Hooge van Geldermalsen, Adriaan Jan van, LXXII.
Bosboom, Ds., I. 26.
Bosch, Ds. Bernardus, (Batavus), I. 371. II. 27. Aant. 67, 72. cxvn, cxix.
Bosch, Bernardus de, I. 146, 147. II. 169. xxix. Aant. 40, 70.
Bosch, J. C. ten, I. 231.
Bosvelt, Jacobus van, I. 177, 295.
Bouwens, Jacob Wouter, LXXII.
Bowier, Abraham, I. 177.
Brand,
Predicatien, I. 368.
Brender a Brandis, Gerrit, I. 108, 148, 151. II. 91, 96. Aant. 72.
Bretzner, C. F.,
De physiognotnie of Karel en Sophia, I. 340 noot 1.
Briefen zur Bildung des Geschmacks, I. 368.
Brieven over de Vrijheid enz. I. 366, 368 noot 4, 395.
Broek, Ds. Johan Jacob le Sage ten, I. 37 r. II. 21.
Broes, Prof. Broerius (Brolierius), I. 56, 59, 60, 66, 74, 143, 150,151,152, 154, 156,157,
162, 166, 167, 169, 172, 262, 264,265,275,279,286,
289, 294, 302, 305, 318, 348, 352, 353. II. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 14, 28, 29, 31, 57, 64, 71, 72, 73, 76, 77, 158,
324, 325, 346. XXVIII. cxx. Aant. 1,4°;

36.

CXLI1

De verschijning des Middelaars in den hemel, I. 56 noot 2.
Broes, Ds. Petrus, I. 147, 148, 294.
— , Piet, I I . 28.
Brouwer, Adriaan, II. 182.
— , C , II. 342.
Broxtermann, T. W., cxxix.
Bruin, de, II. 91 noot 3.
Brunius, Bernardus, I. 107. Aant. 4 1 .
Brunswijk Wolfenbuttel, Lodewijk Ernst Hertog van, I. 198. 199. II. 90.
Brussel, Theodoor van, I. 351 noot 1.
Bruyn, Jan Pieter de, I. 291, 297, 301, 321, 333, 341, 352, 355, 357, 362, 368, 394.
II. 26, 27, 34, 36, 52, 59, 61, 63, 64, 65, 75, 76, 87, 89, 95,
116, 118, 119, 120, 135, 168, 201, 202, 215, 223, 225, 227, 229,
232, 233, 256, 262, 298.

—

geb. Mens, Juffr. de, I. 291, 297, 301, 338, 339, 341, 350, 352, 355, 357, 362,
368, 394. II. 34, 36, 65, 75, 76, 89, 95, 118, 119, 120,
136, 164, 168, 201, 223, 227, 229, 233, 2 5 6 , 2 9 9 , 3 0 1 , 3 0 4 .

Burch, van der, xxxvm.
Burch, Hendrik van der, I. 148, 149. II. 3, 42.
Burchod, geb. Meyer, Jaqueline, I. 1.
Burger, Joh. Gottfr., II. 154.
Busken, Conrad Rutger, I. 142, 143. II. 333. xxix, LXXIII.
— , Jacoba Adriana, zie Huet.
— , Susanna, I. 143. Aant. 55.
Bussingh, Ds. Johannes Wilhelmus,
De opwekking van Lazarus, I I . 263, 265, 268.
Buys, Cornelis, I. 314 noot. I I . 342.
C.
Capellen, Geerlach Theodorus Baron van der, I. 330 noot 1, 332.
—
van de Poll, Johan Derek Baron van der, I. 257, 258, 282, 330noot 1, 332, 346,
347, 35°, 366, 368. I I . 22 noot 2,
63, 76, 77, 78, 79, So, 81, 82, 87,
88, 89, 91, 92, 95, 121, 202, 288,
289-297, 347. xcvn.
Aan het volk van Nederland, I. 217, 238 noot 1.
Cappelle, Francois van, I. 144, 149, 161, 184, 226, 268, 364, 365, 366, 407. II. 29,
38, 91, 202, 227.
— , geb. Rochussen Jongerheld, Jacoba Elisabeth, I. 184. II. 29, 92, 202.
— , Jan Pieter van, I. 1847/00/ 2, 365. I I . 29, 92, 202.
— , Juffr., I. 266. I I . 92.
Carp, Mr. Johannes, I I . 257, 312, 316.
— , Ds. Willem, I. 177, 178, 231, 232, 233, 241, 245, 248, 266, 293, 294, 295, 302,
306, 326, 333, 352, 354. II. 8, 9, TO, 19, 60, 82, 95, 96, 103, 191,
257, 285, 298, 311, 316, 317, 320, 321, 324. LXXX.

Cartouche, I. 346.
Carull, Balthasar, zie Jeruzalem.
Cato, I. 353. II. 143.

CXLIII
Cats, Jacob, I. 10, 22. II. 199, 304. LXI. Aant. 51.
Alle de werken, II. 39, 118, 136, 137.
Catullus, I. 377.
Chastelein, Mr. Cornells Pieter, II. 323. XXXIII.
Chevalier (Chevallier), Prof. Paulus, I. 200.' Aant. 77.
—
Ds. Petrus, I. 177, 200, 203, 348.
—
Ds. Roberthus Alberthoma, I. 348. II. 52.
—
(uit Amsterdam; Everard?) II. 87, 88, 136.
Chuy, geb. Reyniersen Thoren, Wed. Catarina de, LXXTII.
Cicero, I. 165.
Citters, v., II. 7.
Clarisse, Prof. Johannes, I. 171 noot. Aant. 69, 74.
Claudius, Matthias, LXXXII, CXXI.

Cleef, Is. v., I. 350, 351. II. 339.
Clercq, P. le, I. 107. Aant. 34.
Clyver, Mr. Evert, I. 3. LXXII.
— , Pieter Jacob, LXXII.

Corbelyn, (Albert en Thomas), I. 120, 148, 149, 161, 203, 306, 351, 407, 410. II. 74,
75, 230, 231.
Corver, Marten, II. 155, 156.
Tooneel-Aanteekeningen enz. II. 308.
Couranten,
Diemer- en Watergraafsmeersche Crt., I. 11& noot 2, 163, 211 noot 1, 258, 351.
Hollandsche Historische Crt., II. 310.
Hoogduitsche Crt. (Holl. Hochd. Zeitung), II. 9L
Lanterne Magique (Le nouveau Lanterne Magique en De jonge Savoyard), II.
275 noot 1.
Leidsche Crt., II. 64.
Middelburgsche Crt, II. 323 noot 1.
Nederlandsche Crt., I. 367, 368. II. 304 noot 1.
Oprechte Nederlandsche Crt., II. 289 noot 3, 323.
Ouwerwetsche Nederlandsche Patriot, LXXVII, LXXXVI.
Politiekc Kruyer, II. 87 noot 3, 224 noot3, 225.
Post van en naar den Nederrijn, zie biz. cvi.
Utrechtsche Crt., II. 323 noot 1.
Cronegk, Johann Friedrich von, II. n o . LXI.
Cruysselbergen, Didericus v., I. 29, 99, 115, 116, 117, 142, 149, 150, 155, 157. II.
275 noot 6.
—
, Leonard v., I. 27 noot 1.
—
, Leonard Johannes v., I. 99.
Cuylenborch, Ida v., II. 70 noot 1.
Cuylenburg, Cornells v., I. 268, 273, 274, 281, 286, 314 noot 3, 317, 333. II. 23 noot 2.
D.
Datheen, I. 13, 51. II. 106.
Decker, Jeremias de, I. 15, 16.
Dedel, I, 100.

Deiman, I. 368.
II

CXLIV

Deinse, van, II. 307.
Deken, Agatha, II. 4, 5 noot 2, 14, 27, 28, 333, 344, 347. LVI. (zie Wolff).
Des Fontaines, Ds., I. 26.
Dichter, de Vaderlandsche, II. 1, 68.
Diemer, J. D., I. 80 noot, CXIII.
Dishoeck, Jacobus v., LXXII.

Doelen, j . H. v., II. 353.
Does, Johan Wigbold Theodoor Baron v. d., I. 345.
D611, Wed., II. 26.
Donne, Dr., I. 379.
Don Quichote, I. 195, 199, 229, 409.
Driel, Johannes v., I. 260. II. 232.
Drijfhout, Ds. Ane, I. 45, 116, 117, 142, 144, 153, 157, 305. II. 7, 10.
— , geb. v. Beem, M., I. 142.
Dullaert, Heiman, II. 121, 122, 123, 135.
Dichtkundige uitbreiding over Koning Davids CIVde Harpgezang, II. 120, 124.
Du Pon, Mr. Robert Hendrik, LXXII.

E.
Edam,
G e n o o t s c h a p „ T o t N u t v a n het A l g e m e e n " , I. 217, 218. 219, 251.
V a d e r l a n d s c h G e z e l s c h a p , cxvn.
Elliot, George August, I. 258, 259, 260, 304, 307. II. 74.
Engel,
An/angsgrunde, II. 61.
Philosoph fur die Welt, I. 348.
Erasmus, Desiderius, I. 277.
Lof der Zotheid, I. 16.
F.
Feitema, Sybrand, II. 169.
Feiter, de, II. 94.
Feith, Mr. Rhijnvis, I. 23, 351, 3 8 3 ^ 0 / 1. II. 43, 135, 154, 155. Aant. 47.
Aan God, I. 42, 44.
Alrik en Aspasia, II. 127.
Brieven over verscheide Onderwerpen, II. 127, 132, 134, 287, 288.
Co/ma, II. 127.
Dagboek mijner goede werken enz. II. 287.
Ferdinand en Constantia, II. 259.
Julia, I. 351. x x i v.
De Lente, II. 269 noot.
Lierzang, (Unie van Utrecht), I 33.
De Ruyter, II. 287.
Flavius Josephus,
Alle de werken, II. 39, 136.
Jocquenbroch, W. v., I. 199. II. 179. xix.
Eneas, II. 292.
Formon, I. 25 noot.
Frena, I. 296.

CXLV
G.
Galen, van, I. 16.
Gallandat, Dr. David Henri, I. 120. LXXI, LXXII.
Gedichten (Vaderlandsche), II. 27 noot 2.
Geist der teutschen Litteratur, I I . 368.
Gellert, Chr. F., Aant. 27, 43. LXXXII.
Fabelen envertelsels, I. 267.
Gemeenzaam gesprek . . over de laage staat, waar in het vaderland zig . . bevind . .
enz. I. 221.

Genderen, Ds. Aarnout Martinus, I. 386. II. 28.
Gessner, S., I. 44. LXI.
Daphnis, I. 41, 47, 53, 196 noot 3. II. 187 noot. LXXVI.
Idyllen, I. 41.
Mirtillis, I I . 297.
Der Tod Abels, vin noot.
Gevaerts, II. 324/200/.
Gijselaar, Cornelis de, II. 5 noot 4, 324 noot 1.
Gleim, L., I. 171, 181, 182. II. 154, 185. Aant. 22.
Versuch in scherzhaftcn Liedern, I. 140 noot 1.
Goens, Prof. Rijklof Michael v., I. 236, 3487*00/ 2. II. 4$ noot 2, 140 noot 2. LXXVI.
Verhandeling over het verhevene en naive in de Schoone Kunsten (Mendelssohn),
II. 307 nOOt I.
Gogh, Frans v., I. 1737/00/ 4, 177, 192, 193, 203, 209, 210, 219, 221, 231, 244, 245,
248,

325,

327,

329-

H.

14, t5> i6,

i7, 3°, 94,

274.

x x i x , LXIII, LXXX.

Door twee Vaderlandsche Vrienden, zie Kleyn.
Reisfragment en en Anecdoten, zie Kleyn.
Gordon, Otto Dirk, I. 312. I I . 58.
Grand, Ds. Johan Teellinck le, I I . 167, 261.
's G r a v e n h a g e ,
K u n s t l i e f d e s p a a r t g e e n V l i j t , zie biz. civ.
Groot, de, I. 271.
H.
Haarlem,
H o l l a n d s c h e M a a t s c h a p p i j v a n W e t e n s c h a p p e n , I. 45.
Haastert, Isaac van,
Proeve van Mengelpoe'zie, x x noot.
Hagedorn, Fr. von, LXII.

Die Freundschaft, I. 193. xxix.
Hall, Mr. Maurits Cornelis van, II. 332, 343.
Haller, Albr. von, II. 154.
Haren, Onno Zwier v., I. 116. Aant. 13.
Aan het Vaderland (De Geuzen), I. 21. vi, LXI.
Pietje en Agnietje, I. 33.
Haringman, Jan Schreuder, I. 265.
Harlingh, Dr. Abraham, I. 306, 332. II. 3, 13, 14, 19, 60, 917/00/ 3, 298, 302, 309,
310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 324.
—
, (Harlingen?) Mej., II. 91, 145, 215, 226, 298.

CXLVI
Hartman, I I . 261.
Hartsinck, I. 210, 211.
Haverkorn de Jonge, W.
Claudius Civilis, Aant. 19, 20.
Hazeu Cornelisz., Johannes, I I . 341, 344, 345, 347, 350.
Heimbach, II. 224, 301.
Hemert, Joannes Junius v., I. 177. xxvu.
Hengst, Pieter den, I. 125, 144, 147, 148, 151, 167, 168, 169, 170, 178, 179, 184,
185, 200, 237, 270, 272, 289, 297, 301, 322, 333, 339, 341,
355, 357, 362, 368, 393, 394- H . 26, 27, 34, 36, 75, 81, 89,135,
33$ noot. xxxiv. Aant. 1,3°.
Hespe, Mr. Johannes Christiaan, I I . 224, 225. xxvu. Aant. 59.
Higt, Ernst Willem
Carmen Trochaicum in Reditum Veris, I. 178. xxxv.
Hinlopen, Ds. Jacobus, I. 201, 305, 370. I I . 318, 321, 324.
— , Mr. Jan, I. 177, 178, 275, 295, 305, 325, 329 noot 4, 343- n - 43, 6 o , 62>
63, 81, 82, 84, 85, 96, 97 noot 4, 120, 132/100?, 135 noot 2, 158,
1647100? 1, 171 noot, 196, 257, 258, 260, 285, 286 noot 4, 287,297,
318, 320, 321, 324, 326, 327, 332, 333, 350, 353. Aant. I , I ° , 4 ° .

Aant. 11. c, cxix.
Ter gedagtenisse van H. Dullaert, zie biz. cxn.
Vertaling van Anacreon^ II. 97, 260.
— , geb. Schorer, Anna Elisabeth, II. 82 noot 1.
Hinsbeeck, I I . 224.
Histoire des Revolutions, arrivees dans le Gouvernement, les loix . . enz. I. 345.
Hoefnagel, Susanna, zie Bellamy.
Hoen, Pieter 't, I. 172 noot 1, 260 noot 1, 282, 326, 346, 350.
Jurjen Lankbein of de Mof Commis, door J. A. Schasz, M. D. II. 119 noot 1.
— JT., Pieter 't, I. 326.
Hoffham, O. Chr. F.,
Proeven van slaapdichten, II. 177, 178, 200.
Hogendorp, Mr. Willem Graaf van, LXXII.
Holtrop, W., I. 370 noot 1. II. 81, 288, 394 noot 1.
Holty, I I . 154.
Homerus, I. 14, 241. xxxiv.
Hooft, Burgem., I. 367.
— , Pieter Cornelisz., I. 20, 375, 378. I I . 64, 169, 176. LXII.
Hoogvliet, Arnold, I. 12.
Hoom van Burgh Nicz., Mr. Jan Cornelis van, LXXIII.
Horatius, I. 329. II. 50, 58, 178. xxxv, xxxvi, LXI.
Houbraken, Arnold, I. 11.
Houtam, Hendrik,
De beste opvoeding der Jeugd, ten nutte van dit gemeene best, I. 150.
Hoy, Js. <T, I. 223, 224. I I . 254.
Huet, Pierre Daniel of Samuel Theodore, I. 236.
— , geb. Busken, Jacoba Adriana, II. 333, 334. XL, LVI, LIX.
Hulk Jacobsz., A., I. 293, 299, 300, 323, 324, 333, 335, 339, 341, 351, 352, 354,
357, 368, 39°Hulst, Abraham van der, II. 273.

CXLVI1

Hnrgronje Phenixz, Mr. Izaak, I. i, 2.
Huydecoper, B.
Proeve van taal- en dichtkunde, I. 31, 306.
Huygens, Const.
Dagheraed, I. 379.
Puntdichten, I I . 179.
I.
Iperen, Ds. Josua v., I. 24.
Nachtgedachten (van Young), I. 17. Aant. 65.
Irhoven van Dam, (Candidus), I. 172 noot 1.

J.
Jarry, N i c , I. 1 2 0 / ^ / 3 , 308, 309, 310, 311, 312, 322, 324, 330. I I . 347.
Jellico, I I . 297.
Jeruzalem, abt J. F . W., I. 339, 409. Aant. 27.
Verzameling van Leerredenen, (vert, door Balthasar Carull), I. 340 noot 1.
Verhandelingen over de voornaamste ivaarheden van den godsdienst, (vert, door
Balthasar Carull), I. 340 noot 1.
Joncheere, T. A. de, I. 326, 329 noot 4.
Jones, Paul, I. 120.
Jonxis, Pieter Hendrik, I I . 341.
Jozef II, Keizer, I I . 101 noot 3, 147, 148, 150, 151, 159, 300. xxm noot.
K.
Kabinet, Taal- Dicht- en Letterkundig, zie biz. cv.
Kaldenbagh, J. A., I. 367, 368. I I . 90.
Karschinn, Anna Louisa,
Op het verwoeste Gastrin, I I . 295.
Kasteele, P. L. van de, LXXXVII. (zie van Alphen).

Kasteleyn, P. J., cxix.
Dichtlievende

Verlustigingen,

LXII.

De vaderlandsche zanger, I. 182 noot 1.
Kemp, Ds. Francis Adriaan van der, I. 371. I I . 145.
Kempthorn, Mej., I. 226.
Kerkhove (Kerckhove), J. v. d., iv.
Kinker, Mr. Joh., I. 177. I I . 44.
Minderjarige Zangster, I I . 287, 288.
De Post van den Helikon. Aant. 15. cxx.
Kinsbergen, J. H . van, I. 100.
Kleeuwens, Christiaan, I . 3, 4, 13, 17, 144, 149, 162, 225, 268. cxxin.
Kleist, E. v., I I . 154. LXII.

An die MorgenrVthe, I. 42.
De Lof der Godneid, I I . n o , 269.
Kleyn, Mr. J. P., I. 125, 177, 178, 180, 181, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202,
203,

204, 2 0 5 , 206, 207, 2 0 8 , 209, 2 1 1 , 219, 222, 2 2 4 , 232, 2 3 3 ,

234, 235, 236, 238, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 281, 324, 325,
3 2 6, 327> 343> l&noot 7, 374. I I . 19 noot 1, 22, 30, 31, 36, 69,

CXLVII1
70, 74, 82, 96, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 231, 233, 234, 248,
257, 258, 259, 260, 320, 321, 331, 343, 346, 350. xxix, x x x . Aant.
1, i ° , 4 0 . Aant. 11. LXXX, XCIX.

Anakreontische

offeranden op het outer van Liefde en Deugd, I. 17Snoot 2. I I .
321 (motto).
Door twee vaderlandsche vrienden (Kleyn en v. Gogh), I. 170, 171, 173, 174,
192, 221 noot 4. xxxv,
XXXVIII.

Kantate, 31 Mei 1786, I I . 332.
Krijgslicderen, I I . 259..CXVUI.
Oden en Gedichten, I. ij$noot 6, ig$noot 1, 201, 245, 374, 376, 377, 378,408.
II. 28, 30, 230.
Reisfragmenten en Anecdoten (Kleyn, van Gogh en Ockerse). Aant. 45.
Theorie der Dichtkunst, Aant. 45.
Kleyn, Pieter Rudolf, I I . 233, 234, 260.
— , geb. Ockerse, Antoinette, I. 195, 219, 248, 348. I I . 18, 19, 23, 69, 70, 170,
233> 2 34, 258, 259, 260, 3 2 8 / / ^ / 1, 350. LVI. Aant.
i , 8 ° , 56, 59, 69, 74.
Bijdragen Proeven Verst. Sm. en H.:
A an de vaderlandsche meisjes, I I . 22.
Na eene hers telling, I I . 169.
Klopstock, Fr. G., I. 180, 181, 198. II. 50, 154, 219. xxxiv. Aant. 27.
Hermanns Schlacht, I. 206 noot 3.
Messias, II. 113 noot 1, 158.
Vaterlandslied, I. 213.
Knaut, Tobias, (Lebensgesehichte), I. 17, 147, 409. Aant. 8.
Kok, Ds., I. 157.
Koning, Harmannus, I. 258, 351 noot 1.
Kooten, Ds. P. A. van, I. 221 noot 2. I I . 137, 274, 298 noot 1.
Kranendonck, Michiel, I I . 2*]6 noot 2.
Kroef, I. 167.
— , Maria, zie Lambrechtsen.
Krom, Prof. Hermanus Johannes, I. 305.
Kruyff, Jan de, II. 155.
Kuipers, Ds. Gerardus, I. 263, 264, 279, 289, 307, 334, 335, 342, 348. I I . 6, 7, 28,
37> 38> 39> 6 4 , 92. Aant. 1,2°, 4 0 , 74.
L.
Lambrechtsen, Mr. Nic. Corn., I. T, 29, 45, 115, 116, 143, 153, 154, 155, 157, 167,
211, 264, 301, 302, 303, 305, 341. II. s, 7, 9, 38, 39,
145, 146, 147, 202, 334, 339, 350. Aant. 1, 15, 19,
36, 58. LXXIII, CXIX.

—
, geb. Kroef, Maria, I. 154, 166. LXXIII.
—
, van Ritthem, Antony Pieter, I, 29. I I . 39.
Lastdraager, I. 362.
Lauwerbladen voor de zoonen der Vrijheid, I I . 2.
Lavater, J. C , I. 60, 72 noot 1. I I . 160, 197, 278, 286. Aant. 27.
Geheim Dagboek, I. 44, 60, 62.
Physiognomiekunde, I. 44, 60, 104. I I . 31 noot 4.

CXLIX
Lebbing, II. 96, 287.
Herderzang, I I . 95.
Leeuw, de, I. 327.
Leibnitz, G. W., I. 303 noot 2, 393 noot 3.
Leiden,
B a t a a f s c h e M a a t s c h a p p i j v a n T a a l - e n D i c h t k u n d e . Aant. i,8°. 72.
K u n s t w o r d t d o o r A r b e i d v e r k r e g e n , I. 17, 23. II. 64. LIV, LXXI.
Aant. 72.
M a a t s c h a p p i j v a n N e d e r l a n d s c h e L e t t e r k u n d e , I I . 47. Aant. 1, 7 0 ,
II.

LXXIX.

Lelyveld, Frans van, I. 306 noot.
Lessing, G. Ephr., I. 182. I I . 180. LXII.
Liebeher, van, I. 172 noot 1.
Lodenstein, Jodocus van,
Gezangen, I. 17. LIV. Aant. 43.
Loosjes Pz._, Adriaan, I. 148, 151. I I . 10, i^noot
1, 340. LVI, CXIV, Aant. 73.
M. A. de Ruyter, I I . 262, 272, 273.
De vaderlandsche dichter, II. 1, 68.
— geb. Herdingh, Johanna Cornelia, I I . 340 noot 1. Aant. 15, 67. cxiv.
Low, James, I. 301, 302, 303, 304, 341.
Lublink de Jonge, Johannes,
Nachtgedachten (Young). Aant. 65.
Verhandelingen over onderscheidene Onderwerpen, II. 235. Aant. 34.
Lussing Matthijsz., Hendrik, I. 25.
Lutkeman, J.
Poezij, I I . 287.
Lynden, Dirk Wolter Baron van, I. 155. I I . 4. LXXIII.
M.
Macquet, Johannes,
Dichtlievende Uitspanningen, I. 17. LXV.
Manne, Gabriel, I. 4, 14, 34, 37, 38, 39, 45. II. 182, 277.
Mansvelt, Mr. Antonie Jan v., II. 23 noot 2, 138, 163, 228. XXXIII.
Marre, Jan de, I I . 169.
Massinelli, II. 143.
Maurer, Jacob, I I . 201 noot 1. cxxxiv.
Maurits, Mej., II. 234.
Meer, Jacob v. d., II. 222.
— , J. J. v. d., II. 221, 222.
Meisner,
Lustspie/e, I. 348.
Mendelssohn, Mozes, I I . 307.
Verhandeling, zie v. Goens.
Mens Jansz., Antony, I. 185, 271, 272, 289, 290, 291, 295, 297, 298, 300, 317, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 338, 339, 340, 344, 345, 349, 352,
353, 356, 357, 358, 359, 3<5i, 3^7, 3^8, 393, 394, 4 " . H . 25,
27, 28, 32, 34, 36, 37, 42, 43, 48, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 70, 73, 74, 75, 76, 81, 85, 87, 88, 90, 94, 95, 103, 115,

CL
116, 117, 118, 120, 124, 134, 135, 136, 137, 158, 159, 1 6 0 , 1 6 7 ,
168, 181, 200, 202, 214, 215, 222, 224, 226, 228, 229, 230, 231,

232,
298,
333,
Mens geb. Redeker, A. M.,

233, 234, 248, 251, 252, 255, 256, 262, 286, 287,288,297,
301, 302, 303, 304, 308, 311, 316, 317, 322, 323, 325,326,
334, 338, 340. Aant. 1,3°. Aant. 15.
II. 90, 222, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 256, 262,

3 0I > 3°3> 304.
Mercier,
Be behoeftige, I I . 156.
Zedelijke Verhalen, (naar d'Arnaud, Mercier e. a.) zie d'Arnaud.
Merken, Lucr. Wilh. v , I I . 169.
Merkur, der teutsche, LXIII. Aant. 53.
Meulen, P. H. L. van der, cxiv, cxxxvu.
Meyer, Jaqueline, zie Burchod.
Milet, Susanna Elisabeth, I. 14 noot 1.
Middelburg,
L u c t a n d o E m e r g e n t e s , II. 253, 254.
Milton xxxiv.
Mirtillis, II. 289, 297.
Moens, Petronella, I I . 349. Aant. 51, 72. cxix.
Mongolfier, II. 21.
Mortier, Izaak, I. 4, 161.
Mourand, I I . 324.
Mulder, I. 373 noot 4, 393, 394.
Munnikhuysen, Antony Ernst, I. 301, 333. II. 26, 27.
—
, Ds. F., I. 344, 349. II. 76.
—
, Frans, I. 289 noot 2.
—
, Sara, I. 289 noot 2.
N.
Naerebout, Jacobus en Frans, I I . 34, 45.
—
, Frans, II. 260.
Negre, Jan Joseph, II. 253.
Niebuhr, C.
Beschrijving van Arabie, uit het Hoogduitsch, 1774. II. 56.
Nieuwenhuysen, Frederik, I, 201, 204, 236, 245, 248, 266, 293, 314, 317, 326, 332,
408. I I . 12, 86 noot 1, 229, 230, 231, 332.
Nieuwenhuyzen, Dr. Martinus, I I . 217, 218, 219, 232, 252.
Gezangen, I I . 103, 104-115, i$&noot 6.
Nieuwland, Pieter,
Gezangen, II. 231, 255, 256, 297, 303.
Nissen, van, II. 4.
Nomsz, J.,
Vaderlandsche Brieven, I I . 260.
Prijsvers „voor Capelleny>', I I . 289, 294-297.
Nortier, Adriaan, I. 226, 268, 318, 338, 386. II. 91.
— , Jan Adriaan, I. 120.
— , Petrus Johannes, I. 335, ^ .
Nijs, Mr. Adriaan de, I. 326, I I . 234.

CLI

o.
Ockerse, Antoinette, zie Kleyn.
— , Ds. Willem Anthony, I. 170, 177, 178, 193, 194, 195, 197, 220, 231, 243,
2
45, 2 5 ° , 2 5 x , 2 5 2 , 3 2 0 , 348. II. 14//00/4, 21,28,30,
3 2 , 7i, 9 2 , 94, 95, 9 6 , I 2 4 , *?>h 3S°- A a n t - *> 5°LXX, LXXX, XCI, CXIX.

Bespreking Gez. ;//. /"., xxxiv, LXI. Aant. 65.
Het gevaar van sentime?iteele en romaneske verbintenissen enz. I. 351.
Proeven Verst. Sm. en H.:
Bi/dragen, II. 22, 23, 171, 172, 173, 174. Aant. 69, 74.
Voorreden (i s t e Stukje). I I . 19, 20, 22.
Reisfragmenten en Anecdote?i, zie Kleyn.
Ondaatje, Dr. Peter Philip Jurriaan Quint., I. 172 noot 1, 295, 343, 344, 346, 350,
357, 358, 373, 374, 393- I I . 8, 9, 10,
19, 3°, 3h 3<5, 4 2 , 57, 60, 62, 6^ 71,
95, I O 3 , 164 noot 1, 202, 226, 233, 274,
2 8
9 > 3°9, 3 l 8 , $20 noot 3, 321, 324,
327. LXXX, c. Aant. 18.

Staatkundige
De Oost- en
Oranje, (Willem de
— , (Willem de

Bijdragen (Adolus de Opmerker), II. 52.
Westindische Post, II. 102.
Eerste), Prins van, I. 5, 7, 123, 239, vi, vn.
Vijfde),
„
,, , I. 6, 7, 26, 27, 168, 172, 1 8 7 , 2 1 0 , 2 2 0 ^ ^ / 2 ,
2
3 ^ , 2 39, 256 noot 1, 272, 2 8 4 / / ^ / 345, II. 148,
215, 216.
Orlando Furioso, I. 195 (zie Ariosto).
Osch, Hendrik van, II. 287.
Ovidius, I. 11, 16. II. 192 noot.
P.
Paddenburg, Abraham van, I. 168, 346.
—
, Gijsbert Timon van, I. 168, 172 noot 2, 313.
Palm, Prof. Johannes Henricus v. d., I. 371. II. 153-157, 186,215,236,261,263;/^/,
274, 2 7 5 ^ 0 / 6 , 285, 305, 309, 319. Aant. i,4°,8°.
xcix.
Parker, I. 292.
Passe, Karel, I. 362. Aant. 20.
Pater, Lucas, II.. 169.
Op het verwoeste Cnstrin, (A. L. Karschinn). II. 295.
Paulus, Mr. Pieter, II. 215, 217. Aant. 17, $6.
Perkois, Jacobus, I. 273, 274, 317, 335, 336, 337. II. 23.
Petraeus, Ds. Aegidius. I. 24.
Petrarca, I. 77, 100. xxxv, xxxvi.
Picart, B , II. 285.
Plaat, C , I. 344, 345, 346, 350, 357, 359. II. 2, 4, 37, 76, 215, 216, 217, 252, 253,
334, 3 3 8 , 339, 34°Polder, Corn. v. d., I. 48, 106, 223.
Poot, Hubert Cornelisz., I. 9, 10, 11, 14, 100, 375. II. 104. xxxv, LXir.
De maen bij Endymion II. 104.
Uchtentstont, I. 378, 379.
II

33

CLII
Vliege tide min, I. 379.
WacTiter, I. 379.
Porjeere, Ds. Olivier,
Zanglievende uitspanningen, II. 135.
Portman, L., cxiv.
Post, Gerrit, II. 181, 200, 215, 226, 227.
Pous, Bonifacius Matthias, II. 113 noot 1.
Proeven van dichtkundige Letteroefeningen, II. 47, LXXVIII.
Public Gebedt enz. II. 19.
R.
Rabener, G. W., II. 181 noot 3. Aant. 27.
Verzameling van Hekelschriften, I. 409.
Radermacher, Mr. Daniel, I. 99, 100, 117, 155, 157.
—
, Francois Reinier, I. 302.
Rafael, II. 182.
Rammler,
Lyrische Blumenlese, I. 131 noot, 1397100?. LXII.
Rau, Prof. Sebaldus, I. 150 noot 1, 306, 358. II. 71, 72, 75, 323.
— , Prof. Sebald Fulco Johannes, I. 177, 178, 266, 293, 295, 343. II. 19, 82, 95,
96, 103, 124, 126, 156, 193, 194, 195, 257, 259,
260, 285, 298, 305, 317, 319, 321, 324, 331, 343,
345,

353.

XXXII, LXXX. Aant. 1, i°,

Bijdragen Proeven Verst. Sm. en H.\
Aan Cidli. Aant. 74.
Ewald en Elize, II. 127, 132.
Ode aan Ferdinand Cortes, II. 155.
Specimen Arabicum, II. 69.
Rembrandt, II. 121, 285.
Rensing, Dr. Caspar, I. 341. II. 26, 27, 217.
Renswoude, Hendrik v., I. 358, 359, 393. II. 119, 230.
Richardson,
Grandison, II. 35, 374.
Pamela,

XLVIII.

Ridder, Dirk Jan de, II. $\onoot 1.
— , Willem Adriaan de, I. IJI noot 2. LXIII, LXXX.
Riedel (zie van Al'phen).
Riemensnijder, Hendrik,
Proeven van Dichtlievende Kleinigheden enz. LXIII.
Rivier, I. 34.
Rochussen Jongerheld, Jacoba Elisabeth, (zie v. Cappelle).
Rodney, I. 119 noot 1, 259, 260.
Roeck, Adolf, I. 170, 20/^noot 2. II. 321 noot 2.
Rosevelt Gateau, Mr. Francois Adriaan v., I. 13, 14.
Rotterdam,
V r i j k o r p s , II. 57.
S t u d i u m S c i e n t i a r u m G e n e t r i x . Aant. 72.
Rousseau, II. 187 noot, 305 noot 1.
Royen, Henricus v., II. 275, 276, 281, 282, 283. Aant. 33, 38. cxix.

11, 69,

74.

CLIII
Romer, Dr. Everard, II. 314, 315, 318, 321, 324.
Rubens, II. 175, 182.
Ruloffs, Bartholomeus, I. 25. II. 332. CXVIII.
Rustingh, II. 179.
Ruijter, Michiel Adriaansz.de, I. 12, 16, 31, 32, 45, 123, 187, 188, 189, 254, 255,
259, 308. II. 148, 273. xcvn.
Rijk, Gabriel, I. 266, 294 306, 333, 350, 351, 352, 254. II. 19, 95, 103, 153. xxxi, LXXX.
S.
Scaliger, I. 33.
Schansman, Levina, (zie Boone).*
Schasz, M. D., J. A., (zie Pieter 't Hoen).
Schorer, Mr. Jacob Hendrik, LXXIII.
— , Mr. Johan Willem, LXXIII.
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Tyken, Ds. Jacobus, I. 116, 117, 296, 298.
U.
Udemans,
—
,
— ,
— ,

Gosardus, I. 18, 21, 23, 37, 75, 268, 335. I I . 157. xcv.
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Zuylen, Bella van, I. 259 noot 1,
Zwart (fonds), zie Swart.
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DRUKFOUTEN, VERBETERINGEN EN NALEZING.
DRUKFOUTEN.
Deel I. Biz.
14, noot 2. /. v. der W.
32 r. 9 v. o. versjes /. versje.
33 r- 5 v- b. opgepast /. ongepast.
48, noot 1. Br. 6 Aug. /. hs. Muller.
78 r. 15 v. b. guide /. guile.
80, noot 1. Uitg. v. Vloten biz. 2 /. biz. 122.
125 r. 7 v. o. 13 /. 17.
132 r. 9 v. o. ontkwetsbaar /. onkwetsbaar.
135, noot 1. H. Vereul /. A. Vereul.
177, noot 1. hs. Z. G. /. Gedenkzuil 202.
198, noot 4. biz. 53 /. 198.
217 r. 10 v. b. Cappellen /. Capellen.
227 r. 9 v. 0. wienigen /. weinigen.
266 r. 3 v. o. /. Nieuwenhuysen (idem Dl. II. 86, noot 1); noot 4. Aant. 53 /. 52
270, noot 6. planfletje /. pamfletje.
284 r. 19 v. b. wekt /. trekt (zie Dl. II. ex).
2
93 *. 13 v -b. gedachet /. gedachte.
357 r. 8 v. 0. 3 de /. 2de.
373 r. 12 v. b. Mediciae /. Medicinae.
375, noot 1. hs. /. eks(emplaar).
382 r. 11 v. b. grboorte /. geboorte.
Deel II. Biz.
28 r. 7 v. b. moet de vervallen.
38 r. 5 v. 0. zijn aan /. aan zijn.
127 r. 7 v. o. 1750 /. 1760; r. 2 v. o. goede /. lieve.
163 r. 3 v. b. /. van dit vorig vers.
192, noot 1. is dichtst. /. in d.
257, noot 9. moet ? vervallen.
260, noot 1. sind /. sinds.
332, noot 4. /. Jubelzang.
348 r. 12 v. b. moet . vervallen.
civ Aant. 1872 /. 18. 72.
cv r. 1 v. b. H e t huwelijk (hs. Z. G.).
cvn nr. 12 moet 137 vervallen.
CXII IV. /. GESCHRIFTJES.

cxvui nr. 11. Ruloff /. Ruloffs.
cxxxiv r. 4 v. o. 301 /. 201.
cxxxvn nr. 46 /. F. Baane.

CL1X

VERBETERINGEN.
Deel I. Biz.
128,
171,
177,
231,

noot. Geprezen door zijn vrienden moet vervallen.
noot 4. Mijn geboortedag /. De misbruikte vrijheid (biz. 94).
noot 1. In Maart 1782 was Willem Carp 19 jaar oud (Aant. 50).
noot 1. Uyttenhooven zal wel niet bedoeld hebben J. C. ten Bosch, Boekverkoper te Utrecht en „uitgever van v. Goens' Zeven dorpen in brand"
(Gedenkschriften Hardenbroek IV, 195), maar Jacobus ten Bosch, „Trajectinus", Aug. 1781 tegelijk met Ockerse proponent geworden (Boekzaal der
Geleerde Wereld),
275, noot 1: een der „ingesloopen feilen" die mij het meest hindert. Vluchtigheid
van aantekeningen maken en daarna t. p. overnemen maakt mij schuldig
tegenover de „jonge dames" uit het eind der i 8 d e eeuw, die, naar getuigenis
van Jacob van Lennep {Leven C. en D. J. v. L. III. 185), wel „een zeer
waereldsch leven" leidden, maar daarom nog niet „losbandig" mogen heten.
Mogen mijn zusters het mij vergeven!
367. Tegelaar was niet de uitgever der „Nederlandsche Courant"; ik heb dit verbeterd Dl. II. 304, noot 1.

Deel II. Biz.
3. Ik heb er lang over nagedacht, of Bellamy, Des. 1783, met zijn VAD. GEZ.
00k 'n BRIEF-aan v. Alphen aan „K. sp. g. VI." zou hebben gezonden, waarop
de Sekretaris, met achterhouding van de BRIEF, alleen de VAD. GEZ. aan zijn
medebestuursleden zou hebben ingeleverd. Ten slotte meende ik de raadselachtige aanhef van de bedankbrief te moeten uitleggen als een vriendelike
scherts: niet het boek, maar de verzen\ De BRIEF is aan het slot beledigend
voor het Genootschap, en gesteld, dat B. in overmoed die wel had gezonden,
zou de Sekretaris dan wel zo vriendelik hebben geantwoord? Nu ik zie dat
00k Hoeksma (biz. 41) de i s t e mening is toegedaan, eindig ik ten slotte toch
nog met een: nescio, non liquet.
156, noot 1. Hetzelfde meldt de Gedenkzuil 76, maar, naar het mij voorkomt, op
grond van v. d. Palm's bewering.
XXVII. A a n S c h o r e r ; 00k het hs. Z. G. heeft van B.'s hand de datum: 28 Aug.
1782; het blijft raadselachtig.
Aant. 41. Hoeksma biz. 138, noot 3 noemt 00k nog geloevesteind (Dl. I. 172).
xciv. Bij vergissing is het getal 66 blijven staan; wat volgt is niet een afzonderlike
aant., maar het slot van aant. 66.
Aant. 71. Het Zelandusmotto staat Dl. I. 292.
CXII. r. 1 v.0. /. A a n mijn m e i s j e en A a n C h l o e (Dl. I. $8^)t
CXIII. V. Een onvergefelike fout dat ik het „Zangstuk" D e D o g g e r s b a n k (mtiziek van Nieuwenhuysen), de i s t e Nederl. Kantate (Dl. I. 314) heb vergeten;
00k hadden hierbij het „Air" (1772) en het K a p e r s l i e d (najaar 1781),
beide gezet op de wijs van het Wilhelmus, genoemd moeten zijn (Dl. I. 7. 121).
cxvi. 1781. 5 Aug. D o g g e r s b a n k is het eerst verschenen in de GEDENKZUIL 166.
CXVII. Bij GEDENKZUIL moet nog worden ingevoegd: 1772. vergun 0 edel paar (25)
(hs. Z.G.).

CLX

cxxiv. Er zijn 155 Br. van Bellamy, en daarvan 16 in gedrukte bron. Bijgevoegd
moeten nog worden:
A. BOONE. 17 Nov. 1783 (301, noot 3): 19 Sept.? /. 30 Nov.; 270 /. 266.
JS. D'HOY (z. d.) VARIA XLII.

jz. midden April 1784 (34, 36) zijn 2 brieven, door mij geteld als 1.
De br. 8 Nov. 1785 is hs. Z.G., die van 10 Nov. Leiden,
j . v. D. WOORDT. 20 April 1782 (170); 15 April is biz. 169.
De br. aan w. CARP 16 Aug. 1783 {Gedenkz. 95) (352) is verdwaald bij de
Brieven aan Bellamy.
Er zijn 107 Brieven aan Bellamy, en geen in gedrukte bron (Carp, 16 Aug.
1783 vervalt). Bijgevoegd moeten worden:
A. MENS

P. DEN HENGST 25 M r t . 1782 (167).
G. T. V. PADDENBURG 26 April 1782 (172, n o o t 2).
A. UYTTENHOOVEN 14 Mei 1784 (52).

Verdere foutjes : „K. sp. g. VI.", v. Burchma 7 Mrt. 1783, /. 3 April.; v. Vloten:
24 Julie 1784 (61) /. (81).

NALEZING.
Deel I. Biz.
13. Mr. F. A. van Rosevelt Cateau, zie N. Ned. Biogr. Wdb. II. 1234: Johan
Francois Adriaan Cateau van Rosevelt (1823-1891).
49. Op dezelfde datum is nog 'n hs. Aan F i l l is (Vlissingen), 16 regels, 4 str.,
rijmend.
50 r. 3. v. 0. „de statige toren van het landhuis" kan geweest zijn die van „de
hofstede — het Hooghuis — van den heer van Vlissingen" (Archief Z. Gen.
1910, De Ambachtsheerlijkheid van Ond-Vlissingen en de wording van Nieuw
Vlissingen, door P. K. Dommisse, biz. 209).
99, noot 3. Knappert, Gesc/i. Herv. Kerk II. 77 : „Bayle's Nouvelles de la republiqne des lettres, 1684 (87 boekaankondigingen), in 1692 gevolgd door
Boekzaal van Europa, sinds 1715 Boekzaal der Geleerde JVereld".
265. Over Jan Schreuder Haringman, zie N. Ned. Biogr. Wdb. III. 543.
275, noot 1. Aan J u l i a , blijkens hs. Loosjes, Haarlem, 24 Okt. 1782, voorgedragen in „D. A. 0 . M.".
362. Hendrik Lastdrager, Julie 1785 proponent te Amsterdam, in Nov. beroepen
te Houten (Boekzaal der Geleerde Were Id).
„ , noot 2. Karel Passe, zie Kalff, Gesc/i. Ned. Lett. VI. 546.
Enkele patriottiese biezonderheden, 1782 en '83, vond ik nog in de door het Hist.
Gen. uitgegeven Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek-.
Mr. Lambrechtsen, als patriot (211) in Dl. IV. 581,
De Stadhouder tegenover de „ proposition" (220) ibid. 77.
H e t o n t d e k t v e r r a a d (256) ibid. 165.
Otto Dirk Gordon (312) ibid. 515; het mooie uniform van „Pro Patria" (365)
ibid. 609.
Baron v. d. Capellen van Schonauwen, in betrekking tot „Pro Patria" (330)
ibid. 510.

CLXI
Baron v. d. Does (345) Dl. III. 37, noot 2; 541.
Het naamloos uitgegeven Aan Piet 7 Hoen enz. (346, noot 1) Dl. IV. 520.
De „ Atlas" in de korte Nieuwstraat Wz. (hiervoor I. 231 en II. 26), als
plaats van samenkomst van Oranjegezinden in Utrecht: IV. 227. 236. 242.
Deel II. Biz.
189. Uit HandeL Maatseh. Ned. Lett. 1859. biz. 39 (Leven van Mr. M. C. van
Hall) blijkt, dat 00k de jonge van Hall aan „de zeven donderslagen" heeft
meegewerkt.
224. Hinsbeeck. In Quack, Herinneringen (1914) biz. 276 vond ik J. A. Hinsbeeck, kassiergeneraal der Ned. Bank (1862).
270. De Wiskundige Droom is van Jacob van Dijk (1745-1828); in dit vers „betoogt
hij bij monde van Simon Stevin, het nut van het tientallig stelsel, lang nog
voor men in Frankrijk en hier te lande aan de invoering (ervan) dacht"
[F. Bezemer, Oude Boeken {Den Gulden Winckel 15 Aug. 1907)].
LXXII. Archief Z. Gen. 1908 en '9, Mr. R. Fruin, De oorsprong der familie van
Borssele van der Booghe; Archief 1916, biz. 67, Dr. K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van der Booghe, Heer van Geldermalsen. Deze
Adriaan, geboren in 1658, kan de overgrootvader zijn van Adriaan Jan die
intekent voor Bellamy's studiefonds.
Aant. 43. De Heer J. W. Enschede zegt mij, dat Mens, niet omdat de uitgave te duur zou zijn weigert de „uitgewerkt kunstig Muzyk" van Nieuwenhuysen uit te geven, maar eenvoudig omdat ze niet grif verkocht wordt.
Het publiek wilde blijkbaar anders; in die geest schrijft Mens 00k 24 Mrt.
over de „oden van Kleyn" op muziek van N. (Dl. II. 28).
De Stichtelijke Gezangen van Schutte zijn „naar den besten Italiaanschen
smaak in Musiek gebragt, voor de Zang, Clavecimbael en Basso Continuo
door voornaame meesters"; naar de Heer Enschede mij zegt, voor Dl. II
door L. Frischmuth, voor Dl. IV door I. Colizzi.
Aant. 61. Aan mijn aandacht zijn nog ontsnapt 2 papiertjes (hs. Z. G.); op
het ene staat: Over het aangeboorne van den Dichter (uit van Alphen)
pag. 63-^189. 191 voornaamlijk in de noot". Op het andere: „SULSER. Art:
Natur. Seit: 305 Es giebt kilnstler u. s. w. Natilrlich I. 308 Wir kOnnen
diesen artikel. MANIER van de manier in de Schilder- en dichtkunst."
Aant. 70. Met de „cabaal van de Bosch" van de Alg. Bibl. zal hij bedoelen
Jeronimo de Bosch (Hoeksma 125).
cxiv. Alg. Ned. Familieblad 1895, biz. 37 wordt genoemd Joh. Fred. Diemer,
violist te Haarlem, naar alle waarschijnlikheid venvant aan J. D. Diemer.

Van het met „Eleutherus" ondert. Vaderl. vers (cix) is een hs. Z. G., niet van de
hand van B., eveneens van het door de Gedenkzuil aan B. toegeschreven V r a a g e n
w e d e r v r a a g (cxvi). Voorts is er nog 'n rijmloos vers (afwisselende 6- en 3voetige
jamben) van Z. H. Alewijn (Aant. 44) „Aan mijne Amptgenooten bij het afsterven
van den WelEdlengestrengen Beer mr. Maarten Weverlng Antz. voorzittend Scheepen
en Raad der stad A?nsterdam overleden 28 van Slagtmaand 1777". Ten slotte een
rijmloos vers, (16 str.), slordig geschreven, dat naar de hand en de R.-ondertekening
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van Rau zou kunnen zijn; mogelik, met hetzelfde Horatiuswoord aan het slot, een
eerste ontwerp voor een Albumvers (xxxn).
str. io. Maar hij wiens hart, met tedre zorg
Door vrouw Natuur gevormd
Door vrouw natuur reeds in zijn jeugd
Der Vrijheid wierd gewijdt
Die is
Van
Die is
Die

een edle een egte zoon
Vrijheid en Natuur
een egte Batavier
is een B e l l a m i . . . .

str. 15. Mij gaf natuur bij uw gezang
Te voelen wie ik ben.
De toon van Vrijheid en Natuur
Te kennen in uw lied

BOEKHANUEL EN DRUKKI :RIJ VOORHEEN E . J . BRILL . - LEIDEN .

